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EDITORIAL 
 

Com o objetivo de proporcionar um espaço de divulgação, reflexão e integração dos pesquisadores, 

extensionistas e estudantes, das instituições de ensino da rede pública e privada, nas diversas 

áreas do conhecimento, tecnologia e inovação, o Simpósio de Integração Científica e Tecnológica 

do Sul Catarinense (Sict-Sul) chegou a sua nona edição. Esse ano, devido aos desafios impostos 

pela pandemia do Covid-19, o evento sofreu uma reformulação e passou para uma versão 

totalmente virtual. 

 

Com o intuito de preservar a história, abaixo o histórico do evento ao longo dos anos, antes de 

abordarmos especificamente o 9° Sict-Sul. 

 

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 

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 
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156, sendo 72 completos e 84 resumos. Também ocorreram palestras temáticas, minicursos, mesa 

redonda e uma conferência.  

 

O 6º SICT-Sul aconteceu no Instituto Federal de Santa Catarina - 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, evento esse realizado durante a 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 

 

Em 2020, o mundo como um todo foi desafiado a ser repensado. A pandemia do Covid-19, que 

levou a um processo de isolamento social, impediu várias atividades presenciais, como eventos de 

natureza científica, como o Sict-Sul. A comissão organizadora foi, então, desafiada a converter, em 

um único ato, todo o evento para uma versão virtual. Ao todo, foram 250 trabalhos enviados, dos 

quais 215 foram aprovados para apresentação em uma das modalidades, em 29 sessões de 

apresentação virtual. Tal formato permitiu ao evento receber trabalhos de diversas regiões do 

Estado de Santa Catarina e, até mesmo, de fora do estado. As presenças nas sessões de 

apresentação também foram maiores, uma vez que os participantes não precisaram se deslocar. 

Ao todo, 508 participantes compartilharam seus conhecimentos por meio de projetos de pesquisa, 

relatos de extensão e atividade de ensino. 

 

Por fim, fica aqui o registro de agradecimentos a todos os membros da comissão organizada que 

atuaram na consolidação desse evento, mesmo no contexto de pandemia. 

 

 

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

Sul de Santa Catarina, 07 de dezembro de 2020. 
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MEDIDAS MITIGATÓRIAS PARA A RECUPERAÇÃO DE UM CÓRREGO E MATA 
CILIAR, EM JARAGUÁ DO SUL, SANTA CATARINA, BRASIL 

Thomas Saalfeld Silva1, Patrícia de Assis2, Mário Cesar Sedrez3;  
Anderson José Antonietti4 

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina/Engenharia Elétrica/Câmpus 
Jaraguá do Sul-Rau/Email: thomas.saalfeld@hotmail.com 

2Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina/Engenharia Elétrica/Câmpus 
Jaraguá do Sul-Rau/Email: patriciadeassis29@gmail.com 

3Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina/Daltec-Biologia/Câmpus 
Florianópolis/Email: mario.sedrez@ifsc.edu.br 

4Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina/Engenharia Mecânica/Câmpus 
Jaraguá do Sul-Rau/Email: anderson.jose@ifsc.edu.br 

 
Resumo: Atualmente, tem-se dado grande ênfase as questões ambientais, como a conservação do meio 
ambiente e a recuperação de áreas degradadas. Assim, este estudo teve como objetivo geral pesquisar e 
implantar medidas mitigatórias para a recuperação do córrego local e da mata ciliar do IFSC Câmpus Jaraguá 
do Sul-Rau. Primeiramente, investigou-se a fonte causadora de poluição por esgoto através de visitas in loco 
na área de estudos e no entorno, entre agosto/2019 e julho/2020. Paralelamente, foram consultados os 
profissionais da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente para se definir quais eram as espécies de plantas 
nativas mais indicadas para a recuperação da mata ciliar. Como medidas mitigatórias foram realizadas a 
limpeza e o desassoreamento do córrego local e a recuperação da mata ciliar, com o plantio de 55 mudas de 
espécies nativas da Mata Atlântica. Não foi possível identificar o local exato do lançamento do esgoto, apenas 
o trecho em que ocorre. Nesse sentido, continua-se buscando junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto, uma possibilidade de tratamento ou desvio desse esgoto para a rede de captação. É urgente a 
necessidade de investimentos em educação ambiental, como uma ferramenta para redução das ações 
antrópicas que promovem impactos ambientais como os constatados no presente estudo. 
 
Palavras-Chave: Mata Atlântica. Recuperação Ambiental. Área de Preservação Permanente. 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Mata Atlântica, bioma que reveste serras e planícies ao longo da costa 

brasileira, está entre as formações vegetais mais ameaçadas no mundo, restringindo-se a 

cerca de 7% da área original, principalmente, em função da ocupação urbana e a expansão 

agrícola, o que tem resultado em fragmentos remanescentes (DE MORAES et al., 2013). 

A fragmentação de ecossistemas configura-se talvez como a mais profunda 

alteração ambiental de origem antrópica (CARVALHO et al., 2004). Para Calegari et al. 

(2010), o processo de fragmentação florestal tem resultado na formação fragmentos 

isolados, de dimensões reduzidas e de paisagens com pouca diversidade de hábitat. 

As ações antrópicas que promovem o desmatamento e a fragmentação da 

floresta nativa intensificam os problemas de disponibilidade da água, sendo a conservação 

e a restauração da Mata Atlântica fundamentais para gestão desse recurso SOSMA (2020). 

A despeito da relevância desse tema, em Jaraguá do Sul existem poucos 

estudos, sobre as técnicas que podem ser aplicadas na recuperação de áreas degradadas 

e conservação ambiental. Esta preocupação é pertinente, pois nesta região é comum a 

contaminação da água e do solo pela ação das indústrias metal mecânica e têxtil. 

Assim, a Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (FUJAMA), órgão ambiental 

municipal, solicitou ao IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau, a criação de uma área modelo 
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para o estudo e aplicação de técnicas de recuperação de áreas degradadas e conservação 

ambiental. Ao se considerar o fragmento de Mata Atlântica desse câmpus, observou-se que 

as suas características são compatíveis com as áreas degradadas encontradas no 

município e região, incluindo-se a poluição por esgoto doméstico, o assoreamento do 

córrego e supressão da mata ciliar. 

O presente estudo é parte de um projeto aprovado pelo IFSC/FAPESC e 

intitulado “Criação de uma área modelo para a implantação de técnicas de recuperação e 

conservação ambiental, na região norte de Santa Catarina, Brasil”. Como objetivo geral 

propôs-se pesquisar e implantar medidas mitigatórias para a recuperação do córrego local 

e da mata ciliar, no IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau e como objetivos específicos definiu-

se investigar a origem do esgoto presente no córrego; pesquisar dois métodos possíveis de 

serem aplicados no tratamento desse esgoto; executar ações de limpeza e 

desassoreamento do córrego; e, recuperar a mata ciliar através do plantio de árvores 

nativas da Mata Atlântica. 

 
2 METODOLOGIA 

 
Este estudo ocorreu entre agosto/2019 e julho/2020, em um fragmento da Mata 

Atlântica, com cerca de 5000 m2 e pertencente ao IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau. 

A pesquisa ocorreu com a utilização de diferentes fontes, como artigos, revistas 

científicas, sites da internet e livros, especialmente, sobre recuperação de matas ciliares de 

córregos e métodos de tratamento de esgoto como a fossa séptica e bacia de 

evapotranspiração, como uma possível solução para o tratamento de esgoto presente no 

córrego. Já, o trabalho de campo envolveu a recuperação da mata ciliar, a investigação da 

origem e possível tratamento do esgoto presente no córrego local, bem como a sua limpeza 

e desassoreamento. 

Para a recuperação da mata ciliar consultou-se os profissionais da FUJAMA e 

escolheu-se as espécies nativas mais indicadas. Essa instituição forneceu as mudas e 

orientou o plantio, efetuado pela equipe executora (professores e alunos). 

A investigação da fonte causadora de poluição por esgoto foi realizada através 

de visitas in loco na área de estudos e no entorno, com a participação da equipe executora, 

FUJAMA e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE). Inicialmente, estudou-

se a aplicação dos métodos de tratamento de esgoto pesquisados, porém, mostrou-se mais 

viável fazer a ligação desse esgoto para a rede coletora existente.  
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A limpeza e desassoreamento do trecho do córrego da área de estudos, com 

cerca de 100m, foi realizada pela equipe executora, através da poda da vegetação caída, 

retirada do excesso de macrófitas e resíduos sólidos do leito. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Recuperação da Mata Ciliar 

 
As espécies de plantas indicadas para a recuperação da mata ciliar estão 

descritas na Tabela 01 e foram escolhidas por serem próprias para áreas degradadas, 

nativas da Mata Atlântica e se adaptarem bem ao clima e às condições de Jaraguá do Sul. 

Tabela 01 - Espécies de plantas indicadas para a recuperação da Mata Ciliar. 

Nome científico 
Nome 

popular 
Características Ocorrência Fonte 

Senna multijuga 
(Rich.) H. S. Irwin 

& Barneby 
Aleluia 

Ornamental para arborização de ruas parques, 
jardins e áreas degradadas. Flores (dez-abr). 

Frutos (abr-jun). 

Quase todo o país, na 
encosta atlântica até o 
alto da Serra do Mar. 

FU 

Psidium  
cattleyanum 

Sabine 
Araçá 

Indispensável para áreas degradadas. Flores 
(jun-dez). Frutos comestíveis (set-mar) e 

consumo por pássaros. 

BA até RS, na mata 
atlântica, principalmente 

em áreas úmidas. 
FU 

Shinus  
teribinthifolia 

Raddi 
Aroeira 

Ornamental e indicada para arborização 
urbana. Flores melíferas (set-jan). Frutos (jan-

jul) e consumo por pássaros. 

PB até MS e RS, em 
várias formações 

vegetais. 
FU 

Eugenia 
involucrata 

DC. 
Cerejeira 

Espécie para áreas degradadas. Flores (set-
nov). Frutos comestíveis (nov-dez) e consumo 

por pássaros. 

RJ até RS. Comum no 
sul do Brasil. 

AP 

Psidium guajava 
L. 

Goiabeira 
Espécie para mata ciliar, área aberta e solo 

degradado. Flores (primavera). Frutos 
comestíveis (verão). 

Todo o país. AP 

Inga marginata 
Willd 

Ingá Feijão 
Plantio em áreas degradadas e arborização. 

Flores (out-fev). Frutos comestíveis (mar-maio). 
Todo o país. FU 

Tabebuia ochracea 
(Cham.) Standl. 

Ipê Amarelo 
Plantio em áreas degradadas e arborização. 

Flores (jul-set).  
Frutos (set- out). 

MS, GO, MG,  
SP e PR. 

FU 

Ceiba speciosa 
(St. HiI) Ravenna 

Paineira 
Espécie para mata ciliar, área aberta e solo 

degradado. Flores (primavera). Frutos (verão-
outono). 

Todo o país. AP 

Legenda: FU = FUJAMA (2020) e AP = APREMAVI (2020). 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

A parceria com a FUJAMA possibilitou o plantio de 55 mudas de árvores de 

espécies nativas, nesta primeira etapa de recuperação da mata ciliar (Fig. 01a-c). Algumas 

dessas mudas também foram plantadas em espaços degradados da área verde. 

A equipe executora participou ativamente no plantio das mudas (Fig. 01d). As 

covas foram abertas e adubadas com adubo orgânico, pois se constatou que o solo de 

grande parte da faixa de mata ciliar era proveniente de aterro. 

Segundo Almeida (2016), a recuperação da vegetação de áreas degradadas, 

incluindo-se as matas ciliares, deve-se considerar as características ambientais e as 

espécies de plantas específicas para cada bioma, bem como na manutenção pós-plantio. 
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Figura 01 - Aspectos gerais da área verde, IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau. 

 
Legenda: (a) Aspecto geral da área degradada e (b) mata ciliar do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau; (c) 

Espécies nativas da Mata Atlântica fornecidas pela FUJAMA; (d) Professores e alunos atuando no início da 
recuperação da mata ciliar e plantio de uma muda de P. cattleyanum. Fonte: Fotografia dos autores (2020). 

A mata ciliar é encontrada em todos os biomas brasileiros e desempenha 

serviços ecossistêmicos importantes como a nutrição dos córregos, evita o assoreamento 

das margens, com as raízes das plantas, atua como corredores ecológicos e contribui com 

o ciclo da água em uma bacia hidrográfica (KUNTSCHIK; EDUARTE; UEHARA, 2014). 

De acordo com Smith, Silva e Bialgioni (2019), quando há recuperação da mata 

ciliar ao longo das áreas de proteção dos rios, há uma diminuição de episódios de 

enchentes e inundações durante as fortes chuvas de verão. 

 
3.2 Investigação da fonte causadora de poluição por esgoto 

 
Na área de estudos é comum a percepção de esgoto sanitário misturado a água 

do córrego. Após um longo período de investigação da origem dessa fonte de poluição, 

constatou-se que ela se localiza entre a nascente e o início do córrego que passa pelo IFSC 

Câmpus Jaraguá do Sul-Rau. Isso foi possível percorrendo-se todo o trajeto da tubulação 

do córrego, cerca de 250 m, desde a divisa da área de estudos até à nascente, na 

propriedade vizinha. Comparando-se a qualidade da água da nascente (Fig. 02b) e da água 

que percorre a área verde do IFSC (Fig. 02c), observa-se nitidamente que a primeira 

apresenta coloração clara e ausência de odor, enquanto que a segunda é escura e de odor 

desagradável. 

Figura 02 - Área de estudos, nascente e presença de esgoto no córrego. 

 
Legenda: (a) Córrego tubulado (1, em vermelho), da nascente ao início da parte sem tubulação (2, em 
amarelo), a maior parte da área da Católica SC e Área de estudos, do IFSC (contorno em branco); (b) 

Nascente; (c) Início do córrego, sem tubulação e com esgoto, na área verde do IFSC Câmpus Jaraguá do 
Sul-Rau. Fonte: (a) Adaptada de Google Maps (2020) e (b-c) Fotografia dos autores (2020). 
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Entretanto, o ponto exato em que ocorre o lançamento do esgoto no leito do 

córrego ainda não foi descoberto, em função do córrego estar totalmente tubulado. 

Discute-se aqui, a importância de se direcionar o esgoto sanitário para a rede 

coletora local, uma vez que o córrego deságua no manancial de captação, o Rio Itapocu, 

que se encontra a montante da Estação de Tratamento de Água (ETA) do SAMAE que 

capta, trata e distribui o maior volume da água utilizada no abastecimento da população de 

Jaraguá do Sul. 

 
3.3 Métodos de tratamento de esgoto 

 
Embora tenha-se optado por direcionar o esgoto existente para a rede coletora 

local, apresentou-se os resultados da pesquisa realizada sobre os métodos de tratamento 

de esgoto, pois essa poderá ser aplicada em propriedades em que não exista a rede 

coletora. 

A Figura 03a esquematiza o sistema de fossa séptica biodigestora. Este método 

de tratamento de esgotos, pode ser construído, conforme explica Cordeiro (2010): 

1) Ao entrar na fossa o esgoto bruto é conduzido à sua parte inferior, 

normalmente por uma placa defletora; 2) A parte sólida do esgoto se acumula no fundo, 

constituindo o lodo de fundo; 3) Os materiais flutuantes como alguns sólidos particulados, 

óleos e graxas se acumulam na superfície central, constituindo a escuma; e, 4) A saída se 

dá na extremidade oposta, onde outra placa defletora impede a saída da escuma (Fig. 03b); 

5) O líquido efluente que sai da fossa séptica deve ser encaminhado ao filtro anaeróbico 

para que ocorra a filtração de particulados remanescentes; 6) Após a filtragem, o efluente 

é lançado em um terceiro tanque, denominado de sumidouro, onde a água tratada é 

devolvida para a natureza. 

Figura 03 - Sistema de uma fossa séptica biodigestora. 

 

Legenda: (a) Esquema de construção de uma fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro; (b) Detalhe do 
funcionamento de uma fossa séptica. Fonte: (a) Saluta Saneamento (2020) e (b) Cordeiro (2010). 

Uma fossa séptica biodigestora pode ser construída manualmente e se for bem 

instalada não gera problemas ambientais (SILVA, FAUSTINO e NOVAES, 2007). Segundo 
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a Embrapa (2020), ao contrário das “fossas negras”, esse tipo de tecnologia evita odores 

desagradáveis, moscas, baratas, ratos, além da contaminação do lençol freático. 

Já, na bacia de evapotranspiração (BET) (Fig. 04), as plantas são fundamentais 

para o sucesso do sistema. Conforme explica Galbiati (2009), o esgoto proveniente dos 

vasos sanitários (água negra) sofre degradação microbiana natural da matéria orgânica, 

mineralização, absorção de nutrientes, e evapotranspiração da água pelas plantas. 

Figura 04 - Representação da bacia de evapotranspiração. 

 

Fonte: Vieira (2010). 

Uma das espécies indicadas para a BET é a bananeira, uma planta bem 

adaptada ao clima da região de Jaraguá do Sul/SC. Por possuir folhas grandes, produzir 

frutos e absorver bastante água, a bananeira possui todos os requisitos para sua utilização 

numa bacia de evapotranspiração (PAMPLONA; VENTURI, 2004). 

 
3.4 Limpeza e desassoreamento do córrego local 

 
O processo de limpeza e desassoreamento do leito do córrego (Fig. 05) foi 

realizado durante a pandemia do Covid-19, período em que houve melhoria da qualidade 

da água, tanto na diminuição da turbidez quanto do odor característico de esgoto sanitário. 

Esta é uma evidência importante de que a poluição por esgoto no córrego local 

tem origem em algum ponto da tubulação da propriedade vizinha ao IFSC, que estava sem 

atividades escolares. 

Figura 05 - Limpeza e desassoreamento do córrego, IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau. 

 

Legenda: Córrego, antes (a-b) e depois (c-d) da limpeza/desassoreamento. Fonte: Fotografia dos autores (2020). 
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A limpeza do córrego trouxe água de melhor qualidade para as plantas e animais 

locais e do entorno. Já as ações de desassoreamento do leito devolveram ao córrego a 

capacidade natural de armazenamento e vazão da água, diminuindo o risco de 

transbordamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos propostos foram atingidos e como medidas mitigatórias realizou-se 

a limpeza e o desassoreamento do córrego local, com a retirada do excesso de macrófitas 

e resíduos, além da recuperação da mata ciliar, com o plantio de 55 mudas de espécies 

nativas da Mata Atlântica, em parceria com a FUJAMA. De imediato, devolveu-se ao 

córrego a capacidade natural de armazenamento e vazão de água, diminuindo o risco de 

transbordamento, bem como melhorou-se a fonte de água para as plantas e animais do 

local e entorno. 

As investigações in loco confirmaram que a fonte causadora de poluição no leito 

do córrego vem de algum ponto da tubulação da propriedade vizinha ao câmpus, entretanto, 

o local exato em que ocorre o lançamento do esgoto, não foi possível ser descoberto, em 

função do córrego estar totalmente tubulado. Nesse sentido, continua-se buscando junto 

ao SAMAE, uma possibilidade de tratamento ou desvio desse esgoto para a rede coletora. 

Além disso, os procedimentos adotados permitiram a descoberta da nascente que dá 

origem ao córrego, em péssimas condições de conservação e sem qualquer tipo de 

proteção. 

As pesquisas bibliográficas mostraram que métodos de tratamento de esgostos 

como o sistema de fossa séptica biodigestora e a bacia de evapotranspiração, se bem 

construídos não geram problemas ambientais e podem ser adotados, especialmente, por 

populações rurais e sem acesso a rede de captação. 

Diante da realidade local, há necessidade de continuidade de estudos e ações 

que possam reduzir os impactos ambientais causados pela ação humana, envolvendo-se 

os órgãos públicos municipais responsáveis pela qualidade ambiental e usando a educação 

ambiental como ferramenta para inserir a participação da comunidade. 
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Resumo: A seletividade de herbicidas é fundamental para o efetivo controle químico das plantas daninhas 
em pós-emergência nas culturas agrícolas. Nesse contexto, apesar da importância econômica da aveia-
branca no Brasil decorrente das múltiplas possibilidades de utilização, ainda carece de herbicidas registrados 
para a cultura, o que prejudica o manejo de plantas daninhas. Assim, realizou-se estudo com o objetivo de 
avaliar a seletividade dos herbicidas cialofope butílico, imazapir+imazapique e saflufenacil na cultura da aveia-
branca, bem como efeito desses sobre a redução das plantas daninhas. Para isso, foi desenvolvido 
experimento em área pertencente ao Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, em blocos 
casualizados com quatro repetições. Os tratamentos experimentais foram: testemunha, cialofope butílico (180 
g i.a. ha-1), imazapir+imazapique (52,5 g + 17,5 g i.a. ha-1) e saflufenacil (24,5 g i.a. ha-1) aplicados em pós-
emergência da cultura. Aos 30 dias após o tratamento, avaliou-se a fitotoxicidade sobre a aveia-branca, e 
levantamento das espécies daninhas presentes na área experimental. Os herbicidas imazapir+imazapique e 
cialofope butílico, quando aplicados em pós-emergência, não são seletivos para a aveia-branca. O uso de 
saflufenacil foi seletivo para a cultura, na dose 24,5 g i.a. ha-1, apresentando controle específico sobre plantas 
daninhas latifoliadas. 
 
Palavras-Chave: Avena sativa, planta daninha, tolerância. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura da aveia no Brasil apresenta área cultivada de 398 mil hectares e 

produção de 879 mil toneladas (CONAB, 2019). Tem sido utilizada para várias finalidades, 

como alimento para os animais (pastejo, feno e silagem), produção de grãos e cobertura 

de solo, formando palhada no sistema produtivo para as culturas de verão, o que contribui 

para melhoria da qualidade do solo, além de reduzir a população de plantas daninhas na 

lavoura (LÂNGARO; CARVALHO, 2014). 

Embora o cultivo seja tradicional na região sul do Brasil, a maioria dos produtores 

não adota controle de plantas daninhas nessa cultura, porém devido a interferência das 

plantas daninhas sobre a produtividade, bem como o aumento dos casos de resistência de 

plantas daninhas aos herbicidas, problema que eleva os custos de produção na lavoura, 

faz-se necessário buscar estratégias de manejo das invasoras, contribuindo para o alcance 

do potencial produtivo da cultura e diminuição dos problemas de resistência. 

O controle químico é uma das principais ferramentas de controle de plantas 

daninhas, no entanto inúmeros fatores devem ser levados em consideração para o sucesso 

da utilização de herbicidas, como a seletividade, que indica a capacidade de um 

determinado herbicida eliminar as plantas daninhas que se encontram em uma cultura sem 

reduzir-lhe a produtividade (VELLINI et al., 2000).  

ISSN: 2526-4044   p.  20 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Diante disso, o objetivo do trabalho é avaliar a seletividade dos herbicidas 

cialofope butílico, imazapir+imazapique e saflufenacil na cultura da aveia-branca, bem 

como efeito desses sobre a redução das plantas daninhas. A obtenção desse conhecimento 

será fundamental para definir opção de manejo em pós-emergência na cultura. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Realizou-se estudo em área experimental pertencente ao Instituto Federal 

Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, entre os meses de abril a julho de 2020. O clima 

da região segundo a classificação Köppen (2016) é Cfa, subtropical úmido, com 

precipitação média anual de 1600 mm. 

O solo do local foi classificado como Gleissolo Melânico (EMBRAPA, 1999) e 

apresenta as seguintes características químicas, analisadas antes da instalação dos 

experimentos, a fim de embasar as recomendações de adubação (Tabela 1). 

Tabela 01 - Análise química e porcentagem de argila de um Gleissolo Melânico, com textura 

arenosa 

Argila 

% 
pH H2O SMP 

M.O. 

% 

 P K  % Sat. CTC 

 mg dm-3  Bases 

15 6,2 6,3 2,5  76,1 61,0  71 

Al troc. Ca troc. Mg troc. H + Al  CTC  S Zn Cu B Mn 

·····················cmolc dm-3··················  ···············mg dm-3··········· 

0 5,1 2,2 3,1  7,5  16,7 5,7 3,5 0,31 9,5 

pH em água. SMP: pH medido após adição de solução tamponada SMP. M.O.: Matéria orgânica = C.org x 1,724. P, K, Zn, 

Cu e Mn: extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al: extrator KCl (1 mol L-1). H+Al: extrator acetato de cálcio (0,5 mol L-1). CTC: 

capacidade de troca de cátions. B: extraído com água quente. S: extrator Ca(H2PO4)2.H2O (500mg L-1 de P). 

 

Previamente a instalação do experimento, realizou-se dessecação da área 

experimental com o herbicida glyphosate (1080 g i.a ha-1). Na sequência, efetuou-se a 

semeadura da cultura da aveia-branca (URS F Flete), com distribuição de sementes feita a 

lanço (100 kg ha-1). O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, com 

quatro repetições. Cada unidade experimental com área de 4,5 m2 (1,5 m de largura e 3 m 

de comprimento). Os tratamentos experimentais foram: testemunha, cialofope butílico (180 

g i.a. ha-1), imazapir+imazapique (52,5 g + 17,5 g i.a. ha-1) e saflufenacil (24,5 g i.a. ha-1), 

aspergidos em pós-emergência quando as plantas atingiram o estádio de três a quatro 

folhas (estádio de 12-14 da escala de ZADOKS et al., 1974). Para aplicação, empregou-se 
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aspersor 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-1. 

Aos 30 dias após o tratamento (DAT) foi avaliada a fitotoxicidade dos herbicidas 

sobre a cultura utilizando-se escala percentual, em que zero representou ausência de 

sintomas e 100 a morte das plantas. Imediatamente após, foram efetuadas amostragens 

das plantas daninhas nas parcelas a fim de realizar a identificação das espécies daninhas 

presentes na área. Para isso, foi arremessado aleatoriamente um quadro vazado de 

madeira com 0,4 m de lado e área interna de 0,16 m², uma repetição por parcela.  

Os resultados para fitotoxicidade foram submetidos à análise de variância 

(p≤0,05). No caso de ser constatada significância estatística, foi feita comparação de 

médias pelo teste Tukey (p≤0,05). Para o levantamento de espécies daninhas na área 

experimental após aplicação dos tratamentos utilizou-se análise descritiva. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os herbicidas imazapir+imazapique e cialofope butílico apresentaram maiores 

valores de fitotoxicidade, causando a morte das plantas (Tabela 2), portanto não foram 

seletivos a cultura da aveia-branca. Com relação ao representante dos inibidores da ALS 

(Acetolactato Sintase) (imazapir+imazapique), estudos demonstram que a seletividade é 

dependente do ingrediente ativo, já que o herbicida metsulfuron-methyl foi considerado 

seletivo à cultura (CARGNIN et al., 2006), enquanto que o imazethapyr apresenta 

comportamento contrário (HARTWIG et al., 2008). Os casos mais comuns de tolerância aos 

inibidores de ALS não estão ligados ao sitio de ação, mas sim a capacidade de 

metabolização da planta, isso significa que a planta pode converter a molécula toxica do 

herbicida em não-toxica ou pouco toxica (ROMAN et al., 2007). 

 

Tabela 02 – Fitotoxicidade (%) na cultura da aveia-branca após a utilização de diferentes 

herbicidas em pós-emergência, avaliado aos 30 dias após aplicação dos tratamentos 

Tratamento Dose (g i.a ha-1) % 

Testemunha - 0,00 b 

Cialofope butílico 180 99,75 a 

Imazapir+imazapique 52,5 + 17,5  99,75 a  

Saflufenacil 24,5  1,25 b 

CV (%)  13,20 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p≤0,05).   
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O representante dos inibidores da ACCase (Acetil Coenzima A Carboxilase) 

(cialofope butílico) apesar da seletividade verificada para a cultura do arroz (Oryza sativa) 

(AGROFIT, 2020), segue o comportamento do mecanismo de ação que atua na síntese de 

ácidos graxos no controle de gramíneas, logo, a aveia branca apresenta sensibilidade ao 

uso desse herbicida.  

O saflufenacil, herbicida inibidor da PROTOX (protoporfirinogênio oxidase), 

ainda que não apresente registro para utilização em pós-emergência para a aveia 

(AGROFIT, 2020), demonstra potencial para uso dentro da cultura, já que se observou 

baixa fitotoxicidade (Tabela 2). A hipótese é de que a tolerância possa estar relacionada 

com a rápida metabolização do produto e/ou baixa penetração do herbicida na planta 

decorrente de estruturas como nós e meristema intercalar, tornando a cultura da aveia 

capaz de suportar a ação do herbicida. 

Na área experimental foram registradas 25 espécies de plantas daninhas, com 

predominância da família Asteraceae em relação as demais (Tabela 3). Os tratamentos com 

herbicidas imazapir+imazapique e cialofope butílico ocasionaram menor diversidade de 

espécies daninhas comparado a testemunha, resultante do espectro de ação de cada um, 

porém não foram considerados seletivos a cultura da aveia, ou seja, não podem ser 

utilizados em pós-emergência na cultura. 

 

Tabela 03 – Levantamento das espécies daninhas presentes ou ausentes na cultura da 

aveia-branca após a utilização de diferentes herbicidas em pós-emergência, avaliado aos 

30 dias após aplicação dos tratamentos 

Planta daninha (nome científico)  Família TEST CIAB IMAZ SAFL 

Erva-de-bicho (Polygonum persicaria)  Polygonaceae + - - - 

Balãozinho (Physalis angulata)  Solanaceae + + - - 

Picão-roxo (Ageratum conyzoides) Asteraceae + + + - 

Caruru (Amaranthus sp.) Amaranthaceae + + - - 

Picão-branco (Galinsoga parviflora) Asteraceae + + - - 

Corda-de-viola (Ipomoea sp.) Convolvulaceae + + + - 

Guanxuma (Sida sp.) Malvaceae + - + - 

Maria-pretinha (Solanum americanum) Solanaceae + - - - 

Capim-milhã (Digitaria horizontalis) Poaceae + - - + 

Braquiária (Urochloa sp.) Poaceae - + + - 

Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) Poaceae + - - + 

Azedinha (Oxalis latifolia) Oxalidaceae - + - - 

Trapoeraba (Commelina communis) Commelinaceae + + + - 

Agrião-do-pasto (Synedrellopsis grisebachii) Asteraceae - + - - 
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Roseta (Soliva anthemifolia) Asteraceae + + - - 

Almeirão-do-campo (Hypochaeris sp.) Asteraceae + + - - 

Dormideira (Mimosa pudica) Fabaceae - + - - 

Buva (Conyza sp.) Asteraceae + - - - 

Cordão-de-sapo (Drymaria cordata) Caryophyllaceae + - - - 

Serralha-de-espinho (Sonchus asper) Asteraceae + - - - 

Picão-preto (Bidens pilosa) Asteraceae + - - - 

Cruz-de-malta (Ludwigia sp.) Onagraceae - + - - 

Grama seda (Cynodon dactylon) Poaceae + - + - 

Poaia-do-brejo (Diodia saponariifolia) Rubiaceae + + - - 

Junça (Cyperus sp.) Cyperaceae + + + - 

TEST – Testemunha; CIAB – Cialofope butílico; IMAZ – Imazapir+imazapique; SAFL – Saflufenacil. Presença (+) e 

Ausência (-). 

 

O herbicida saflufenacil atua no controle de plantas daninhas latifoliadas (Tabela 

3), interrompendo a capacidade de síntese de clorofila e citocromos, o que resulta no 

aumento dos níveis de protoporfirinogênio no cloroplasto, que migram para o citoplasma e 

em seguida são convertidos para protoporfirina-IX, um pigmento fotodinâmico que em 

presença de luz e oxigênio gera radicais livres (oxigênio singlete). Estas moléculas são 

altamente reativas, provocando a peroxidação dos lipídeos das membranas e consequente 

morte celular em plantas sensíveis (AGROFIT, 2020). 

Em pós-emergência, o saflufenacil não apresenta efetividade de controle sobre 

gramíneas, como foi possível observar na Tabela 3, devido a presença das espécies 

daninhas Digitaria horizontalis e Eleusine indica, ambas da Família Poaceae, após uso do 

produto. Ainda, destaca-se que o controle de plantas daninhas de folha larga proporcionado 

pelo uso de saflufenacil representa alternativa interessante no inverno para o controle de 

buva (Conyza sp.), invasora reconhecidamente problemática em relação a resistência a 

herbicidas, como glyphosate (DALAZEN et al., 2015).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os herbicidas imazapir+imazapique e cialofope butílico, quando aplicados em 

pós-emergência, não são seletivos para a aveia-branca. O uso de saflufenacil foi seletivo 

para a cultura, na dose 24,5 g i.a. ha-1, apresentando controle específico sobre plantas 

daninhas latifoliadas. 
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Resumo: As frutíferas nativas têm grande potencial para reflorestamento de nascentes e áreas degradas, ou 
ainda, para o cultivo de pomares, basta serem difundidas e conhecidas, com acessibilidade a materiais 
propagativos legais. Portanto, o objetivo do projeto é 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. As sementes foram 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. 
Na 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 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 silvestres; 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 por meio de monoculturas, com resultados ecológicos e econômicos, 

geralmente, pouco sustentáveis. Ao mesmo tempo aumentam as ameaças de extinção 
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sobre as espécies nativas e, paradoxalmente, estas são prospectadas, de maneira 

exponencial, por empresas e outras instituições estrangeiras que buscam avidamente o 

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

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 (LORENZI et 

al., 2006; VIZZOTO et al., 2009). 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 2019. 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 0,5 L 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. 

 

Figura 01 – Repicagem de mudas em vasos de 0,5 litros na área silvicultura no IFC – 

Campus Santa Rosa do Sul, 2019 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

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 0,5 L preenchidos integralmente com o referido substrato. 
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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 por meio 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 de doação. 

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. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme o quadro 01 foram quantificadas 15 famílias, 20 gêneros e 44 espécies 

com seus respectivos nomes científicos e populares, perfazendo um total de 6786 mudas 

doadas para comunidades da região entre 2018 a 2019. 
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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 

2019 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

 

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

sendo 20 ao todo. Do gênero das Eugenia foram encontradas 6 espécies e no gênero 

Psidium foram contabilizadas 6 espécies, sendo esses os gêneros em maior quantidade. 
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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 

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 7 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 espécies da família Rosaceae. A figura 

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

As doações foram feitas 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. Portanto, as atividades de extensão, 

representadas na figura 02, obtiveram ótimos resultados com a sociedade, sendo cada vez 

mais difundido e conhecido na região. 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 2526-4044   p.  31 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Figura 02 – Participação nos eventos na região e no IFC – Campus Santa Rosa do Sul no 

ano de 2018 

Fonte: Os autores, 2019. 

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Até o presente momento resgatou-se espécies nativas e exóticas na região do 

extremo Sul Catarinense, pertencente ao bioma Mata Atlântica. Além disso, a doação de a 

doação de mudas destas espécies, agrega conhecimento a respeito do potencial 

alimentício comercial de algumas espécies bem como poder de reflorestamento em 

nascentes degradadas para a comunidade. Com isso, o projeto tornou-se conhecido, além 

de divulgar o IFC- Campus Santa Rosa do Sul, ganhando interesse de futuros alunos. 
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Resumo: O objetivo do presente trabalho foi caracterizar o padrão anual de frutificação das espécies nativas 
identificadas no projeto “Resgate, produção de mudas e divulgação de espécies de frutíferas nativas e 
exóticas para comunidades rurais do litoral sul de Santa Catarina” arbustivas nativas presentes em Santa 
Rosa do Sul – SC, pertencente ao bioma Mata Atlântica. Os frutos e sementes das espécies selecionadas 
foram coletadas nas matas nativas locais. A pesquisa se deu entre o ano de 2017 e 2020, sendo que os 
materiais propagativos eram coletados ao decorrer do ano, conforme o período de frutificação de cada 
espécie. Foi estudada a época de maturação e coleta de frutos e sementes de 49 espécies, pertencentes a 
24 famílias botânicas, nativas da Mata Atlântica. A pesquisa mostra que o período onde ocorre maior taxa de 
maturação simultânea dos frutos é de novembro a janeiro, visto que a maior incidência de chuva e altas 
temperaturas nessa época do ano desencadeiem o sistema reprodutivo das plantas, com a floração e 
posterior frutificação e a menor frutificação entre maio e julho, pelo período de frio e seca, as plantas retardam 
seu desenvolvimento. É visível a capacidade que possui a maioria dessas espécies para recomposição 
ambiental do bioma Mata Atlântica, e ainda podendo ser utilizada por meio da comunidade local para o seu 
uso artesanal. 
 
Palavras-Chave: Ecossistema, recuperação florestal, frutíferas, preservação.  

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O bioma Mata Atlântica tem uma grande diversidade biológica, sendo a mais rica 

do mundo pelas suas espécies vegetais. Estão inclusas faixas litorâneas do Atlântico, com 

seus manguezais e restingas, florestas de baixada e de encosta da Serra do Mar, florestas 

interioranas, as matas de araucárias e os campos de altitude no bioma (MEDEIROS, 2020). 

 Atualmente, a Mata Atlântica é o segundo ecossistema mais ameaçado de 

extinção e com cerca de 102.000 Km2 da sua área reduzida. A qualidade de vida da 

população brasileira depende quase 70% dos componentes inseridos nesse bioma, como 

nascentes e fontes que abastecem cidades e comunidades rurais, contribuindo para o 

clima, temperatura, umidade, chuvas e fertilidade do solo estarem regulados junto com a 

vegetação (MEDEIROS, 2020). 

Neste contexto, a conservação e a recuperação da mata nativa do bioma Mata 

Atlântica são fundamentais. Para isso, existem leis que regem a Unidade de Conservação 

(SNUC – Lei nº 9.985/2000) e a recuperação da vegetação nativa se fortaleceu no âmbito 

nacional nos últimos anos, com a sanção da Lei da Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 

12.651/2012, Código Florestal) e a implementação dos seus instrumentos, como o Cadastro 
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Ambiental Rural – CAR e os Programas de Regularização Ambiental – PRAs estaduais 

(BRASIL, 2020). 

 Diante disso, programas para recuperação da vegetação nativa cresceu no 

território brasileiro, esses programas buscam a produção de mudas das espécies nativas, 

para posterior reflorestamento. Pouco se conhece sobre as épocas de floração e frutificação 

das espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, sendo este, necessário para a orientação 

de coleta de materiais para a propagação dessas espécies (MUNIZ, 2008). 

 Portanto, o objetivo do presente trabalho foi caracterizar o padrão anual de 

frutificação das espécies nativas identificadas no projeto “Resgate, produção de mudas e 

divulgação de espécies de frutíferas nativas e exóticas para comunidades rurais do litoral 

sul de Santa Catarina” arbustivas nativas presentes em Santa Rosa do Sul – SC, 

pertencente ao bioma Mata Atlântica. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A área explorada para a realização do trabalho está localizada na região da 

AMESC (Associação de Municípios do Extremo Sul Catarinense), no estado de Santa 

Catarina, cuja o bioma é a Mata Atlântica. Os frutos e sementes das espécies selecionadas 

foram coletadas especificamente nas matas nativas locais, em beiras de rio e na 

comunidade rural. A figura 1 mostra exemplos de frutos coletados. 

 

Figura 1 – Exemplos de frutos coletados da Mata Atlântica. Ingá feijão (Inga marginata), 

Guabiroba (Campomanesia xanthocarpa) e Pitanga vermelha (Eugenia uniflora) 

Fonte: Moisés Moro Duarte, 2019. 

As espécies selecionadas para a pesquisa estão identificadas no projeto 

“Resgate, produção de mudas e divulgação de espécies frutíferas nativas e exóticas para 
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comunidades rurais do litoral sul de Santa Catarina”, elas foram escolhidas de acordo com 

a ocorrência e origem no bioma Mata Atlântica. 

A pesquisa se deu entre o ano de 2017 e 2020, sendo que os materiais 

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

cada espécie, de acordo com experiência empírica de moradores da comunidade e de 

acordo com Lorenzi et al. (2006) e Schwirkowski (2018). 

A determinação dos períodos de maturação se deu após observação visual do 

período de ocorrência de floração e frutificação durante o estudo, ou seja, se no ano de 

2017 a espécie “x” frutificou entre o mês de março e abril, e nos anos de 2018 e 2019 o 

processo se repetiu, confirmou-se a época de coleta de frutos e sementes nativos.  

Os locais de exploração das espécies nativas arbóreas foram percorridos por 

meio de trilhas, realizadas a cada 21 dias entre janeiro de 2017 a janeiro de 2020 durante 

36 meses. Para a construção das tabelas foram feitas médias da data de ocorrência de 

frutificação das espécies determinado em cada ano de estudo. 

Os resultados foram elaborados após contabilizar o número de espécies que 

frutificavam simultaneamente nos meses do ano e realizado o somatório de cada mês 

analisado. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi estudada a época de maturação e coleta de frutos e sementes de 49 

espécies, pertencentes a 24 famílias botânicas, nativas da Mata Atlântica. A tabela 1 ilustra 

isso, onde, é possível verificar a família, nome científico, nome comum e meses de 

maturação de frutos e sementes. 
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Tabela 01 – Família, nome científico, nome comum e maturação de cada espécie arbórea 

estudada. 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

Família Nome Científico Nome Popular Maturação

Schinus terebinthifolius  Aroeira Pimenta Dez - jun

Schinus molle L. Aroeira Salsa Dez - jun

Arecaceae Euterpe edulis Palmeira Juçara Abr - ago

Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus Ipê Rosa Set - nov

Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum Cocão Nov - jan

Alchornea triplinervia Tanheiro Dez - jan

Alchornea sidifolia Tapiaguaçú Jul - dez

Anadenanthera macrocarpa Angico Vermelho Jun - set

Schizolobium parahyba Guapuruvú Ago - set

Caesalpinia equinata Lam. Pau-Brasil Nov - jan

Lauraceae Cinnamomum verum Canela Nov - dez

Magnoliáceas Magnolia ovata Baguaçú Ago - out

Malvaceae Ceiba speciosa Paineira Ago - set

Ficus guaranitica Figueira Branca Dez - jan

Ficus glabra Figueira Brava Ago - set

Maclura tinctoria Tajuva Out - jan

Myristicaceae Virola bicuhiba Bicuíba Set - out

Myrtaceae Eugenia schuechiana O. Berg. Uvá Abr - ago

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. Cambuatá Set - out

Sapindaceae Allophylus edulis Chal Chal Nov - dez

Annona sylvatica Araticum do morro Jan - mar

Annona cacans Araticum Cagão Jan - mar

Annona glabra Araticum do brejo Jan - abr

Annona montana Graviola Set - jan

Annona rugulosa Cortiça Jan - fev

Annona mucosa Fruta do Conde - Beribá Nov - mai

Clusiaceae Garcinia gardneriana Bacupari Set - jan

Inga edulis Ingá Cipó Jan - mar

Inga laurina Ingá Branco Nov - mar

Inga marginata Ingá feijão Mar - mai

Hymenaea courbaryl Jatobá Jul - set

Lamiaceae Vitex megapotamica Tarumã Nov - mar

Eugenia brasiliensis Grumixama Nov - dez

Eugenia candolleana Ameixa da Mata Fev - mar

Eugenia pyriformis Uvaia Set - fev

Plinia edulis Cambucá Fev -Abril

Myrciaria floribunda Cambuin Nov - fev

Psidium cattleianum Sabine Araçá vermelho Nov - fev

Psidium cattleianum Sabine var Araçá amarelo Nov - fev

Psidium cinereum Araçá yací Nov - fev

Eugenia involucrata Cereja do mato Nov- jan

Psidium guajava Goiaba do pará Nov - jan

Campomanesia xanthocarpa Guabiroba alaranjada Set - nov

Plinia cauliflora Jabuticaba Nov - jan

Eugenia multicostata Araça-pitanga /Pau alazão Out - nov

Eugenia uniflora Pitanga Out - jan

 Myrcia glabra Guamirim Fev - abr

Myrcianthes pungens Guabiju Jan- fev

Rosaceae Posoqueria latifolia Baga de macaco Fev-ago

Myrtaceae

Anacardiaceae

Euphorbiaceae

Fabaceae

Moraceae

Annonacea

Fabaceae
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A maioria das espécies estudadas frutificam nos meses de novembro, dezembro 

e janeiro, e em os meses com menos frutos maduros são maio, junho e julho (Figura 2).  

 

Figura 2 - Número de espécies frutificando simultaneamente nos meses do ano. 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

Acredita-se que a maior incidência de chuva e altas temperaturas nessa época 

do ano aumente a atividade metabólica das plantas estimulando o sistema reprodutivo das 

mesmas, com a floração e posterior frutificação. Entretanto, nos períodos de frio e seca, as 

plantas retardam seu desenvolvimento, economizando reservas, já que sua taxa 

fotossintética diminui (PEREIRA et al., 2016).  

A exploração e pesquisa desse fator é importante para a produção de mudas em 

viveiros, assim como o projeto “Resgate, produção de mudas e divulgação de espécies de 

frutíferas nativas e exóticas para comunidades rurais do litoral sul de Santa Catarina” que 

já reproduz todas as espécies citadas, para a distribuição à comunidade e reflorestamento 

de nascentes e áreas degradadas.   

Além da identificação de épocas de frutificação dessas espécies, é evidente o 

potencial de espécies para fins humanos, como o consumo das frutas in natura, sucos e 

doces, por exemplo, quando distribuídas à comunidade. Algumas das famílias que exibem 

esse potencial são as Annonacea, Myrtaceae (Figura 3).  
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Figura 2- Exemplos de espécies com o potencial para uso humano, Jaboticaba (Plinia 

cauliflora) da família Myrtaceae, Ingá branco (Inga laurina) da família Fabaceae e Araticum 

do brejo (Annona glabra) dentro da Annonacea. 

Fonte: Os autores, 2019. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo feito sobre as 49 espécies, pertencentes a 24 famílias botânicas, 

mostra que o período onde ocorre maior taxa de maturação simultânea dos frutos é de 

novembro a janeiro e a menor entre maio e julho. É visível a capacidade dessas espécies 

para recomposição ambiental do bioma Mata Atlântica, e ainda o uso artesanal pela 

comunidade.  

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul e PROEX/PROPI 

pela bolsa institucional e recursos disponibilizados, juntamente com Sicoob Credija, que 

contribuíram com patrocínio do projeto “Resgate, produção de mudas e divulgação de 

espécies de frutíferas nativas e exóticas para comunidades rurais do litoral sul de Santa 

Catarina” onde foi desenvolvimento do presente trabalho.  

ISSN: 2526-4044   p.  39 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 
 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. MINESTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Mata Atlântica. 2020. Disponível em: 
https://www.mma.gov.br/biomas/mata-atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento. Acesso em: 
07 maio 2020. 

LORENZI, Harri et al. FRUTAS BRASILEIRAS e Exóticas Cultivadas. Nova Odessa: 
Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda., 2006. 640 p. 

MACHADO, Manoela Schiavon et al. Fenologia da frutificação de espécies vegetais 
nativas e a restauração florestal no arquipélago de Fernando de Noronha, PE, 
Brasil. 2013. Disponível em: http://www.lerf.eco.br/img/publicacoes/2013hv40n3p473-
483.pdf. Acesso em: 20 maio 2020. 

MEDEIROS, João de Deus. Mata Atlântica: biodiversidade. Biodiversidade. 2020. 
Disponível em: https://apremavi.org.br/mata-atlantica/biodiversidade/. Acesso em: 06 maio 
2020. 

PEREIRA, Gabriely Pinto et al. ATIVIDADE RESPIRATÓRIA DE MERISTEMAS APICAIS 
DE RAMOS PLAGIOTRÓPICOS DE Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. 2016. 
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/cflo/v26n1/0103-9954-cflo-26-01-00203.pdf. 
Acesso em: 30 out. 2020. 

SCHWIRKOWSKI, Paulo (comp.). Lista de Espécies Vegetais da Mata Atlântica 
Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucária) e Floresta Ombrófila Densa. 2018. 
Disponível em: https://sites.google.com/site/florasbs/home. Acesso em: 20 maio 2020. 

 

ISSN: 2526-4044   p.  40 de 986

https://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlântica_emdesenvolvimento
http://www.lerf.eco.br/img/publicacoes/2013hv40n3p473-483.pdf
http://www.lerf.eco.br/img/publicacoes/2013hv40n3p473-483.pdf
https://apremavi.org.br/mata-atlantica/biodiversidade/
https://sites.google.com/site/florasbs/home


9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DO QUEIJO 
ARTESANAL SERRANO 

Mateus Figueredo Pires¹, Sabrina Anacleto², Lucia Helena Baggio Martins³ 
1,3 Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages, Departamento de Ambiente e Saúde. 

mateusfigueredopires@gmail.com; lucia.martins@ifsc.edu.br  

 

 
Resumo: O queijo artesanal serrano é produzido há mais de 200 anos, sendo extremamente importante para 
a cultura regional e, financeira para as propriedades rurais. O objetivo deste trabalho foi a caracterização 
físico-química e microbiológica do queijo artesanal serrano em diferentes tempos de maturação. Assim, foram 
coletados queijos, de uma batelada de produção, com 15, 37 e 60 dias de maturação. As amostras foram 
enviadas ao laboratório para análises microbiológicas de coliformes totais, E. coli, Staphylococcus coagulase, 
Salmonella sp. e Listeria monocytogenese. Na sequência as análises realizadas para a caracterização físico-
química foram: umidade, cinzas, proteínas, gordura, acidez titulável em ácido láctico e pH, conforme métodos 
oficiais. Os resultados indicaram que com 37 dias de maturação o queijo já está apto para comercialização, 
pois apresentou parâmetros em consonância com as referências da legislação vigente, que exige maturação 
mínima de 60 dias, para este tipo de queijo. 
 
Palavras-Chave: queijo artesanal serrano, maturação, físico-química. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A elaboração de queijos constitui uma das mais importantes atividades da 

indústria de produtos lácteos. Suas técnicas de produção provêm de tradições enraizadas, 

persistindo até hoje em todas as regiões produtoras. Segundo NASSU et al. (2001), a falta 

de critérios de qualidade da matéria-prima e das técnicas de processamento permite que o 

queijo se classifique no mercado de produtos de baixa qualidade, tanto do ponto de vista 

higiênico sanitário quanto da falta de padronização do produto. 

O queijo artesanal serrano é produzido há mais de 200 anos, a partir de leite 

integral sem qualquer tratamento térmico, até a adição de coalho. A Lei 17.003 (2016) 

regulamentada pelo Decreto 1.238 (2017), do Estado de Santa Catarina, define os 

parâmetros para identificação e classificação do queijo artesanal serrano. Conforme essa 

legislação queijo artesanal serrano é o produto elaborado na propriedade de origem do 

leite, que deve ser cru, integral e recém-ordenhado, obtido por coagulação enzimática por 

meio de coalhos industriais, prensagem manual e apresente massa uniforme e consistência 

firme, cor e sabor próprios, isento de corantes e conservantes, conforme a tradição na 

região serrana de Santa Catarina. 

Esses produtos têm grande demanda em todas as regiões do estado e a 

viabilidade da produção e comercialização de queijo artesanal serrano, além da importância 

financeira para a propriedade, também contribuirá com a preservação da cultural regional. 

Sendo assim, é fundamental que o leite, para sua fabricação, apresente qualidade 

higiênico-sanitária e que o período de maturação garanta atributos físico-químicos e 

microbiológicos para padronização da qualidade do queijo. Contudo, para tirar o queijo 
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artesanal serrano da clandestinidade há necessidade de o mesmo apresentar 

características físico-químicas e microbiológicas de acordo com os padrões legais. 

Portanto, o objetivo desse estudo foi a caracterização físico-química e 

microbiológica de queijo artesanal serrano de uma propriedade, em três períodos de 

maturação. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 AMOSTRAGEM 

 

Três amostras de queijo artesanal serrano foram obtidas de uma agroindústria 

de São José do Cerrito, em processo de certificação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA). Sendo definida como amostras 1, 2 e 3 com 15 dias 37 e dias 60 

dias de maturação, respectivamente. As amostras foram analisadas em triplicatas. 

 

2.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Preparo das amostras: as amostras foram raladas, embaladas, rotuladas e 

armazenadas sob refrigeração até o momento das análises. Todas as análises foram 

realizadas nos laboratórios do Instituto Federal de Santa Catarina, em Lages, SC. 

As análises físico-químicas de proteína, umidade, cinzas e pH foram realizadas 

conforme método oficial da Association of Official Analytical Chemists - AOAC (2012). A 

acidez titulável de acordo com as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz - IAL (2008). A 

determinação de lipídeos seguiu a metodologia de Bligh & Dyer (1959). 

 

2.3 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

A identificação e quantificação de coliformes totais e E. coli foi realizada pelo 

sistema Petrifilm™, método oficial da AOAC (2012) nº 991.14 (SILVA et al., 2017). 

A identificação e quantificação de Staphylococcus coagulase positiva foi 

realizada conforme Instrução normativa nº 62 do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 2003). 

A pesquisa de Salmonella sp. de acordo com a ISO 6579/2002 (TEMELLI, S.; 

EYIGOR, A.; CARLI, K. T., 2012). 
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A pesquisa de Listeria monocytogenes foi realizada conforme Silva et al. (2011). 

As análises foram realizadas no laboratório de microbiologia do Centro de 

Ciências Agroveterinárias – CAV, em Lages, Santa Catarina. 

Para análise dos resultados das análises microbiológicas, foi utilizada como 

referência a RDC nº 331 (Brasil, 2019) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) Sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos e, para coliformes totais e 

classificação quanto aos teores de umidade e gordura através dos Regulamentos Técnicos 

de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos estabelecidos pela Portaria nº 146/96 do 

MAPA (BRASIL, 1996). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

A maturação promoveu alterações físico-químicas no queijo, com redução do pH 

e do teor umidade, elevação da acidez total, teor de proteína e gordura, como mostra a 

Figura 01. 

Figura 01 – Tabela com resultados de parâmetros físico-químicos do queijo. 

*Os resultados estão expressos como média e desvio padrão de 3 determinações. As amostras seguidas de letras iguais 

não diferem (p>0,05) pelo teste-t. 

 

No decorrer da maturação foi observada redução do pH e do teor umidade e, 

elevação da acidez total e teor de gordura. 

O queijo foi classificado com baixo teor de umidade (até 35,9%) e apresentou 

conformidade com a Lei 17.003 (2016) do Estado de SC, após 60 dias de maturação. Com 

15 e 37 dias, queijo foi classificado de média umidade, entre 36 e 45,9%. Além de influenciar 

na conservação do queijo, o teor de umidade interfere na textura e sabor do produto. 

O teor de proteína de 14%, observado na maturação de 15 dias, aumentou e 

estabilizou em 25%, a partir de 37 dias de maturação. 

Com 37 dias de maturação o queijo apresentou teor de gordura de 33,57% e, 

conformidade com a Lei 17.003 (2016) do Estado de SC, que define o teor de gordura do 

ISSN: 2526-4044   p.  43 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

queijo artesanal serrano de 25 a 44,9%. Esse teor se repetiu na maturação de 60 dias. 

Assim, foi classificado como queijo semi-gordo. 

Normalmente o pH desse tipo de queijo está entre 4,8 e 5,0 (HÀ-LA, 1991). 

Considerando-se esse intervalo de pH, somente na maturação de 60 dias o pH atingiu o 

valor ideal. O pH do queijo interfere no sabor e enzimas que promovem reações químicas 

na maturação (FURTADO, 1991) e associado com a acidez influencia na sua conservação. 

A acidez em ácido láctico aumentou significativamente, quando comparados os três 

períodos de maturação. O pH do queijo interfere no sabor e enzimas que promovem 

reações químicas na maturação (FURTADO, 1991) e associado com a acidez influência na 

sua conservação. 

As características foram identificadas em queijo produzido com leite de inverno. 

Queijos elaborados com leite de outras estações poderão apresentar variações nestes 

resultados. Além do tempo de maturação, outros fatores como variações climáticas, afetam 

a produção do leite e influenciam a composição, textura e sabor dos queijos. 

 
3.1 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS  

 

O queijo, a partir de 37 dias de maturação, apresentou conformidade 

microbiológica para consumo, conforme padrões estabelecidos na Resolução 331 (2019) 

da ANVISA (Figura 02). Esse resultado indica a possibilidade de redução do período 

mínimo de 60 dias maturação, conforme definido na legislação vigente. Os queijos 

artesanais elaborados a partir de leite cru só poderão ser comercializados com maturação 

inferior a sessenta dias, quando estudos técnico-científicos comprovarem que a redução do 

período de maturação não compromete a qualidade e inocuidade do produto (MELO, 2013). 

Figura 02 – Tabela com resultados das análises microbiológicas. 

 

ISSN: 2526-4044   p.  44 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados indicaram que no decorrer da maturação o queijo apresentou 

alterações das características microbiológicas e físico-químicas, que contribuem para sua 

melhor conservação. O queijo artesanal serrano apresentou parâmetros de qualidade 

adequados para consumo, a partir de 37 dias de maturação, embora a legislação vigente 

determine um mínimo de 60 dias. Assim, sugere-se a continuidade de estudos que 

promovam a revisão da legislação, possibilitando que a agroindústria possa comercializar 

o queijo com menor tempo de maturação. Ressalta-se que queijos com menor tempo de 

maturação são bem aceitos e procurados na região. 
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Resumo: O picão-branco (Galinsoga parviflora) é uma planta daninha herbácea anual que ocorre com 
frequência nas regiões Sudeste e Sul do País, especialmente em cultivos hortícolas. Entre as estratégias de 
controle dessas plantas tem-se a utilização de herbicidas, que quando misturados em tanque de pulverização, 
podem gerar efeitos aditivos, sinérgicos ou antagônicos no controle da planta daninha-alvo. Diante da 
importância do tema, realizou-se estudo com o objetivo de identificar as interações na mistura de herbicidas 
aplicados de forma isolada e/ou mistura com auxínico (2,4-D) no controle de picão-branco. O estudo foi 
realizado em casa-de-vegetação, em delineamento completamente casualisado e quatro repetições. Os 
herbicidas utilizados foram: Sethoxydim, 2,4-D, Amônio glufosinato, Bentazon, Imazethapyr e Glyphosate, 
aplicados isoladamente ou em mistura com o herbicida mimetizador de auxina. Aos 2, 8 e 16 dias após a 
aplicação avaliou-se o controle da espécie daninha, além do registro da sintomatologia. Os resultados 
permitem concluir que o herbicida 2,4-D juntamente com suas associações (amônio glufosinato, imazethapyr, 
bentazon e glyphosate) apresentam sinergismo no controle da Galinsoga parviflora. 
 
 
Palavras-Chave: Associação, sintomatologia, botão-de-ouro. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A espécie Galinsoga parviflora, conhecida como picão-branco, botão-de-ouro e 

fazendeiro, pertencente a família Asteraceae, é uma das espécies daninhas de maior 

ocorrência nas regiões Sudeste e Sul do País, especialmente em sistemas de produção 

hortícolas (DAMALAS, 2008). Além de atuar negativamente como planta competidora pelos 

recursos como água, luz e nutrientes, também é hospedeira de nematoides, como 

Meloidogyne incognita (BELLE et al., 2017) e doenças, vírus do vira-cabeça do tomateiro 

(SZILVIA et al., 2006). 

Entre as estratégias para o controle do picão-branco, tem-se a utilização de 

herbicidas, como o 2,4-D, pertencente aos mimetizadores de auxina, que atuam no controle 

da espécie daninha por estimular a produção de ácido1-carboxílico-1-aminociclopropano 

(ACC) sintase, enzima responsável pela biossíntese do etileno, consequentemente o 

aumento da concentração desse hormônio desencadeia um aumento na biossíntese de 

ácido abscísico (ABA), desencadeando processos como fechamento estomático, produção 

descontrolada de radicais livres, estresse oxidativo e morte celular (RAGHAVAN et al., 

2005). 
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Recentemente, houve a aprovação legal dos profissionais prescreverem 

misturas de defensivos agrícolas no receituário agronômico (IN nº 40, outubro de 2018), o 

que aumenta a necessidade de avaliarmos as possíveis interações aditivas, sinérgicas ou 

antagônicas produzidas pela mistura dos defensivos agrícolas. Assim, objetivou-se com 

esse estudo identificar as interações na mistura de herbicidas aplicados de forma isolada 

e/ou mistura com auxínico (2,4-D) no controle de picão-branco. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação pertencente ao IFC Campus 

Santa Rosa do Sul, Vila Nova, no período de junho a setembro de 2020, delineamento 

experimental completamente casualizado e quatro repetições.  

Plântulas de picão-branco (Galinsoga parviflora) foram transplantas para 

bandejas plásticas de 15 células (6 cm x 6 cm x 6,5 cm de profundidade), preenchidas com 

solo caracterizado como Gleissolo Melânico. Quando a espécie atingiu o estádio de 4 

folhas, realizou-se a aplicação dos tratamentos herbicidas (Tabela 1) com auxílio de 

aspersor costal, distribuindo-se volume de calda equivalente a 200 L ha-1 e velocidade de 

deslocamento de 3,6 km h-1. As bandejas foram mantidas com irrigação diária até o término 

do experimento. 

 

Tabela 01 - Mecanismo de ação e nome comercial (ingrediente ativo) dos respectivos 

defensivos agrícolas que foram avaliados, além das doses de referências utilizadas. 

Mecanismo de ação Nome comercial (ingrediente 

ativo) 

Dose  

(g i.a ha-1) 

Testemunha - - 

Inibidor da ACCase (Acetil 

Coenzima A Carboxilase) 

Poast® (sethoxydim)  184 

Mimetizador de auxina 2,4-D nortox® (2,4-D)  806 

Inibidor da glutamina sintetase Finale® (amônio glufosinato) 200 

Inibidor do FSII (Fotossistema II) Basagran® (bentazon) 480 

Inibidor da ALS (Acetolactato 

sintase) 

Imazetapir plus® (imazethapyr) 106 

Inibidor da EPSPs (Enol-piruvil 

shiquimato fosfato sintase) 

Shadow ® (glyphosate) 480 

Mimetizador de auxina + Inibidor da 2,4-D nortox® (2,4-D) + Poast® 806 + 184 
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ACCase (sethoxydim) 

Mimetizador de auxina + Inibidor da 

glutamina sintetase 

2,4-D nortox® (2,4-D) + Finale® 

(amônio glufosinato) 

806 + 200 

Mimetizador de auxina + Inibidor do 

FSII 

2,4-D nortox® (2,4-D) + 

Basagran® (bentazon) 

806 + 480 

Mimetizador de auxina + Inibidor da 

ALS 

2,4-D nortox® (2,4-D) + 

Imazetapir plus® (imazethapyr) 

806 + 106 

Mimetizador de auxina + Inibidor da 

EPSPs 

2,4-D nortox® (2,4-D) + Shadow 

® (glyphosate) 

806 + 480 

 

A evolução dos sintomas foi acompanhada e registrada de forma digital aos 2, 8 

e 16 dias após o tratamento (DAT). Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância (p≤0,05). No caso de ser constatada significância estatística, foi realizada a 

comparação de médias entre os tratamentos pelo teste Tukey (p≤0,05). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se que todos os tratamentos, aos 16 DAT, foram efetivos para o 

controle do picão-branco, apresentando valores superiores a 84%, com exceção do 

herbicida sethoxydim aplicado de forma isolada (Tabela 2 e Figura 1). Tal resultado já era 

esperado, uma vez que o sethoxydim é graminicida específico, representante dos inibidores 

da ACCase.  

A seletividade desse grupo de herbicidas possivelmente deve-se a presença de 

duas formas da enzima ACCase na planta daninha, homodimérica no citosol e outra 

heterodimérica nos plastídeos. Os herbicidas inibidores da ACCase atuam somente sobre 

a forma homodimérica que está presente nos cloroplastos, impedindo a síntese de ácidos 

graxos nessa organela das gramíneas, não tendo atividade sobre a forma heterodimérica 

presente nas eudicotiledôneas (CARVALHO, 2013), logo, o herbicida não possibilitou o 

controle do picão-branco.  
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Tabela 02 – Controle (%) de picão-branco (Galinsoga parviflora) em resposta a diferentes 

herbicidas isolados ou mistura, avaliado aos 2, 8 e 16 dias após o tratamento (DAT). 

Nome comercial (ingrediente ativo) Dose (g i.a ha-1) 2 DAT 8 DAT 16 DAT 

Testemunha - 0 e 0 e 0 c 

Sethoxydim  184 0 e 0 e 0 c 

2,4-D  806 50 c 80 bc 85,2 b 

Amônio glufosinato 200 50 c 90,5 ab 100 a 

Bentazon 480 20,5 d 98,5 a 100 a 

Imazethapyr 106 0 e 41,7 d 84,2 b 

Glyphosate 480 25 d 90 ab 100 a 

2,4-D + Sethoxydim 806 + 184 54,5 c 79,25 c 85 b 

2,4-D + Amônio glufosinato 806 + 200 70 ab 89,7 abc 100 a 

2,4-D + Bentazon 806 + 480 59,5 bc 95 a 100 a 

2,4-D + Imazethapyr 806 + 106 49,5 c 95 a 100 a 

2,4-D + Glyphosate 806 + 480 80 a 90 ab 100 a 

CV (%)  12,14 6,05 2,53 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de 

Tukey (p≤0,05). 

 
Outro comportamento previsto foi o resultante da utilização do imazethapyr, que 

aos 2 DAT não apresentou diferença estatística da testemunha e sethoxydim (0%), porém 

evoluiu para 84,2% de controle aos 16 DAT (Tabela 2). Tais resultados devem-se a 

característica sistêmica do herbicida, onde espera-se que a evolução da sintomatologia 

ocorra ao longo de semanas. Essas considerações ajudam a explicar o motivo dos 

tratamentos 2,4-D, imazethapyr e mistura 2,4-D + sethoxydim apresentarem 

comportamento semelhante aos 16 DAT, diferindo dos demais tratamentos herbicidas 

(Tabela 2).  

Com relação ao comportamento do controle da espécie daninha decorrente da 

mistura com 2,4-D, verificou-se sinergismo ao associar o herbicida auxínico com amônio 

glufosinato, imazethapyr, bentazon e glyphosate (Tabela 2 e Figura 1).  Corroborando, 

estudos relataram a interação sinérgica entre 2,4-D e halosulfuron, representante dos 

inibidores da ALS, para o controle de ançarinha branca (Chenopodium album) (ISAACS et 

al, 2006), assim como 2,4-D com amônio glufosinato no controle de ambrosia (Ambrosia 

trifida) (GANIE; JHALA, 2017), além da associação de 2,4-D e glyphosate para buva 

(Conyza sp.), caruru (Amaranthus rudis), corda-de-viola (Ipomoea nil), juta-da-china 
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(Abutilon heophrasti), poaia branca (Richardia brasiliensis), rabo-de-raposa (Setaria faberi) 

e trapoeraba (Commelina benghalensis) (ROBINSON et al., 2012; OSIPE et al., 2017). 

 
Figura 01 – Plântulas de picão-branco (Galinsoga parviflora) após utilização dos herbicidas 
de forma isolada ou mistura, avaliado aos 2 e 8 dias após a aplicação (bandeja da esquerda 
com fundo palha e direita com fundo preto, respectivamente, para cada tratamento). 
 

Testemunha 

  

Sethoxydim 

  
2,4-D 

  

Amônio glufosinato 

  
Bentazon 

  

Imazethapyr 

  
 

Glyphosate 2,4-D + Sethoxydim 
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2,4-D + Amônio glufosinato 

  

2,4-D + Bentazon 

  
2,4-D + Imazethapyr 

  

2,4-D + Glyphosate 

  
 

As explicações para o sinergismo de 2,4-D com os herbicidas citados ainda não 

são completamente compreendidas, porém acredita-se que estejam relacionadas com a 

melhoria na absorção e translocação desses produtos na planta, redução da taxa de 

metabolismo da espécie alvo e/ou maior captura das moléculas herbicidas no interior da 

célula. Estudo realizado por Lym (2000) demonstrou taxa de absorção três vezes maior em 

2,4-D associado com glyphosate do que comparado a aplicação individual do mimetizador 

de auxina, o que corrobora com as hipóteses formadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados permitem concluir que o herbicida 2,4-D juntamente com suas 

associações (amônio glufosinato, imazethapyr, bentazon e glyphosate) apresentam 

sinergismo no controle da Galinsoga parviflora. Enquanto, que o uso do sethoxydim não 

apresenta controle da espécie decorrente do mecanismo de ação desse herbicida, 

destinado apenas para o controle de plantas daninhas gramíneas. 
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Resumo: A utilização de herbicidas para o controle de daninhas é frequentemente empregada devido a 
praticidade, eficiência e rapidez se comparado com os demais métodos. Porém, o uso indiscriminado desses 
na agricultura contribuiu para a alta intensidade de seleção de biótipos resistentes de plantas daninhas. 
Recentemente vem aumentando os relatos do aparecimento dessas plantas resistentes nas lavouras do 
Extremo Sul Catarinense. Dessa forma, com intuito didático na disciplina de Plantas Daninhas do Instituto 
Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, realizou-se projeto de ensino com objetivo de identificar os 
locais de ocorrência dos casos de suspeita de resistência de plantas daninhas aos herbicidas, bem como 
fatores agronômicos envolvidos. Foram aplicados questionários online aos produtores e representantes 
técnicos da região contendo questões referentes a observação de casos de resistência de daninhas a 
herbicidas, qual (s) espécie (s) e herbicidas com suspeita, além de identificar os manejos de plantas daninhas 
utilizados na lavoura. Os resultados foram transformados em gráficos e tabela onde as principais daninhas 
com suspeita de resistências são capim-arroz (Echinochloa sp.), arroz-daninho (Oryza sativa) e buva (Conyza 
sp.). Entre os herbicidas, os principais apontados são Glyphosate, Penoxsulam e Imazethapyr. As estratégias 
para manejar as plantas daninhas utilizadas pelos entrevistados, na sua maioria, compreendem o manejo de 
herbicidas, como a substituição dos mesmos, manejo das invasoras na entressafra, aplicação de herbicidas 
em pré-emergência e mistura de produtos.  
 
Palavras-Chave: Biótipos resistentes, controle, suscetibilidade. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os herbicidas, como alternativa para o controle das plantas daninhas, são 

utilizados frequentemente pelos agricultores, devido à praticidade, eficiência e rapidez, 

quando comparados a outros métodos (GAZZIERO et al., 2012). Contudo, o uso 

indiscriminado de herbicidas provocou a evolução de muitos casos de resistência a tais 

compostos por diversas espécies de plantas daninhas. Atualmente, são registrados 514 

biótipos resistentes a herbicidas, pertencentes a 262 espécies; destas, 152 magnoliopsidas 

e 110 liliopsidas (HEAP, 2020). 

A resistência de plantas daninhas aos herbicidas é a capacidade inerente e 

herdável de um biótipo, dentro de determinada população, de sobreviver e se reproduzir 

após exposição à dose de registro do herbicida para controle da espécie, obedecidos aos 

critérios de aplicação (estádio vegetativo indicado, condições de clima, entre outros) 

(GAZZIERO et al., 2012). Este processo compromete a produtividade nos cultivos 

agrícolas, ocasionando aumento nos custos de produção e inviabilizando a utilização de 

determinados herbicidas. 

Recentemente, cresceram os relatos informais de suspeita de resistência de 

plantas daninhas aos herbicidas advindos de produtores do extremo sul catarinense, área 
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de concentração onde residem os alunos da disciplina de Defensivos Agrícolas, curso de 

Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul. 

Dessa forma, com intuito didático nessa disciplina, realizou-se projeto de ensino com 

objetivo de identificar os locais de ocorrência dos casos de suspeita de resistência de 

plantas daninhas aos herbicidas, bem como fatores agronômicos envolvidos por meio de 

aplicação de questionário a produtores e representantes técnicos da região.  

O domínio dessas informações, associado ao conhecimento das características 

biológicas das espécies servirão de base para o profissional técnico na tomada de decisão 

das estratégias de prevenção e manejo da resistência de plantas daninhas aos herbicidas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Realizou-se projeto de ensino na disciplina de Defensivos Agrícolas, do Curso 

de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, 

entre os meses de julho a setembro de 2020.  

Para a obtenção dos dados foi desenvolvido um questionário que avalia o 

cenário de suspeita de resistência de plantas daninhas aos herbicidas, especialmente na 

região Extremo Sul Catarinense (cidades avaliadas: Turvo, Jacinto Machado, Santa Rosa 

do Sul, Nova Veneza, Criciúma, Balneário Gaivota, Morro Grande, Ermo e Araranguá).  

O questionário foi compartilhado de forma online pelos discentes da disciplina 

para agricultores e representantes técnicos, apresentando as seguintes perguntas: 1) 

Atividade profissional do respondente? 2) Na (s) lavoura (s) em que trabalha e/ou atua, 

suspeita da existência de plantas daninhas resistentes aos herbicidas?  

Se a resposta era positiva para a questão 2, o questionário continuava com os 

seguintes questionamentos: 3) Quais são as plantas daninhas com suspeita de resistência? 

4) Para quais herbicidas tem se atribuído a suspeita de resistência? 5) Qual (s) estratégia 

(s) e prática (s) de manejo tem utilizado para reduzir ou controlar essas plantas daninhas 

consideradas suspeitas de resistência?  

Os resultados obtidos foram compilados para construção de gráficos e tabelas, 

utilizando-se de análise descritiva para realizar inferências sobre o cenário identificado. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De um total de 23 entrevistados, 24% eram técnicos agrícolas, 56% agricultores 

e 20% pertencentes a ambos. Do total, 92% responderam “Sim” para a suspeita do 

aparecimento de alguma daninha resistente em sua propriedade e 8% “Não”. Isso 
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demonstra que a resistência de plantas daninhas aos herbicidas tem sido uma problemática 

enfrentada na região do Extremo Sul Catarinense, sendo que apenas em Balneário Gaivota 

não houve registro da suspeita de resistência.   

De acordo com o relato dos entrevistados observado na Figura 01, a principal 

daninha com resistência é o capim-arroz (Echinochloa sp.), com mais de 50% dos relatos. 

Trata-se de espécie com características morfológicas semelhantes à cultura do arroz 

(GALON et al., 2009), porém com maior eficiência fotossintética, em virtude de ser uma 

planta com metabolismo C4 e com grande produção de sementes (KISSMAN; GROTH, 

1997), cerca de 35500 sementes por planta (BAGAVATHIANNAN et al., 2012), o que 

propicia o reabastecimento do banco de sementes do solo, perpetuando a infestação nas 

áreas orizícolas. 

De acordo com Andres et al. (2007), a resistência de capim-arroz a herbicidas 

está amplamente distribuída nas áreas orizícolas no Estado do Rio Grande do Sul e no 

Estado de Santa Catarina, pois nessas áreas as práticas de manejo mais realizadas 

abrangem o cultivo intensivo, baseado no controle de daninhas com produtos químicos, e 

ausência de rotação, o que coopera para a alta intensidade de seleção de biótipos 

resistentes. 

Já o arroz-daninho (Oryza sativa) foi destaque em mais de 30% dos relatos 

(Figura 01). O arroz-daninho pertence a mesma espécie do arroz cultivado, o que dificulta 

o manejo químico. Nos últimos anos, também cresceram os relatos de redução na eficiência 

do sistema ClearfieldTM, especialmente devido a possibilidade do arroz-daninho “não 

controlado” cruzar com o arroz cultivado por meio do fluxo gênico, produzindo híbridos que 

podem incorporar características de ambos, prejudicando o controle (NOLDIN et al., 2002). 

Além disso, a utilização intensiva de herbicidas com o mesmo sítio de ação na cultura do 

arroz seleciona biótipos resistentes, principalmente aos herbicidas do grupo 

imidazolinonas, como demonstrado em estudos realizados com a utilização de Imazapir + 

Imazapique para o controle de arroz-daninho, por Rubin et al. (2014), o qual se mostrou 

inviável. 

A buva (Conyza sp.) também foi citada em mais de 30% dos relatos (Figura 01). 

A dificuldade de controle decorrente da resistência ao herbicida Glyphosate (HEAP, 2020), 

associada a grande produção de sementes (230 mil sementes) e facilidade de dispersão 

pelo vento, auxiliam a espécie na capacidade de multiplicação e manutenção nos 

ambientes de cultivo (LAZAROTO et al., 2008). 
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Figura 01- Plantas daninhas com suspeita de resistência aos herbicidas, de acordo com 

levantamento realizado no Extremo Sul Catarinense. 

 

Fonte: Autor, 2020. 

Para os herbicidas, o Glyphosate apresentou maior suspeita de resistência, com 

mais de 40% dos relatos (Figura 02). Ele é comercializado no Brasil desde a década de 

1970 e vem sendo amplamente utilizado desde então, especialmente devido a utilização 

em pós-emergência em culturas transgênicas e custo menor comparado aos demais 

herbicidas. Trata-se do principal herbicida no País, representando 36% do mercado 

nacional de defensivos agrícolas (IBAMA, 2019). No entanto, o uso frequente dessa 

molécula tem aumentado a pressão de seleção de plantas daninhas, o que tem favorecido 

o aumento na ocorrência dos biótipos resistentes (GAZZIERO et al., 2012).  

O Penoxsulam ficou em segundo lugar, com cerca de 39% dos relatos (Figura 

02). O herbicida é amplamente utilizado para o arroz irrigado, cultura predominante na 

região avaliada; e ainda, é representante dos inibidores da Acetolactato Sintase (ALS), 

grupo que apresenta mundialmente o maior número de registros de casos de resistência 

aos herbicidas, especialmente devido a especificidade do mecanismo de ação, combinado 

com o uso repetido e residual prolongado, favorecendo a seleção de espécies resistentes 

(HEAP, 2020). 
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Figura 02 - Herbicidas com atribuição de possível resistência, decorrente da dificuldade no 

controle de plantas daninhas, de acordo com levantamento realizado no Extremo Sul 

Catarinense. 

 

Fonte: Autor, 2020. 

Os demais herbicidas citados são o Imazethapyr, com cerca de 26% das 

respostas; Imazapir + Imazapique, com cerca de 17%; e Quinclorac, com 13%. Já Paraquat, 

Cyhalofop, Clomazone, Carfentrazone, Propanil + Triclopir e Propanil aparecem em 9% dos 

relatos, encerrando com 2,4-D, Bispyribac e Bentazon, com menos de 5% dos relatos. 

As estratégias mais utilizadas pelos entrevistados para controlar as daninhas 

resistentes foram a substituição dos herbicidas, manejo de plantas daninhas na entressafra 

e aplicação de herbicidas em pré-emergência, com 60% das respostas, seguido de mistura 

de herbicidas, com aproximadamente 50% (Tabela 01). Capina e/ou arranquio, elevação 

da dose do(s) herbicida(s), gradagem ou roçada, aplicação sequencial de herbicidas, 

monitoramento e controle de escapes após aplicações de herbicidas, limpeza de 

maquinário e/ou práticas para a redução de entrada de daninhas na lavoura, manutenção 

do solo coberto ficaram com cerca de 30 e 40% das respostas. Já rotação de culturas e 

plantio no “limpo”, entre outros, foram citadas em 20 a 30% das respostas. 

Como pode ser observado na Tabela 01, a maior parte dos manejos utilizados 

pelos entrevistados utiliza-se de herbicidas, o que mostra a baixa adaptabilidade dos 

agricultores ao sistema de Manejo Integrado de Plantas Daninhas (MIPD), o qual é de suma 

importância para o controle de daninhas resistentes aos herbicidas. Dentre esses manejos 

podem ser citados a rotação de culturas, o cultivo na entressafra (outono/inverno) com 

forrageiras ou culturas de interesse econômico, juntamente com a manutenção do solo 
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coberto na entressafra. Este manejo tem sido pouco utilizado, mas apresenta relevada 

importância, pois visa suprimir a germinação de sementes de daninhas, dentre outros. 

  

Tabela 01 – Adoção das estratégias de controle utilizadas para as plantas daninhas, de 

acordo com levantamento realizado no Extremo Sul Catarinense. 

Estratégia Respostas (%) 

Capina e/ou arranquio 35 

Mistura de herbicidas 52 

Substituição dos herbicidas 60 

Elevação da dose do(s) herbicida(s) 35 

Gradagem ou roçada 35 

Manejo de plantas daninhas na entressafra 60 

Cultivo no outono/inverno   5 

Rotação de culturas 26 

Aplicação sequencial de herbicidas 40 

Aplicação de herbicidas em pré-emergência 60 

Plantio no “limpo” 26 

Monitoramento e controle de escapes após aplicações de 

herbicidas 
40 

Limpeza de maquinário e/ou práticas para a redução de 

entrada de daninhas na lavoura 
35 

Manutenção do solo coberto 35 

Outros 22 

Fonte: Autor, 2020. 

Contudo, uma das dificuldades no emprego de culturas de inverno visando 

manter o solo coberto é o ciclo da mesma que, se não bem manejado, acaba interferindo 

na cultura posterior de maior interesse econômico. Dessa forma, muitos produtores 

preferem deixar o solo em pousio. Consequentemente, a falta desse manejo possibilita a 

germinação e desenvolvimento de muitas plantas invasoras nesse intervalo de tempo, em 

que aquelas com potencial de resistência disponibilizam de condições para se 

reproduzirem, aumentando assim o banco de sementes dessas, diminuindo o controle 

efetivo das mesmas. 

Neto et al. (2010) avaliou estratégias de manejo de inverno e verão para o 

controle de Conyza bonariensis resistente ao Glyphosate, utilizando a mistura em tanque 

de Glyphosate + 2,4-D associada ou não com herbicidas residuais e plantio de aveia no 
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inverno após dessecação e semeadura direta de soja no verão. Como respostas, todos os 

manejos em que o herbicida 2,4-D foi associado ao Glyphosate houve controle total de 

Conyza bonariensis. 

Em outro estudo, Marochi et al. (2018) testaram o cultivo de braquiária (Urochloa 

ruziziensis) associado a diferentes programas de rotação de herbicidas no manejo de buva 

(Conyza sumatrensis), resistente ao Glyphosate no sistema de produção de soja e milho.  

Os resultados mostraram que o cultivo de braquiária no inverno incrementou 

significativamente a biomassa residual no solo, sendo eficiente para controlar a buva. O 

uso isolado de cultura de cobertura ou de rotação de herbicidas não foi efetivo para o 

manejo desta espécie daninha.  No entanto, integrando essas duas opções de manejo foi 

possível controlar efetivamente a daninha resistente ao Glyphosate e, consequentemente, 

aumentar a produtividade das culturas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados permitem identificar que no Extremo Sul Catarinense, as principais 

daninhas com suspeita de resistência aos herbicidas são capim-arroz (Echinochloa sp.), 

arroz-daninho (Oryza sativa) e buva (Conyza sp.). Entre os herbicidas, os principais 

apontados são Glyphosate, Penoxsulam e Imazethapyr. As estratégias para manejar as 

plantas daninhas utilizadas pelos entrevistados, na sua maioria, compreendem o manejo 

de herbicidas, seja pela sua substituição, pelo manejo das invasoras na entressafra, 

aplicação de herbicidas em pré-emergência e mistura de herbicidas.  
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Resumo: A erva-mate é uma espécie de grande importância para a região sul do Brasil. Essa importância 
também é percebida no Planalto Norte Catarinense, uma vez que a região é responsável pela maioria da 
erva-mate produzida no Estado. No entanto, o uso de mudas sem critérios técnicos de seleção e a falta de 
reposição de nutrientes, são apontados como algumas das causas da queda na produtividade dos últimos 
anos. Desta forma, esse estudo teve como objetivo avaliar a influência de procedências e da adubação 
orgânica na produtividade de erva-mate. O experimento foi implantado em 2016 na área experimental do 
IFSC Câmpus Canoinhas. Os tratamentos foram dispostos no delineamento blocos casualizados, com 
quatro repetições, no fatorial 3x2 (doses de adubação x clones). Cada unidade experimental foi composta 
por cinco plantas de cada clone (BRS 408 e 409). Para definição das doses considerou-se a análise do 
solo, teor de nutrientes no adubo orgânico e a necessidade de fósforo para erva-mate. Os tratamentos 
foram: T1) testemunha, T2) a dose considerada adequada, de acordo com a recomendação e T3) dose 75 
% acima da considerada adequada. Avaliou-se a produtividade comercial e de galhos grossos nas colheitas 
de 2018 e 2020. A aplicação de adubação aumentou a produtividade dos componentes avaliados nas duas 
colheitas. A maior dose testada proporcionou maior produtividade comercial para ambos os clones nas duas 
colheitas. No entanto, o BRS 409 apresenta menor exigência em fertilidade do solo, visto sua maior 
produtividade quando o solo não recebeu adubação. A adubação orgânica pode ser utilizada no cultivo da 
erva-mate pois possibilita uma melhoria da produtividade em plantios a campo.  
 
Palavras-Chave: Ilex paraguariensis, produção, cama de frango, sustentabilidade. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Em diversos municípios da região sul brasileira, a erva-mate possui  

importante papel econômico, considerada como o principal produto não madeireiro do 

setor de agronegócio florestal a ser explorado economicamente na região. O ciclo 

econômico do setor ervateiro ficou conhecido como “Ouro Verde”; entretanto, o mesmo 

não recebeu os devidos incentivos e investimentos, o que ocasionou queda nos 

investimentos e das tecnologias para essa cultura e seu setor (EMBRAPA, 2019).  

A erva-mate é utilizada especialmente na produção de bebidas, muito embora 

possua vasta gama de aplicações, com potencialidade de diversas outras aplicações na 

indústria (MACCARI e MAZUCHOWSKI, 2000). Mas devido a suas propriedades 

estimulantes, diuréticas, antioxidantes e protetoras de processos degenerativos (HECK e 

MEJIA, 2007) sua procura a nível mundial vem aumentando, o que torna imprescindível 

aumentar a produção para atender esses novos mercados. Assim deve-se buscar 

alternativas para aumentar a produção, como o manejo adequado da adubação e uso de 

mudas de maior potencial produtivo (SANTIN et al., 2015). 
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É sabido que as plantas utilizam nutrientes do solo, os quais podem ser 

ciclados ou exportados. Wolf (2005), em seu estudo, concluiu que a erva-mate exporta 

nutrientes em diferentes níveis, conforme o tipo de poda realizado. Esses nutrientes, por 

sua vez, devem ser repostos ao solo a fim de garantir a produtividade. A adubação do 

solo influencia na sustentabilidade ambiental, de forma que a adubação orgânica 

apresenta diversas vantagens quando comparadas com a adubação mineral (TAVARES 

et al., 2018). Quanto aos benefícios obtidos ao comparar adubo orgânico e mineral, Alves 

et al. (2017) conclui que não há diferença entre um e outro e, alerta, que o adubo orgânico 

se torna mais vantajoso, vez que, normalmente, o produtor produz este na propriedade, 

reduzindo seus custos. O emprego de cama de aviário demonstrou efeito positivo na 

produção de erva-mate (PANDOLFO et al., 2003), assim como no crescimento em altura 

de erva-mate (BENEDETTI et al., 2019) e na produtividade de ervais nativos 

(BENEDETTI e DALLABRIDA, 2016; BENEDETTI et al. 2016). 

Desta forma, esse estudo teve como objetivo avaliar a influência de clones e 

da adubação orgânica na produtividade de erva-mate comercial e de galho grosso.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo foi conduzido na área experimental do IFSC, Câmpus Canoinhas, SC. 

Foram utilizadas mudas clonais de erva-mate, produzidas por miniestaquia pela Embrapa 

Florestas, conforme Wendling e Brondani (2015).  

Em setembro de 2016 as mudas foram plantadas a campo. Os tratamentos 

foram dispostos com quatro repetições, no delineamento em blocos casualizados. Cada 

unidade experimental foi composta por cinco plantas. Os tratamentos foram arranjados no 

fatorial 3 x 2, sendo três doses de adubação orgânica (cama de frango) e dois clones 

Clone 1 (BRS 408) e Clone 2 (BRS 409) de erva-mate. 

Os tratamentos consistiram da testemunha (T1), dose recomendada (T2) e 

dose 75 % acima da recomendada (T3). As doses foram calculadas considerando a 

análise do solo (2,5 % de M.O.; 41,0 % de argila; 4,1 de pHH2O; Ca, Mg e Al, 

respectivamente, de 1,6, 0,7 e 6,8 cmolc dm-3; P e K, respectivamente, de 3,2 e 74,3 mg 

dm-3), a concentração de nutrientes no adubo orgânico (cama de frango), e a necessidade 

de fósforo para cada fase da erva-mate, de acordo conforme recomendação de adubação 

(SANTIN et al., 2015).  

Para obtenção das doses usadas nos tratamentos, desde o plantio até a 

primeira poda, utilizou-se a recomendação de adubação de plantio, após a primeira poda 
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até a segunda poda utilizou-se a recomendação de adubação para formação de copa 

(SANTIN et al., 2015). A dose anual foi parcelada em duas aplicações iguais, fevereiro e 

setembro de cada ano. As doses usadas em cada fase estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 01 – Descrição das quantidades de cama de frango aplicadas em plantas de erva-

mate, correspondente a cada tratamento e a cada fase. Canoinhas/SC. 

Tratamentos 
Dose aplicada (kg/planta/ano) 

Fase plantio 
Fase formação de 

copa 

Testemunha (T1) 0,000 0,000 
Dose recomendada (T2) 0,940 1,000 
Dose 75 % acima da recomendada (T3) 1,645 1,750 

 

Considerando a análise do solo e recomendação de adubação para o plantio 

(SANTIN et al., 2015) aplicou-se (área total, incorporado na camada de 0-20 cm do solo, 

no momento do plantio) 6,0 t/ha de calcário dolomítico, para elevar a disponibilidade de 

Ca e Mg no solo. 

A área utilizada estava em pousio a mais de 10 anos, com predomínio de 

gramíneas. Para o plantio, a área foi subsolada, gradeada e, posteriormente abertas 

covas de aproximadamente 30 x 30 x 30 cm. Posteriormente, várias capinas manuais 

foram realizadas, conforme necessidade.  

Após 24 meses do plantio realizou-se a primeira poda, a qual consistiu do corte 

das plantas próximo ao solo. A segunda colheita ocorreu após 18 meses da primeira e 

consistiu da retirada de aproximadamente 80 % dos galhos. Em ambas as colheitas 

determinou-se a produção comercial (folha + galho fino) e de galhos grossos (diâmetro 

acima de 7 cm, aproximadamente). Os dados foram obtidos através da pesagem desses 

componentes a campo. Posteriormente, os dados foram extrapolados para toneladas por 

hectare (t/ha) para determinar a produtividade.  

Os dados foram submetidos à análise de variância. Quando constatados 

efeitos significativos dos tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste Tukey em 

nível de 5 % de probabilidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Produtividade de erva-mate comercial   

A produtividade da erva-mate foi influenciada pelos clones e pelas doses de 

adubação orgânica em ambas as colheitas (Figura 1A e B).  
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De maneira geral a aplicação da dose 75 % acima da recomendada (T3) 

proporcionou maior produtividade de erva-mate comercial para os clones nas duas 

colheitas (Figura 1). Esse resultado, comprova o potencial que a adubação orgânica  

possui para alavancar a produtividade da erva-mate. Resultado também observado em 

condição de campo com erva-mate nativa (BENEDETTI e DALLABRIDA, 2016); 

BENEDETTI et al. 2016). Em fase de mudas, respostas positivas tanto de altura quanto 

de produção de massa verde total também foram observadas com o uso de adubação 

orgânica (BENEDETTI et al., 2016 e 2017). 

Esses resultados, provavelmente, estão relacionados a maior disponibilidade 

de K e P proveniente do adubo orgânico (BENEDETTI et al., 2017), uma vez que a 

espécie responde positivamente a esses dois nutrientes (BENEDETTI et al.; 2016; 

SANTIN et al.,  2014 e 2017a).  

 

 

 

Figura 1: Produtividade de erva-mate comercial em função de clones e doses de adubação orgânica em 2018 (A) e 

em 2020 (B), Canoinhas - SC. Letras maiúsculas iguais não difere entre doses e mesma letra minúscula não difere 

entre clones pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. 

 

Ocorreu respostas diferenciadas para os clones. O clone 2 (BRS 409) em 

ambas as colheitas foi menos exigente nutricionalmente que o clone 1 (BRS 408), visto 

sua maior produtividade na testemunha (Figura 1A e B). Em 2018 apresentou 

produtividade 0,44 t/ha superior ao clone 1 e na segunda colheita atingiu 0,99 t/ha de 

superioridade.  

Por outro lado, quando o solo recebeu a maior dose de adubação orgânica o 

clone 1 demonstrou ser mais produtivo na segunda colheita (Figura 1B), com acréscimo 

de equivalente a 0,88 t/ha, em relação a primeira colheita (Figura 1A).  

A B 
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A maior produtividade ocorrida na dose 75 % acima da recomendada, 

provavelmente, decorre da liberação dos nutrientes da adubação orgânica ser mais lenta 

e não disponibilizar a totalidade de nutrientes em um ano (SBCS, 2016). Esse fato pode 

ter culminado em disponibilidade de nutrientes da dose recomendada (T2) abaixo do 

exigido pela cultura. Esse resultado indica que para recomendação de adubação orgânica 

na cultura da erva-mate é prudente conduzir experimentos a campo, ao longo de várias 

colheitas, visando curvas de resposta. 

 

3.1 Produtividade de galho grosso  

A produtividade de galhos grossos foi influenciada somente pelas doses na 

primeira colheita (Figura 2A); já na segunda colheita (2020) os clones também 

influenciaram essa variável (Figura 2B).  

 
 

Figura 2: Produtividade de galhos grossos de erva-mate em função da adubação orgânica em 2018 (A) e em 2020 

(B). Canoinhas - SC. Letras iguais entre doses (A) e letras maiúsculas iguais não difere entre doses e mesma letra 

minúscula não difere entre clones pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.  

 

Semelhante ao ocorrido com a produção comercial, ao elevar a dose de 

adubação maior é a produtividade de galhos grossos (Figura 2). Em 2020, por outro lado, 

o tratamento T1 apresentou o pior resultado para ambos os clones que, por sinal, não 

demonstraram alteração estatística entre si. No tratamento T2 o clone 1 resultou em maior 

produção de galhos grossos, enquanto o clone 2 produziu maior quantidade de galhos 

grossos no tratamento T3. 

Aparentemente o clone 2 utilizou os nutrientes disponibilizados pela maior 

adubação para produção de galhos grossos em detrimento à erva-mate comercial. 

Plantas com produtividade maior de galhos grossos (3,8 t/ha) em relação a erva-mate 

A B 
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comercial (3,6 t/ha) não são “desejáveis”, pois atualmente os galhos grossos não 

proporcionam maior valor comercial. No entanto, os galhos grossos possuem potencial 

para ser usado como fonte de energia (SANTIN et al., 2017b ), porém atualmente ainda 

não é um uso comum.  

Mesmo com a maior produção de galhos grossos obtidos no clone 2, a dose 75 

% acima da recomendada (1,6 kg/planta) demonstrou ser mais adequada, pois 

proporcionou maior produção de erva-mate comercial para ambos os clones, na colheita 

de 2020.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adubação orgânica é indicada para cultivo de clone (BRS 408 e BRS 409), 

pois apresenta efeitos positivos para o aumento da produtividade de erva-mate.  

A maior produtividade observada na dose 75 % acima da recomendada indica 

que há necessidade de novos estudos a longo prazo para ajustar a adubação orgânica às 

necessidades da erva-mate.    
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Resumo: Originária das américas, as pimentas do gênero Capsicum encontram-se hoje dispersas pelo 
mundo todo, embora sendo pouco estudadas no Brasil com relação ao seu comportamento fisiológico no 
período pós-colheita. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Pós-colheita do Instituto Federal Catarinense 
Campus Santa Rosa do Sul, com pimentas do gênero Capsicum das cultivares Acemira de Cheiro, Biquinho, 
Jalapenho, Habanero Laranja e Dedo de Moça da safra 2019/2020. Foram dois tratamentos, bandejas 
plásticas do tipo PET perfuradas na tampa (PET aberta), e de bandejas plásticas do tipo PET não perfuradas 
na tampa (PET fechada). Análises foram realizadas aos 0, 10, 20, 30 e 40 dias de armazenamento a 0 °C, 
para: perda de massa fresca (%); coloração coletada em L*, a* e b*; sólidos solúveis totais (°Brix). Houve 
maior perda de massa fresca para as pimentas armazenadas em PET aberta em praticamente todas as 
saídas. Aos 40 dias de armazenamento o tratamento PET fechada apresentou perda de luminosidade e 
coloração para as cultivares Acemira de Cheiro e Biquinho. Com relação ao teor de sólidos solúveis totais, a 

cultivar Jalapenho não demonstrou alteração até o final do experimento. O tratamento PET aberta apresentou 
as maiores médias para sólidos solúveis totais aos 30 dias de armazenamento para as cultivares Acemira de 
Cheiro, Dedo de Moça e Habanero Laranja e aos 40 dias para as cultivares Biquinho e Acemira de Cheiro. 
As embalagens plásticas do tipo PET fechadas podem ser utilizadas para o armazenamento refrigerado de 
pimentas ‘Acemira de Cheiro’, ‘Biquinho’, ‘Jalapenho’, ‘Habanero Laranja’ e ‘Dedo de Moça’ por até 30 dias, 
pois reduzem a perda de massa fresca e ainda mantém o teor de sólidos solúveis e coloração sem alteração. 

Palavras-Chave: atmosfera normal, pós colheita, perda de massa fresca, embalagem PET.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Originária das américas, as pimentas do gênero Capsicum já eram consumidas a mais 

de 7000 anos e hoje encontram-se dispersas pelo mundo todo, apresentando uma grande 

variedade de cores, formas, tamanhos, sabores e pungência (CARVALHO et al., 2006). Seus 

frutos possuem grande presença na culinária, sendo fonte de vitamina C e carotenóides, os 

quais têm atividade provitamina A, vitamina E, vitaminas do complexo B, ainda possui 

propriedades antioxidantes, antiinflamatória, antimutagênica e quimiopreventiva decido a 

capsaicina (PINTO; PINTO; DONZELES, 2013). 

No Brasil a pimenta é cultivada praticamente em todas as regiões, sendo um dos 

melhores exemplos de agricultura familiar e de integração pequeno agricultor-agroindústria 

(CARVALHO et al., 2014). São cerca de 5 mil hectares com uma produção de 75 mil toneladas, 

seu cultivo está localizado principalmente em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Ceará, Rio 

Grande do Sul, Bahia e Sergipe, realizada principalmente por pequenos agricultores, como 

principal fonte de renda ou uma alternativa para sua complementação (PINHEIRO; AMARO; 

PEREIRA, 2011). 

Apesar de sua importância comercial, as pimentas do gênero Capsicum têm sido pouco 

estudadas no Brasil com relação ao seu comportamento fisiológico no período pós-colheita 
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(MATTOS et al., 2007). A fase de produção é tão importante quanto fazer com que o produto 

chegue ao consumidor na sua melhor forma e, devido a isto, se evidencia a preocupação com 

o cuidado durante a colheita, transporte, embalagem, comercialização e armazenamento, visto 

que com o aumento do consumo aumenta também a necessidade de informações sobre como 

armazenar corretamente o produto, objetivando aumentar a vida útil e manter o frescor do 

produto (CALBO, 2001).  

Analisando pimentas de cheiro (Capsicum chinense) Santos et al. (2019), 

demonstraram que o uso da atmosfera modificada associada à refrigeração mantém a cor das 

pimentas por 10 dias e reduz a taxa respiratória dos frutos. Também demonstraram que a 

bandeja de isopor recoberta por filme PVC determina maior perda de massa e firmeza dos 

frutos. De acordo com Barros, Goes e Minani (1994) pimentões (Capsicum annum L.) 

armazenados em temperatura de 7 a 9 °C, em bandejas envolvidas com filme de plástico, 

mantiveram-se em ótimas condições de consumo, por um período de 30 dias.  

Embalagens de bandejas de poliestireno revestidas com filme de policloreto de vinila 

(PVC) não foram eficientes em manter a qualidade de pimentas da cultivar Dedo de Moça ‘BRS 

Mari’ armazenadas a 10°C, não alterando os teores de sólidos solúveis, acidez titulável e no 

conteúdo de capsantina (SOETHE; MATTOS; STEFFENS, 2017). Utilizando bandejas plásticas 

com tampa do tipo PET, polietileno, Palhano et al. (2019) mantiveram pimentas das cultivares 

Biquinho, Chapéu de Bispo e Malagueta com baixa perda de massa fresca até 60, 40 e 45 dias, 

respectivamente, sem alterações dos valores de sólidos solúveis total e de acidez titulável. 

O objetivo do trabalho foi avaliar a conservação pós-colheita de pimentas do gênero 

Capsicum das cultivares Acemira de Cheiro, Biquinho, Jalapenho, Habanero Laranja e Dedo 

de Moça, embaladas em bandejas plásticas do tipo PET com e sem aberturas na tampa, ao 

longo do armazenamento refrigerado a 0 oC. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Pós-colheita do Instituto Federal Catarinense 

Campus Santa Rosa do Sul, localizado em Santa Rosa do Sul, SC, com pimentas do gênero 

Capsicum das cultivares Acemira de Cheiro, Biquinho, Jalapenho, Habanero Laranja e Dedo 

de Moça da safra 2019/2020, colhidas da coleção de pimentas do Campus Santa Rosa do Sul.  

As pimentas foram colhidas por cultivar, com base no estádio de maturação 

demonstrado pela sua cor característica de cada cultivar, laranja para a Habanero Laranja, 

vermelho para as cultivares Jalapenho, Biquinho e Dedo de Moça e bege para a Acemira de 

Cheiro. 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%, para a limpeza de 

patógenos e remoção de impurezas, sendo posteriormente secadas.  
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Pimentas sem danos e com a maturação ideal foram selecionadas para confecção dos 

dois tratamentos, de bandejas plásticas do tipo PET perfuradas na tampa (PET aberta), e de 

bandejas plásticas do tipo PET não perfuradas na tampa (PET fechada). As bandejas plásticas 

apresentavam dimensões internas de 80x80x40 milímetros para as cultivares Biquinho e Dedo 

de Moça, e de 240x166x76 milímetros para as cultivares Acemira de cheiro, Jalapenho e 

Habanero Laranja. O armazenamento ocorreu em câmara fria a temperatura de 0ºC e 70% de 

umidade relativa, por 30 dias para a cultivar Habanero Laranja e 40 dias para as demais 

cultivares.  

Análises foram realizadas aos 0 dias sendo a análise inicial e aos 10, 20, 30 e 40 dias 

de armazenamento para: perda de massa fresca (%) que foi medida pesando cerca de 60g 

para a cultivar Biquinho, 80g para a cultivar Dedo de moça, 100g para a cultivar Acemira de 

cheiro e Habanero laranja e 200g para a cultivar Jalapenho no dia da instalação e no dia da 

saída do armazenamento refrigerado; sólidos solúveis totais (°Brix) medidos com refratômetro 

digital de bancada; cor da epiderme, medida com colorímetro digital CR- 400 Konica Minolta, 

coletado os valores de luminosidade (L*), que varia entre 0 (cores escuras ou opacas) e 100 

(cores brancas ou de máximo brilho); a*, indica a cromaticidade no eixo da cor verde (-) para 

vermelha (+); e b*, que indica a cromaticidade no eixo da cor azul (-) para amarela (+).  

O delineamento utilizado foi inteiramente casualisado com quatro repetições, sendo dois 

tratamentos e quatro datas de avaliação para a cultivar habanero laranja, para as demais 

cultivares foram cinco datas de avaliação. Com exceção da perda de massa fresca, as unidades 

experimentais foram obtidas pela média dos valores coletados na avaliação de 10 frutos. 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. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A perda de massa fresca (Figura 1) foi maior para as pimentas que foram armazenadas 

em bandejas PET abertas em praticamente todas as saídas, com exceção das cultivares 

Jalapenho e Biquinho, que não demonstraram diferença aos 10 dias após o armazenamento.  

A utilização de embalagens plásticas tipo PET fechadas demonstrou-se eficiente em reduzir a 

perda de massa fresca, com médias abaixo de 5% em todas as cultivares sendo que para 

‘Habanero laranja’ e ‘Jalapenho’ mantiveram-se abaixo de 2% para este tratamento.  

O uso de embalagem fechadas pode aumentar umidade relativa do ambiente ao redor 

dos frutos devido a umidade que se forma no interior da embalagem, reduzindo o déficit de 

pressão de vapor d’água levando a uma redução na transpiração dos frutos (SIQUEIRA et al., 

2017). A utilização de baixas temperaturas durante o armazenamento promove redução na 
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velocidade das reações bioquímicas, como na velocidade de transpiração, causando uma 

redução exponencial da respiração (LIMA, 2016), atuando na manutenção da qualidade dos 

frutos reduzindo a perda de água e a incidência de patógenos, evitando ocorrência de podridões 

decorrentes de infecções latentes ou pelo processo de senescência (RADAELLI et al., 2018). 

 

Figura 1: Perda de massa fresca (%) em pimentas das cultivares Acemira de Cheiro, Biquinho, Jalapenho, 

Habanero Laranja e Dedo de Moça armazenadas a 0°C em bandejas plásticas do tipo PET perfuradas na 

tampa (PET aberta) e bandejas plásticas do tipo PET não perfuradas na tampa (PET fechada). (*Letras 

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

 

 

 

Não houve alteração de cor (Tabela 1) para a cultivar Dedo de Moça. As cultivares 

Acemira de Cheiro e Biquinho em PET fechada apresentaram menor luminosidade (L*) e a* 

após 40 dias a 0 oC, enquanto a Jalapenho apresentou menor luminosidade (L*) após 10 dias 

a 0 oC. A ‘Biquinho’ em PET fechada apresentou menores valores de b* em quase toda a 
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armazenagem, indicando pimentas de cor vermelho brilhante neste tratamento. Já as 

‘Habanero Laranja’ apresentaram menor valor de b* após 10 dias a 0 oC. De acordo com 

Soethe, Mattos e Steffens (2017) a intensidade da cor é um fator importante sendo um dos 

atributos de qualidade de relevância para o consumidor. 

 

Tabela 1: Parâmetros de coloração L*, a* e b* em pimentas das cultivares Acemira de Cheiro, Biquinho, 

Jalapenho, Habanero Laranja e Dedo de Moça armazenadas a 0°C em bandejas plásticas do tipo PET 

perfuradas na tampa (PET aberta) e bandejas plásticas do tipo PET não perfuradas na tampa (PET fechada). 

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

Cultivar 
  

Tratamento 
Dias de armazenamento a 0 oC 

  0 10 20 30 40 

Acemira 

de Cheiro 

L* 
PET aberta 62,26 aAB 63,94 aA 61,26 aAB 61,53 aAB  59,48 aB 

PET fechada 63,22 a 63,51 aA 63,20 aA 60,01 aA 54,77 bB 

a* 
PET aberta 4,73 a 30,49 a 29,13 a 31,58 a 29,08 a  

PET fechada 5,44 a 30,70 a 29,88 a 30,57 a 25,41 b 

b* 
PET aberta 30,48 a 80,63 a 83,15 a 81,89 a  84,11 a  

PET fechada 31,89 a 81,36 a 82,14 a 80,46 a 81,81 a 

Biquinho 

L* 
PET aberta 37,55 a 49,68 a 46,73 a  46,45 a 51,85 a  

PET fechada 38,45 a 47,58 a 45,24 a 44,81 a 47,58 b 

a* 
PET aberta 28,75 a 35,17 a 37,04 b 38,13 a 58,16 a 

PET fechada 28,08 a 36,07 a 41,67 a 39,37 a 51,66 b 

b* 
PET aberta 37,01 a 43,21 a 40,71 a 44,23 a 53,32 a 

PET fechada 38,38 a 39,72 b 39,42 a 41,33 b 47,78 b 

Dedo de 

Moça 

L* 
PET aberta 37,86 a 41,74 a 40,59 a 38,84 a 38,03 a 

PET fechada 38,45 a 40,37 a 41,31 a 37,78 a 38,95 a 

a* 
PET aberta 32,51 a 44,92 a 45,10 a 43,73 a 45,67 a 

PET fechada 32,21 a 43,83 a 45,19 a 42,71 a 43,62 a 

b* 
PET aberta 29,47 a 45,49 a 43,31 a 45,91 a 44,40 a 

PET fechada 30,70 a 44,73 a 43,25 a 45,22 a 43,59 a 

Habanero 

Laranja 

L* 
PET aberta 53,25 a 53,44 a 53,89 a 54,86 a - 

PET fechada 54,04 a 53,20 a 52,17 a 56,18 a - 

a* 
PET aberta 18,90 a 17,34 a 14,99 a 50,53 a - 

PET fechada 19,65 a 16,50 a 17,47 a 52,16 a - 

b* 
PET aberta 47,35 a 47,42 a 46,47 a 71,56 a - 

PET fechada 47,09 a 39,37 b 47,02 a 71,89 a - 

Jalapenho 

L* 
PET aberta 33,25 a 34,68 a 33,09 a 31,69 a 34,84 a 

PET fechada 32,46 a 31,87 b 31,32 a 30,99 a  33,48 a 

a* 
PET aberta 26,51 a 17,33 a 14,11 a 28,70 a 24,64 a 

PET fechada 24,87 a 16,79 a 14,78 a 29,32 a 23,69 a 

b* PET aberta 22,25 a 17,75 a 16,51 a 54,85 a 57,24 a 
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PET fechada 21,06 a 18,56 a 18,99 a 55,70 a 58,70 a 

 

Trabalhando com pimenta ‘biquinho’ Duarte Et al (2016) demonstraram que a utilização 

de embalagem PET fechada proporciona um tom mais alaranjado aos frutos, devido a lenta 

maturação, promovendo menor desidratação aos 30 e 40 dias de armazenamento e maior teor 

de sólidos solúveis até aos 40 dias de armazenamento. 

Com relação ao teor de sólidos solúveis (Tabela 2) a cultivar Jalapenho não 

demonstrou alteração ao longo do armazenamento. Já as demais cultivares demonstraram uma 

tendência ao aumento do teor de sólidos do solúveis totais quando armazenadas em bandeja 

PET aberta. O tratamento bandeja PET fechada apresentou as maiores médias para sólidos 

solúveis totais aos 30 dias de armazenamento para as cultivares Acemira de Cheiro, Dedo de 

Moça e Habanero Laranja e aos 40 dias para as cultivares Biquinho e Acemira de Cheiro. 

Pimenta ‘Tabasco’ submetida a armazenamento refrigerado em embalagem PET fechada não 

demonstrou alteração de cor até os 30 dias de armazenamento (ROSA et al., 2015). 

 

Tabela 2: Sólidos solúveis totais (ºBrix) em pimentas das cultivares Acemira de Cheiro, Biquinho, Jalapenho, 

Habanero Laranja e Dedo de Moça armazenadas armazenadas a 0°C em bandejas plásticas do tipo PET 

perfuradas na tampa (PET aberta) e bandejas plásticas do tipo PET não perfuradas na tampa (PET fechada). 

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

       

    Dias de armazenamento a 0 oC 

    Cultivar   0 10 20 30 40 

Acemira de 

Cheiro 

PET aberta 7,09 a 8,16 a 6,87 a 8,24 a 7,73 a 

PET fechada 6,96 a 7,83 a  6,94 a 6,85 b 6,68 b 

Biquinho 
PET aberta 7,44 a 7,13 a 7,06 a 7,60 a 8,08 a 

PET fechada 7,36 a 7,30 a 6,99 a 7,25 a 6,72 b 

Dedo de 

Moça 

PET aberta 9,29 a 9,81 a 9,73 a 14,01 a 11,30 a 

PET fechada 9,26 a 10,02 a 9,27 a 9,56 b 9,47 a 

Habanero 

Laranja 

PET aberta 7,50 a 8,21 a 8,66 a 9,05 a - 

PET fechada 7,89 a 7,72 a 8,19 a 7,80 b - 

Jalapenho 
PET aberta 7,45 a 8,71 a 10,20 a 9,26 a 9,07 a 

PET fechada 7,17 a 8,46 a 8,71 a 8,75 a 8,17 a  

 

De acordo com Silva com et al. (2009) pode haver alterações na concentração de sólidos 

solúveis totais em razão da perda de água pelos frutos, aumentando a concentração de 

açúcares por grama de tecido. A embalagem PET fechada proporciona menor perda de água, 
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pois impede a transferência da água para o exterior da embalagem, até mesmo ocasionando 

maior condensação de água dentro da embalagem (MARIANO et al., 2011).  

Trabalhando com gabirobas, Mosquera et al. (2017), observaram que a utilização de 

embalagem PET com tampa perfurada proporciona maior perda de massa fresca, no entanto 

também proporcionou maior teor de sólidos solúveis totais quando comparada com a 

embalagem PET sem perfurações. Costa Et al. (2017) trabalhando com pimenta ‘Biquinho’ 

obteve resultados semelhantes, com maior desidratação e teor de sólidos solúveis totais aos 

20, 30 e 40 dias de armazenamento refrigerado utilizando embalagens PET abertas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A embalagem plástica (tipo PET) fechada é a mais recomendada para o armazenamento 

refrigerado de cultivares de pimenta ‘Acemira de cheiro’, ‘Biquinho’, ‘Jalapenho’, ‘Habanero 

Laranja’ e ‘Dedo de Moça’ por até 30 dias, pois reduzem a perda de massa fresca, mantém o 

teor de sólidos solúveis e coloração sem alteração. 
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Resumo: A videira é cultivada desde 7.000 anos a.C. Para produção de uvas duas espécies são 
cultivadas no Brasil, Vitis labrusca (uvas americanas) e Vitis vinifera (uvas europeias). No Campus 
Santa Rosa do Sul do IFC foi instalada uma coleção de videiras com o objetivo de avaliá-las quanto 
a sua adaptação e qualidade de seus frutos e produtos, em condições climáticas da região do 
Extremo Sul de Santa Catarina. As cultivares Tempranillo, Alicante Bouschet, Marselan e Rebo, são 
cultivares tintas da coleção do Campus. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a produção 
das cultivares de uvas viníferas tintas Tempranillo, Alicante Bouschet, Marselan e Rebo cultivadas 
na coleção do Campus Santa Rosa do Sul do IFC. O trabalho foi conduzido, na safra 2019/2020. 
Cada cultivar possui 10 plantas, no espaçamento de 2x3 metros, conduzidas em sistema de 
espaldeira. Avaliou-se a época de colheita, a produtividade e o teor de sólidos solúveis. As cultivares 
Tempranillo e Rebo foram colhidas em fevereiro, a Alicante Bouschet em março e a Marselan no 
final de março e início de abril. A produtividade foi de 3296 kg.ha-1, 2893 kg.ha-1, 1177 kg.ha-1 e 
1250kg.ha-1  na ‘Tempranillo’, ‘Rebo’, ‘Alicante Bouschet’ e ‘Marselan’, respectivamente. Os sólidos 
solúveis foram de 17,3, 18,3, 16,5 e 14,0 oBrix na ‘Tempranillo’, ‘Rebo’, ‘Alicante Bouschet’ e 
‘Marselan’, respectivamente. Os resultados são iniciais, demonstram que mesmo não sendo uma 
região tradicional, o cultivo de videiras pode ser uma alternativa para os produtores da região do 
Extremo Sul de Santa Catarina. 
 

Palavras-Chave:  Vitis spp, uva, vinho 

 

1 INTRODUÇÃO 

A uva (Vitis vinifera L.) é, ao lado de outras espécies como o trigo, a cevada e a 

oliveira, cultivada desde o início da domesticação de plantas e desde então apresenta valor 

simbólico e tradicional (SCHLEIER, 2004), sendo uma atividade economicamente 

importante no mundo globalizado, inclui a ciência, a técnica e a arte do cultivo de videira e 

a da produção da uva. Segundo informações da FAO (2019), a área plantada no mundo 

com videiras totalizou, em 2016, 7.096.741 hectares (ha), que produziram 77.438.929 

toneladas de uvas, sendo a Europa o continente com maior área. O Brasil, em 2016, figurou 

como o 13° maior produtor de vinhos, o 17° maior produtor mundial de uvas e o 20° em 

área cultivada com videiras (FAO, 2019). 

A vitivinicultura brasileira surgiu e desenvolveu-se com base na produção de uvas 

americanas, contudo, a partir de meados do século XX começaram a ser elaborados vinhos 

finos, com uvas de variedades de Vitis vinifera (GUERRA et al., 2009). Segundo Mello 

(2012), na safra 2012 aproximadamente 19% dos vinhos produzidos foram de uvas finas. 
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O Brasil é um país extremamente grande territorialmente e consequentemente 

possui uma ampla diversidade de condições climáticas, da mesma forma que apresenta 

muitas áreas vitícolas com diferentes características. O clima da região onde o parreiral 

está inserido, além de influenciar no potencial produtivo da planta, também é um dos 

elementos mais importantes na variabilidade da tipicidade do vinho obtido desta. 

As condições edafoclimáticas do Litoral Sul de Santa Catarina favorecem o cultivo 

de frutíferas tropicais como o abacaxizeiro, a bananeira, o maracujazeiro despertando 

interesse por parte dos produtores que, em muitos casos, tem seu sustento principalmente 

nestas culturas. Em relação a isso, o Campus Santa Rosa do Sul do IFC está em uma 

região não tradicional para a produção de uvas e seus derivados. No entanto, uma coleção 

de videiras foi instalada no Campus, que atualmente possui 40 cultivares de uvas para 

consumo in natura e para processamento. As cultivares Tempranillo, Alicante Bouschet, 

Marselan e Rebo, são algumas das cultivares tintas da coleção do Campus que apresentam 

boa adaptação e produtividade e, no ano de 2020, foram vinificadas. 

A cultivar Tempranillo é proveniente da Espanha, onde é a principal uva tinta do país. 

Sua maturação acontece mais cedo quando comparada com outras cultivares, sendo seu 

nome dado por este fato, visto que, Tempranillo vem da palavra espanhola temprano, que 

significa cedo, prematuro (TEIXEIRA et al.,2016). A cultivar Alicante Bouschet foi criada por 

Henri Bouschet, na França, através do cruzamento de Grenache e Petit Bouschet. É 

conhecida como uva tintoreira, pois é utilizada em cortes para dar cor aos vinhos. Essa 

variedade produz vinhos escuros e profundos, de aromas frutados com notas de 

especiarias como pimenta e canela. Já a cultivar Marselan é uma uva francesa, resultado 

do cruzamento entre as variedades de Cabernet Sauvignon e Grenache-noir. Apresenta 

coloração intensa e aromas que lembram frutas vermelhas e cacau. Já a cultivar Rebo tem 

origem na Província de Trento, no nordeste da Itália. É uma uva híbrida, resultado do 

cruzamento da Merlot com a Teroldego. Apresenta maturação tardia, e permite o 

amadurecimento dos vinhos em barricas. O vinho apresenta coloração vermelho rubi, com 

reflexos violáceos, possui intensas e variadas flagrâncias que remetem a frutas maduras 

(GIOVANINNI, MANFROI, 2009). 

Com estas considerações, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a produção 

das cultivares de uvas viníferas Tempranillo, Alicante Bouschet, Marselan e Rebo cultivadas 

na coleção do Campus Santa Rosa do Sul do IFC. 
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2 METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido, no Instituto Federal Catarinense campus Santa Rosa do 

Sul, localizado no Extremo Sul Catarinense, situado a 9 metros de altitude, nas 

coordenadas geográficas: Latitude: 29° 09' 66'' Sul, Longitude: 49° 81' 18'' Oeste (GOOGLE 

EARTH, 2020). O clima da região, de acordo com a classificação de Koppen e Geiger, é o 

Cfa , com o mês de janeiro o mais quente do ano, com temperatura média de 23,6º C, e 

julho o mês mais frio, com média de temperatura de 15,1º C, o regime pluviométrico 

apresenta média anual é de 1.371 mm. O estudo foi realizado na safra 2019-2020, na 

coleção de videiras do setor de Agricultura III, em Gleissolo (EMBRAPA, 2013) com as 

cultivares de uvas viníferas tintas Tempranillo, Alicante Bouschet, Marselan e Rebo. Cada 

cultivar possui de 10 plantas. O espaçamento é de 2x3 metros com as plantas conduzidas 

em sistema de espaldeira com poda em cordão esporonado.  

Ao longo do ano de 2019 as plantas foram submetidas a poda de frutificação, 

retirada de feminelas, desfolha na região dos cachos, condução dos ramos e manejo 

fitossanitário. 

O ponto de colheita foi determinado de acordo com a sanidade dos cachos, 

baseado na incidência de podridão, e nos teores de sólidos solúveis totais, acima de 18º 

Brix. Após a colheita, as uvas foram levadas ao Laboratório de Pós-colheita do Campus, 

onde realizou-se as avaliações produtivas. Na colheita foi feita a contagem e pesagem dos 

cachos colhidos por planta. A pesagem foi realizada em balança analítica com os dados 

expressos em gramas (g). A produtividade estimada (kg.ha-1) foi obtida a partir da 

densidade de plantas por hectare e da produção por planta. Os sólidos solúveis totais (SST) 

foram determinados com o auxílio de um refratômetro digital, pingando duas gotas do mosto 

da uva e o resultado expresso em ºBrix. 

Os sólidos solúveis totais (SST) foram determinados com o auxílio de um 

refratômetro digital, pingando duas gotas do suco da uva e o resultado expresso em ºBrix. 

Para isso, retirou-se 5 bagas de cada um dos 10 cachos por planta para a avaliação dos 

SST. O delineamento experimental foi inteiramente casualisado, com 10 repetições 

(plantas) por cultivar, sendo a planta a unidade experimental. A análise estatística foi 

realizada através do software SISVAR, e quando foram significativas as médias foram 

comparadas pelo teste Tukey a 0,05% de significância.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A colheita foi realizada de forma escalonada, por cultivar, de acordo com a época de 

maturação de cada uma. As cultivares Tempranillo e Rebo foram as que mais produziram 
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com 3296 kg.ha-1 e 2893 kg.ha-1 respectivamente. Já a cultivar Alicante Bouschet produziu 

em média 1177 kg.ha-1 e Marselan obteve uma produção de 1250kg.ha-1 (Gráfico 1). 

Figura 1. Produtividade (kg.ha-1) das cultivares de uvas europeias Alicante Bouschet, Marselan, Rebo e 

Tempranillo da coleção de uvas do Campus Santa Rosa do Sul do IFC, SC, na safra 2019-2020. *Letras 

diferentes indicam diferença entre cultivares. 

 

 

A variedade Tempranillo aumentou sua produtividade quando comparada à 

produção do ano de 2019, quando apresentou 1933 kg/ha (TOFFOLI et al., 2019). Esse 

aumento se deve de que no ano de 2019 os meses de julho e agosto apresentaram 

temperaturas mais baixas e constantes na região do CSRS, permitindo um bom acúmulo 

de horas de frio para uma melhor quebra de dormência das cultivares. Também se justifica 

pelas plantas apresentarem maior maturidade. A safra 2020 foi a terceira safra de produção 

da Tempranillo no Campus Santa Rosa do Sul. A produtividade da cultivar rebo foi 

semelhante a média de produtividade obtida por Brighenti et al. (2014), em São Joaquim, 

SC, nas safras 2011, 2012 e 2013. A safra 2020 é a primeira da cultivar Rebo em Santa 

Rosa do Sul.  

As cultivares Alicante Bouschet e Marselan, com uma produção um pouco superior 

a mil quilos por hectare, diminuíram a produtividade quando comparadas à produção do 

ano de 2019, no qual tiveram uma média de aproximadamente 1800 kg/ha (TOFFOLI et al., 

2019). A ‘Alicante Bouschet’ teve sua produção diminuída devido a incidência de míldio 

após a floração e podridão cinzenta que atacou os cachos perto da colheita. Na ‘Marselan’, 

apesar da boa brotação das gemas, houve uma menor produção de cachos na safra de 

2020. O mesmo aconteceu com a ‘Alicante Bouschet’. 

A colheita das cultivares foi realizada de fevereiro a abril (Figura 2). As cultivares 

Tempranillo e Rebo foram as mais precoces e colhidas em fevereiro com aproximadamente 
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16000 gramas (g) e 12000 g respectivamente, e a cultivar Marselan a mais tardia, com sua 

colheita feita no mês de abril. Brighenti et al. (2014), em São Joaquim, SC, colheram a 

‘Rebo’ no mês de abril nas safras de 2011 e 2012.  

Figura 2. Época de colheita das cultivares de uvas europeias Alicante Bouschet, Marselan, Rebo e 

Tempranillo da coleção de uvas do Campus Santa Rosa do Sul do IFC, SC, na safra 2019-2020.  

 

 

Os sólidos solúveis variaram entre 14,0 e 18,3 oBrix. As variedades Tempranillo e 

Rebo diferiram da cultivar Marselan em relação à sólidos solúveis totais, já a variedade 

Alicante Bouschet não apresentou diferença em relação as demais cultivares (Figura 3). 

 

Figura 3. Sólidos solúveis totais (°brix) das cultivares de uvas europeias Alicante Bouschet, Marselan, Rebo 

e Tempranillo da coleção de uvas do Campus Santa Rosa do Sul do IFC, SC, na safra 2019-2020. *Letras 

diferentes indicam diferença entre cultivares. 
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 Em estudo realizado por Mota et al., (2010), que teve como objetivo avaliar o 

potencial de maturação de diferentes cultivares, entre elas a Tempranillo, submetidas ao 

regime de dupla poda, foram alcançados valores semelhantes ao da cultivar Tempranillo 

deste trabalho. Já Macedo et al. (2015) obtiveram valores médios de 20,2 °Brix para a 

Tempranillo cultivada em região de altitude em São Joaquim. A cultivar rebo em trabalho 

que avaliou o desempenho vitícola de variedades autóctones italianas em São Joaquim, 

também apresentou resultados similares aos sólidos solúveis totais (SST) do presente 

estudo (BRIGHENTI et, al., 2014). Com a cultivar Alicante Bouschet, cultivada na campanha 

gaúcha, Jardim (2018) obteve um valor de SST inferior ao adquirido nessa pesquisa. Por 

fim, em estudo avaliando o desempenho agronômico da videira ‘Marselan’ sob diferentes 

tipos de poda na Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul se obteve um valor médio de SST 

de 20,5°Brix, valor este mais alto quando comparado à cultivar deste trabalho, que teve 

como média 14,02° Brix (SANTOS, 2017). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto transmitiu o conhecimento sobre a cultura da videira em uma região 

não tradicional, proporcionando uma possibilidade de estudo e verificação técnica deste 

plantio. 

    Os resultados são iniciais, mas os dados de produção mostram que o cultivo de 

videiras pode ser uma alternativa para os produtores da região do litoral sul de Santa 

Catarina. Entre as cultivares analisadas nesse trabalho, Tempranillo e Rebo foram as mais 

produtivas com 3296 kg.ha-1 e 2893 kg.ha-1 respectivamente. Já a cultivar Rebo apresentou 

maior teor de SST com 18,3 º Brix. 
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Resumo: A videira é cultivada desde 7.000 anos a.C. Para produção de uvas duas espécies são 
cultivadas no Brasil, Vitis labrusca (uvas americanas) e Vitis vinifera (uvas europeias). No Campus 
Santa Rosa do Sul do IFC foi instalada uma coleção de videiras com o objetivo de avaliá-las quanto 
a sua adaptação e qualidade de seus frutos e produtos, quando cultivadas nas condições climáticas 
da região do Extremo Sul de Santa Catarina. As cultivares Gewurztraminer, Moscato Hamburgo, 
Riesling e Trebbiano, são algumas das cultivares tintas da coleção do Campus. O presente trabalho 
teve por objetivo avaliar a produção das cultivares de uvas viníferas brancas Gewurztraminer, 
Moscato Hamburgo, Riesling e Trebbiano cultivadas na coleção do Campus Santa Rosa do Sul do 
IFC. O trabalho foi conduzido, na safra 2019-2020. Cada cultivar possui 10 plantas, no espaçamento 
de 2x3 metros, conduzidas em sistema de espaldeira. A época de colheita, a produtividade e o teor 
de sólidos solúveis foram determinados. A cultivar Gewurztraminer foi colhida no final de janeiro, as 
cultivares ‘Moscato Hamburgo’ e ‘Riesling’ em fevereiro e a Trebbiano em março. A produtividade 
foi de 631 kg/ha e 1.383 kg/ha 2.139 kg/ha, 1.191kg/ha  na ‘Gewurztraminer’, ‘Moscato Hamburgo’, 
‘Riesling’ e ‘Trebbiano’, respectivamente. Os sólidos solúveis foram de 18,7, 17,4, 19,6 e 18,0 oBrix 
na ‘Gewurztraminer’, Moscato Hamburgo’, ‘Riesling’ e ‘Trebbiano’, respectivamente. Os resultados 
são iniciais e necessitam de mais anos de avaliação para verificar se o cultivo de videiras europeias 
pode ser uma alternativa para os produtores da região do litoral sul de Santa Catarina. 
 
Palavras-Chave:  Vitis, uva, fenologia, produtividade 
 Entre 3 e 5. (Fonte: Arial, 10, itálico, alinhado a esquerda, espaçamento simples) 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

As atividades de cultivo de uvas e produção de vinhos estão amplamente difundidas 

em todo o mundo, com mais de 40 países cuja produção é reconhecida pela Organização 

Internacional da Uva e do Vinho (OIV). Em 2016 a área plantada no mundo com videiras 

totalizou 7.096.741 hectares, que produziram 77.438.929 toneladas de uvas, sendo a 

Europa o continente com maior área. O Brasil figurou como o 13° maior produtor de vinhos, 

o 17° maior produtor mundial de uvas e o 20° em área cultivada com videiras (FAO, 2020). 

No Brasil a videira foi introduzida por Martim Afonso de Sousa, no século XVI, na 

capitania de São Vicente, no atual estado de São Paulo. Porém o desenvolvimento da 

viticultura nacional está fortemente ligado à chegada dos imigrantes europeus ao país, no 

final do século XIX. A vitivinicultura brasileira é uma atividade com relevante importância 

socioeconômica nas principais regiões produtoras do país, os Estados da Região Sul, 

Sudeste e Nordeste. No Brasil predominam as uvas de variedades americanas, como 

Isabel, Concord, Niágara branca, Niágara rosada e Bordô, que são utilizadas, 
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principalmente, para a fabricação de vinhos de mesa, sucos, geléias e também para 

consumo in natura. As cultivares europeias, Vitis vinifera, são as mais difundidas em todo 

o mundo vitícola, apresentando grande importância econômica nos principais países 

produtores. Entre as principais variedades de Vitis vinifera cultivadas no Brasil, podemos 

citar as tintas Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinotage, Pinot Noir, Syrah e 

Tannat. Dentre as variedades brancas destacam-se a Chardonnay, Malvasia Branca, 

Moscato Branco, Moscato Canelli, Prosecco e Riesling Itálico (GUERRA et al., 2009). 

.As principais regiões produtoras de uvas e vinhos encontram-se nos estados das 

regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Na Região Sul e Sudeste colhe-se uma safra por ano, 

assim como na clássica viticultura mundial, enquanto na Região Nordeste as colheitas se 

sucedem ao longo do ano. As diferentes regiões, com distintas características de clima, 

solo, cultivares de uvas, sistemas de produção, de vinificação e envelhecimento 

possibilitam a produção de vinhos com ampla diversidade de características de sabor e 

aroma, o que constitui uma das qualidades da vitivinicultura brasileira atual (GUERRA et 

al., 2009). 

As condições edafoclimáticas do Litoral Sul de Santa Catarina favorecem mais o 

cultivo de frutíferas tropicais como o abacaxizeiro, a bananeira, o maracujazeiro 

despertando interesse por parte dos produtores que, em muitos casos, tem seu sustento 

principalmente nestas culturas. Em relação a isso, o Campus Santa Rosa do Sul do IFC 

está em uma região não tradicional para a produção de uvas e assim, de seus produtos. 

No entanto, uma coleção de videiras foi instalada no Campus, que atualmente possui 40 

cultivares de uvas para vinho, suco e mesa. O objetivo é avaliar como as cultivares irão se 

comportar em uma região tão distinta, além de identificar a qualidade de seus derivados e 

transmitir o conhecimento aos alunos e comunidade. As cultivares brancas Gewurztraminer, 

Moscato Hamburgo, Riesling e Trebbiano, são algumas das cultivares da coleção do 

Campus que apresentam boa adaptação e produtividade e que, no ano de 2020, foram 

vinificadas. 

Com estas considerações, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a produção 

das cultivares de uvas viníferas brancas Gewurztraminer, Moscato Hamburgo, Riesling e 

Trebbiano da cultivadas na coleção do Campus Santa Rosa do Sul do IFC. 

 

2 METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido, na safra 2019-2020, na coleção de videiras existente no 

setor de Agricultura III do Campus Santa Rosa do Sul do Instituto Federal Catarinense com 

as cultivares de uvas europeias viníferas brancas Gewurztraminer, Moscato Hamburgo, 
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Riesling e Trebbiano. Cada cultivar possui de 10 plantas. O espaçamento é de 2x3 metros 

com as plantas conduzidas em sistema de espaldeira com poda em cordão esporonado.  

Ao longo do ano de 2019 as plantas foram submetidas a poda de frutificação, 

retirada de feminelas, desfolha do cacho, amarrio dos ramos, manejo fitossanitário. A 

apliacação de cianamida hidrogenada (3%) (Dormex) com óleo mineral (1%) ocorreu em 

16 de setembro de 2019. 

O ponto de colheita foi determinado de acordo com a sanidade dos cachos, 

baseado na incidência de podridão, e nos teores de sólidos solúveis totais. Após a colheita, 

as uvas foram levadas ao Laboratório de Pós-colheita do Campus, onde foram pesadas, 

contados os cachos e submetidas a análises. Na colheita foi feita a contagem e pesagem 

dos cachos colhidos por planta. A pesagem foi realizada em balança analítica com os dados 

expressos em gramas (g). A produtividade estimada (kg/ha) foi obtida a partir da densidade 

de plantas por hectare e da produção por planta. Os sólidos solúveis totais (SS) foram 

determinados com o auxílio de um refratômetro digital, pingando duas gotas do suco da uva 

e o resultado expresso em ºBrix. 

Os dados foram submetidos à análise de variância, seguida por separação de 

médias pelo teste de Tukey (0,05%). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A poda das cultivares ocorreu no início do mês de setembro. A data de poda foi 

atrasada em 1 mês, comparado ao normal de sua realização na região, visto que os meses 

de julho e agosto foram os mais frios no ano de 2019. Em 16 de setembro, após todas as 

cultivares da coleção do Campus SRS estarem podadas foi feita a aplicação de Dormex 

com óleo mineral para auxiliar na brotação das plantas. 

Tabela 1. Época de poda, brotação e colheita das cultivares de uvas europeias 

Gewurztraminer, Moscato Hamburgo, Riesling e Trebbiano da coleção de uvas do 

Campus Santa Rosa do Sul do IFC, SC, na safra 2019-2020. 

 

Cultivar Data da 

Poda 

Início da 

brotação 

Maturação 

Gewurztraminer  02/09/19 05/10/19 30/01/20 

Moscato Hamburgo 06/09/19 07/10/19 18/02/20 

Riesling 02/09/19 07/10/19 18/02/20 

Trebbiano 02/09/19 11/10/19 10/03/20 

Média 04/09/19 07/10/10  
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A colheita foi realizada entre o final de janeiro e metade de março de acordo com a 

época de maturação de cada cultivar. (Tabela 1). A cultivar Gewurztraminer foi a mais 

precoce sendo colhida em no final de janeiro, as cultivares Moscato Hamburgo e Riesling 

em fevereiro, e a cultivar Trebbiano a mais tardia, com sua colheita feita no mês de março. 

Em 2019, Toffoli et al. (2019) avaliando as videiras da coleção do CSRS realizaram a 

colheita de uvas Gewurztraminer no mês de janeiro, da Riesling e Moscato Hamburgo em 

fevereiro e da Trebbiano no mês de março, da mesma forma que no ano 2020. Já Albino 

(2018) colheu a ‘Riesling’ do CSRS entre 16 e 21 de janeiro de 2018. Esta colheita 

antecipada se deu devido ao ataque do fungo Botrytis cinerea nesta cultivar, sendo 

antecipada a colheita para não haver perda total da uva. Mandelli et al. (2003) avaliando a 

fenologia de videiras na Serra Gaúcha, tradicional zona de produção de uvas no Brasil, 

observaram a colheita da ‘Riesling Itálico’ entre 11 de janeiro e 08 de fevereiro e da 

Trebbiano entre 15 de janeiro e 25 de fevereiro em observações entre os anos de 1984 e 

1994. 

Após a colheita as uvas foram pesadas para avaliar sua produtividade (Gráfico 1). A 

cultivar Riesling com 2139 kg/ha produziu mais que a Trebbiano, 1191 kg/ha, e a 

Gewuztraminer, 631 kg/ha, sem diferir da Moscato Hamburgo com 1383 kg/ha. Albino 

(2018) com a ‘Riesling’ do CSRS obteve uma produtividade de 1,57 kg/planta, o que 

equivale a 2.616 kg/ha em 2018. A produtividade da cultivar ficou abaixo dos valores 

observados por outros autores, como Amaral et al. (2009) que obtiveram produtividades de 

12.642 kg/ha em Uruguaiana/RS e 9.803 kg/ha em Quaraí/RS. descritos como média: 

13.000 a 18.000 kg/ha. 

 

Gráfico 1. Produtividade (kg/ha) das cultivares de uvas europeias Gewurztraminer, Moscato 

Hamburgo, Riesling e Trebbiano da coleção de uvas do Campus Santa Rosa do Sul do IFC, SC, na 

safra 2019-2020. *Letras diferentes indicam diferença entre cultivares. 
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As produções foram baixas, principalmente na ‘Gewurztraminer’. Na ‘Riesling’, a 

produtividade se manteve semelhante a 2019 (TOFOLLI et al., 2019) e a 2018 (ALBINO, 

2018). Comparado a 2019, em 2020 a ‘Trebbiano’ diminuiu sua produtividade. Esta 

diminuição na produtividade pode estar relacionada a disponibilidade de frio no período 

outono-inverno para uma adequada quebra de dormência. No ano de 2019 temperaturas 

em faixa computável para a quebra de dormência ocorreram nos meses de julho e agosto, 

quando foram mais baixas e constantes na região do CSRS, permitindo um bom acúmulo 

de horas de frio para uma melhor quebra de dormência das cultivares. No entanto, como 

ocorreram no final do período de inverno, pode não ter sido suficiente para as cultivares 

‘Trebbiano’ e ‘Gewurztraminer’ apresentarem uma boa produção de frutos. 

Os sólidos solúveis variaram entre 17,4 e 19,6 oBrix. A variedade Riesling diferiu da 

Moscato Hamburgo em relação à sólidos solúveis totais, mas não apresentou diferenças 

para a Gewurztraminer e Trebbiano (Gráfico 2). Albino (2018) com a ‘Riesling’ do CSRS 

obteve 18 oBrix na safra 2017/2018.  

 

Gráfico 3. Sólidos solúveis totais (°Brix) das cultivares de uvas europeias Gewurztraminer, Moscato 

Hamburgo, Riesling e Trebbiano da coleção de uvas do Campus Santa Rosa do Sul do IFC, SC, na 

safra 2019-2020. *Letras diferentes indicam diferença entre cultivares. 

 

Os valores de sólidos solúveis podem ser considerados bons, nesta safra, para a 
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frequência e a distribuição de chuvas são de grande importância, pois a água livre sobre os 

frutos é o fator mais importante para desencadear o início de doenças fúngicas na videira 

(Chavarria et al., 2007). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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. 

Os resultados são iniciais, mas os dados de produção mostram que, mesmo não 

sendo uma região tradicional, o cultivo de videiras pode ser uma alternativa para os 

produtores da região do litoral sul de Santa Catarina. 

Para ter melhores informações, a coleção, sua ampliação, estudo e divulgação está 

pensada por um período mínimo de 30 anos.  
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Resumo: A pimenta (Capsicum sp), originária do continente americano e difundida nos demais continentes 
através da expansão marítima (denominadas especiarias), possui grande importância na gastronomia como 
condimento e também na medicina natural, sendo utilizada como aditivo na culinária do México e América do 
Sul. Seu cultivo no Brasil foi expandido significativamente devido a versatilidade das aplicações, as 
perspectivas e as potencialidades do mercado de pimentas. Se desenvolve com temperaturas médias 
mensais ideais entre 21 oC a 30 oC possibilitando o cultivo na região sul do Brasil. O objetivo do trabalho foi 
avaliar a adaptação, o desenvolvimento e a produção de diferentes cultivares de pimentas na região do litoral 
sul de Santa Catarina, sendo elas: Acemira de Cheiro, Andina, Biquinho, Cayenne Long Slin, Dedo de Moça, 
Habanero Laranja, Iberaba Jalapenho, Jalapenho, Malagueta, Peito de Moça e Tabasco, plantadas em 2019 
e colhidas em 2020. As mudas foram propagadas a partir de sementes germinadas em vasos plásticos, logo 
após transplantados para bandejas, após desenvolvimento suficiente conduzidas a campo em canteiros de 
10m x 2m em espaçamento entre plantas e filas com referência a cada cultivar, as colheitas foram 
escalonadas de acordo com tamanho e desenvolvimento de maturação dos frutos, realizada contagem do 
número de frutos por planta. A cultivar Dedo de Moça foi a que apresentou a maior produtividade (Gráfico 2), 
extrapolando os dados de cada cultivar para produção por hectare, as cultivares Habanero Laranja e Acemira 
de Cheiro apresentaram a maior produção (Gráfico 3). Os dados da produção extrapolada para kg/ha foram 
multiplicados pelo valor comercializado de pimentas da cultivar Dedo de Moça no Supermercado Giassi em 
setembro de 2020 (Gráfico 4), obtendo os valores que alcançariam as cultivares Habanero Laranja e Acemira 
de Cheiro aproximado de 190 e 187 mil reais por hectare, respectivamente, sendo os mais representativos 
dentre as cultivares. Devido ao índice alcançado se tornaria rentável e viável para a comunidade e região em 
torno da localidade de onde realizado experimento, implantar como uma alternativa econômica de forma 
rentável, destacando as cultivares Dedo de Moça, Habanero Laranja e Acemira de Cheiro. 
 
Palavras-Chave: Capsicum sp, pimenta, alternativas, cultivares 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

A pimenta (Capsicum sp), que tem como origem o continente americano, foi 

difundida nos demais continentes através da expansão marítima, dentre as denominadas 

especiarias. Pertencente à família Solanaceae, a pimenta, do gênero Capsicum, é 

classificada como uma planta perene e de cultivo anual, possui grande importância na 

gastronomia como condimento e também na medicina natural, sendo utilizada como aditivo 

na culinária do México e América do Sul. 

No Brasil, os principais estados produtores de pimentas são Minas Gerais, Goiás, 

São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul, possuindo diferentes nomes, tamanhos, sabores, 

cores, ardume e uma grande diversidade (DIAS, 2015). 

Segundo Lopes et al. (2007), as pimentas do gênero Capsicum tiveram seu cultivo 

expandido significativamente no Brasil, fato explicado por Henz (2004), devido a 

versatilidade das aplicações, as perspectivas e as potencialidades do mercado de 
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pimentas, praticamente ilimitados, podendo ser utilizada como consumo “in natura” ou 

processada, como em molhos. 

A área de pimentas cultivada no Brasil é estimada em cerca de cinco mil hectares, 

com produtividade média dependente do tipo de pimenta cultivada, variando de 10 a 30 t/ha 

(RIBEIRO, et al. 2015), aumentando significativamente por ano.  

A pimenteira é uma planta exigente em calor, sendo preferencialmente cultivadas 

em meses quentes, tendo como temperaturas médias mensais ideais entre 21 oC a 30 oC 

(COSTA; HENZ, 2007), possibilitando o cultivo na região sul do Brasil na primavera e verão. 

A região do litoral de Santa Catarina tem como característica a produção de fumo, 

banana e mandioca, cultivos que anualmente sofrem com entraves a sua produção. A 

produção de pimenta pode ser uma opção de cultivo para a região, com as vantagens 

econômicas, pois proporcionaria aos produtores a diversificação da produção e aumento 

da renda. Em função disto pesquisas relacionadas ao comportamento e adaptação das 

cultivares na região, bem como conservação e destino da produção devem ser 

desenvolvidas. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a adaptação, o desenvolvimento e a 

produção de diferentes cultivares de pimentas na região do litoral sul de Santa Catarina. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi conduzido na coleção de pimentas do Instituto Federal Catarinense - 

Campus Santa Rosa do Sul. 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 18 ºC, e temperatura média no mês mais quente acima 

de 22 ºC, 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.  Foram utilizadas pimentas do gênero Capsicum das cultivares Acemira de Cheiro, 

Andina, Biquinho, Cayenne Long Slin (LS), Dedo de Moça, Habanero Laranja, Iberaba 

Jalapenho, Jalapenho, Malagueta, Peito de Moça e Tabasco, plantadas em 2019 e colhidas 

em 2020. 

As pimentas foram semeadas em bandejas alveoladas com 96 células com 

substrato e após alcançarem 5 a 10 centímetros foram transplantadas para tubetes de 900 

mL contendo substrato para hortaliças, onde permaneceram até atingirem desenvolvimento 

caulinar e foliar suficiente para transplante, a data de plantio foi no dia 15 de novembro de 

2019 em canteiros à céu aberto, com tamanho de 10m de comprimento x 2m de largura. 
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Em cada canteiro foram plantadas duas filas de plantas com espaçamento de 0,45m entre 

plantas e 0,5m entre filas para as cultivares Acemira de Cheiro, Andina, Dedo de Moça, 

Habanero Laranja, Iberaba Jalapenho e Peito de Moça, com espaçamento de 0,45m entre 

plantas e 0,8m entre filas para as cultivares Cayenne Long Slim, Jalapenho e Tabasco, e 

espaçamento de 0,4m entre plantas e 1m entre linhas na cultivar Biquinho. Cinquenta 

plantas de cada cultivar foram plantadas nos canteiros, com 2 filas da cultivar na linha, 

sendo as plantas numeradas de 1 a 50. 

Os tratos culturais realizados foram a aplicação de esterco de peru na incorporação 

do solo antes do plantio, limpeza manual dos canteiros, roçada entre canteiros, tutoramento 

das plantas e aplicação de palha e irrigação por aspersão. 

As colheitas foram realizadas de forma escalonada de acordo com o ciclo de cada 

cultivar, a intervalos de aproximadamente 7 dias, para permitir a formação e maturação dos 

frutos. As pimentas colhidas eram depositadas em sacos de coletas devidamente 

numerados, e após eram levadas ao Laboratório de Pós-colheita onde se pesava, em 

balança digital, e contava o número de frutos colhidos por planta.  

Com os dados determinou-se a época de produção de cada cultivar, a carga de 

frutos por planta e na área de cada cultivar, extrapolando estes dados para 

dimensionamento de produção por hectare, e o valor total obtido com a venda de pimentas, 

multiplicando o valor total por R$5,50, preço de venda de pimentas da cultivar ‘Dedo de 

Moça’ no Supermercado Giassi em setembro de 2020. 

A análise estatística foi realizada 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 

 

As colheitas ocorreram entre janeiro e julho, sendo ‘Cayenne LS’, ‘Dedo de Moça’ 

e ‘Jalapenho’ as mais precoces, com colheitas no mês de janeiro e ‘Acemira de Cheiro’, 

‘Habanero Laranja’ e ‘Biquinho’ as que tiveram as últimas colheitas em julho (Gráfico 1). A 

cultivars Cayena LS’ foi a primeira a entrar em senescência, terminando suas colheitas no 

mês de março. Já as cultivares Acemira de Cheiro e Dedo de Moça, e Habanero Laranja 

as que apresentaram produção pelo maior período, de 4 a 5 meses. 

 

Gráfico 01 – Épocas de colheita de pimentas da coleção de videiras do Campus Santa 
Rosa do Sul na safra 2019-2020. 

 

 

 

Analisando a quantidade de frutos colhidos por cultivar ao longo da safra, a cultivar 

Dedo de Moça foi a que apresentou a maior produção seguida da Habanero Laranja e 

Acemira de Cheiro (Gráfico 2). As cultivares Biquinho, Iberaba Jalapenho, Jalapenho e 

Tabasco, apresentaram produção intermediária, enquanto as cultivares Andina, Cayenne 

Long Slin, Peito de Moça e Malagueta apresentaram as menores produções. 
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Gráfico 02: Produtividade de pimentas cultivadas na coleção do Campus Santa Rosa 

do Sul na safra 2019-2020.  

 

 

 

Quanto a esta análise deve-se levar em considerações um aspecto, como o 

tamanho de cada cultivar. As cultivares Iberaba Jalapenho (15,43g), Jalapenho (12,31g), 

Habanero Laranja (7,10g), Acemira de Cheiro (6,39g), Andina (6,39g), Peito de Moça 

(7,35g) e Dedo de Moça (4,78g) possuem frutos que pesam mais que os frutos das 

cultivares Biquinho (1,49g), Tabasco (1,02g) e Malagueta (1,2g) o que explica esta 

diferença de produção obtida. Se fosse levado em conta o número de frutos produzidos por 

planta (dados não mostrados) as cultivares Biquinho, Tabasco e Malagueta apresentariam, 

possivelmente, maior número de frutos produzidos por planta. 

Extrapolando os dados de cada cultivar para produção por hectare, as cultivares 

Habanero Laranja e Acemira de Cheiro apresentando a maior produção seguidas da Dedo 

de Moça e Iberaba Jalapenho, que não difeririam da Biquinho (Gráfico 3). As cultivares 

Jalapenho Peito de Moça e Tabasco, apresentaram produção intermediária, enquanto as 

cultivares Andina, Cayenne Long Slin, Tabasco e Malagueta apresentaram produções 

abaixo de 10000 quilos por hectare, sendo a Malagueta a de menor produção.  
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Gráfico 03: Estimativa de produção de pimentas (Kg/ha) cultivadas na coleção do Campus Santa 

Rosa do Sul na safra 2019-2020. 

 

 

Os dados da produção extrapolada para quilos por hectare foram multiplicados pelo 

valor comercializado de pimentas da cultivar Dedo de Moça no Supermercado Giassi em 

setembro de 2020 (Gráfico 4). As cultivares Habanero Laranja e Acemira de Cheiro 

alcançariam um valor aproximado de 190 e 187 mil reais por hectare, respectivamente. Já 

as pimentas ‘Dedo de Moça’ e ‘Iberaba Jalapenho’, alcançariam um valor aproximado de 

142 e 146 mil reais por hectare, respectivamente, enquanto a ‘Biquinho’ alcançaria 108 mil 

reais. O menor valor seria alcançado com a pimenta ‘Malagueta’, de aproximadamente 18 

mil reais. 
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Gráfico 04: Estimativa de renda total de pimentas (R$) cultivadas na coleção do Campus Santa 

Rosa do Sul na safra 2019-2020. 

 

Como comparação, na safra 2018/2019, Oliveira et al. (2019) avaliando as 

pimentas da coleção do Campus Santa Rosa do Sul verificaram que a produção de 

pimentas permitiria alcançar um valor total de R$3.546,50/ha para a ‘Malagueta’, de 

R$34.570,00/ha para a ‘Biquinho’, de R$16.133,50/ha para a ‘Habanero’, de R$602,70/ha 

para a ‘Dedo de Moça’ e de R$ 7.810,50/ha para a ‘Cayenne LS’. Os valores totais obtidos 

na safra 2019/2020 para estas cultivares foram mais altos devido a outra metodologia de 

análise, mas mostram que o cultivo de pimentas pode ser uma boa opção de cultivo para 

os produtores da região do litoral sul de Santa Catarina. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção de pimentas no litoral catarinense tem muito potencial de produção, 

sendo uma cultura viável para diversificar a propriedade, possibilitando uma renda extra ao 

produtor, destacando as cultivares Dedo de Moça, Habanero Laranja e Acemira de Cheiro.  
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Resumo: As sirenes que marcam a troca de aulas têm sido consideradas uma das principais características 
para a demonstração da proximidade do ambiente fabril com aquele empregado para o ensino-aprendizagem, 
associando o ambiente escolar com o das fábricas. Com o advento das Tecnologias de Informação e 
Comunicação esta característica pode ser modificada. Considerando-se a relevância do sinal escolar para a 
organização do ensino nos moldes atuais, o presente projeto tem por objetivo desenvolver um protótipo de 
sinal escolar interativo e de baixo custo para a reprodução de músicas escolhidas pelos estudantes para a 
delimitação do intervalo de suas aulas. Para a consecução deste propósito, levou-se a efeito uma pesquisa 
de natureza tecnológica, empregando-se a metodologia Design Science Research. A construção de um 
protótipo capaz de integrar modernas tecnologias com o objetivo de desenvolver um sinal escolar interativo 
pode agregar tecnologia e dinamismo a uma das mais tradicionais características das instituições de ensino 
atuais. Além disto, o emprego de tecnologias de baixo custo como o Raspberry PI torna a solução escalável, 
reduzindo as dificuldades para a sua adoção por outras instituições de ensino públicas e privadas. 
 
Palavras-Chave: Sinal escolar; Raspberry PI; YouTube; Interatividade. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino, em seus diversos níveis, é organizado em aulas ou períodos, com 

tempos específicos e determinados, sendo controlados por sinais sonoros de aviso, 

delimitando cada um destes momentos pedagógicos. Ao longo do tempo, estes sinais têm 

evoluído, desde o sino de metal até o emprego de modernos aparatos tecnológicos para a 

indicação da transição das aulas. 

 Entretanto, alguns autores têm associado os mecanismos de contagem e 

aviso de passagem de tempo, como as sirenes e sinais escolares, com os ambientes das 

fábricas, afirmando inclusive que esta semelhança entre o sinal escolar e os apitos das 

fábricas não se resumiria apenas ao ruído, mas também delimitariam exatamente os 

mesmos mecanismos de controle de tempo para início e fim da jornada de trabalho e de 

descanso (SANTOS e PEIXOTO, 2013). 

 Algumas críticas são trazidas, portanto, ao modelo majoritário de contagem e 

comunicação de passagem de tempo em instituições de ensino, especialmente diante das 

grandes possibilidades trazidas pelas tecnologias de informação e comunicação. 

 Diante deste contexto, o presente estudo tem por objetivo desenvolver um 

protótipo de sinal escolar interativo e de baixo custo para a reprodução de músicas 

escolhidas pelos estudantes para a delimitação do intervalo de suas aulas. 

 Para a consecução dos objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa 

tecnológica, empregando-se a metodologia Design Science Research, após a qual 

verificou-se o desenvolvimento do protótipo apresentado neste estudo, que relaciona o 
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Raspberry PI e o YouTube para a construção de um sinal escolar que emprega músicas 

sugeridas e escolhidas pelos próprios usuários, favorecendo a colaboração e a ampla 

participação dos alunos na seleção dos sons reproduzidos nos intervalos das aulas. 

 A construção de um protótipo capaz de integrar modernas tecnologias com o 

objetivo de desenvolver um sinal escolar interativo pode agregar tecnologia e dinamismo a 

uma das mais tradicionais características das instituições de ensino atuais. Além disto, o 

emprego de tecnologias de baixo custo como o Raspberry PI torna a solução escalável, 

reduzindo as dificuldades para a sua adoção por outras instituições de ensino públicas e 

privadas. 

 Por fim, o presente artigo organiza-se em seis seções: seção 1, de introdução 

procura delimitar o problema e contextualizar a sua aplicação; na seção 2 são apresentados 

os aspectos metodológicos do estudo, sendo seguida pela seção 3, onde os autores 

apresentam o modelo proposto e os resultados encontrados na pesquisa. Por fim, as 

seções 4 e 5 apresentam as considerações finais e as referências, respectivamente. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa classifica-se como pesquisa tecnológica. Este tipo de 

pesquisa tem por característica empregar os mesmos meios científicos, mas com um 

objetivo claro: a construção de um artefato. Por isso, podemos afirmar que a pesquisa de 

natureza tecnológica possui características que a tornam extremamente adequada para o 

desenvolvimento de softwares e a criação de artefatos, como aqueles produzidos pela área 

de TIC. As etapas da pesquisa são detalhadas a seguir: 

Na etapa 1, reservada ao processo de identificar o problema e a sua motivação, 

os pesquisadores realizaram observação de ambientes escolares para a compreensão das 

dificuldades enfrentadas, bem como o emprego de pesquisa bibliográfica para a 

familiarização com o problema, a fim de identificá-lo, delimitá-lo e construir a justificativa 

adequada à natureza do trabalho. 

Após este momento de sensibilização, o pesquisador executou a etapa 2, 

quando então definiu os objetivos da solução proposta. Para isto, realizou pesquisa 

bibliográfica, indispensável para avaliar outros estudos relacionados, tecnologias e técnicas 

com potencial de aplicação na construção da solução projetada. 

Na etapa 3, de design e desenvolvimento, realizou-se o projeto e 

desenvolvimento do artefato construído, empregando para isto as tecnologias: Java Script, 

React JS, MySQL, NodeJS um servidor apache. No lado do cliente empregou-se outras 

tecnologias e linguagens, como o HTML e o CSS. 
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Após a conclusão do desenvolvimento, chega-se à etapa 4, de demonstração. 

Ela prevê a implantação do artefato em um ambiente controlado, próximo do real, para a 

realização de testes de desempenho, procurando identificar a sua completude e, 

principalmente, em que medida os objetivos propostos estão sendo contemplados. Nesta 

etapa realizaram-se simulações no ambiente escolar do Instituto Federal Catarinense, 

Câmpus Avançado Sombrio, para a identificação de insuficiências do protótipo. 

Na etapa 5, de avaliação, o pesquisador então realizará a avaliação da solução 

proposta, com a participação do usuário a quem ela se destina, de modo a aferir a sua 

precisão, viabilidade, completude e adequação aos requisitos especificados. Para captar o 

processo de avaliação, realizou-se a aplicação de questionário com os usuários para a 

aferição da qualidade da proposta. Os erros ou insuficiências verificadas no protótipo foram 

sanados através do retorno à fase de desenvolvimento para a sua respectiva correção. 

Por fim, a etapa 6, de comunicação, prevê a socialização do conhecimento 

produzido, sendo representada pela publicação do presente estudo, com a finalidade de 

divulgar os avanços obtidos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O artefato desenvolvido pautou-se pelo modelo apresentado na Figura 1: 

 

Figura 1 – Modelo proposto 

 

  

Fonte: Os autores. 
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 Nesse modelo empregou-se como hardware principal o Raspberry Pi 3, que é 

um minicomputador de baixo custo muito usado em projetos de programação e iniciativas 

de software livre. A vantagem de se usar esse dispositivo no projeto, é que ele suporta uma 

versão do Debian para processadores ARM, dessa forma utilizou-se software livre em todo 

o desenvolvimento do projeto. O Raspberry Pi, usado nesse projeto será usado como um 

servidor central do sistema, composto basicamente por quatro módulos ou interfaces: 

cadastro de músicas, votação, reprodução e administração. 

 O módulo de cadastro de músicas é responsável pela recepção de sugestões 

dos usuários de músicas para apreciação através do voto pelos demais alunos. Inicialmente 

o usuário acessa o sistema através do endereço www.interativo.ifc.br para realizar a sua 

sugestão, composta do cadastramento do link do YouTube da música sugerida. Este 

módulo conta com um servidor HTTP para acesso à página de login dos usuários, que 

utiliza a conta do usuário no Facebook ou Google. Esta integração deu-se através do uso 

de uma API nativa do Facebook escrita em Java Script, assim como toda página de login 

escrita na mesma linguagem e transportada para uma linguagem que os navegadores 

comuns como o Chrome, Internet Explorer e o Mozila Firefox conseguem interpretar. Esse 

trabalho de conversão de linguagem é realizado graças a uma biblioteca também 

desenvolvida pelo Facebook chamada React JS. Outra aplicação é executada no mesmo 

dispositivo, que é o servidor que analisa e faz o download da música cadastrada 

diretamente do YouTube. Esse servidor também adiciona no banco de dados informações 

sobre quem adicionou o link, hora, data e o próprio link da música. Na mesma tabela do 

banco de dados, ainda, terá informações como o número de votos que esse link recebeu, 

para que o sistema consiga decidir quais músicas serão tocadas. Esse servidor foi 

desenvolvido usando a linguagem Python junto com uma biblioteca chamada youtube-mp3-

downloader. O youtube-mp3-downloader é uma biblioteca para nodeJS, que claro, escrito 

em Java Script possibilita receber um link do YouTube como parâmetro e faz o download 

do vídeo do YouTube que juntamente com o ffmpegPath, converte para o formato MP3  

 Os usuários podem ter acesso também à interface para a escolha das músicas 

que de acordo com a sua opinião devam ser reproduzidas nos intervalos das aulas. Este 

módulo é chamado de votação. O módulo de votação é um ambiente Web que está 

hospedado no servidor Apache do dispositivo. Nesse ambiente escrito em Java Script 

usando as mesmas tecnologias, bibliotecas e APIs citadas acima é possível ver quais 

músicas estão sendo mais votadas e quais estão disponíveis para votação. Também no 

mesmo ambiente o usuário pode votar positivamente ou negativamente em uma sugestão 

de música dada por outros usuários. Tudo isso graças a uma API que analisa, busca no 
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banco de dados do sistema, trazendo para o usuário todas as sugestões e votos de todos 

os usuários. 

Figura 2 – Interface do usuário 

 

Fonte: Os autores. 

 O módulo de reprodução é um módulo que não está visível ao usuário. Essa 

parte do sistema é uma aplicação que além de verificar quais músicas serão reproduzidas 

através do número de votos positivos dos usuários também cria uma lista de reprodução 

que é alterada todos os dias conforme os novos dados das votações. Essa aplicação ainda, 

resgata do banco de dados a agenda de reprodução das músicas de acordo com o intervalo 

das aulas cadastrados. Essa agenda é cadastrada pelo administrador do sistema através 

do módulo de administração. Todo esse em módulo foi escrito usando a linguagem Java 

script executado em um servidor NodeJS, junto com uma biblioteca que faz uma conexão 

com o banco de dados MySQL.   

 Por fim, o módulo de administração será composto por uma aplicação que 

também não é visível aos usuários regulares. Esse módulo escrito em Java script e que 

contará com um ambiente web para sua execução, é um modulo apenas para o 

administrador do sistema. Apenas usuários que possuem permissões especiais poderão 

acessar esse módulo. Nele é possível alterar dados como: horários que as músicas serão 

reproduzidas, dados de usuários, bloquear usuários que não seguirem as políticas definidas 

pelo administrador do sistema, assim como desbloquear usuários. Nessa última aplicação 

do sistema o administrador poderá também bloquear músicas consideradas impróprias 

para serem reproduzidas no ambiente escolar. 

  Nenhum cadastro no sistema será necessário, uma vez que o sistema conta 

com um sistema de login que utiliza a conta do Facebook ou Google do aluno. Assim que 
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o aluno obter acesso ao sistema, ele visualizará uma interface com uma lista de todas as 

músicas sugeridas por outros alunos que estarão ali disponíveis para votação. Também, 

nesta mesma interface, terá um campo onde pode-se inserir um link do YouTube para 

adicionar uma música ao catálogo de músicas. Uma vez adicionada uma música ao 

catálogo o sistema analisa e verifica se ela pode entrar para a votação. O que define se 

uma música pode ou não entrar para votação é uma extensão do módulo de administração 

que aplica regras definidas pelo administrador como citado acima. 

 

Figura 3 – Interface de login social 

 

Fonte: Os autores. 

 

Essa aplicação foi desenvolvida em Java script, uma linguagem de alto nível e 

de fácil leitura e interpretação por outros programadores, assim outros futuros 

colaboradores poderão dar continuidade e fazer melhorias nesse projeto. O código 

implementa a biblioteca youtube-mp3-downloader. Essa biblioteca é responsável por 

analisar o link e fazer o download das músicas e armazenar no servidor. O youtube-mp3-

downloader é de fácil configuração e possui um código aberto de fácil leitura, também 

possibilitando novos colaboradores a melhorar o código para futuras implementações. 

 Ainda no mesmo sistema foi implementado um servidor MySQL que é o banco 

de dados do sistema. Ali são armazenadas informações de usuários e de links adicionados, 

assim como uma tabela dedicada para os administradores do sistema. Um exemplo disso 

é uma tabela contendo os horários em que as músicas são reproduzidas. 

 O servidor de download das músicas possui ainda funções específicas para o 

administrador do sistema, como ajustes do tempo em que as músicas são executadas, 
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quantidade de músicas que o sistema seleciona para reproduzir durante o dia e os horários 

de reprodução. 

  A área administrativa do sistema, ou módulo de administração, é assim como 

a interface de votação e de cadastro de músicas, uma interface web que conta com 

ferramentas administrativas do sistema. Nessa interface, o administrador do sistema pode 

verificar as músicas que foram cadastradas pelos alunos, retirar aquelas músicas 

impróprias da interface de votação que por consequência também não são executadas no 

módulo de reprodução. O administrador pode ainda adicionar palavras-chave que servirão 

como um filtro para palavras que não poderão ser buscadas no Youtube, essa função ajuda 

a evitar músicas impróprias no ambiente escolar. Com esse módulo pode-se também fazer 

bloqueio de usuários conforme a necessidade do administrador. E por fim, nessa área 

também são cadastrados os dias e horas que a interface de reprodução irá selecionar uma 

música para executar, marcando assim os intervalos das aulas. 

Por fim, importante salientar que não houve a preocupação com segurança da 

votação porque é desejável que um mesmo usuário possa votar mais de uma vez em sua 

música preferida, realizando a autenticação pelo login social descrito. Não há também a 

necessidade de disponibilidade integral de internet para o funcionamento do sistema, uma 

vez que o servidor reproduzirá as músicas programadas na última vez em que a conexão 

esteve disponível. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sociedade moderna tem experimentado avanços significativos por meio das 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Através delas, muitas das atividades 

cotidianas tem sido ressignificadas, descontruídas e inovadas. Entre as áreas que carecem 

dessas inovações podemos citar a educação, onde autores tem ainda associado as suas 

práticas aos modelos antigos de organização do trabalho, citando como exemplo a 

existência de sirenes para a contagem de tempo das aulas.  

Entretanto, com o emprego das novas tecnologias desenvolveu-se um protótipo 

de sinal escolar interativo, reduzindo-se o caráter “fabril” da contagem de tempo escolar, 

aproximando-o da realidade do aluno moderno. Através de uma pesquisa tecnológica com 

o objetivo de desenvolver um protótipo de sinal escolar interativo e de baixo custo para a 

reprodução de músicas escolhidas pelos estudantes para a delimitação do intervalo de suas 

aulas, pode-se articular as principais tecnologias disponíveis, como as linguagens de 

programação, Raspberry PI e o YouTube para a proposição de uma alternativa à sineta ou 

sirene utilizadas nas escolas ainda na atualidade. 
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O projeto está em desenvolvimento, pendentes as fases de demonstração e 

avaliação, suspensas em razão da pandemia. Entretanto, os resultados parciais obtidos até 

o momento já demonstram a viabilidade do protótipo, tornando-o promissor na satisfação 

da tarefa que se propõem a contemplar. 

Além das etapas detalhadas acima, estudos futuros apontam a necessidade de 

implementação de melhorias nas interfaces front-end, melhorando a experiência do usuário 

com o sistema. Por outro lado, estudos sobre a infraestrutura acessaria, como autofalantes 

e amplificadores, também fazem-se necessários.  
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Resumo: Com as intensas transformações e inovações nos meios tecnológicos, o comércio eletrônico tem 
ganhado cada vez mais a atenção de empreendedores em todo o mundo, como uma importante ferramenta 
que auxilia e amplia os negócios. O universo religioso também tem implementado iniciativas neste sentido, 
possibilitando a compra de livros, imagens e demais artigos por meio de portais na internet. Diante disso, o 
presente estudo, tem por objetivo a implementação de uma estratégia de comércio eletrônico para o universo 
religioso, por meio do desenvolvimento de um site para a empresa Livraria Santo Antônio de Pádua localizada 
no Município de Sombrio - SC, com o propósito de realizar vendas online e a veiculação de informações 
religiosas aos clientes da empresa. Para a construção do artefato, levou-se a efeito uma pesquisa tecnológica, 
com o apoio da metodologia Design Science Research Methodology, composta por seis etapas, sendo elas: 
identificação do problema, definição dos objetivos, desenvolvimento, demonstração, avaliação e 
comunicação. Para tanto, realizou-se um questionário aos clientes da loja com o intuito de identificar os 
requisitos do sistema. Podendo assim, desenvolver um website que atenda tanto às necessidades da loja 
como a dos clientes, exercendo as funções do e-commerce de maneira simples e de fácil usabilidade. 
 
Palavras-Chave: e commerce, software, HTML, website, artigos religiosos. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

Descobertas e inovações tecnológicas ocorrem a quase todo instante, estando 

ligadas à mudanças no comportamento social, econômico e político. Com essas 

transformações principalmente no meio da informática e telecomunicações, o setor 

comercial precisa estar em constante atualização a fim de promover estratégias 

competitivas e uma melhor prestação de serviços a seus clientes. Uma das principais 

ferramentas que auxiliam nesse processo é o website, visto que o mesmo pode ser “capaz 

de proporcionar à empresa: impactos nos resultados, aumento das vendas, redução de 

custos, geração de caixa para a empresa, aumento da carteira de clientes e 

fidelização”.(MENDES, SILVA, COSTA, 2019, p.14). 

Diante deste cenário, uma vez que a loja não utiliza nenhum recurso tecnológico 

para a divulgação e vendas de produtos, o presente estudo tem por objetivo a 

implementação de uma estratégia de comércio eletrônico para o universo religioso, por 

meio do desenvolvimento de um site para a empresa Livraria Santo Antônio de Pádua, com 

o propósito de realizar vendas online e a veiculação de informações religiosas aos clientes 

da empresa. Empregando-se a metodologia Design Science Research Methodology para a 

consecução dos objetivos propostos. 

Pesquisas preliminares realizadas com clientes da empresa dão conta de que 

40% deles realizam compras on-line, justificando o desenvolvimento de um site para a 

comercialização dos produtos. 
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O trabalho está estruturado em 5 seções: introdução, metodologia, resultados e 

discussões, considerações finais, agradecimentos e referências. 

 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo classifica-se como pesquisa tecnológica. Freitas Junior (2018) 

afirma que esta possui características que a tornam extremamente adequada para a 

construção de softwares, empregando o conhecimento e os métodos científicos clássicos 

com um objetivo claro: a construção de um artefato. 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa tecnológica, empregou-se a 

metodologia Design Science Research Methodology. A figura 1 apresenta as etapas que 

compõem a metodologia DSRM: 

 

Figura 1 - Diagrama da metodologia DSRM 

 

Fonte: Adaptado (JAPPUR, 2014). 

 

No presente estudo, realizou-se pesquisa preliminar1 com clientes da empresa, 

bem como a exploração bibliográfica para a definição do problema de estudo. 

A partir da identificação do problema, realizou-se uma pesquisa bibliográfica para 

analisar e identificar em estudos relacionados inovações que poderiam ser incorporadas na 

solução proposta. A pesquisa teve seu foco na base do Google Acadêmico, além de 

trabalhos já desenvolvidos pelo alunos do Câmpus Avançado Sombrio, que encontram-se 

disponíveis para acesso no site institucional, pelo qual realizamos a busca. 

A etapa de design e desenvolvimento, empregou-se neste estudo as linguagens 

HTML, PHP, CSS, Javascript, além do banco de dados MySQL e da API de pagamentos 

PagSeguro. 

Na fase de demonstração, foi realizada pelos pesquisadores por meio de 

simulações controladas em ambientes de teste. 

 
1Link do questionário: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNyZE0q-

R8Dk6Epmrp8owndFz7P0YHBN24d5di5XG21Fjg9w/viewform?usp=sf_link>. 
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Após a conclusão da demonstração, chega-se à etapa 5, de avaliação. No 

presente estudo, realizou-se a demonstração do artefato para representantes da empresa 

a quem ele se destina e, em  um segundo momento, para clientes da empresa. Após a 

demonstração, foi aplicada pesquisa com os participantes para coletar suas opiniões acerca 

do protótipo desenvolvido. 

A etapa 6, e última, de comunicação, tem o intuito de promover e divulgar os 

avanços e o conhecimento produzido através de publicações científicas, sendo 

representada por meio do presente estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para identificar o problema de pesquisa, bem como realizar o levantamento dos 

requisitos optou-se pela aplicação de dois questionários, um destinado ao proprietário da 

empresa e outro aos clientes, com questões relacionadas ao interesse dos consumidores 

sobre os produtos já comercializados, sugestões de novos produtos, hábitos de compras 

online, bem como, questões associadas ao desejo dos clientes sobre informações da 

religião. 

O gráfico abaixo (figura 2) mostra os artigos religiosos que os clientes julgam 

relevantes a serem comercializados. Essas informações foram importantes para a 

elaboração do catálogo de produtos. 

 

Figura 2 - Porcentagem de entrevistados que escolheram cada produto 

 

Fonte: os autores, 2020 

 Através do estudo dos questionários e de entrevistas com os representantes da 

empresa, pode-se delimitar os requisitos necessários para a elaboração do sistema. A título 

de requisitos funcionais, temos que o sistema deve: cadastrar clientes; cadastro de 

produtos; disponibilizar mais de uma forma de pagamento; site deve ter um armazenamento 

de produtos escolhidos (carrinho de compras); produtos devem ser divididos em categorias; 
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deverá disponibilizar informações sobre a religião católica. Os requisitos não funcionais, por 

sua vez são: apresentar informações apenas da religião católica; conter um banco de dados 

desenvolvido no SGBD MySQL; site deve estar disponível 24 horas em plataforma on-line; 

cliente só poderá fazer a compra se aceitar os termos de compromisso. 

 

3.1 Desenvolvimento do Site 

Nesta seção serão apresentadas as principais telas desenvolvidas para o 

sistema, e suas funcionalidades. 

A tela da figura 3, página inicial, exibe um menu que possibilita o acesso a outras 

páginas, apresenta o catálogo de produtos da loja e também conta com um vídeo de 

apresentação da loja física. 

 

Figura 3 - Página Inicial 

 

Fonte: os autores, 2020 

No menu superior o usuário pode navegar entre as categorias de produtos, ao 

escolher um produto os detalhes de descrição, preço e foto são exibidos. Os produtos que 

o usuário escolhe para comprar são enviados ao carrinho de compras (figura 4). Nesta 

página o cliente deve definir a quantidade dos produtos e o frete. 

 

Figura 4 - Carrinho de Compras 
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Fonte: os autores, 2020 

 

A página de pagamento (figura 5) é a última etapa para a realização da compra, o 

comprador deve informar seus dados, o endereço de entrega e escolher a forma de 

pagamento, dispondo das opções de boleto ou cartão de crédito. 

 

Figura 5 - Página de Pagamento 

 

Fonte: os autores, 2020 

 

Após a compra ser finalizada o usuário é direcionado a página de detalhes do pedido, 

esta apresenta os dados do comprador, dos produtos, do pagamento e a possibilidade de 
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rastrear o produto (as informações de rastreio são exibidas na própria página de detalhes 

através de um modal, sem a necessidade do usuário acessar o site dos Correios). 

Na página inicial (figura 6) da área destinada ao administrador do site, é exibido um 

gráfico do total das vendas realizadas semanalmente durante os últimos dois meses,  assim 

como um ranking dos três produtos mais vendidos pelo site e avisos sobre tarefas 

pendentes ou falta de estoque. 

Figura 6 - Página Inicial Administrador 

 

Fonte: os autores, 2020 

 

 Ao administrador clicar sobre algum dos códigos de transação na página “Pedidos” 

ele é direcionado a outra página com todos os detalhes da venda (figura 7). São exibidos 

os dados do comprador, status da compra, produtos, e endereço de entrega. É 

disponibilizado a opção de baixar em pdf um relatório com as mesmas informações, para 

ser enviada junto ao pedido. 

 

Figura 7 - Página com os detalhes da compra (administrador) 

 

Fonte: os autores, 2020 

 Conforme a etapa cinco do método DSRM, o protótipo desenvolvido passou por uma 

avaliação em ambiente controlado de suas funcionalidades e adequações às necessidades 

tanto do proprietário quanto dos clientes, através de um questionário quantitativo, no qual 
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5 avaliadores deveriam para cada questão atribuir uma nota de 0 (discorda totalmente) a 

10 (concorda totalmente). 

 

Figura 8 - Resultado da avaliação do website pelos avaliadores 

 

Fonte: os autores, 2020 

 

De acordo com a avaliação do proprietário da loja para qual o website é destinado, 

o protótipo exerce as necessidades especificadas sendo capaz de realizar de forma 

eficiente suas funções. Isto posto, juntamente com a avaliação dos clientes, o sistema 

satisfaz de maneira geral todos os seus usuários. 

 

3.2 Trabalhos Relacionados 

No Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio o presente trabalho é 

o primeiro a desenvolver um website destinado a venda de artigos religiosos, de acordo 

com a coordenação do curso de Informática do instituto. Através de buscas nas bases de 

dados on-line, foram localizadas apenas artigos relacionados à inserção da religião no meio 

tecnológico ou análises de lojas físicas, como o website “Gladys” que apresenta artigos 

religiosos, de decoração, artesanato entre outros. Outro exemplo é o site “Casa da Mãe” 

que apresenta uma grande variedade de categorias de artigos religiosos. No entanto, não 

foram encontrados nenhum website que possuísse uma área reservada apenas para 

conhecimentos e informações sobre a religião católica e sua história. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do primeiro questionário realizado com os clientes, percebeu-se a 

necessidade de um website para a Livraria Santo Antônio de Pádua, para a comercialização 

dos produtos e a divulgação da loja. Através do levantamento de requisitos, identificou-se 

as funcionalidades que o sistema deveria apresentar. Em seguida realizou-se uma pesquisa 
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tecnológica com o apoio da metodologia DSRM e foram definidas as ferramentas utilizadas 

para o desenvolvimento do projeto, passando então para a elaboração do sistema. 

A partir das pesquisas realizadas e feedbacks recebidos, tem-se que  o protótipo 

atende aos objetivos propostos, tendo como resultado uma aplicação que realiza as 

funções essenciais do e-commerce, além de dispor de uma área para conhecimentos sobre 

a religião católica. A interface foi considerada simples e de fácil usabilidade, permitindo uma 

experiência eficaz e satisfatória a diferentes perfis de usuários. 

A título de pesquisas futuras, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação 

mobile, além da implementação de funcionalidades como: campo de pesquisa para os 

produtos e salvar o carrinho de compras. Além de mais recursos administrativos, como por 

exemplo, estatísticas sobre acessos na página, vendas de acordo com região ou idade e 

valor médio dos pedidos. Para que, assim, o e-commerce se torne cada vez mais completo, 

ampliando seu uso e atingindo mais clientes. 
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Resumo: O meio rural convive com o desafio de usufruir de recursos tecnológicos que contribuam com o 
processo de gerenciamento das propriedades rurais. Embora o agronegócio seja uma das principais 
alavancas do país, o que ficou ainda mais evidenciado no momento que o mundo todo está vivenciando uma 
pandemia, é fato que ainda existem poucos recursos tecnológicos disponíveis e sendo utilizados no meio 
rural. No caso específico das pequenas propriedades, estes recursos são ainda mais escassos e/ou 
inacessíveis, dificultando a disseminação de novas tecnologias nomeio rural. Esta realidade é vivenciada pela 
empresa Bananas Coelho, que atua no ramo de produção e comércio de bananas e que não dispõe de uma 
ferramenta que auxilie no gerenciamento de dados. Diante desta constatação, este trabalho apresenta uma 
proposta de desenvolvimento e implantação de um sistema gerenciador para uma propriedade rural produtora 
de bananas. Esta propriedade está localizada no município de Sombrio e atua no ramo de produção e 
comércio de bananas desde o ano de 1975, traçando diferentes relações com arrendatários, fornecedores e 
clientes. O sistema desenvolvido utilizando as tecnologias MySQL e NetBeans IDE, junto a linguagem de 
programação Java. Neste trabalho apresenta-se os principais resultados obtidos no decorrer do processo de 
desenvolvimento deste sistema. 
 
Palavras-Chave: Propriedade rural; administração; produção de banana; sistema gerenciador. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As pequenas propriedades rurais desempenham um papel socioeconômico 

muito importante na sociedade, pois nelas, utiliza-se mão de obra familiar em seus 

negócios, gerando remuneração para integrantes da família e outros envolvidos na 

atividade. Segundo CHIOZINI (apud. ZOOCAL, 2004), os produtores rurais e suas famílias 

são responsáveis por inúmeros empregos no comércio e nos serviços prestados nas 

pequenas cidades. Em decorrência disto, observa-se um grande impacto gerado pelo 

trabalho desenvolvido nas propriedades rurais, no interior do país e também nas grandes 

cidades, principalmente no que diz respeito à produção e comercialização de alimentos. 

A propriedade rural deve ser vista pelo produtor como uma empresa, mesmo não 

possuindo formalmente registros que a definem como tal. Atualmente, os produtores têm 

como alternativa, buscar conhecimentos relativos às novas tecnologias, para que possam 

auxiliar na administração. Para tornar o acompanhamento das atividades nas propriedades 

rurais, tem sido cada vez mais comum no mercado a utilização de softwares gerenciadores. 

Para Batalha et al (2001), o seguimento rural exibe uma carência de opções de sistemas 

de planejamento integrados, deve-se isso à complexidade que esse setor apresenta, com 

relações à grande gama de atividades que podem ser desenvolvidas na mesma 
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propriedade, ou às peculiaridades econômicas apresentada neste setor, dentre outros 

fatores. 

Assim sendo, embora ciente da importância destas tecnologias para o 

gerenciamento das pequenas propriedades, é fato que na maioria das situações, elas se 

tornam inacessíveis ao produtor, seja por desconhecimento ou por falta de recursos 

financeiros, ou seja, estas tecnologias, embora possam ser fomentadoras das propriedades 

rurais e possam contribuir para o controle de custos e planejamento das atividades rurais, 

nem sempre são utilizadas para tal. 

Um dos exemplos de propriedade que não utiliza os recursos tecnológicos para 

gerenciamento administrativo é a empresa Bananas Coelho que está localizada no 

município de Sombrio/SC e desde o ano de 1975 atua no ramo de produção e comércio de 

bananas. Atualmente todos os registros relativos a produção e a comercialização do 

produto (banana) é feito de forma manual através de anotações manuscritas. 

Mediante ao exposto, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e a 

aplicação de um sistema gerenciador para a empresa Bananas Coelho, visando contribuir 

na gestão administrativa da mesma. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para alcançar as etapas e objetivos propostos é importante a aplicação de uma 

metodologia. Considerando isto, foi desenvolvido e seguido um ciclo de vida iterativo 

incremental para o sistema. Foram realizadas entrevistas informais com o cliente e 

aplicação de um questionário, a partir de conceitos básicos sobre utilização de ferramentas 

para a execução do trabalho, como: engenharia de software, banco de dados e a linguagem 

de programação Java. O fluxograma apresentado na figura 01 resume a metodologia 

utilizada para a consecução do trabalho. 

  

Figura 01- Ciclo de desenvolvimento do sistema. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020). 
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A primeira etapa foi a concepção do projeto, onde define-se qual será o objeto 

de estudo do trabalho, a partir das necessidades identificadas na empresa Bananas Coelho. 

Diante da constatação de que a empresa não dispunha de uma ferramenta que auxiliasse 

na administração e controle dos dados, feitos manualmente, foi definido o desenvolvimento 

de um sistema gerenciador para empresa fornecedora de bananas, Bananas Coelho, 

denominado Sistema Gerenciador BANAAGRO. 

Na etapa seguinte, denominada Levantamento de Requisitos, foram realizadas 

entrevistas informais com o cliente, para identificar as reais necessidades da empresa. A 

entrevista é um instrumento eficiente na fase de levantamento dos requisitos, na qual o 

analista será o entrevistador que obtém os dados informados pelo cliente (BRUM e PENA, 

2011). Diante do que foi identificado foi possível apontar os requisitos do sistema e também 

suas funcionalidades. No quadro 01 apresenta-se os requisitos que foram classificados em 

requisitos funcionais e não funcionais. 

 

Quadro 01- Requisitos 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2020. 

 

Após a definição dos requisitos para o desenvolvimento do sistema, foi possível 

fazer as modelagens conceitual e lógica. A partir disto, fez-se a escolha da linguagem de 

programação e o ambiente de desenvolvimento. A linguagem escolhida para o 

desenvolvimento foi o Java (NetBeans IDE 8.2), integrado ao sistema de banco de dados 

MySQL 8. Essas tecnologias foram escolhidas pelo fato de terem sido utilizadas no decorrer 

do curso Técnico em Informática. 
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 Além disto, foi realizada a prototipação das interfaces, na qual possibilitou uma 

melhor visualização dos requisitos identificados na etapa anterior. Segundo Sommerville e 

Sawyer (1997), um protótipo pode ser usado como meio de comunicação entre os 

desenvolvedores ou como meio de apresentar ideias. Nesta etapa foi possível perceber 

quais as funcionalidades do sistema e as telas que serão disponibilizadas para o usuário. 

As telas desenvolvidas serão apresentadas na seção seguinte. 

Na fase do desenvolvimento, a pesquisa bibliográfica foi importante para o 

desenvolvimento do código fonte, além disto, destaca-se também a importância das seções 

de orientações. Nesta fase foi desenvolvido o banco de dados e efetuada a integração deste 

com as telas do sistema. Uma das etapas importantes foi a modelagem lógica que está 

sendo apresentada na figura 02. Para verificar a integridade do banco de dados foram 

realizados testes preliminares com dados nas tabelas do sistema. 

 

Figura 02- Modelo lógico 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2020. 

 

As etapas de novos testes, demonstração, ajustes e posterior implantação do 

sistema, precisaram ser adiadas em virtude da pandemia do Covid-19 que se estabeleceu 

no ano de 2020. Este adiamento deu-se em virtude da preocupação de preservar a saúde 

e integridade dos desenvolvedores e do cliente. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o processo de desenvolvimento do sistema, após diversas pesquisas e 

orientações, foram gerados resultados. Dentre esses resultados estão a pesquisa e 

embasamento teórico, o banco de dados e as telas do sistema. Entretanto, vale ressaltar 

que a avaliação de desempenho e usabilidade do sistema ainda não foram realizadas. 

Portanto, nesta seção serão apresentadas apenas as telas principais do sistema. 

 

3.1 TELA PRINCIPAL 

 

Ao executar o sistema o usuário é direcionado à tela principal (figura 03). Ela é 

composta por uma barra superior onde se localiza os ícones que dão acesso as principais 

funcionalidades do sistema. 

 

Figura 03 - Tela principal do sistema 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2020. 

 

No centro desta tela (figura 03), está o logotipo do sistema que foi idealizado 

pelos desenvolvedores, exclusivamente para o sistema, apresentado e aprovado pelo 

proprietário da Empresa Bananas Coelho. 

 

3.2 TELA DE CADASTRO DE ARRENDATÁRIO 

 

No canto superior esquerdo da tela de cadastro (Figura 03), na barra de ícones, 

se encontra o botão cadastro. Ao pressioná-lo, aparecerá ao usuário, seis opções de 
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cadastro, como mostra a figura 03. Entre as opções, exibirá o botão arrendatário1 que, ao 

ser pressionado, o usuário é direcionado para a tela de cadastro de arrendatário. 

Esta tela, tem como finalidade cadastrar o arrendatário no sistema. Para que isso 

ocorra, é necessário preencher os campos (Figura 04). 

 

Figura 04- Tela Cadastro de Arrendatário 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2020. 

 

Na parte inferior esquerda, encontram-se três botões. Ao pressionar o botão 

novo, o formulário de campos ficará habilitado ao usuário para cadastrar outro arrendatário. 

Ao pressionar editar, poderá alterar as informações do arrendatário selecionado na tabela 

a direita. Caso o usuário pressione o botão cancelar, o cadastro do arrendatário é 

cancelado. 

A parte direita da tela, exibe uma tabela com todos arrendatários cadastrados no 

sistema. Possui também um campo de busca para localizar de forma mais rápida algum 

cadastro. Ao fechar esta tela, o usuário é direcionado para a tela de menu principal. 

Embora não sejam apresentadas todas as telas do sistema, destaca-se que 

todas seguem um mesmo padrão de cores e orientação das opções, que foram desenhadas 

com objetivo de facilitar a utilização do sistema e tornar a interface mais interativa. 

 
1 São produtores rurais, que “alugam” a terra, e nela cultivam os mais variados produtos. No caso da empresa 

Bananas Coelho, esses produtores arrendam as terras e produzem em cima bananas, sendo que uma 
porcentagem dos lucros vai para o proprietário e outra para o produtor arrendatário. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No desenvolvimento do sistema foram colocados em prática diversos 

conhecimentos na área de programação e banco de dados, permitindo aprofundar os 

conteúdos trabalhados no decorrer do curso Técnico em Informática. O sistema foi 

desenvolvido utilizando as duas tecnologias já apresentadas durante o trabalho: o 

NetBeans IDE e o MySQL WorkBench. 

Durante a implementação do trabalho foram encontradas diversas dúvidas e 

dificuldades, como: desenvolvimento dos códigos, modelagem lógica, procura de ícones 

que se identificassem com o sistema e também a busca de material bibliográfico sobre o 

tema. Estas dificuldades e dúvidas foram sanadas com o auxílio da internet2 e com 

orientações de profissionais da área de informática. 

Este trabalho, que teve como objetivo o desenvolvimento e a aplicação de um 

sistema gerenciador para a empresa Bananas Coelho, encontra-se finalizado, mas por 

fatores externos, a etapa de implantação precisou ser adiada. 
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Resumo: Desenvolvido por meio de mobilidade, o trabalho foi realizado no Instituto Superior de Engenharias 
de Porto (ISEP) com parceria ao Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), em Porto, Portugal, de março a 
maio de 2020 pelo Programa de Intercâmbio Internacional para Estudantes do IFSC (PROPICIE). Com 
propósito de contribuir ao Projeto Smarteness já em andamento no ISEP, no qual tinha como objetivo juntar 
estudantes de várias áreas, visando desenvolver sistemas inteligentes aplicados à área da Energia buscando 
a Eficiência Energética e Sustentabilidade em diversos contextos. Por meio online, foram atribuídas as 
instruções e acompanhamento das atividades. A tarefa consistiu na organização dos dados já disponibilizados 
pelo Projeto, com operações e consumos de três máquinas de uma empresa têxtil, dos meses de janeiro a 
agosto de 2019. Além disso, foi atribuído as tarifas de eletricidade existentes em Portugal ao mês de maio de 
2019, podendo fazer uma análise prévia de quais máquinas com suas respectivas operações haveria mais 
custos conforme os parâmetros de cada tarifa e fornecer o custo com a máquina parada. Dessa maneira, 
pretende-se mostrar como esses dados permitem uma organização do horário de operação de cada máquina 
e fornecer o conhecimento do custo sem operação, podendo tornar a produção eficiente e lucrativa. O estágio 
se encerrou com fornecimento dos dados organizados em planilhas e custo de acordo com as respectivas 
tarifas ao Instituto Superior de Engenharias de Porto, que posteriormente desenvolverá ferramentas que 
auxiliassem na tarefa de tornar a produção eficiente.  
 
 
Palavras-Chave: PROPICIE, consumo, eficiência, máquinas. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

 O Programa de Intercâmbio Internacional para Estudantes do IFSC (PROPICIE) 

é concedido aos alunos de cursos de nível técnico ou graduação, selecionados para 

realizarem atividades de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico em 

instituições parceiras no exterior. Dessa forma, foi realizado o estágio no Instituto Superior 

de Engenharias de Porto (ISEP) em Portugal.   As atividades foram executadas de março 

a maio de 2020 no Projeto Smarteness, na área do técnico cursado no IFSC, e o 

desempenho de tarefas teve como intuito contribuir para o Projeto Smarteness. 

 Em andamento no ISEP, o projeto Smarteness visa desenvolver sistemas 

inteligentes aplicados à área da Energia, com vertentes que cubram as Energias 

Renováveis, os Edifícios Inteligentes, as Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grids), a 

Eficiência Energética e Sustentabilidade em diversos contextos. É um projeto que se segue 

ao Projeto Internacional ELECON coordenado pelo Politécnico de Porto (Portugal) e que 

envolveu o IFSC e mais 3 Universidades brasileiras (USP, UNESP e UFSC).  Um dos 

objetivos deste trabalho foi de organizar os dados das operações de três máquinas de uma 

fábrica têxtil nos meses de janeiro a agosto de 2019.  Ainda, atribuir ao mês de maio, os 

três tipos de tarifas de eletricidade existentes em Portugal, podendo mostrar a importância 

ISSN: 2526-4044   p.  126 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

de se ter conhecimento desses dados, permitindo fazer uma análise do consumo e custo 

de acordo com cada tarifa. Posteriormente, com esses dados organizados, o Projeto 

Smarteness, poderá desenvolver um sistema inteligente que permita ter uma análise mais 

aprofundada desses dados com base no consumo e tempo de operação de cada máquina 

e podendo tornar a produção dentro dos propósitos do projeto.  

 

1.1 A importância dos dados de consumo  

 

Os dados de consumo têm uma importância significativa, pois é com eles que se 

pode fazer uma análise do funcionamento da produção. Permitindo verificar como o 

consumo varia com cada operação e principalmente, se há consumo com a máquina 

parada. Ainda, é com esses dados que é possível verificar qual máquina é mais vantajosa 

para a operação. No caso desse estudo, foi com os dados de consumo que se pôde calcular 

o custo que cada máquina causou no mês de maio conforme as tarifas, sendo o custo em 

operação ou sem a máquina estar realizando alguma atividade.  

 

1.2 Tarifas de eletricidade existentes em Portugal 

 

Existem três tipos de tarifas de cobrança do consumo de eletricidade. E a forma 

como a eletricidade é cobrada depende do horário de consumo. É a opção horária que 

determina se o preço do consumo de eletricidade é o mesmo em qualquer horário ou se há 

horários mais econômicos do que outros. Há três opções horárias: simples, bi-horária ou 

tri-horária. Cada opção corresponde a uma modalidade diferente de faturação do consumo 

de eletricidade.  

Na tarifa simples é cobrada 0,0716 euro/kWh (tarifa normal) todos os dias da 

semana e em qualquer época do ano. 

 Na tarefa bi-horária, a tarifa da eletricidade depende do horário de consumo, 

podendo ser cobrado à tarifa de fora de vazio 0.0970 euro/kWh, ou vazio 0.0331 euro/kWh. 

Nas horas de vazio o consumo de eletricidade é mais barato, sendo no período noturno e 

fins de semana, onde os níveis de consumo são mais baixos. As horas fora de vazio, o 

consumo de eletricidade é normalmente superior e, por isso, é mais caro. Ainda, essa tarifa 

pode variar de acordo com a época do ano. 

Na tarifa tri-horária, o consumo de eletricidade pode ser cobrado com a tarifa de 

ponta 0,1825 euro/kWh, cheias 0,0725 euro/kWh, ou vazio 0,0331 euro/kWh. Nas horas de 

vazio o consumo de eletricidade é mais barato e são fundamentalmente nas horas do 
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período noturno e fins de semana, onde os níveis de consumo são mais baixos, assim como 

na bi-horária. Nas horas de cheias o consumo de eletricidade é cobrado a um preço 

intermédio e nas horas de ponta o consumo de eletricidade é mais caro, ambas variam de 

acordo com época do ano. No caso do mês de maio, na tarifa tri-horária, os horários mais 

caros, ou seja, horas de ponta, eram das 10:30 horas da manhã até as 13 horas e das 

19:40 horas até as 21 horas. E os horários de cheias eram todo o restante do período entre 

as 8 horas da manhã e 22 horas. 

Portanto, em todas as tarifas é durante a noite o período com menor custo e é 

com o consumo e horário das operações de cada máquina, que pode calcular o custo e 

saber qual a melhor tarifa ou ainda, qual o melhor horário para a produção.   

2 METODOLOGIA 

 

O Instituto Superior de Engenharias de Porto, disponibilizou duas planilhas, a 

primeira com os dados desorganizados dos três tipos de máquinas, suas operações, tempo 

de operação e os respectivos consumos, na segunda planilha havia cada parâmetro, 

separado e organizado. Assim, inicialmente foi transportado manualmente e de maneira 

organizada os dados da primeira planilha à segunda.  

Após os dados dos meses de janeiro a agosto de 2019 atribuídos a cada 

parâmetro na segunda planilha, foi possível fazer uma análise geral e atribuir os três tipos 

de tarifas existentes no mês de maio. Dessa maneira, foi fácil visualizar os três tipos de 

máquinas 118, 119 e 120 com suas devidas operações no mês de maio: máquina 118 com 

as operações de endurecer em quatro velocidades diferentes, e engomar; máquina 119 

com operações de aplicação anti-chama, lavar, engomar e endurecer em também quatro 

velocidades diferentes; e máquina 120 com operações de anti-encolhimento, engomar e 

sublimação. Todas as operações relacionadas a produção têxtil.  

Com cada máquina e suas operações e consumo no mês, foi atribuído as tarifas 

existentes nos momentos de suas respectivas operações e nos momentos em que não 

havia produção. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 É importante, ressaltar que os dados fornecidos pelo Instituto Superior de 

Engenharias de Porto apresentavam ausência em alguns momentos e, portanto, a análise 

se define prévia, contudo, foi perceptível como o custo variou conforme a tarifa, 

ISSN: 2526-4044   p.  128 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Tabela 01 – Custo total no mês de maio de 2019 das operações 
realizadas por cada máquina, de acordo com cara tarifa. 

principalmente nos horários das 8 horas até as 22 horas, horários com menos recorrência 

da ausência de dados. 

 Com as tarifas atribuídas obteve-se a tabela 1, mostrando o custo de cada 

máquina no mês de maio com somente suas operações e na tabela 2, o custo da máquina 

sem estar realizando uma operação, ambas as tabelas com os custos em euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As tabelas acima apresentam os dois cenários de cada máquina, em operação 

ou momentos que não esteja realizando sua atividade de produção. Com isso se pode fazer 

uma análise de como esses dados podem fornecer informações importantes, como o custo 

da máquina sem estar operando e com isso analisar se é uma máquina eficiente, ou se ela 

esta consumindo energia em horários de pico, instigando uma análise mais aprofundada 

que vise melhorar a produção. Um exemplo simples, é notar que a máquina 118 varia muito 

seu custo conforme a tarifa, portanto, deve-se buscar utilizá-la em horários vazios, ou seja, 

que tenham o preço de quilowatt por hora mais baixo. Além disso, também é possível notar 

que a máquina 120 apresenta sem estar realizando uma tarefa, um custo próximo à metade 

do gasto de quanto ela realiza uma atividade, isso mostra que ela consome 

Máquina Tarifa simples 
Tarifa bi-
horária 

Tarifa tri-
horária 

118 € 230,92 € 302,19 € 324,82 

119 € 234,46 € 302,01 € 318,66 

120 € 105,66 € 134,54 € 144,47 

Máquina Tarifa simples  
Tarifa bi-
horária 

Tarifa tri-
horária 

118 € 45,13       € 45,50 € 45,98 
119 € 23,51 € 27,04 € 32,27 
120 € 54,76 € 62,57 € 69,68 

Tabela 02 – Custo total no mês de maio de 2019 das máquinas, 

sem estar realizando operação, de acordo com cara tarifa. 
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consideravelmente energia enquanto parada, e consequentemente, apresenta um custo 

desnecessário.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a tabelas 1, é possível observar que a máquina que detém maior custo 

varia, ainda que pouco, conforme a tarifa. Na tarifa simples, como esta tarifa não muda 

conforme o horário ou período do ano, se percebe que a máquina 119 apresenta maior 

custo, sendo por mais tempo de operação ou maior consumo. Na tarifa bi-horária, que 

apresenta horários e períodos mais caros, há uma grande aproximação do custo das 

máquinas 119 e 118, sendo possível concluir que as respectivas máquinas ou operam em 

horários diferentes de maneira que seus custos sejam similares, ou se ambas operam em 

horários similares, a máquina 118 retém muito consumo elétrico. E por fim, na tarifa tri-

horária que há horários de ponta, onde é significativamente mais caro, horários de cheia 

com valor de quilowatts por hora médio, e horários vazios com preço baixo, a máquina 118 

obteve o maior custo. Com esses dados, instiga ter uma análise mais aprofundada do 

motivo dos custos de cada máquina, de maneira que se investigue se a máquina realiza 

operações em horários mais caros ou se é uma máquina com grande consumo elétrico. 

Ainda, na tabela 2, é o custo da máquina sem estar realizando uma tarefa 

propriamente dita. Nesse caso, a máquina 118 não houve grande variação financeira de 

acordo com cada tarifa, mostrando que seu custo sem exercer uma operação, ou foram as 

poucas vezes, ou em horários que apresentavam o custo de quilowatts por hora médio. 

Entretanto, a máquina 120, apresentou a maior diferença conforme a tarifa, variando mais 

de 25% no custo da tarifa simples à tarifa tri-horária, assim o motivo pela variação deve-se 

ao horário que há consumo, pois assim os preços variam.  

Com essas percepções, permite uma análise prévia do consumo e 

consequentemente o custo de cada máquina. A partir de uma investigação profunda com 

essa premissa, pode-se conhecer a origem exata desses custos e agir com as medidas 

necessárias, como a escolha da tarifa ideal para a produção, ou definir os horários ideais 

para as operações, assim como é importante uma investigação do consumo da máquina 

parada, permitindo uma produção mais lucrativa e eficiente.  
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Resumo: O Bitcoin (BTC) é considerado a primeira criptomoeda mundial descentralizada, sendo 
classificado como moeda por ser um meio de troca, uma unidade contábil e uma reserva de valor, 
além de ser portátil, durável, divisível e fungível. Devida a alta volatilidade em seu preço, a previsão 
do desempenho do BTC é uma intrincada missão. Este artigo emprega cadeias de Markov para 
examinar o desempenho da cotação diária do BTC, permitindo investigar a performance de curto e 
longo prazo desse ativo. A propriedade de ausência de memória do método de Markov é conveniente 
para problemas com natureza aleatória de flutuações, como no mercado de ações, e também do 
BTC. Para o estudo, foram obtidos os preços de fechamento diários do BTC entre março de 2013 e 
agosto de 2020. Para possibilitar a construção da matriz de transição foram definidas cinco 
categorias de variação do retorno do BTC: grande baixa, baixa, estabilidade, alta, grande alta. Outra 
análise realizada foi o tempo esperado de recorrência e o tempo de primeira passagem. O resultado 
deste estudo indicou uma tendência de alta no preço desse ativo, apesar da alta volatilidade no curto 
prazo. Mais ensaios são fundamentais para examinar, de maneira mais profunda, a dinâmica 
temporal dos retornos do BTC, assim como o processo de tomada de decisão para este investimento.  
 
Palavras-Chave: Bitcoin, Cadeias de Markov, Processos Estocásticos 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de Bitcoin foi introduzido em 2008, pelo programador de 

pseudônimo Satoshi Nakamoto. No seu artigo, Nakamoto (2019) definiu o sistema 

Bitcoin como sendo um sistema de pagamento eletrônico baseado em prova 

criptográfica, permitindo a qualquer uma das partes transacionar diretamente, uma 

com a outra, sem a necessidade de um intermediário. A unidade do sistema Bitcoin, 

é o bitcoin (BTC, ₿), sendo considerada a primeira criptomoeda gerenciada de forma 

descentralizada para transações ponto-a-ponto (peer-to-peer). 

Sendo a pioneira das moedas digitais, Lemieux (2013) considera o BTC 

fascinante por pelo menos três motivos: seu virtuosismo tecnológico; a nova 

perspectiva sob o dinheiro; e o confronto com o Estado regulador, uma vez que ela 

não é controlada por bancos ou governos. O BTC é a maior inovação tecnológica 

desde a internet; é revolucionário, sem precedentes e tem o potencial de mudar o 

mundo de uma forma jamais vista. À moeda, ele é o futuro. Ao avanço da liberdade 

individual, é uma esperança e uma grata novidade (ULRICH, 2014). 

O BTC começou a ser negociado em 2010. No final de 2010, 1 BTC era 

cotado a apenas USD 0,29 (BUY BITCOIN WORLDWIDE, 2020). Mas foi só depois 

de três anos que a cotação bitcoin-dólar (BTC/USD) começou a crescer, sendo 

cotado a mais de USD 1.000, em 2013. Atualmente, 1 BTC vale aproximadamente 

USD 10.000 (COINDESK, 2020). 
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Apesar do uso do BTC ter sido pensado para ser uma moeda usada para 

realizar compras e transações de forma segura e anônima, a sua forte valorização 

e volatilidade a tornaram um tipo de investimento (INFOMONEY SOBRE BITCOIN, 

2020). Segundo uma análise do JP Morgan Chase, os investidores mais jovens têm 

maior propensão a investir em BTC do que os mais velhos (BLOOMBERG, 2020).  

O comportamento de ativos financeiros vem sendo continuamente 

estudado. E um dos métodos empregados nesses estudos é o de cadeias de 

Markov (MANOJ, 2020; BHUSAL, 2017; BAIRAGI; KAKATY, 2015). A cadeia de 

Markov é um método de análise de processos estocásticos, “conhecido pela sua 

simplicidade e capacidade para descrever comportamentos complexos” (DEL 

PRETE; KOBIYAMA, 2017, p. 205). 

A estimação do desempenho do preço do BTC é uma tarefa complexa, 

uma vez que, de maneira análoga ao mercado de ações, ele é influenciado por 

diversos fatores regionais e globais, como condições econômicas, políticas e 

sociais, além da confiança no mercado. Em consequência dessa multiplicidade de 

elementos, muitos sendo de mensuração e conceptualização subjetivas, é 

ressaltada a relevância de dispor de análises objetivas, como as cadeias de Markov, 

que auxiliem no processo de tomada de decisão desse investimento.  

Diante disso, e de que o método de cadeias de Markov é utilizado para 

estudar o comportamento de ativos financeiros, o objetivo deste estudo é avaliar a 

variação do retorno diário do BTC por meio aplicação de cadeias de Markov.  

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Dados utilizados no estudo 

 

Os dados utilizados neste estudo se referem ao preço de fechamento 

diário do BTC em relação ao dólar americano (BTC/USD). Tais dados foram obtidos 

no website Coindesk (2020), e se referem ao no período de 01/10/2013 a 

01/08/2020. Optou-se por utilizar os dados a partir de 2013 pois foi a partir desse 

ano que a cotação do BTC começou a subir.  

Após a obtenção da série histórica do preço diário, foi calculado o retorno 

diário do BTC, com base na Eq. (1): 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 =  
(𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑡 − 𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑡−1)

𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑡−1
     (1) 
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onde 𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑡 é o preço no dia atual, e 𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑡−1 é o preço no dia anterior. Foram 

obtidos 2.485 retornos diários. Vale mencionar que a cotação do BTC é ininterrupta 

– incluindo finais de semana e feriados.  

 

2.2 Cadeias de Markov 

 

Cadeias de Markov é um tipo especial de processo estocástico, no qual 

a ocorrência de um estado futuro depende somente do estado atual do processo. 

Essa característica é conhecida como “ausência de memória”, ou “propriedade 

markoviana” (TAHA, 2008). O estudo de cadeias de Markov teve início no início do 

século XX, pelo matemático russo Andrei Markov.  

Para modelar uma cadeia de Markov é necessário definir os “estados” do 

processo e determinar as probabilidades de transição. Todas as probabilidades de 

transição entre os estados (𝑖 e 𝑗) assim como a probabilidade de permanecer no 

mesmo estado, são representadas por meio do diagrama de transição dos estados, 

ou também por meio da matriz de transição de probabilidade.  

Na matriz de transição 𝐏(n), cada linha 𝑖 representa um possível estado 

atual e cada coluna 𝑗 representa um possível estado futuro. Dessa forma, cada 

probabilidade 𝑝𝑖,𝑗
(𝑛)

 indica a probabilidade de transição do estado 𝑖 para o estado 𝑗, 

em n etapas. Em uma cadeia de Markov com 𝑀 estados possíveis, a matriz de 

transição em n etapas é dada por: 

𝐏(𝑛) = [
𝑝00

(𝑛)
⋯ 𝑝0𝑀

(𝑛)

⋮ ⋱ ⋮

𝑝𝑀0
(𝑛)

⋯ 𝑝𝑀𝑀
(𝑛)

]   (2) 

Quando n é igual a 1, representamos essa matriz por 𝐏 e nos referimos 

a ela simplesmente como “matriz de transição” (HILLIER; LIEBERMAN, 2013). 

 

2.3 Determinação dos estados 

 

Para a aplicação de cadeias de Markov neste estudo, foi definido um 

número finito de estados. São eles: grande baixa (GB); baixa (B); estabilidade (E); 

alta (A); grande alta (GA). Cada estado representa uma categoria de retorno diário 

do BTC. A razão de serem criadas essas cinco categorias, foi da alta variação nos 

retornos diários dessa criptomoeda. 
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Após serem determinadas as categorias de retorno, foram então 

definidos os intervalos de valores de cada categoria. Para isso, foi analisada a 

evolução histórica dos retornos diários do BTC, com base no preço de fechamento. 

A Figura 1 apresenta esses intervalos de valores, para cada categoria de retorno, 

assim como as frequências absoluta e relativa de cada uma das categorias. Os 

intervalos do “retorno diário do BTC” apresentados na Figura 1 são do tipo aberto à 

esquerda e fechado à direita. 

Figura 1 – Categorias de retorno diário do BTC – 01/10/2013 a 01/08/2020 

 
Fonte: autoria própria. 

Com base nas cinco categorias de retorno ou, em outras palavras, 

nesses cinco estados discretos, foi realizada uma modelagem utilizando cadeias de 

Markov. Os resultados obtidos são apresentados no Item 3, a seguir. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos pela aplicação de 

cadeias de Markov na análise da variação do retorno diário do BTC. Foram 

desenvolvidas a matriz de transição, as probabilidades de estado estáveis, além 

dos tempos de recorrência e de primeira passagem, de acordo com as categorias 

de retorno propostas. Vale mencionar que, para elaborar essa modelagem, foi 

necessário assumir que a variação dos retornos segue um processo Markoviano. 

Para a realização dos cálculos deste estudo, foi utilizado o programa computacional 

MATLAB. 

 

3.1 Matriz de transição e diagrama de transição de estados 

 

Para construir a matriz de transição, foram utilizados os cinco estados 

definidos na Figura 1. Foi então contabilizado o número de transições de um estado 

para outro, assim como a permanência do processo em um mesmo estado, no 

período estudado.  
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Analisando esses dados, constatou-se uma transição do estado de 

“grande baixa” para o estado de “alta” em 25 dos dias, o que corresponde a uma 

probabilidade de 48,1%; e uma transição de “estabilidade” para “grande alta” foi 

observada em apenas dois dias, representando uma probabilidade de transição de 

0,4%. Essas foram a maior e a menor probabilidade de transição de estados. Todas 

as probabilidades de transição (em uma etapa) estão apresentadas na Figura 2. 

Figura 2 – Matriz de transição 𝐏 – BTC 

 
Fonte: autoria própria. 

Essas informações podem ser representadas graficamente por meio do 

diagrama de transição de estados. Na Figura 3, a seguir, é apresentado tal diagrama 

para essa situação. Os cinco nós (círculos) representam os cinco estados possíveis 

e as setas indicam as possíveis transições. 

Figura 3 – Diagrama de transição de estados – BTC 

 
Fonte: autoria própria com base em <http://markov.yoriz.co.uk/>. 

 

3.2 Probabilidades de estado estável 

 

A probabilidade de estado estável significa que a probabilidade do 

processo se encontrar em determinado estado, após um certo número de 
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transições, tende ao valor 𝜋𝑗, independentemente do estado inicial do processo. Os 

𝜋𝑗𝑠 podem ser interpretados como probabilidades estacionárias. 

Tais probabilidades podem ser determinadas com base na n-ésima 

matriz de transição de probabilidade 𝐏(𝑛). Tal matriz converge para a matriz de 

transição limite, quando 𝑛 aumenta. E isso gera as probabilidades no estado de 

equilíbrio, para os diferentes estados. 

Neste estudo, as probabilidades de estado estável foram obtidas após 

oito etapas (ou seja, oito dias). Essas probabilidades são dadas por: 𝜋 =

(𝜋𝐺𝐵  𝜋𝐵  𝜋𝐸  𝜋𝐴  𝜋𝐺𝐴 ) =  (0,02 0,34 0,21 0,40 0,03 ). 

 

3.3 Tempo de recorrência e tempo de primeira passagem 

 

O tempo de recorrência representa o número esperado de transições 

necessárias para o processo retornar ao estado inicial 𝑖. Esse tempo é obtido ao 

invertermos os valores referentes à probabilidade no estado de equilíbrio.  

Realizando esses cálculos, os valores encontrados (em dias) são: 

𝜇𝐺𝐵,𝐺𝐵 = 47,76; 𝜇𝐵,𝐵 = 2,91; 𝜇𝐸,𝐸 = 4,87; 𝜇𝐴,𝐴 = 2,47; 𝜇𝐺𝐴,𝐺𝐴 = 40,05. Com isso, 

podemos notar que a cadeia volta a visitar o estado de grande baixa após 48 dias, 

aproximadamente; enquanto que é necessário apenas de 2 a 3 dias para retornar 

ao estado de alta. 

Para o cálculo do tempo esperado de primeira passagem, ou seja, o 

número esperado de dias necessários para o processo ir do estado 𝑖 para o estado 

𝑗, utilizamos a matriz de transição, aplicando-a na Eq. (3) (TAHA, 2008).  

‖𝜇𝑖𝑗 ‖ = (𝐈 − 𝐍𝑗)
−1

𝟏, 𝑖 ≠ 𝑗   (3) 

onde: 𝐈 é a matriz identidade (𝑀-1); 𝐍𝑗 é a matriz de transição menos a 𝑗-ésima 

linha e coluna do estado visado 𝑗; 𝟏 é o vetor coluna unitário (𝑀 − 1); 𝑀 é o número 

de estados. 

Esse cálculo foi realizado para cada estado visado ( 𝑗). Sendo assim, 

realizamos o cálculo de cinco vetores (para o estado “grande baixa”; para o estado 

“baixa”, e assim por diante), e compilamos os resultados em uma única matriz, 

apresentada na Figura 4, a seguir. Nessa matriz, encontram-se também os tempos 

de recorrência: 
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Figura 4 – Tempo de recorrência e tempo de primeira passagem (em dias) 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Analisando os tempos de primeira passagem na matriz compilada, pode-

se notar que, em média, levará 52 dias, aproximadamente, para o retorno do BTC 

passar de “estabilidade” para “grande baixa”, sendo o maior tempo esperado. Em 

geral, os dias necessários para o retorno atingir o estado de “grande baixa” são os 

maiores, seguidos do estado de “grande alta”. Já os estados de “alta” e “baixa” 

apresentam os menores tempos esperados de primeira passagem. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo avaliou o comportamento da variação do retorno diário 

do BTC, por meio da aplicação de cadeias de Markov. Para este estudo, a matriz 

de transição foi elaborada a partir da série histórica de retornos diários do BTC, de 

março de 2013 a agosto de 2020, sendo definidas cinco categorias de retorno.  

Os resultados encontrados, com base nas probabilidades de estado 

estável, mostraram que as probabilidades dos retornos diários serem de alta ou 

grande alta são maiores do que eles serem de baixa ou grande baixa. Isso pode ser 

interpretado como uma tendência de alta no preço do ativo a longo prazo. 

Foi observado também que os tempos de primeira passagem para os 

estados de grande baixa e de grande alta são os maiores, sendo muito diferentes 

dos tempos para os demais estados. Além disso, com base no tempo de 

recorrência, foi constatado que após 48 dias o processo retorna para o estado de 

grande baixa, representando o tempo mais longo de recorrência. 

Por fim, concluímos que a aplicação de cadeias de Markov é uma 

metodologia elementar, porém confiável para analisar preço de ativos, como o BTC, 

uma vez que é necessário apenas o estado atual para estimar um estado futuro. 

Apesar da limitação de sua representação, os resultados dispõem de profunda 

significância econômica, contribuindo no julgamento de investidores.  
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Resumo: O referido projeto de pesquisa possuiu finalidade didático-pedagógica e visou contribuir para o bom 
desempenho dos alunos do curso Técnico Integrado em Vestuário do Instituto Federal de Santa Catarina, 
câmpus Araranguá, na disciplina de Costura Industrial. O projeto teve por objetivo elaborar material didático-
pedagógico para auxiliar e orientar a habilidade de costureiro industrial dos alunos em utilizar corretamente 
máquinas de costura específicas para a confecção de produtos do vestuário destinados para a prática de 
esportes, otimizando os equipamentos dos laboratórios de costura e contribuindo para o êxito na formação 
dos alunos envolvidos nas atividades de ensino e para a conclusão da Unidade Curricular. 
  
Palavras-Chave: Costura Industrial. Habilidade Operacional. Práticas Esportivas. 
  
1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente adolescentes costumam passar muito tempo envolvidos em 

atividades paradas devido ao uso excessivo de produtos tecnológicos como celulares, 

tablets, smart tvs e computadores. Incentivar a prática esportiva, bem como, atividades 

colaborativas entre os alunos pode, além de diminuir o sedentarismo, pode promover maior 

interação entre estes jovens. Segundo González e Bracht (2012, p.2), “as modalidades 

esportivas podem ser classificadas de acordo com a lógica interna que está relacionada à 

organização estrutural do jogo em si, à prática que envolve os gestos motores, a relação 

com o adversário, entre outras”. Os autores seguem argumentando que: 

A divisão entre esportes coletivos e individuais consideram as relações de 
colaboração. Nos esportes coletivos é necessária a colaboração de todos os 
companheiros de equipe para que seja possível certo nível de desempenho dentro 
da competição, como, por exemplo, o futsal, o vôlei, o beisebol, entre outros. Já nos 
esportes individuais, o atleta compete sozinho e seu desempenho só depende de 
si. (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012, p.2) 

Para estimular o interesse dos alunos em praticar atividades físicas através da 

disciplina de Costura Industrial iniciou-se uma investigação dos hábitos esportivos dos 

alunos da Unidade Curricular a fim de desenvolver produtos de vestuário que atendam às 

necessidades destes alunos por meio de soluções técnicas e tecnológicas, propondo 

produtos que serão gerados por meio da execução técnica necessária para atingir as 

competências gerais da disciplina em questão. 

O problema desta pesquisa consistiu em identificar quais produtos de vestuário 

os alunos do 4° ano do curso Técnico Integrado em Vestuário (TIVES 4) do Instituto Federal 

de Santa Catarina (IFSC), câmpus Araranguá utilizam quando praticam esporte e, através 
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deste, definir quais produtos serão desenvolvidos como material didático pedagógico para 

serem utilizados pelos alunos nas aulas práticas de Costura Industrial podendo assim 

alcançar os benefícios esperados no processo de ensino-aprendizagem. O aprendizado se 

evidencia através das habilidades operacionais dos alunos em utilizar adequadamente 

equipamentos industriais, tais como: máquina galoneira, overloque, interloque, bem como, 

compreender o processo de produção do vestuário e saber descrever a sequência 

operacional de costura para a aplicação dos diversificados materiais têxteis e adequando 

as respectivas máquinas de costura. 

O objetivo geral é priorizar o trabalho coletivo e interdisciplinar, em temas e áreas 

do conhecimento que estejam relacionados às temáticas desenvolvidas no curso Técnico 

Integrado em Vestuário, especificamente as práticas esportivas. 

Os objetivos específicos se baseiam em: desenvolver material didático 

pedagógico para as aulas de Costura Industrial (bases de produtos do vestuário para a 

prática de esportes e moda praia, segmentos: Beach wear e Sport wear); contribuir para a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no curso Técnico Integrado em 

Vestuário, e assim contribuir para a participação da nossa comunidade acadêmica em 

atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e transferência de 

tecnologia. 

  

2 METODOLOGIA 
 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa científica visa a conhecer 

cientificamente um ou mais aspectos de determinado assunto, assim esta pesquisa é 

classificada, quanto à natureza como sendo pesquisa aplicada, quanto aos objetivos 

classifica-se em pesquisa exploratória e quanto aos procedimentos, trata-se de uma 

pesquisa experimental pois pretende seguir as etapas: (1) determinação de um objeto de 

estudo: alunos do TIVES 4; (2) seleção das variáveis capazes de influenciar o objeto de 

estudo: identificar as práticas esportivas e o tipo de vestuário necessário para praticar tais 

esportes; (3) definição das formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objeto: os dados serão analisados pelo do método estatístico por possibilitar uma 

descrição quantitativa da sociedade, considerada como um todo organizado. 

As etapas do projeto são: coletas das medidas anatômicas dos alunos e 

elaboração de uma tabela de medidas; aplicação da pesquisa (aplicação de questionário 

como instrumento de intervenção); elaboração de material didático-pedagógico para a 

disciplina de Costura Industrial necessário para o desenvolvimento de produtos do vestuário 

específicos para prática esportiva; elaboração do relatório final. 
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Os instrumentos utilizados para coleta dos dados foram: intervenção pedagógica 

com os alunos do TIVES 4 e aplicação de questionários. Foram aplicados dois 

questionários: o primeiro, denominado  “Práticas Esportivas dos alunos do TIVES 4”; e o 

segundo, denominado “Questionário Internacional de Atividade Física - Versão Curta 

(International Physical Activity Questionnaire – IPAQ)”. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O universo da amostra foi formado pelos alunos do curso Técnico Integrado em 

Vestuário. A amostra da população selecionada foi composta pelos alunos do quarto ano 

do curso, o qual possuía no momento da aplicação da pesquisa, 33 alunos. Inicialmente, 

entre os dias 13 de fevereiro de 2020 à 12 de março de 2020, foi elaborado uma tabela de 

medidas contendo as medidas anatômicas dos alunos conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Partes anatômicas e tamanhos de modelagem que foram coletados dos 
alunos do TIVES 4 

Partes do corpo que foram coletadas 
as medidas para a elaboração da 
tabela de medidas dos alunos 

Pescoço, ombro, costas, busto/tórax, cintura, quadril, punho, largura do braço, 
largura do joelho, entre busto, circunferência da cabeça, altura do busto, altura 
da cintura lado da frente, altura da cintura lado das costas, altura do quadril, 
altura do gancho, entrepernas, altura do joelho, comprimento da manga e 
comprimento da calça. 

Foram coletados os tamanhos de 
modelagem  referente as grades de 
medidas padrão comercial. 

PP, P, M, G e GG 36, 38, 40, 42 e 44 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Informação esta, fundamental para a elaboração da graduação da modelagem 

plana, bem como, para a análise ergonômica dos produtos. 

Os questionários foram aplicados entre os dias 19 de março de 2020 à 02 de 

abril de 2020 e através da análise dos dados foi possível verificar que 22 alunos 

responderam o questionário de “Práticas Esportivas dos alunos do TIVES 4” e 20 alunos 

responderam o questionário “Internacional de Atividade Física - Versão Curta”. Na 

sequência, foi elaborado conforme o resultado dos questionários, um ranking de 

classificação para as peças selecionadas pelos alunos em ordem decrescente de votos. 

Dentre as peças com o maior número de votos, até o momento de elaboração do projeto, 

7 peças foram escolhidas, devido à carga horária disponível na Unidade Curricular para a 

confecção feita pelos alunos, para serem elaboradas as bases de modelagem, as peças 

piloto, e a elaboração do material didático-pedagógico utilizado como suporte à metodologia 

em sala de aula para o aprendizado na disciplina de Costura Industrial. 
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3.1 Questionário de práticas esportivas dos alunos do TIVES 4 
 

Este instrumento de coleta de dados foi elaborado contendo 8 questões divididas 

em múltipla escolha e questões abertas para identificar as práticas esportivas dos alunos. 

Esta informação se fez necessária para definir as características que os produtos de 

vestuário devem apresentar para proporcionar conforto e segurança física dos alunos para 

o bom desempenho nas atividades esportivas. 

Através da tabulação dos dados observou-se que: 68,2% dos alunos praticam 

esporte e 31,8% não praticam nenhum tipo de esporte. Dentre os alunos que praticam 

obteve-se o seguinte resultado sobre os tipos de esportes praticados por eles (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Tipos de esportes praticados pelos alunos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  
O Gráfico 2 mostra os resultados referentes aos equipamentos de proteção 

utilizados na prática desses esportes. Com relação aos tipos de materiais e equipamentos: 

35,3% não utilizam nenhum tipo de material específico para a prática esportiva, 52,9% 

utilizam bolas, 5,9% utilizam raquete e 5,9% utilizam bicicleta. 

A classificação dos esportes, neste estudo, está pautado em Freitas (2019). 

Assim, de acordo com o gosto dos alunos: 33,3% gostam de esportes de invasão; 28,6% 

esportes com rede divisória ou parede de rebote; 14,3% esportes técnico-combinatórios; 

9,5% esportes de combate; 9,5% esportes de precisão e 4,8% esportes de marca. 

Na academia ou na quadra, os produtos de vestuário são fundamentais para o 

desempenho dos alunos nas práticas esportivas. A tecnologia têxtil possibilita artigos com 

grande absorção do suor, elasticidade para movimentos intensos e maior frescor durante 

as atividades físicas, proporcionando conforto e melhor desempenho nas práticas 

esportivas. 

 

 

Gráfico 2 - Equipamentos de proteção utilizados na prática esportiva 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Segundo Freitas (2019, p.2), “existem características semelhantes e diferentes 

entre os esportes”, considerando essas características, os alunos indicaram quais 

propriedades dos materiais têxteis são indispensáveis nos produtos de vestuário para tais 

práticas esportivas, sendo: 66,7% proteção, liberdade de movimentos, flexibilidade e 

conforto; 28,5% flexibilidade, durabilidade resistência e maciez; 4,8% permeabilidade, 

resiliência e elasticidade. Nenhum aluno optou por durabilidade, resistência e absorção de 

umidade. 

Os alunos puderam selecionar mais de um tipo de produto do vestuário e, de 

acordo com a percepção dos mesmos, os principais produtos necessários para a prática 

esportiva estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Classificação dos produtos para a prática esportiva 

Produtos % Produtos % 

Top 19,11% Bermuda de moletom 1,47% 

Camiseta básica 15,00% Calça de moletom 1,47% 

Shorts 13,23% Jaqueta corta vento (Nylon®) 1,47% 

Bermuda tipo legging 8,82% Maiô tradicional 1,47% 

T-shirt básica comfort 7,35% Maiô manga longa 1,47% 

Blusa tipo segunda pele de malha (térmica) 7,35% Macacão (Supplex®) 1,47% 

Calça legging 5,88% Macacão meia perna e manga longa de Neoprene 1,47% 

Collant 4,41% Quimono 1,47% 

Regata de malha 2,68% Shorts para muay thai 1,47% 

Camiseta (Lycra®), justa, manga longa 1,47% Camiseta de poliéster 1,47% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
De acordo com o site Insider Store (2019), são apresentadas as propriedades 

dos materiais têxteis indispensáveis nos produtos de vestuário para a prática de esportes: 

[...] respiração da pele, um tecido apropriado que permita a entrada de ar, 
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possibilitando que a pele respire. Assim, o suor é absorvido com facilidade, sem 
deixar aquela desconfortável sensação de umidade; controle de temperatura 
corporal, isolante térmico, apesar de uma peça respirável amenizar a sensação de 
calor, as roupas para esportes com propriedade isolante são especializadas no 
assunto e afastam as altas temperaturas com maior eficiência. Essa tecnologia 
praticamente inibe a troca de calor entre o indivíduo e o ambiente, mantendo o corpo 
na temperatura ideal; proteção contra os raios UV, esse fator deve ser considerado 
principalmente ao se exercitar ao ar livre em situações de exposição à radiação 
solar. Essas roupas bloqueiam os males causados pelos raios UVA e UVB, 
impedindo, assim, queimaduras de sol; aumento da circulação sanguínea, tecidos 
específicos possuem minerais que estimulam a maior circulação sanguínea. Isso é 
possível pois, esses minerais, ao entrarem em contato com o calor do corpo, liberam 
raios infravermelhos que são responsáveis pela melhoria da passagem de sangue 
no sistema circulatório; prevenção de maus odores, a movimentação intensa afeta 
o nosso cheiro. Felizmente, há tecidos desenvolvidos para impedir a proliferação de 
bactérias que causam o mau odor como, por exemplo, fibra de bambu, poliamida e 
modal. (INSIDER STORE, 2019) 

Com base nas características dos materiais têxteis descritas acima, os alunos 

indicaram as que consideram mais importantes nas roupas esportivas para tornar o 

exercício ainda mais prazeroso e eficaz, são elas: 52,4% respiração da pele; 14,3% controle 

de temperatura corporal; 14,3% aumento da circulação sanguínea; 14,3% prevenção de 

maus odores e 4,8% proteção contra os raios UV. 

 
3.2 Questionário Internacional de Atividade Física - Versão Curta (IPAQ) 
 

Tabela 2 – Tabulação dos dados do Questionário Internacional de Atividade Física – 
Versão Curta (IPAQ) 

 
Fonte: Adaptado de MIRANDA, 2017. 

 
Este questionário é utilizado pela comunidade acadêmica científica para 

padronização da amostra, consiste em um instrumento mundial que determina o nível de 

atividade física do indivíduo e o classifica em: muito ativo, ativo, irregularmente ativo A, 

irregularmente ativo B e sedentário (MATSUDO et al., 2001). A Tabela 2 traz informações 
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sobre a tabulação dos dados do questionário utilizado para padronização da amostra, que 

determina o nível de atividade física do indivíduo e o classifica em: muito ativo, ativo, 

insuficientemente ativo e sedentário (MIRANDA, 2017). 

Ao analisar a Tabela 2 é possível verificar que os alunos se classificam como: 

50% muito ativos; 30% ativos; 20% insuficientemente ativos e 10% sedentários. 

 

3.3 Produtos elaborados decorrentes do projeto 
 

Foram elaborados materiais didático-pedagógicos para serem utilizados na 

disciplina de Costura Industrial, tais como, conjunto de bases de modelagem dos produtos: 

camiseta básica, calça legging, top, collant, blusa de moletom, calça de moletom e blusa 

segunda pele. Todas essas bases serão confeccionadas e elaboradas as peças piloto. O 

Quadro 2 apresenta as vídeo-aulas que já foram elaboradas e disponibilizadas para os 

alunos pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) do IFSC. 

 
Quadro 2 – Tema das aulas e link do youtube 

Tema da aula Link do youtube 

Ficha Técnica https://youtu.be/XuoWXE1ggFQ 
Corte da Camiseta https://youtu.be/_O36uzMQb1E 
Passamento de linha na máquina overloque: Classe de 
ponto 504 

https://youtu.be/2rQUnctstqQ 

Confecção da Camiseta https://youtu.be/dHNs8Kq83DA 
Corte da Calça Legging https://youtu.be/7sUjx48c3Kw 
Confecção da Calça Legging https://youtu.be/GN9bc4f_ePg 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa investigação, desde o início, gerou socialização dos esportes praticados 

entre o grupo com os alunos que não possuem esse hábito esportivo, e incentivou o 

conhecimento das demais classificações esportivas conforme proposto por González e 

Bracht. A metodologia aplicada no referido projeto de pesquisa, proporcionou assim, uma 

interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento: práticas esportivas e a área técnica, 

costura industrial. O processo de ensino-aprendizagem proporcionou a análise das 

necessidades físicas dos alunos praticantes de esporte e o desenvolvimento de produtos 

do vestuário apropriados para tais necessidades práticas. Os esportes praticados pelos 

alunos definem o vestuário utilizado e através da identificação dos produtos, bem como, 

das necessidades físicas dos praticantes destes esportes, foi proposto um estudo 

ergonômico para a elaboração de bases de modelagem dos produtos identificados na 

aplicação do primeiro questionário. Através deste projeto os alunos puderam confeccionar 

os produtos adequando a modelagem conforme as suas necessidades físicas e ao 
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processo operacional de costura. Desta maneira, pretende-se contribuir para o 

desenvolvimento de atitudes científicas nos alunos, bem como, com a indissociabilidade 

presente entre ensino, pesquisa e extensão, realizada no IFSC, câmpus Araranguá. 

Assim, a inovação está presente, pois, serão aplicadas metodologias de 

pesquisa no decorrer do semestre letivo que venham a contribuir para o bom 

desenvolvimento das atividades de ensino para a disciplina de Costura Industrial o que 

permite gerar um relato de experiência para ser socializado em eventos científicos. Desta 

maneira, as relações existentes entre a identificação das necessidades ergonômicas dos 

alunos participantes desta pesquisa foram fundamentais para a definição das 

características dos produtos de vestuário necessárias para a prática esportiva. 
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Resumo: Infecções bacterianas representam, ainda, um grande problema que a humanidade terá que lidar 

nos próximos anos. Além disso, as terapias existentes para tratamento de algumas doenças estão se tornando 

ineficazes, devido ao desenvolvimento de resistência dos microrganismos a antibióticos, fato que ressalta a 

importância de pesquisas voltadas a essa temática. No ponto de vista da química, uma possibilidade é a 

busca por substâncias presentes em plantas (como alcaloides), cujos potenciais antimicrobianos vêm sendo 

testados e, em certos casos, apresentando êxito. O objetivo deste trabalho consistiu no isolamento, 

identificação e avaliação de atividade antimicrobiana do alcaloide 5-carboxi-estrictosidina da espécie 

Psychotria nuda. Para isso, o extrato metanólico das folhas de P. nuda foi preparado através de maceração. 

O isolamento do alcaloide foi realizado através de técnicas cromatográficas, principalmente em coluna e a 

sua identificação foi realizada por análises de espectros de RMN (1H e 13C) e massa de alta resolução. A 

atividade antimicrobiana foi avaliada frente aos microrganismos Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, 

Pseudomonas aeruginosa, através de medida de halo de inibição em placas de ágar. Após o período de 

incubação, foi observado que, em todos os casos, a substância não apresentou atividade frente aos 

microrganismos testados, na concentração de aproximadamente 200 g.mL-1.          

 
Palavras-Chave: Psychotria, alcaloide, atividade antimicrobiana 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A história humana é marcada pela constante batalha travada contra diversas 

espécies de bactérias, potenciais causadoras de infecções e doenças. Um exemplo do êxito 

humano foi a descoberta das penicilinas (1928), produzidas por fungos do gênero 

Penicillium, atribuída ao pesquisador britânico Alexander Fleming (RETA; KIFILIE; 

MENGIST, 2019). Como resposta às alternativas terapêuticas, os microrganismos têm 

desenvolvido resistência a antibióticos, o que, na área de saúde, é visto como o maior 

desafio a se enfrentar nas próximas décadas (GOLLAN et al., 2019). 

Segundo à Organização Mundial de Saúde (OMS), a resistência de bactérias a 

antibióticos vem crescendo de forma alarmante ao redor do mundo, com o surgimento e 

disseminação de novos mecanismos de resistência, desenvolvidos pelos microrganismos. 
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Isto tem tornado mais difícil o tratamento de doenças como pneumonia e tuberculose  que 

foi responsável, em 2017, pela morte de 1,3 milhão de pessoas no mundo (SOUZA et al., 

2019).  

A falta de alternativa para alguns tratamentos de infecções e o constante 

desenvolvimento de resistência às terapias já existentes ressaltam a necessidade da busca 

por novas substâncias com ação antimicrobiana, podendo ocorrer via isolamento de 

metabólitos secundários presentes em plantas. (HARVEY; EDRADA-EBEL; QUINN, 2015) 

Harvey et al., (2015) relatam que, nos últimos anos, substâncias provenientes de produtos 

naturais ou modificadas tem passado por testes clínicos, principalmente como agentes 

anticâncer e antimicrobianos. Dentre as classes de substâncias de origem natural com 

propriedades antimicrobiana, destacam-se os alcaloides (CUSHNIE; CUSHNIE; LAMB, 

2014), presentes em determinados gêneros, como o Psychotria.  

O gênero Psychotria (Rubiaceae) é composto por mais de 2000 espécies 

distribuídas, majoritariamente, em regiões tropicais do globo (MARQUES DE OLIVEIRA; 

LYRA LEMOS; CONSERVA, 2013). Algumas de suas espécies são encontradas em 

diversas localidades brasileiras, que incluem a região sul catarinense (CITADINI-ZANETTE 

et al., 2009). No ponto de vista químico, suas espécies são reconhecidas pelo potencial em 

sintetizar alcaloides indólicos monoterpênicos (CALIXTO et al., 2016). 

O objetivo deste trabalho foi isolar e avaliar a atividade antimicrobiana do 

alcaloide 5-carboxi-estrictosidina, de P. nuda, frente aos microrganismos Escherichia coli, 

Staphylococcus epidermidis e Pseudomonas aeruginosa.  

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Isolamento e Identificação do 5-carboxi-estrictosidina 

 

As folhas de P. nuda (426 g), após secagem e trituração, foram submetidas à 

extração com metanol à temperatura ambiente, produzindo 46,5 g de extrato bruto. Este 

extrato foi vertido em uma solução MeOH:H2O (1:3) e submetido à extração líquido-líquido, 

utilizando diclorometano, acetato de etila e n-butanol. 

A fração em n-butanol (1,7 g) foi purificada, utilizando cromatografia em coluna 

(CC) com sílica gel como fase estacionária e CH2Cl2 e soluções CH2Cl2:MeOH (até 20 %) 

como fases móveis, obtendo-se 12 novas frações. A fração 5 (200 mg) foi purificada através 

de CC, utilizando-se Sephadex LH-20 como fase estacionária e MeOH como fase móvel, 
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obtendo-se 32 mg de um sólido castanho que foi submetido às análises de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) de 1H e 13C e espectrometria de massa.   

 

2.2 Análises de RMN 

 

Os espectros de RMN de 1H e 13C foram obtidos em espectrômetro de 

ressonância magnética nuclear da marca Brüker, modelo Advance IIIHD (500 MHz para 1H 

e 125 MHz para 13C). 

 

2.3 Análises de Espectrometria de Massa de Alta Resolução 

 

O modo ESI+ foi adquirido na faixa de 110-1180 Da, T da fonte fixa a 120 °C, T 

de dessolvatação 350 °C, fluxo do gás de dessolvatação de 500 L/h, cone de extração de 

0,5 V, voltagem capilar de 3,2 kV.  

 

2.4 Avaliação Preliminar da Atividade Antimicrobiana 

 

Para avaliação da atividade antimicrobiana do alcaloide frente aos 

microrganismos E. coli, S. epidermidis ATCC35984, e P. aeruginosa PA14, foi realizada 

técnica de difusão em ágar. As cepas bacterianas foram previamente cultivadas por 24 h à 

37 ± 1 ºC para posterior preparação dos inóculos bacterianos que foram ajustados a uma 

densidade óptica de 0,150 à 600nm (equivalente a 3 × 108 CFU/mL). Em seguida as 

bactérias patogênicas foram inoculadas de maneira uniforme em placas de ágar Mueller 

Hinton, cobrindo toda a superfície. Sobre o ágar, foram dispostos 3 cilindros de metal 

autoclavados com 11 mm de diâmetro nos quais foram adicionados 200μL de solução 

aquosa do alcaloide de concentração 200 μg/mL (ALVES et al., 2008). As placas forma 

então incubadas à 37 ± 1 ºC por 24 horas e a atividade antimicrobiana foi determinada a 

partir da medida do halo de inibição do crescimento (ANVISA, 2003). Os ensaios foram 

realizados em duplicata e os antimicrobianos Rifampicina (8 µg/mL, Sigma-Aldrich, USA) e 

Gentamicina (8 µg/mL, Sigma-Aldrich, USA) foram utilizados como controle positivo para 

bactérias Gram positivas e Gram negativas, respectivamente. 

    

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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3.1 Caracterização da Amostra Testada  

 

A identificação do alcaloide testado foi realizada através de análise dos 

espectros de RMN (1H e 13C, Tabela 1) e massa de alta resolução. No espectro de RMN de 

1H (Figura 1) é possível observar sinais característicos de alcaloide indólico monoterpênico. 

Os sinais do sistema aromático orto substituído foram observados em H 7.48 (H-9), 7,05 

(H-10), 7,14 (H-11) e 7.33 (H-12). O sinal em H 4.62 foi atribuído ao H-3, vizinho a carbono 

sp2 e nitrogênio. O valor de integral do sinal do H-5 (1H, 3,94 ppm) sugere substituição na 

posição 5, devido à presença do grupo caboxil. O sinal em H 5.94 (similar a metilenodioxi) 

e os sinais característicos de açúcar (região do espectro entre 3.24 e 4.85 ppm, H-1’ a H-

6’) confirmam a porção oriunda da secologanina. Os dados de RMN de 13C (Figura 2) 

corroboraram com a proposta estrutural, com destaque para o sinal do C-6 em C 22.7, mais 

alto do que o esperado devido ao efeito  de desproteção causado pelo grupo carboxil em 

C-5. Estes dados foram compatíveis com dados da literatura (FERRARI; MESSANA; 

BOTTA, 1986).  

 

Tabela 01 – Dados de RMN de 1H e 13C da amostra e comparação com a literatura 

5-Carboxi-estrictosidina   Literatura* 

C C H C 
2 129.0 - 132.2 
7 106.9 - 109.0 
8 126.1 - 128.0 

13 137.1 - 138.4 
16 107.2 - 109.9 
22 170.4 - 170.9 
23 172.2 - 176.5 
CH    
3 51.7 4.62 (d, 11.7) 53.2 
5 58.3 3.94 (dd, 12.0, 5.0) 60.1 
9 117.7 7.48 (d, 7.0) 118.8 

10 119.2 7.05 (t, 7.0) 120.1 
11 122.0 7.14 (t, 7.0) 122.6 
12 110.9 7.33 (d, 7.0) 112.1 
15 31.6 3.11 (m) 32.4 
17 155.8 7.84 (s) 156.1 
19 133.8 5.87 (ddd, 17.4, 10.7, 7.5) 135.2 
20 43.8 2.79 (m) 45.7 
21 96.0 5.94 (d, 9.2) 97.6 

CH2    
6 22.7 3.45 (m), 3.05 (m) 25.2 

14 33.3 2.46 (m), 2.25 (m) 35.6 
18 118.4 5.39 (d, 17.7); 

5.27 (d, 10.7) 

119.6 
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CH3    
Me-O-22 51.4 3.85 (s)  
Glicose    

1’ 99.0 4.85 (d, 8.0) 100.5 
2’ 73.2 3.27 (dd, 9.1, 8.0) 74.7 
3’ 77.4 3.43 (t, 9.1) 78.0 
4’ 70.4 3.28 (t, 9.1) 71.9 
5’ 76.5 3.38 (m) 78.6 
6’ 61.7 4.04 (dd, 11.8, 1.8) 

3.70 (dd, 11.8, 7.0) 

63.1 

Fonte: Autores 

 

Figura 01 – Espectro de RMN de 1H da amostra (500 MHz, CD3OD) e estrutura do 

alcaloide 5-carboxi-estrctosidina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

Figura 02 – Espectro de RMN de 13C da amostra (125 MHz, CD3OD) 
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Fonte: Autores 

 

No espectro de massa da amostra (Figura 3) foi possível observar o pico da 

molécula protonada [M + H]+ em m/z 575.2238 (erro = -0,5 ppm), compatível com os dados 

de RMN. O sinal em m/z 413.1721 ([M + H]+ - 162) confirma a porção glicosídica da 

molécula.  A formação do fragmento em m/z 343.1314 é característica de reação Retro 

Diels-Alder (RDA). O fragmento com m/z 188.0690, cuja formação envolve rearranjos 1,3 

de hidrogênio, evidencia a presença da carboxila em C-5 devido à diferença em relação ao 

fragmento típico de sistema indólico (m/z = 144). As propostas de fragmentações dos sinais 

mencionados são apresentadas na Figura 4. 
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Figura 03 – Espectro de massa de alta resolução da amostra (modo positivo) 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

Figura 04 – Proposta de fragmentação dos principais picos do espectro de massa 
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3.2 Ensaios Antimicrobianos  

 

Após o tempo de incubação, as placas foram analisadas e foi observado que a 

substância testada (solução aquosa, 200 g.mL-1), em todos os casos, não promoveu a 

formação de halo de inibição, quando comparada com as substâncias utilizadas como 

controle positivo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo levou ao isolamento e identificação inequívoca do alcaloide 5-

carboxi-estrictosidina que não apresentou atividade antimicrobiana frente aos 

microrganismos testados. Estudos futuros serão realizados com foco em obter outras 

amostras para serem testadas. 
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Resumo: A água é o recurso mais importante para a sobrevivência humana, tanto pela necessidade de seu 
consumo, quanto no ponto de vista econômico. Sua qualidade pode ser drasticamente afetada pela ação 
humana, como atividades industriais, agropecuárias e de mineração. Apesar de relevante historicamente 
para desenvolvimento econômico do extremo sul catarinense, a intensa atividade extrativista de carvão 
mineral causou a poluição de muitos rios da região, causada, principalmente, por efluentes de drenagem 
ácida de mina. Entre os vários contaminantes despejados nos corpos de água ao longo de décadas, os 
metais pesados são os mais preocupantes devido as suas altas toxicidades. Estudos encontrados na 
literatura sobre a qualidade dos recursos hídricos da bacia do rio Urussanga apontam que a concentração 
destes metais está acima do limite permitido pela legislação vigente. As principais técnicas utilizadas para 
quantificação destas espécies foram baseadas em espectroscopia, que necessitam de aparatos caros, altos 
custos de instalação e manutenção, além de procedimentos trabalhosos. Alternativamente, as técnicas 
eletroanalíticas, além de muito sensíveis, apresentam vantagens como baixo custo e análise in loco. Com 
base nisso, este trabalho de revisão teve como objetivo avaliar a viabilidade da aplicação de técnicas 
eletroanalíticas no monitoramento de metais pesados nas águas dos rios impactados pela mineração, 
visando que projetos que estejam sendo iniciado no IFSC – Criciúma possa somar esforços com a 
sociedade auxiliando no monitoramento da qualidade da água da bacia do rio Urussanga 

 
 
Palavras-Chave: Mineração, Metais Pesados, Eletroanalítica, Voltametria de Redissolução. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo “metal pesado” geralmente está associado com alguma substância 

tóxica proveniente de rejeitos descartados inadequadamente no meio ambiente (LIMA e 

MERÇON, 2011). Alguns autores definem os metais pesados como compostos químicos 

de baixa densidade e extremamente tóxicos (TEKAYA, et al., 2011). Mais 

especificamente, eles são classificados como elementos metálicos com pesos atômicos 

entre 63,5 e        200,6 g.mol−1 e densidade relativa maior que 5 g.cm−3 (TURDEAN, 

2011).  

Na região do extremo sul catarinense, a exploração de carvão ao longo de 

décadas e principalmente o mau gerenciamento do efluente gerado por esta atividade, 

denominado drenagem ácida de mina (DAM), acarretou na contaminação de solos e 

recursos hídricos locais (MENEZES e CARTOLA, 2011). A DAM apresenta em sua 

composição uma alta quantidade de metais pesados como chumbo, cádmio, cobre, ferro, 

zinco, entre outros. Quando estão dissolvidos na água, estes elementos apresentam-se 

na forma de cátions metálicos, o que aumenta o potencial de toxicidade, pois são capazes 

de se ligarem com o grupo tiol (R-SH) das proteínas, e quando entram nas células alteram 

o ciclo bioquímico das mesmas (TAG, et al. 2007). Além disso, esta capacidade de se 
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ligar a cadeias proteicas faz com que a contaminação possa se propagar por meio da 

cadeia alimentar. (LIMA e MERÇON, 2011). No entanto, apesar dos sérios danos ao meio 

ambiente e à saúde humana que os metais pesados podem causar, níveis traços de 

alguns destes elementos químicos são fundamentais para a sobrevivência dos 

organismos vivos. Dessa forma, é de extrema importância monitorá-los. 

Atualmente, várias técnicas analíticas podem ser utilizadas para detectar 

metais pesados, como por exemplo, espectroscopia de absorção atômica (AAS, do inglês 

atomic absorption spectroscopy), espectrometria de emissão atômica com plasma 

acoplado indutivamente (ICP – AES, do inglês inductively coupled plasma atomic 

emission spectrometry), espectrometria de massa com fonte de plasma indutivamente 

acoplado  (ICP-MS, do inglês coupled plasma mass spectrometry). Tais técnicas são 

extremamente sensíveis e seletivas, no entanto, elas requerem equipamentos caros e 

seus procedimentos operacionais são trabalhosos e demorados (LU, et al., 2018). 

Por outro lado, as técnicas eletroanalíticas, em especial as voltamétricas, têm 

as vantagens do baixo custo (quando comparado com as técnicas espectrométricas), 

facilidade de operacional, alta sensibilidade e, além disso, portabilidade de alguns 

potenciostatos (equipamento utilizado nestas análises) o que permite o monitoramento 

dos íons metálicos (CHU, et al., 2019). 

Com base nisso, este artigo traz um levantamento de algumas técnicas 

eletroanalíticas utilizadas para determinação de metais pesados em águas e sobre as 

condições atuais da bacia do rio Urussanga.  O intuito deste trabalho é realizar uma 

revisão bibliográfica que servirá de apoio para o desenvolvimento do projeto intitulado 

“Determinação de metais pesados nas águas dos rios da região de Criciúma utilizando 

técnicas eletroanalíticas” que está sendo realizado no IFSC, câmpus – Criciúma. 

 

2 QUALIDADE DA ÁGUA DOS RIOS DO EXTREMO SUL CATARINENSE 

 

Apesar da relevância histórica da exploração do carvão para o 

desenvolvimento econômico da região do extremo sul catarinense, esta atividade causou 

impactos severos no meio ambiente. Tais impactos podem ser facilmente observados por 

quem visita a bacia do rio Urussanga. O mesmo é formado pela confluência do rio Maior, 

preservado, e pelo rio Carvão, que carrega até hoje as marcas deixadas pelo extrativismo 

mineral, Figura 1. 

ISSN: 2526-4044   p.  158 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Em reportagem publicada em 2013 na ENGEPLUS, o Comitê da Bacia do Rio 

Urussanga, órgão colegiado criado em 2004 e que monitora os recursos hídricos da 

região, fez um balanço positivo das atividades realizadas naquele ano, que tem como 

objeto o desassoreamento do rio Urussanga. A imagem da Figura 1 foi tirada em 2000, no 

entanto, ao visitar o mesmo local, percebe-se que a situação permanece a mesma após 

todos estes anos. 

 

Figura 1 – Encontro do Rio Maior com Rio Carvão 

 

Fonte: https://cbrurussanga.wixsite.com/comite/expo 

 

Esta contaminação é provocada, além do assoreamento, pela DAM (SILVA; FERREIRA, 

2017) que conferem elevadas acidez e concentrações de metais pesados nos rios da 

região, fato que reforça a necessidade de monitoramento constante dessas águas.  

Em face da importância da água, principalmente para consumo humano, a 

legislação brasileira avançou no sentido de se estabelecer parâmetros necessários à 

manutenção da qualidade dos recursos hídricos. O CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) em sua resolução n. 357 de 17/03/2005, estabelece padrões para qualidade da 

água e impõe limites de concentração para que certas espécies químicas possam ser 

lançadas em corpos de água por meio de efluentes. No caso dos metais, a concentração 

máxima permitida varia entre 0,2 a 15 mg.L−1. 

Ao longo de décadas, diversos estudos foram conduzidos, avaliando a 

qualidade de águas de rios da região sul catarinense e os resultados indicam persistência 

dos impactos negativos da mineração (KREBS; ALEXANDRE, 2000). Em geral, os teores 

de metais pesados foram avaliados através de técnicas de AAS e os resultados têm 

apontado níveis superiores aos determinados pela legislação vigente (CASTILHOS et al., 

2010; SCHNACK et al., 2018; VOLPATO; MENEZES, DE; SILVA, DA, 2017).  
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Como ressaltado anteriormente, a quantificação de metais pesados via 

técnicas de espectroscopia, demanda equipamentos, instalações e insumos que, no ponto 

de vista econômico, tornam seu uso restrito. Neste sentido, as técnicas eletroanalíticas 

podem ser uma alternativa viável para o monitoramento de íons metálicos na bacia do rio 

Urussanga. 

 

3 DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS ATRAVÉS TÉCNICAS 

ELETROANALÍTICAS 

 

As técnicas eletroanalíticas utilizam as propriedades elétricas de um determinado 

analito para detectá-lo. Os tipos mais como são voltametria cíclica (CV, do inglês cyclic 

voltammetry), voltametria linear (LSV, do inglês linear sweep voltammetry), voltametria de 

onda quadrada (SWV, do inglês square wave voltammetry) e voltametria de pulso 

diferencial (DPV, do inglês differential pulse voltammetry). A principal diferença entre elas 

está na forma como o potencial é aplicado em função do tempo. No entanto, a SWV e a 

DPV apresentam melhor sensibilidade (LU, et al., 2018). 

As técnicas eletroanalíticas requerem um sistema padrão que consiste 

basicamente em um equipamento (potenciostato/galvanostato) acoplado a um dispositivo 

para aquisição de dados e uma célula eletroquímica. À célula é adicionada uma solução, 

denominada eletrólito suporte, contendo o analito, o qual é submetido a uma diferença de 

potencial entre eletrodos. Ao ocorrer uma transferência de carga entre a interface 

eletrodo-solução, uma corrente elétrica, atribuída a espécie química de interesse, é 

gerada. Este sinal elétrico é diretamente proporcional a concentração da espécie, dessa 

forma, a mesma pode ser quantificada. Uma célula eletroquímica clássica é composta por 

um eletrodo de trabalho (sensível ao analito), um eletrodo de referência (utilizado para 

monitorar a tensão aplicado ao longo do experimento) e um eletrodo auxiliar (utilizado 

para evitar que processos eletrolíticos ocorram no eletrodo de referência). Diferentes 

eletrodos podem ser usados como eletrodo de trabalho, entre eles o eletrodo de pasta de 

carbono e o eletrodo de carbono vítreo (GCE do inglês glass carbon electrode). Ao longo 

dos anos houve um significativo avanço nos métodos eletroanalíticos principalmente por 

conta da modificação de vários tipos de eletrodos de trabalho, que atualmente são 

aplicados para analisar diferentes tipos de amostras. Aliado a isso, o método de 

voltametria de redissolução anódica (ASV, do inglês anodic stripping voltammetry) permite 

a determinação de metais pesados com limites de detecção cada vez mais baixos. 
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A ASV consiste em duas etapas: pré-concentração e dissolução. Na etapa de pré-

concentração os cátions metálicos são acumulados na superfície do eletrodo de trabalho 

usando uma reação de Faraday ou adsorção. Durante a reação de Faraday, os íons 

metálicos são depositados no eletrodo de trabalho através da redução à valência zero 

(forma sólida), já na adsorção, ocorre uma interação entre ligantes apropriados e os 

cátions metálicos, para que na sequência, estes sejam reduzidos à valência zero. Na 

etapa de redissolução, um potencial adequado é aplicado para oxidar novamente os 

metais de valência zero para cátions. A Figura 2 apresenta um gráfico, denominado 

voltamograma, obtido durante uma ASV utilizando a DPV. 

 

Figura 2 - (a) Voltamograma obtido na determinação simultânea de íons Zn2+, 

Cd2+, Pb2+ e Cu2+ através voltametria de redissolução anódica (b) curva de calibração. 

 

 

Fonte: ZHAI, Z. et al., 2018. 

 

Como pode ser visto na Fig.2a, cada um dos metais analisados apresentou um pico de 

oxidação distinto, o que possibilitou a determinação simultânea dos mesmos. Este 

experimento foi realizado por Zhai et al., (2018) utilizando como eletrodo de trabalho de 

cristal de silício recoberto filme de nanoplacas de diamante e grafite. A Fig.2b mostra as 

curvas de calibração que apresentaram limites de detecção de 1,72 μg.L−1; 0,47 μg.L−1; 

4,86 μg.L−1 e 0,45 μg.L−1 para  o Zn(II), Cd(II), Pb(II) and Cu(II), respectivamente.  

Na literatura podem ser encontrados diversos trabalhos utilizando diferentes 

eletrodos de trabalho para determinação de íons metálicos através de técnicas 

eletroanalíticas, Tabela 1. 
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Tabela 1 – Comparação do limite de detecção de alguns íons metálicos utilizando 

diferentes eletrodos modificados. 

 

De acordo o CONAMA a concentração máxima permitida para espécies de metais 

pesados como Zn, Cd, Pb e Cu são 0,18 mg.L−1; 0,001 mg.L−1; 0,01 mg.L−1 e   0,009 

mg.L−1, respectivamente. Comparado com os valores apresentados na Tabela 1, 

podemos concluir que as técnicas eletroanalíticas podem ser utilizadas satisfatoriamente 

na determinação de destas espécies em águas de rios. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a pesquisa realizada, pode-se perceber que apesar dos 

esforços que vem sendo realizados pela sociedade ao longo dos anos, por meio do 

Comitê da Bacia do Rio Urussanga, com o intuito de diminuir os impactos causados pela 

mineração, há muito ainda por se fazer. Estudos recentes mostram que os níveis de 

metais pesados nas águas dos rios da região ainda estão bem acima do permitido pela 

legislação. Essas espécies químicas tornam o uso dos recursos hídricos inviáveis pelo 

alto grau de toxicidade. As técnicas eletroanalíticas, como a voltametria de redissolução 

anódica, pode ser uma alternativa interessante para o monitoramento destes íons 

metálicos, frente alta sensibilidade e baixo custo operacional. Diante disso, espera-se que 

o projeto que está sendo iniciado no IFSC – Criciúma possa somar esforços com a 

sociedade auxiliando no monitoramento da qualidade da água da bacia do rio Urussanga. 
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Resumo: Este artigo apresenta o projeto de pesquisa e extensão que consistiu em desenvolver oficinas 
experimentais de química, envolvendo conceitos da gastronomia molecular. Técnicas como gelificação, 
esferificação e produção de espumas foram adaptadas para execução com alunos do ensino fundamental. O 
projeto buscou, principalmente: aumentar o interesse dos estudantes pela ciência, bem como apresentar o 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e o curso técnico de química integrado ao ensino médio como 
opção de formação técnica gratuita. O público alvo foram estudantes de comunidades em situação de 
vulnerabilidade social. Questionários avaliativos foram aplicados ao início e final das oficinas para constatar 
se os objetivos foram atingidos. Os objetivos foram atingidos, contabilizando um aumento no número de 
participantes que afirmaram se interessar pela química, de 66% antes da realização das oficinas,  a 92% ao 
final do projeto. Concluiu-se  que as oficinas possuíram uma influência positiva ao aumentar o interesse pela 
ciência e pelo IFSC. 

 
Palavras-Chave: Gastronomia molecular. Oficinas temáticas. Laboratório. 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o ensino público sofre com deficiência de infraestrutura, das condições 

de trabalho ou de ofertas de capacitação para docentes, de forma a permitir uma atuação 

dinâmica, atualizada e comprometida com a formação integral dos estudantes e seu desejo 

de aprendizado. Essa série de fatores afeta o interesse dos alunos pela educação, 

resultando em um alto índice de abandono escolar.  O perfil de alunos que abandonam a 

escola são, na maioria: jovens negros com renda familiar inferior a meio salário mínimo. O 

principal fator de evasão escolar entre os homens é a inserção no mercado de trabalho e, 

entre as mulheres, a gravidez (INSTITUTO UNIBANCO, 2017). De acordo com o 

questionário diretor da Prova Brasil de 2017, 76% dos diretores de escolas públicas 

afirmaram ter realizado alguma ação para diminuir as taxas de abandono, onde 33% destes 

revelam que obtém resultados insatisfatórios. Sendo assim, é evidente a necessidade de 

novas medidas práticas para diminuir esse número de evasões (QEdu, s/d). 

 Sobre a infraestrutura das instituições, o censo do INEP de 2016 (2017) 

demonstra que somente 25,2% das escolas públicas brasileiras do ensino fundamental tem 

um ou mais laboratórios de ciências. No ensino médio este valor é de 51,3%. É possível 
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observar assim a carência de incentivo em aprendizagem de áreas científicas na educação 

básica brasileira. 

De acordo com o coordenador pedagógico Pablo Damaceno (2016), a utilização 

dos laboratórios no ensino de ciências é negligenciada por motivos como: falta de tempo, 

de recursos e de engajamento dos profissionais envolvidos. Esses fatores levam à 

banalização das aulas práticas no ensino básico, considerando-as irrelevantes.  Porém, o 

conhecimento prático traz mais dinâmica para o ensino e ajuda a combater os problemas 

na educação e diminuir a desigualdade social. Historicamente, o conhecimento científico 

sempre foi segregado da população mais pobre. Introduzir uma educação científica para o 

público infanto-juvenil é uma maneira de consolidar a cultura científica na próxima geração 

brasileira, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento do país (MASSARINI, 2008). 

 Pesquisando novas práticas de ensino, foi observado que a cozinha e a 

preparação de alimentos apresentam um potencial interessante por ser cotidiano da 

população e palco de inúmeras transformações físicas e químicas observáveis pelos 

estudantes. Utilizar a culinária em experimentos de laboratório é uma forma dos alunos 

relacionarem conhecimentos gerais com os conceitos científicos apresentados na escola. 

Com a intenção de investigar fenômenos científicos na culinária, através de 

técnicas e resoluções químicos, surgiu a gastronomia molecular. Introduzida no final do 

século XX, pelos cientistas Nicholas Kurti e Hervé This, esse campo de estudos manifestou-

se no movimento da cozinha molecular e foi disseminado internacionalmente. Seus pratos 

peculiares - como o caviar falso e gelatinas quentes - fizeram sucesso em restaurantes 

renomados, como El Bulli, gerenciado pelo chef Ferrán Adrià. (PELLERANO, 2013). 

 O projeto “A Química Saborosa” teve por objetivo observar se o interesse pela 

ciência, especificamente pela química, aumentaria em alunos do ensino fundamental, após 

uma série de oficinas experimentais que abordaram, em sua temática, técnicas da 

gastronomia molecular. Outro propósito importante foi divulgar o Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC) como uma forma de ensino público de qualidade e com uma formação 

técnica gratuita para todos, incluindo estudantes de comunidades em vulnerabilidade social. 

 

2 METODOLOGIA 
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Com a orientação dos professores envolvidos e com base em pesquisa 

bibliográfica, os quatro bolsistas do CT Química desenvolveram quatro oficinas que 

exploraram técnicas da gastronomia molecular (BARHAM et al., 2010). Para o público-alvo 

foi selecionado o  C.E. Marista Lucia Mayvorne, localizado no bairro Monte Serrat, 

comunidade ocupada por moradores de baixa renda, em vulnerabilidade social, na cidade 

de Florianópolis. Cada oficina foi realizada em duas etapas a primeira nos laboratórios de 

química, onde foram apresentados os conceitos científicos desenvolvidos na oficina, e a 

outra na cozinha, onde os alunos aplicaram o aprendizado na preparação de alimentos, 

conforme descritos a seguir. 

Os bolsistas também desenvolveram roteiros1, disponibilizados aos participantes 

das oficinas, contendo a descrição do experimento a ser realizado e uma breve explicação 

dos conceitos, além de atividades para ajudar na fixação destes. Questionários2 avaliativos 

foram entregues ao início e final das oficinas para constatar se os objetivos foram atingidos. 

  

2.1 OFICINA DE ESFERIFICAÇÃO 

 

Este método é empregado para a produção de esferas através da reação 

química entre o alginato de sódio e cloreto de cálcio, com intuito de reproduzir a forma do 

caviar. Na primeira etapa os alunos reproduziram esta técnica dentro do laboratório, se 

familiarizando com o ambiente e os equipamentos (Figura 1). Já dentro da cozinha eles 

recriaram o experimento utilizando utensílios domésticos e materiais não contaminados, 

para ao final degustarem o “caviar” que eles mesmos prepararam. 

 
1 Os roteiros podem ser acessados no link: https://drive.google.com/drive/folders/1GJAcHMBq1z55k9QPw-
0quSIDAUhwKlOh?usp=sharing 
2 Os questionários podem ser acessados no link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1mWhzwu8yaRh1MhJi2jJKY7ZB8Duv9-xg?usp=sharing 
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Figura 01 - Professora auxiliando os alunos durante a realização do experimento de 

esferificação no laboratório. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores. 

 
 

2.2 OFICINA DE INDICADORES DE  PH 

 

 O experimento consistiu em produzir gelo com chá de hibisco, pois este 

contém a antocianina, um indicador ácido-básico natural, e observar a mudança de cor na 

limonada por causa do seu pH ácido. 

 No laboratório os alunos observaram a atuação de indicadores em diferentes 

meios, e a mudança de cor em relação ao pH, o que permitiu eles compreenderem 

conceitos como acidez e basicidade, relacionados aos diferentes alimentos. Na cozinha 

eles reproduziram este conceito utilizando os produtos alimentícios citados acima. 

 

2.3 OFICINA DE GELIFICAÇÃO 

 

A oficina baseia-se em aumentar a consistência de uma mistura líquida 

conferindo a esta uma consistência de gel. 

Para compreender a oficina, foi necessário ilustrar alguns conceitos, como o gel, 

que é caracterizado como uma mistura semi-sólida, formada por líquidos que passaram 

pelo processo de gelificação utilizando o ágar-ágar (Figura 2). 

Para o procedimento na cozinha os alunos prepararam dispersões de ágar-ágar 
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e suco de morango, para ao final modelar o gel, em forma de espaguete. 

   

Figura 02 - Extensionista auxiliando os alunos durante a realização do experimento de 

gelificação na copa. 

 

Fonte: Autores. 

 

2.4 OFICINA DE ESPUMAS 

 

 Esta oficina consistiu em criar espumas inusitadas utilizando sucos de frutas. 

A metodologia escolhida utiliza o suco de limão e a lecitina de soja (que atua como um 

tensoativo). No laboratório os alunos compreenderam alguns conceitos como tensoativos 

e emulsão através de experimentos simples, utilizando o microscópio para visualização de 

dispersões e montando um sistema caseiro para aromatizar espumas. Já na cozinha eles 

produziram espumas aromatizadas de limão, seguindo a metodologia citada e utilizando 

um sistema montado com vidrarias que para aromatizar as espumas. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Ao analisar o questionário inicial respondido pelos alunos, foi observado que 

todos já conheciam ou haviam ouvido falar sobre o IFSC, pois já haviam participado das 

visitas que ocorreram na SNCT - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 
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 Em relação à forma com maior facilidade de aprendizado, um percentual de 

41% dos alunos identificaram a prática como a melhor forma de aprendizado, como é 

possível visualizar na Figura 3. Nas oficinas, os estudantes tiveram a oportunidade de 

praticar  os  conhecimentos obtidos, atendendo assim à preferência da maioria. 

 

Figura 03 - Respostas à pergunta do questionário inicial: "De que forma você aprende 

mais facilmente?" 

 

Fonte: Autores 

 

A Figura 4 faz uma comparação das respostas antes e após a realização das 

oficinas. 

 

Figura 04 - Comparação do nível de interesse dos alunos pela química antes e após as 

oficinas. 

 

Fonte: Autores 
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Em relação ao o nível de interesse dos alunos pela ciência antes das oficinas, 

obteve-se que 4% marcaram a opção de nenhum interesse, um percentual de 30% 

indicaram pouco interesse, 33% marcaram um nível de interesse razoável e 33% muito 

interesse pela ciência. Após a realização das oficinas, na pergunta do questionário: "Como 

as oficinas melhoraram seu interesse pela química?", apenas 2% marcaram a opção 

"nada", 8% a opção "pouco", 49% "razoável" e 41% afirmaram que as oficinas melhoraram 

"muito" seu interesse pela ciência. Por conta disso, é observado que o interesse dos alunos 

por áreas relacionadas à química aumentou após terem realizado as oficinas, 

contemplando assim, uma das metas do projeto. 

Através da Figura 5, pode-se visualizar que o número de alunos que possuíam 

algum interesse em cursar o IFSC também teve um pequeno aumento, considerando que, 

mesmo antes das oficinas 81% dos participantes tinham razoável ou muito interesse em 

cursar o IFSC. Após a realização das oficinas esse número passou a 92% . Sendo assim, 

as oficinas alcançaram um efeito positivo em incentivar o interesse pelas ciências e em 

divulgar o IFSC e seus cursos técnicos como opção formativa. 

 

Figura 05 - Comparação do nível de interesse dos alunos em cursar o IFSC antes e após 

as oficinas. 

 

Fonte: Autores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As oficinas promoveram junto aos  participantes  um   maior interesse pela pela 

química e pelo IFSC. Somando-se o número de participantes com razoável ou muito 
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interesse pela química, que eram 66% antes da realização das oficinas, passou a 92%, 

depois da realização das oficinas. Tais projetos permitiram que os participantes 

visualizassem oportunidades de continuar sua formação em alguma área do meio científico 

e apresentando uma opção de ensino técnico, gratuito e de qualidade, com infraestrutura 

para realização de atividades experimentais. O projeto também oportunizou aos 

extensionistas competências e habilidades desenvolvidas na pesquisa e extensão aliadas 

à responsabilidade social, além de proporcionar experiência na elaboração e condução de 

experimentos científicos na sua área de formação técnica.  
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS DO POLIPROPILENO ADITIVADO COM 
POLIFENILFOSFONATO 
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Resumo: A combustão oferece riscos à saúde humana, principalmente em relação a toxicidade dos produtos 
e subprodutos da reação e pela possibilidade de queimaduras devido a energia térmica liberada por esse 
processo. Dessa forma, inúmeros estudos e investimentos estão sendo realizados pelas indústrias 
poliméricas na produção de compostos capazes de retardar ou anular a combustão de determinados 
materiais, principalmente aqueles aplicados em decoração de ambientes e na construção civil. Uma classe 
de materiais retardantes de chama que vem despontando com essa característica são os polímeros 
fosforados. Estudos anteriores demonstraram que o polifenilfosfonato contendo 4,4'-dihidroxibenzofenona 
(PFF) apresentou propriedades retardantes de chama. Nesse contexto, o presente trabalho estudou o efeito 
nas propriedades térmicas do polipropileno (PP) a partir da adição de PFF. A síntese do retardante de chama 
foi feita por policondensação interfacial. Os resultados foram analisados por FTIR, TGA e DSC. Os resultados 
obtidos mostram que o PFF, quando adicionado ao PP, melhora as propriedades térmicas do polímero. 
 
Palavras-Chave: Retardante de chama, polímero fosforado, propriedades térmicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Polímeros são macromoléculas, geralmente orgânicas, cuja estrutura é formada 

pela repetição de pequenas unidades, denominadas meros, unidas por ligação covalente, 

formando as cadeias poliméricas. Os materiais poliméricos são amplamente utilizados em 

várias aplicações práticas. O polipropileno (PP), por exemplo, é um termoplástico de alta 

resistência química e alta resistência ao impacto, muito utilizado na indústria automotiva 

(CANEVAROLO JÚNIOR, 2006). 

No entanto, esse material sofre combustão com facilidade, o que limita suas 

aplicações de alto desempenho, por considerações de segurança, visto que a combustão 

oferece riscos à saúde e à vida humana principalmente por queimaduras provocadas pelo 

calor liberado durante a reação e/ou intoxicação química pelos subprodutos da combustão. 

Desse modo, se faz necessário o desenvolvimento de aditivos retardantes de chama que 

se destinam a inibir ou interromper o processo de combustão dos polímeros (GALLO;  

AGNELLI, 1998). 

Atualmente, os aditivos halogenados e os hidróxidos metálicos são os principais 

aditivos retardantes de chama empregados pela indústria. Entretanto, ambos apresentam 

desvantagens. Para apresentarem resultados positivos no retardo de chamas, os 

hidróxidos devem ser utilizados em grandes quantidades nos polímeros mais tradicionais 

(PP, PE e PS). O alto percentual afeta negativamente as propriedades mecânicas desses 

materiais (CANAUD, VISCONDE e NUNES, 2001). Por sua vez, os aditivos mais 

empregados a base de compostos halogenados, apesar de apresentarem efeitos 
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significativos em menores concentrações, geram produtos com alto grau de toxicidade 

durante o processo de combustão (GALLO;  AGNELLI, 1998). Dessa forma, a busca por 

retardantes de chama livres de halogênio para materiais poliméricos vem se destacando 

entre cientistas e engenheiros nos últimos tempos. Tais retardantes devem superar os 

desafios da toxicidade dos subprodutos da combustão e da necessidade de grandes 

concentrações para obtenção de efeitos reais (LEVCHIK; WEIL, 2006). 

Nesse grupo de materiais estão os aditivos ou materiais fosforados que 

apresentam como vantagens a capacidade de capturar oxigênio gasoso presente no 

processo de queima e assim retardar ou inibir a propagação da chama. Além de que o 

processo de combustão dos polímeros aditivados com retardantes de chama a base de 

fósforo liberam gases com baixa toxicidade se comparados a combustão dos polímeros que 

recebem aditivos halogenados (HOANG; KIM, 2008). 

Um desses materiais fosforados é o polifenilfosfonato, um polímero contendo na 

sua cadeia principal o átomo de fósforo. Obtido por policondensação interfacial, utilizando-

se como monômeros dicloreto de fenilfosfônio (DCFF) e 4,4-dihidroxibenzofenona (DHBF). 

O Esquema 1 apresenta a reação global de obtenção do polifenilfosfonato (PFF) 

(DOMINGUINI, 2015). 

 

Esquema 1 – Reação global de obtenção do polifenilfosfonato a partir de DHBF e DCFF

 

Fonte: Dominguini (2015) 

 

O DHBF-polifenilfosfonato possui boa estabilidade térmica até a temperatura de 

220° C e após sua degradação térmica, a massa residual é de aproximadamente 24%, os 

resíduos da decomposição térmica podem favorecer um efeito intumescente na matriz 

polimérica criando uma barreira física para o oxigênio, o que potencializa sua aplicação 

como aditivo retardante de chamas para materiais poliméricos (DOMINGUINI et al., 2019). 

Nesse contexto, o presente trabalho apresenta estudos sobre as propriedades 

térmicas do polipropileno (PP) quando aditivado com polifenilfosfonato contendo 4,4-

dihidroxibenzofenona, com vistas a retardância de chama. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Reagentes 

 

Para as reações de síntese do PFF contendo 4,4-dihidroxibenzofenona foram 

utilizados os reagentes químicos presentes na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Reagentes químicos utilizados nas reações de síntese do PFF. 

Reagentes Fórmula química Aparência Pureza 

(%) 

Massa 

Molar 

(g/mol) 

Fornecedor 

Dicloreto de fenilfosfônio  C6H5Cl2OP  DCFF Líquido 90,0 194,90 Sigma Aldrich 

4,4-dihidroxibenzofenona  C13H10O3 DHBF Pó 99,0 214,22 Sigma Aldrich 

Cloreto de benzil-

trifenilfosfônio  

C25H22ClP CBTF Pó 99,0 388,87 Sigma Aldrich 

Diclorometano  CH2Cl2 DCM Líquido 99,0 84,93 Alphatec 

Hexano CH3(CH2)4CH3 C6H14 Líquido 95,0 86,18 Neon 

Hidróxido de sódio NaOH NaOH Micropérolas 99,5 40,00 Neon 

Fonte: autores 

 

2.2 Síntese do polímero polifenilfosfonato 

 

Para a síntese do PFF utilizou-se um reator de vidro encamisado, de 500 mL, 

ligado a um banho termostático de modo a manter a temperatura do sistema em 4 °C. 

Colocou-se o reator sobre um agitador magnético, com barra magnética, para o controle da 

agitação da reação. Dividiu-se a rota sintética em duas etapas.  

Na primeira etapa preparou-se uma solução de CBTF, de concentração 0,1 

mol·L-1, dissolvido em 50 mL de DCM, a qual foi adicionada no reator simultaneamente a 

uma solução de hidróxido de sódio (NaOH), de concentração 1 mol·L-1, dissolvido em 50 

mL de água destilada. Agitou-se a solução resultante por 30 min, na temperatura de 4 °C a 

velocidade constante. Originou-se uma mistura bifásica.  

Na segunda etapa, adicionou-se na mistura bifásica, sem interromper a agitação, 

uma solução de 7 g de DHBF dissolvido em 50 mL de DCM. Em conjunto com a solução 

de DHBF, adicionou-se 3,5 mL de DCFF. Agitou-se a solução resultante, na mesma 

velocidade, por 4 h, com temperatura de 4 °C. Após estes procedimentos, precipitou-se o 
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polímero sintetizado com hexano. Retirou-se o polímero do reator na forma de lama, por se 

tratar de uma polimerização por policondensação. Levou-se o precipitado à estufa a 60 °C 

para purificação e secagem por evaporação dos solventes.  

 

2.3 Aditivação em matriz de Polipropileno 

 

Após a síntese e purificação, o retardante foi inserido na matriz polimérica de 

polipropileno (PP) por extrusão. Em uma extrusora, adicionou-se o DHBF-polifenilfosfonato 

junto a pellets de PP em uma proporção de 1:10 em massa PFF / PP. Obtendo-se PP 10% 

aditivado. O polímero obtido foi novamente extrudado para uma melhor homogeneização 

entre a resina polimérica e o aditivo retardante de chama. 

 

2.4 Caracterização 

 

O polímero sintetizado e o polipropileno, aditivado e puro, foram caracterizados 

por espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), calorimetria 

diferencial de varredura (DSC) e análise termogravimétrica (TGA).  

Os ensaios de FTIR foram realizados em um espectrofotômetro no modo 

transmitância, no intervalo de número de onda entre 3800 e 400 cm-1, com incidência direta 

de laser. 

Para as análises de DSC, pequenas amostras de PP e PP/PFF, foram 

analisadas em calorímetro diferencial de varredura, com intervalo de temperatura de 20 a 

800 ºC e com a eliminação do histórico térmico das amostras. A taxa de 

aquecimento/resfriamento foi de 10 °C·min-1, em atmosfera de ar sintético.  

As análises de TGA foram realizadas na faixa de temperatura de 25 a 800 °C e 

com taxa de aquecimento de 10 °C·min-1, em atmosfera de ar sintético.  

O ensaio de flamabilidade do PP/PFF foi realizado a partir de adaptações na 

norma UL 94 horizontal. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A técnica de FTIR permitiu identificar os modos vibracionais presentes nas 

moléculas do PP, PFF e PP/PFF, para comprovar a formação do polifenilfosfonato e da sua 

presença no PP após extrusão. A Figura 1 mostra o espectro de FTIR na faixa de 3800 a 
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400 cm-1 obtido do polifenilfosfonato sintetizado com proporção molar entre os monômeros 

de 1:1,5 e temperatura de 25 °C. 

 

Figura 1 – Espectros sobrepostos de FTIR na faixa de 3800 a 400 cm-1 do 

polifenilfosfonato, polipropileno e PP/PFF 

Fonte: autores 

 

O espectro do PFF indica a presença de bandas características de modos 

vibracionais presentes em um composto polifenilfosfonato, sendo evidências da ocorrência 

da síntese do polímero desejado. A banda em 3410 cm-1 é característica dos grupos 

hidroxilas presentes nas extremidades das moléculas do polímero. A baixa intensidade da 

banda em 3410 cm- ¹ também é um forte indicativo da ocorrência das reações de ataque 

das hidroxilas do bisfenol.  

É possível identificar a presença de uma banda em 1157 cm-1 está associada 

com as ligações de P-O-Caromático. A presença da banda em 989 cm-1 indica a ligação O=P-

Caromático do polímero sintetizado. A banda em 1597 cm-1 é característica da carbonila 

presente na benzofenona, enquanto as ligações em 719 cm-1 são características dos 

carbonos de anel aromático. 

O espectro de PP é típico de hidrocarbonetos, com presença de banda próxima 

de  2800 cm-1 característica de ligação C-H. 

A Figura 2 mostra os termogramas de TGA e DSC do polipropileno e do PP com 

aditivo retardante (PFF). O ponto de amolecimento do polipropileno é de 160 ºC e esse 
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polímero sofre degradação a partir de 250 ºC em uma única etapa, como é possível 

observar no termograma de TGA. 

 

Figura 2 – Resultados de TGA e DSC em atmosfera de ar sintético 

Fonte: autores 

 

A adição de PFF provocou um deslocamento da curva de degradação. O 

polipropileno puro chega a uma taxa de degradação de 50% a temperatura de 325 ºC, 

enquanto o PP/PFF alcança tal degradação a temperatura de 370 ºC, uma diferença de 45 

ºC, demonstrando que o polifenilfosfonato atua como um agente retardante de chama 

melhorando as propriedades térmicas do polipropileno. 

As curvas de calorimetria diferencial de varredura mostram que o pico de 

degradação também é deslocado para temperaturas maiores com a adição do PFF. 

O ensaio de flamabilidade do PP/PFF foi realizado a partir de adaptações na 

norma UL 94 horizontal. Os corpos de prova em formato cilíndrico foram presos em uma 

garra. A amostra de PP, puro e aditivado, foi exposta a uma chama de aproximadamente 3 

cm de altura, por 5 segundos. A chama foi removida e observou-se que a combustão do 

PP sem aditivo retardante ocorreu de forma mais rápida. A Figura 5 apresenta uma imagem 

do teste. A esquerda o PP e a direta o PP/PFF. Percebe-se que a combustão do lado 

esquerdo ocorre de forma mais violenta que do lado direito enfatizando o efeito de 

retardante de chama. 
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Figura 3 – Ensaio de flamabilidade PP / PP+PFF 

Fonte: autores 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os ensaios de DSC e TGA permitem observar que o polifenilfosfonato apresenta 

retardo de chama para polipropileno, provocando um aumento da temperatura de 

degradação do polímero. O ensaio de flamabilidade comprova que a combustão do 

polipropileno com aditivo retardante ocorre de forma mais lenta, com uma redução do 

gotejamento, resultado prático das propriedades retardantes de chama do PFF. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar os livros didáticos de química do Plano Nacional do 
Livro e do Material Didático (PNLD) 2018-2020 a partir do conteúdo de termoquímica. O trabalho foi 
estruturado nas seguintes etapas: pré-análise, inferência e interpretação. Para a pré-análise, utilizou-se como 
base as quatro categorias: (1) conhecimentos conceituais; (2) contextualização social, histórica e cultural da 
ciência e da tecnologia; (3) processos e práticas de investigação e (4) linguagens específicas. A segunda 
etapa é a inferência que consiste na descrição das informações contidas nos livros didáticos. Por fim, a última 
etapa da análise de conteúdo é a interpretação, na qual estabeleceu-se uma relação entre os conteúdos? dos 
livros didáticos de química. Ao analisar as obras, pôde-se observar que o conteúdo de termoquímica é 
abordado como capítulo exclusivo em todos os livros. E também, todos os materiais didáticos analisados têm 
exemplos de aplicação da química no cotidiano. Os resultados evidenciam a importância de se analisar 
continuamente os livros didáticos, um material de suma importância por ser universal, quando não o único 
disponível para suporte do processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-Chave: Análise de conteúdo. Livro didático de química. Termoquímica. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) constitui parte 

importante das políticas governamentais voltadas para a educação básica, a partir da lei de 

diretrizes e bases (LDB) da educação (BRASIL, 1996). Trata-se de um recurso didático 

importante no processo de ensino-aprendizagem, elaborados a partir das orientações 

curriculares nacionais. De acordo com Oliveira (2014), o livro escolar continua a ser o 

material didático mais utilizado nas salas de aula do Brasil, mesmo com as transformações 

metodológicas implantadas a partir dos avanços tecnológicos. De fato, a importância do 

livro didático é evidente, uma vez que seu papel de orientar e auxiliar o professor em sala 

de aula muitas vezes facilita o processo de ensino-aprendizagem do educando. 

Para os autores Santos e Martins (2011, p. 27) o livro didático é “determinante 

na organização curricular e na prática pedagógica dos professores, auxiliando-os em todo 

o processo de construção do aprendizado em sala de aula, desde o planejamento até a 

execução das atividades”. Assim, escolher um bom livro didático é papel do professor. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo analisar os livros didáticos de química 

do PNLD 2018-2020, a partir do conteúdo de termoquímica. Tal conteúdo foi definido 

considerando que desde os primórdios da humanidade, com o domínio da técnica do fogo, 

os seres humanos utilizam da energia térmica produzida pelos processos termoquímicos 

para desenvolvimento social. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho, em seu desenvolvimento, caracteriza-se como básica em sua 

operacionalização e utilizou a análise de conteúdo como método para avaliar os livros 

didáticos de química. A análise de conteúdo visa levantar dados a partir de mecanismos de 

dedução a partir de indicadores construídos a partir de uma amostra (BARDIN, 1995). Neste 

artigo, foi realizada a análise dos livros didáticos de química distribuídos pelo PNLD 2018-

2020, em relação ao conteúdo de termoquímica, como já justificado anteriormente, os quais 

estão dispostos no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Lista de livros didáticos de química disponibilizados pelo PNLD 2018-2020. 

Autor(es) Título Editora Edição Ano 
Martha Reis Química Ática 2 2017 
Eduardo Fleury Mortimer 
Andréa Horta Machado 

Química Scipione 3 2017 

Julio Cezar Foschini Lisboa 
Aline Thaís Bruni 
Ana Luiza Petillo Nery 
Rodrigo Marchiori Liegel 
Vera Lucia Mitiko Aoki 

Ser protagonista SM 3 2016 

Vera Lucia Duarte de Novais 
Murilo Tissoni Antunes 

Vivá Positivo 1 2016 

Carlos Alberto Mattoso Cisccato 
Luisa Fernando Pereira 
Emiliano Chemello 
Patrícia Barrientos Proti 

Química Moderna 1 2016 

Wildson Luiz Pereira dos Santos 
Gerson de Souza Mol 

Química Cidadã Ajs 3 2016 

Fonte: Autores, 2020. 

 

O trabalho foi estruturado nas seguintes etapas: pré-análise, inferência e 

interpretação. A pré-análise é a fase de organização, na qual se busca os textos, formula 

as hipóteses e os objetivos. Trata-se, segundo Bardin (1995), de uma leitura superficial 

para primeiro contato com o texto e surgimento das primeiras impressões. Nessa primeira 

etapa, compreende-se a forma de organização dos conteúdos nos livros didáticos, 

localizam-se os objetos de estudos e enumeraram-se as características presentes em 

categorias. Para tal, utilizou-se como base as quatro categorias elencadas ao longo da 

própria análise: (1) conhecimentos conceituais; (2) contextualização social, histórica e 

cultural da ciência e da tecnologia; (3) processos e práticas de investigação e (4) linguagens 

específicas. 

A segunda etapa é a inferência que consiste na descrição das informações 

contidas nos livros didáticos, buscando fazer uma análise das categorias pré-estabelecidas 
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na primeira etapa da pesquisa, agrupando e comparando as similaridades de apresentação 

do conteúdo.  

Por fim, a última etapa da análise de conteúdo é a interpretação, na qual 

estabeleceu-se uma relação entre os livros didáticos no que ser refere ao conteúdo de 

termoquímica.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, realizou-se um estudo da organização do objeto de pesquisa, 

fundamentada na análise de conteúdo, como etapa de pré-análise. O Quadro 2 apresenta 

as características gerais da organização do conteúdo de termoquímica nos seis livros 

didáticos de química do PNLD 2018-2020. 

 

Quadro 2 – Características gerais dos livros didáticos de química do PNLD 2018-2020, 

quanto a presença dos conteúdos de termoquímica. 

LIVRO REIS MORTIMER; 
MACHADO 

LISBOA 

et al. 

NOVAIS; 

TISSONI 

CISCATO 

et al. 

SANTOS; 

MOL 

Número de volumes 
da coleção 

3 3 3 3 3 3 

Volume em que se 
localiza o conteúdo 

analisado 

2 2 2 2 2 2 

Forma de 
organização do 

conteúdo 

Capítulo 
único 

Capítulo  
 único 

Capítulo 
único 

Capítulo 
único 

Capítulo 
único 

Capítulo 

único 

Localização do 
conteúdo  

Capítulo 6 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 5 Capítulo 2 Capítulo 6 

Ano escolar do 
Ensino Médio 

Segundo  Segundo Segundo Segundo Segundo Segundo 

Fonte: Autora, 2020. 

 

Como é possível observar o conteúdo de termoquímica é abordado como 

capítulo exclusivo para o conteúdo, em todos os livros variando apenas a posição do 

capítulo na obra. O estudo de Karling (2014), sobre a termoquímica nos livros didáticos de 

química de autoria de Usberco e Salvador, ao longo dos anos de 1999 a 2010, mostrou que 

nos anos de 1999, 2001 e 2006 (anos de publicação da obra), o conteúdo de termoquímica 

esteve disposto em uma unidade, separando os temas em capítulos. No livro de 2010 “o 

conteúdo se encontra na unidade doze, contudo os autores preferem não dividi-lo em 

capítulos, apenas separar por títulos com letras maiores e destacadas” (KARLING, 2014, 

p. 21). A estruturação do livro de 2010, portanto, é semelhante a estruturação dos livros da 

PNLD de 2018-2020, onde o conteúdo é organizado em um capítulo, separando-o por 

subtítulos. 
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Realizada a primeira etapa de leitura flutuante para localização do objeto de 

pesquisa nos livros didáticos de química, em relação ao conteúdo termoquímica, listou-se 

os conteúdos específicos abordados por cada autor. Todos os autores abordam os temas 

centrais da termoquímica, como uma revisão de calorimetria, definição de entalpia e suas 

variações, cálculos matemáticos para definição da entalpia, lei de Hess. 

Após compreender a organização de forma mais ampla do conteúdo de 

termoquímica nos livros didáticos, buscou-se compreender a forma de abordagem desse 

tema em categorias que surgiram ao longo da própria análise. O Quadro 3 apresenta, 

portanto, aspectos qualitativos e quantitativos dos respectivos capítulos analisados. 

 

Quadro 3 – Organização dos conhecimentos e conteúdos de termoquímica nos livros. 

didáticos de química do PNLD 2018-2020. 

Categorias REIS MORTIMER; 
MACHADO 

LISBOA 

et al. 

NOVAIS; 

TISSONI 

CISCATO 

et al. 

SANTOS; 

MOL 

Inicia com 
contextualização 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Apresenta 
curiosidades 

Apresenta em 
forma de 
quadros 

Não 
apresenta 

Apresenta em 
forma de 
quadros 

Não 
apresenta 

Apresenta 
em forma de 

quadros 

Apresenta 

ao longo 

do texto 

Quantidade 
exercícios gerais 

6 70 38 11 33 57 

Quantidade 
exercícios 
resolvidos 

6 0 3 2 0 4 

Quantidade 

exercícios 

vestibular/ 

ENEM 

17 43 8 8 18 34 

Fonte: Autores, 2020. 

Observa-se que os livros iniciam com a contextualização do tema. O livro de Reis 

(2017) inicia com uma notícia sobre poluição térmica. O livro de Lisboa et al. (2016) introduz 

o conteúdo com um pequeno texto falando sobre o rompimento da barragem de rejeitos da 

mineradora Samarco. Os livros de Mortimer e Machado (2017), Novais et al. (2016) e 

Ciscato et al. (2016) iniciam falando sobre energias limpas e biocombustíveis. Segundo 

Lopes (2002, apud TOLEDO; FERREIRA, 2013, p. 1), “o ensino contextualizado surge da 

necessidade de desfragmentar os conteúdos escolares e é fator importante na formação 

de uma sociedade globalizada”. Nesse contexto, o livro de Mol e Santos (2016) busca 

contextualizar ao longo de todo o capítulo de termoquímica, sendo destaque nesse questão. 

No Quadro 3 também podemos observar que os autores Mortimer e Machado 

(2017) e Novais e Tissoni (2016) não trazem curiosidades referentes à termoquímica em 

suas obras. Por outro lado, os autores Reis (2017), Lisboa et. al. (2016) e Ciscato et. al. 

(2016) trazem curiosidades referentes à termoquímica. Ainda em relação ao Quadro 3, ao 
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analisar a categoria exercícios e problemas propostos, o livro de Novais e Tissoni (2016) 

apresentou apenas questões diretas e objetivas, sem contextualização, e seus exercícios 

são apresentados somente no fim do tema. Ciscato et al. (2016) também só traz exercícios 

ao final do capítulo, porém com questões contextualizadas. Nos autores Mortimer e 

Machado (2017), Reis (2017) e Lisboa et al. (2016) grande parte de seus exercícios são 

contextualizados.  Quanto aos exercícios resolvidos, nem todos os autores disponibilizam. 

No que se diz respeito aos exercícios de ENEM e vestibular, todos os livros analisados 

disponibilizam. 

Na categoria contextualização social, histórica e cultural da ciência e da 

tecnologia foi observada a relação da química com o cotidiano, informações históricas e a 

relação entre ciências, tecnologia e sociedade. O Quadro 4 apresenta um resumo das 

informações localizadas. 

 

Quadro 4 – Contextualização social, histórica e cultural da ciência e tecnologia 

Categorias REIS MORTIMER; 
MACHADO 

LISBOA 
et al. 

NOVAIS; 
TISSONI 

CISCATO  
et al. 

SANTOS; 

MOL 

Química no 
cotidiano 

Apresenta 
no início 

do 
capítulo e 

ao 
decorrer 
do texto 

Apresenta 
ao decorrer 

do texto 

Apresenta 
ao decorrer 

do texto 

Apresenta 
no início do 
capítulo e 

ao decorrer 
do texto 

Apresenta 
no início do 
capítulo e 

ao decorrer 
do texto 

Apresenta 
ao decorrer 

do texto 

Informações 
históricas  

Apresenta 
em forma 

de 
quadros 

Apresenta 
em forma 

de quadros 

Apresenta 
em forma 

de quadros 

Não 
apresenta 

Não 
apresenta 

Apresenta 
em forma 

de quadros 

Ciência, 
tecnologia e 
sociedade 

Apresenta 
ao 

decorrer 
do texto 

Não 
apresenta 

Não 
apresenta 

Não 
apresenta 

Não 
apresenta 

Apresenta 
ao decorrer 

do texto 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Como é possível observar, todos os materiais didáticos analisados têm exemplos de 

aplicação da química no cotidiano, ou seja, todos os livros apresentam como a 

termoquímica está relacionada com o dia a dia dos alunos. A Figura 1 exemplifica uma das 

várias situações que os livros apresentam a termoquímica é algo presente na rotina de 

nossa vida. Outro ponto importante analisado é a presença de informações históricas da 

ciência. Dentre os livros analisados, os livros de Novais e Tissoni (2016) e de Ciscato et. al. 

não apresentam esse tópico. No livro de Mortimer e Machado (2017) há quadros 

denominados de “Um pouco de história” onde, ao longo do capítulo, os autores trazem 

temas como a história dos termômetros, história sobre o conceito de calor e os principais 
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cientistas que formaram tais teorias. No livro de Lisboa et al. (2016) há quadros “Química 

tem história” ao longo do texto abordando o calorímetro de Lavoisier e Laplace e a Lei de 

Hess. Por fim, no livro de Reis (2017) há um quadro destacando a vida de Germain Henri 

Ivanovitch Hess. 

 

Figura 1 – Representação da abordagem contextualizada em Novais e Tissoni. (2016). 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Na categoria processos e práticas de investigação, foram observadas quatro 

subcategorias, que são a prática experimental, perguntas investigativas, aplicação em 

processos industriais e o uso de simuladores. A Quadro 5 apresenta os resultados das 

análises. 

 

Quadro 5 – Práticas de investigação no conteúdo de termoquímica. 

LIVRO REIS MORTIMER; 
MACHADO 

LISBOA 
et al. 

NOVAIS; 
TISSONI 

CISCATO  
et al. 

SANTOS; 

MOL 

Prática 
experimental 

Apresenta Apresenta Apresenta Apresenta Não 
apresenta 

Apresenta 

Perguntas 
investigativas 

Apresenta Não 
apresenta 

Apresenta Apresenta Não 
apresenta 

Apresenta 

Aplicação em 
processos 
industriais 

Apresenta Apresenta  Não 
apresenta 

Apresenta Apresenta Apresenta 

Uso de 
simuladores 

Não 
apresenta 

Sugere Não 
apresenta 

Não 
apresenta 

Não 
apresenta 

Não 
apresenta 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Sabe-se que a própria essência da Química revela a importância de introduzir a 

atividade experimental ao aluno. Essa importância da atividade experimental torna-se 

evidente ao notar que apenas o livro de Ciscato et al. (2016) não possui sugestões de 

experimentos. No que tange a questões que promovam o aluno a pesquisar, Ciscato et al. 
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(2016) e Mortimer e Machado (2017) não apresentam, enquanto Reis (2017), Lisboa et al. 

(2016) e Novais e Tissoni (2016) apresentam algumas perguntas no início do conteúdo. 

A termoquímica está presente em processos industriais, portanto é importante 

que isso seja abordado nos livros didáticos para que os educandos possam entender como 

a termoquímica interfere não só no nosso dia a dia, como também nas indústrias e 

equipamentos industriais. Reis (2017) traz um exemplo de queima de gases. Mortimer e 

Machado (2017), por sua vez, abordam sobre as máquinas térmicas do século XX e usinas 

termoelétricas. Novais e Tissoni (2016) e Ciscato et al. (2016) trazem o exemplo de um 

motor a combustão. De todos os livros analisados apenas Lisboa et al. (2016) não 

apresenta nenhum exemplo de processo ou equipamento industrial. Por outro lado, o livro 

de Santos e Mol (2016) apresenta várias aplicações industriais e tecnológicas envolvendo 

termoquímica. Por fim, o uso de simuladores como prática investigativa é sugerido apenas 

por Mortimer e Machado (2017), como se pode ver na Figura 2. 

 

Figura 2 – Sugestão de uso de simulares no livro de Mortimer e Machado (2017). 

 

Fonte: Autores, 2020. 

  

A última categoria a ser analisada é uso de linguagens específicas. A química, 

enquanto um ramo das ciências naturais utiliza-se de uma linguagem própria para 

representar simbolicamente, por meio de fórmulas estruturais, gráficos, figuras, esquemas, 

seus objetos de estudo. Nesse contexto, se faz necessário que aluno passe por um 

processo de alfabetização científica para que possa compreender a especificidade do 

mundo pela visão dos químicos. Ocorre que, no objetivo de facilitar a compreensão da 

linguagem química, autores extrapolam na transposição do conteúdo científico com uso de 

analogias, esquemas e figuras que podem levar o aluno a compreender de forma 

equivocada a ciência química. Nesse contexto, foi observado se os autores utilizam 
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diferentes representações na abordagem nos temas da química. Observou-se nos livros 

analisados o uso de esquemas, figuras, gráficos e outros elementos, porém sem extrapolar 

a linguagem técnica da química. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar os livros didáticos de química do PNLD 2018-2020, em relação ao 

conteúdo de termoquímica, os resultados mostraram que todos os autores abordam esse 

conhecimento em um capítulo exclusivo. Todos os materiais didáticos analisados têm 

exemplos de aplicação da química no cotidiano, exercícios de vestibular/ENEM, porém nem 

todos fazem um resgate histórico da evolução do conhecimento relacionado ao tema 

analisado. Praticamente todos apresentam atividades experimentais e relacionam a 

termoquímica como desenvolvimento industrial. 

Os resultados evidenciam a importância de se analisar continuamente os livros 

didáticos, um material de suma importância por ser universal, quando não o único 

disponível para suporte do processo de ensino-aprendizagem. 
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Resumo: Diante da realidade das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) utilizadas pelos 
discentes e por docentes em aula, verificou-se a necessidade de avaliar o uso e incentivar a disseminação 
dessas tecnologias na Educação Profissional. Este estudo tem por objetivo contribuir para reflexões dos 
docentes acerca do uso das TDIC no contexto educacional da educação profissional e a formação continuada, 
visando fomentar atividades elaboradas com o auxílio da tecnologia, tendo como foco principal a 
sensibilização dos docentes para implantar ações educacionais que contemplem soluções tecnológicas. 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental e a investigação se deu a partir de autores e fatos 
produzidos na última década sobre o assunto. Percebeu-se que a utilização das Tecnologias Digitais e de 
Comunicação é viável na sociedade contemporânea e o fomento da mesma é de suma importância para o 
professor atuante na Educação Profissional visto a complexidade da globalização e das novas estruturas do 
mercado de trabalho.   Foi possível concluir que existem desafios a serem superados ao introduzir tais 
temáticas neste cenário educacional e que a construção de um currículo pautado nas TDIC auxilia a teoria 
vinculada na prática assim formando um sujeito pesquisador e com suporte para atuar com novas ferramentas 
tecnológicas em seu campo de atuação.  

 
 
Palavras-Chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Professor, Educação Profissional. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço das tecnologias e a era digital, percebe-se o direito à educação com 

qualidade, atrelado a estas mudanças tanto em nível local quanto global. Mesmo assim, 

existe uma ruptura no que tange à educação profissional e o uso de tecnologias, pois há 

barreiras que limitam seus avanços em sala de aula. Como hipótese comparativa a 

formação docente e as grades curriculares dos cursos ofertados como uma das mazelas 

para o não uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, deixando, assim, 

a aula menos atrativa e menos interessante, e assim, acaba por não corresponder à atual 

conjuntura da sociedade. 

Ao não fazer uso das tecnologias supracitadas, acaba-se transformando a aula, 

fazendo com que passe a ser repetitiva e menos produtiva, com menor interatividade dos 

sujeitos entre si, com o professor e com as ferramentas de ensino.  

Este resultado é justamente o contrário do que se busca entregar ao aluno, pois o 

objetivo é fazer com que as aulas sejam mais atraentes. Ao fazer uso dos recursos 

tecnológicos existentes, pode-se melhorar o aproveitamento das aulas, tornando-as mais 

produtivas e interessantes, sendo um diferencial na interatividade entre o docente e os 

alunos. Conforme Pandini (2011, p.19) nos aponta sobre esse novo olhar, “Ensino é um 
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assunto pedagógico! Aliás, todo trabalho docente está orientado para finalidades 

educativas e para meios de ação de cunho genuinamente educativos”. Destaca-se a 

educação profissional, visto que esta forma o discente para o acesso ao mundo do trabalho. 

Incluindo a formação docente nesse campo. 

O despreparo ou a baixa compreensão da extensão do conhecimento das práticas 

com tecnologias e da própria pesquisa por estes profissionais que atuam com a educação 

indicam a necessidade de formação continuada a fim de contemplar o uso das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) em sala de aula. Buscou-se por meio da 

literatura verificar qual a importância do uso dessas práticas educacionais, contribuindo 

para reflexões docentes acerca do uso, incentivo e fortalecimento de práticas educativas 

voltadas às tecnologias educacionais. A técnica empregada para o levantamento de dados 

foi o levantamento bibliográfico e documental. Assim, para a fundamentação deste artigo 

foram utilizadas produções de autores nas duas últimas décadas que contribuíssem para o 

tema abordado. Pode-se verificar a partir destas pesquisas que a abordagem das 

reivindicações em busca da educação de qualidade para todos é pautada em diferentes 

esferas incluindo diálogos que tomam discussões sobre a educação profissional e o direito 

ao uso das TDIC. Assim, “Atualmente, não podemos pensar no empreendimento educativo 

sem relacioná-lo aos educandos e às educandas nascidos(as) e inseridos(as) e em mundo 

mais digital [...]” (COSTA; et al. p. 40). 

Atualmente a tecnologia se tornou imprescindível diante da velocidade e do acesso 

à informação e ao conhecimento, não é possível mais sequer imaginarmos o discente 

concluir qualquer ciclo educacional sem ter noções básicas de informática para que possa 

realizar uma pesquisa, digitar um texto simples ou até mesmo uma produção mais 

complexa, com o uso de correspondência eletrônica (MARQUES, 2009). Corroborando com 

a temática Demo (2007) explica que é preciso encontrar nos docentes a motivação, a fim 

de que possam fazer a sua própria elaboração, buscando informação para tomar a 

iniciativa. 

Contribuindo para reflexões dos docentes sobre o uso, incentivo e fortalecimento de 

práticas educacionais voltadas à tecnologia na educação profissional, com o tema pré 

definido iniciou-se a pesquisa de autores e de pesquisas relacionadas a esta área para um 

panorama de como estão os debates e as opiniões destes pesquisadores os quais abordam 

tais assuntos no cotidiano da educação profissional. 

 

2 METODOLOGIA 
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Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados para 

registrar os levantamentos, conforme a relação do docente e o uso das tecnologias para a 

educação profissional. Há, assim, uma relação dinâmica entre os objetos investigados e 

suas interpretações e a atribuição de significados. 

Foi utilizada a pesquisa exploratória, sinalizando o problema, construindo hipóteses, 

relacionando levantamento bibliográfico, a fim de confrontar conhecimentos da teoria com 

a realidade. Bazzanella et al. (2013, p.3) refletem ao: 

 

Falar em métodos e técnicas de pesquisa, em educação, é sempre um exercício 
que nos exige um esforço intenso de articulação de conceitos e relações, 
principalmente quando ligado ao campo da educação [...] apresentar conteúdos 
que ajudem a superar a falta de vínculo entre educação e pesquisa, a falta de 
entendimento da importância da pesquisa para a formação do próprio estudante 
e a falta de noção do ato de pesquisar para o crescimento do próprio homem. 

 

Nesse sentido, essa investigação bibliográfica está amparada em uma linha que 

engloba a teoria e a prática pedagógica, onde o enfoque é a pesquisa. Na opinião de 

Perovano (2016, p. 41) “[...] o termo enfoque diz respeito à maneira como o pesquisador 

realizará a abordagem ou como tratará os dados da pesquisa”. 

Buscou-se refletir e problematizar no cotidiano da prática pedagógica e na formação 

de professores para a educação profissional e tecnológica e os processos de apresentação 

destas no âmbito escolar. Na presente pesquisa as técnicas aplicadas no levantamento de 

dados foram: o fichamento bibliográfico e a pesquisa documental. Mateus (2018) afirma 

que é preciso uma metodologia adequada a fim de desenvolver vários níveis de pesquisa. 

O professor deve ser um exímio pesquisador e investigador, sua segurança é fundamental 

na busca do conhecimento. Se o professor não pesquisa e não tem hábitos de utilizar o 

computador, vai encontrar dificuldade em indicar os melhores caminhos para o trabalho do 

discente. Machado e Silva (2003, p. 66) destacam que “a preocupação central da tecnologia 

educacional, tal como a da didática, são as práticas de ensino e as possibilidades de 

aprendizagem que ensejam”. Ou seja, as principais mudanças nesse processo ocorrem 

com as interações dos sujeitos, mediante possibilidades do uso de diferentes aparatos 

tecnológicos 

Existem várias finalidades em pesquisar, uma delas é de colocar o pesquisador em 

contato com o que já foi feito e se registrou a respeito do tema da pesquisa. Tendo presente 

este enfoque, iniciou-se um levantamento de obras (livros e artigos) localizadas em 

bibliotecas. Conforme ia se dando a visita a estes espaços, e leitura dessas obras, algumas 

foram preferidas por se aproximarem aos objetivos da pesquisa. Essas obras selecionadas 

passaram por fichamento e serviram para compor o texto em seus fundamentos e análises. 
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Essa investigação se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica buscando a 

construção e mediação de hipótese e operacionalização de alguns conceitos ao quais 

julgamos importantes para embasar tal trabalho. Desse modo, é possível uma análise de 

vários tipos de atividades e corroborando com experiências criativas. Conforme Tozoni-

Reis (2007, p. 25):  

Diferentemente do que pensam muitos pesquisadores iniciantes, e, muitas 
vezes, até pesquisadores mais maduros, a pesquisa bibliográfica não está 
presente em todas as modalidades de pesquisa. É verdade que em todas as 
pesquisas, inclusive nas experimentais, que não são muito próprias das ciências 
humanas e sociais, o pesquisador precisa buscar na bibliografia especializada 
conhecimento científico e até informações menos sistematizadas que relacionam 
ao seu estudo, mas isso não caracteriza a pesquisa como pesquisa bibliográfica. 
A pesquisa bibliográfica tem como principal característica o fato de que o campo 
onde será feita a coleta dos dados é a própria bibliografia sobre o tema o objeto 
que se pretende investigar. 

 

Nessa perspectiva, Kloch (2010, p. 191) afirma que “Na era da informação, onde as 

tecnologias sofrem alterações constantemente e a cada instante surgem novidades em 

hardware e software, a escola não poderá se mostrar indiferente a tudo isso”. É essencial 

repensar a implementação das TDIC e na capacitação docente para o uso de tecnologias 

dentro de sala de aula. 

Pretende-se sintetizar o uso de tecnologias no contexto educacional. A capacitação 

destes profissionais que atuam na educação profissional impulsiona a aplicabilidade da 

pesquisa relacionada a tais ferramentas e do acesso às TDIC. Por isso é de suma 

importância à formação continuada destes profissionais e em segundo plano a 

compreensão dos discentes por meio de aulas e pesquisas sobre o tema como mecanismo 

que modificam a vida das pessoas, fomentando a busca pela pesquisa e o uso desses 

recursos, promovendo o debate e o acesso aos TDIC. A pesquisa sobre essas tecnologias 

é o principal e mais importante meio de fornecer subsídios para a capacitação docente. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nos estudos apresentados e observados como auxiliares durante a 

produção deste artigo desde a Fundamentação Teórica, apresenta-se de forma sintetizada 

neste capítulo a análise dos dados coletados mais relevantes e os resultados obtidos a 

partir deste estudo. Mateus (2018) afirma que é preciso uma metodologia adequada a fim 

de desenvolver vários níveis de pesquisa. O professor deve ser um exímio pesquisador e 

investigador, sua segurança é fundamental na busca do conhecimento. Se o professor não 
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pesquisa e não tem hábitos de utilizar o computador, vai encontrar dificuldade em indicar 

os melhores caminhos para o trabalho do discente. 

Consideramos que os temas até aqui debatidos e apresentados são de suma 

importância para a qualidade do fazer pedagógico na Educação Técnica e Profissional 

atrelada às TDIC, uma vez que estas são ferramentas que se propõem a auxiliar os alunos 

na aquisição de novos saberes e de uma prática mais similar ao campo de atuação destes 

em meio ao mundo do trabalho.  

Diante da escolha por defender uma nova reorganização das metodologias e 

práticas pedagógicas na educação profissional, com o uso e a introdução de aparatos 

tecnológicos para ampliar as possibilidades de ação na Educação Técnica e Profissional, 

buscou-se entender como as tecnologias vêm sendo trabalhadas para se pensar na 

inovação e novas possibilidades de inserção destas nos cursos de formação profissional. 

Como foi elencado temos o objetivo de ampliar o debate e a utilização destas ferramentas 

por docentes e alunos, em busca de novidades no mercado, para que seja inserido nos 

processos formativos e de aprendizagem profissional, ressaltando a importância de 

administrar o conteúdo com novas tecnologias.  

Contudo, nas análises e estudos realizados, pode-se perceber que o novo ainda 

assusta e que a formação continuada para docentes é de grande relevância no cenário 

atual. É preciso ressaltar que a utilização de tecnologias pode contribuir com as práticas 

aplicadas em sala de aula e podem ser realizadas em todas as esferas da educação 

profissional, abrangendo todas as áreas do ensino. Na sociedade da informação, o modelo 

educacional deve preconizar um ensino que considere o aluno como sujeito ativo e capaz 

de determinar o seu aprendizado, bem como favorecer a experimentação, o pensamento 

reflexivo, o levantamento de hipóteses, com estratégias interativas e participativas. 

Há a necessidade de que o professor rompa a postura de transmissão de 

informações, na qual os alunos assumem papel passivo, preocupados apenas em 

recuperar informações quando solicitados, bem como reduzir a distância entre teoria e 

prática. (FONSECA, 2008). Mobiliário como a lousa digital e a utilização de Datashow em 

3D podem ser consideradas prática educativas promissoras já que seu uso facilita na 

aprendizagem dos educandos. É necessário ampliar as ações de formação docente, 

envolvendo mais os funcionários das unidades de ensino e difundindo a discussão do tema 

para a comunidade, facilitando que mais pessoas possam debater sobre o mesmo e serem 

contempladas por meio de implantação de TDIC mais adequadas às suas realidades. 

Conforme o tema Grossi, Gonçalves e Tufy (2014, p. 661) explanam que 
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É necessário aos profissionais da educação formação para lidar com as 
tecnologias informacionais em um contexto de rápidos avanços e de intensas 
demandas sociais e para formar indivíduos capazes de atuar criticamente em 
ambientes de constantes reformulações. Esta problemática se evidencia ainda 
mais diante de uma sociedade informacional, onde a principal matéria prima é a 
informação. 

 

Pode-se mensurar a importância do uso das práticas educacionais vinculadas às 

TDIC como instrumento de auxílio no processo de ensino e aprendizagem destes durante 

sua formação, sendo notável a importância da mesma no contexto educacional pois estes 

recursos estão embutidos no cotidiano dos educandos e se utilizarmos como método e 

práticas de avaliação pode-se esperar um resultado positivo na compreensão dos temas 

abordados pelos alunos. Costa et al. (2020, p.60) explanam que “O foco então, é usar a 

tecnologia e não ser usado ou manipulado docilmente como objeto por ela”. 

Trazendo assim novos potenciais que aprofundam a implementação das tecnologias 

ao universo da Educação Técnica e Profissional, dando novas possibilidades de entrelaçar 

as TDIC no cotidiano de seus alunos independente do espaço em que este esteja inserido. 

Segundo Mariano (2016, p. 69), “O mundo está mudando, e essa mudança é muito rápida”. 

Observa-se que as interatividades do mundo virtual estão presentes nos dias de hoje, 

gerando novas formas de comunicação e de apropriação do ensino-aprendizagem, e 

trazendo consigo novas possibilidades dentro da esfera da educação profissional.  

 Por fim pretende-se a consciência docente para produção de materiais de apoio aos 

professores e alunos para expandir novas abordagens tecnológicas e uma nova visão do 

currículo que se paute nas relações humanas embasadas em um mundo cada vez mais 

conectado.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As informações e saberes estudados no decorrer deste levantamento bibliográfico 

dão credibilidade ao tema e ampliam as formas de conhecimento. Buscando sensibilizar os 

docentes para um olhar diferenciado em suas práticas pedagógicas, deixando clara a 

importância da construção de aulas que se utilizem dos apetrechos tecnológicos e que 

estes sejam adotados, tanto por discentes quanto por docentes. Buscou-se a introdução 

desse assunto no ambiente educacional com foco na educação profissional visando ao 

fomento junto a todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, a fim de trazer 

mudanças de hábitos através da ampliação das TDIC no universo da pesquisa e de um 

olhar diferenciado na educação profissional. Considerando e tentando acompanhar o 
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cenário histórico-social de pesquisas vinculadas a apresentação e repercussão dos 

impactos do processo de inserção das TDIC na educação profissional pode-se verificar 

preocupações atreladas a apropriação tecnológica sem considerar a qualidade das práticas 

educativas, deixando a utilização das TDIC como dependentes dos aparatos disponíveis 

pela instituição ao qual o docente atua e a elaboração do currículo que não contempla as 

práticas para a inserção das tecnologias no cotidiano dos alunos. Pretende-se contribuir 

para futuras discussões voltadas às áreas da tecnologia digital de informação na educação 

profissional, uma vez que percebe-se a influência das tecnologias como fonte que propicia 

conhecimento e saberes, assim sendo relevante para sua aplicabilidade na esfera 

educacional voltada ao mercado de trabalho. Contribuindo com o tema aprendemos que a 

utilização das TDIC vem ao encontro de conciliar os aparatos mais simples como uma 

chamada on-line para registro de presença dos alunos até o uso de outras ferramentas 

como ambientes virtuais de aprendizagem para questões avaliativas fora do contexto 

educacional. 
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Resumo: Histologia é o estudo das células e dos tecidos do corpo e de como essas estruturas se organizam 
para constituir os órgãos. Os preparados histológicos dos tecidos para exame microscópico incluem as 
seguintes etapas: coleta do material, fixação, clivagem, processamento, inclusão, microtomia e coloração. No 
ambiente universitário, o ensino destas etapas para os alunos se dá por meio de aulas teóricas abordadas, 
quase sempre, de maneira superficial, levando os estudantes a participarem da relação ensino-aprendizagem 
de forma passiva. No contexto da UFSC, campus Araranguá, como ainda não existe um Laboratório de 
Histologia em funcionamento, os alunos acabam não tendo a oportunidade de fazer a prática laboratorial de 
processamento dos tecidos. Dessa forma, a implantação de um laboratório nesta especialidade e a 
implementação de um curso de extensão para ensinar como confeccionar lâminas histológicas pode despertar 
o interesse dos discentes pela temática e contribuir para a confecção de diferentes tipos de lâminas. Assim, 
o objetivo deste trabalho foi instituir um ambiente para práticas histológicas e implementar o Treinamento de 
Técnicas Histológicas Convencionais para a Comunidade Acadêmica como estratégia de 
ensino/aprendizagem. Para isso, foram selecionados sete estudantes para participar do treinamento. 
Semanalmente, a equipe selecionada participou de aulas expositivas e prática laboratorial. O material 
biológico utilizado foi proveniente dos camundongos oriundos dos projetos de pesquisa já existentes no 
campus, eutanasiados em virtude destes estudos.  Como resultado deste trabalho, foi operacionalizado o 
Setor de Histologia e implementado Treinamento sobre Técnicas Histológicas Convencionais na UFSC, 
campus Araranguá. Este trabalho contribuiu com o ensino e a atividade científica da instituição. As lâminas 
histológicas confeccionadas durante o treinamento serviram para compor o laminário do laboratório e foram 
utilizadas como material didático para as aulas de Histologia.  

 
Palavras-Chave: Histologia; Aprendizagem; Camundongos; Microscopia. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Histologia é o estudo das células e dos tecidos do corpo e de como essas 

estruturas se organizam para constituir os órgãos (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013, p. 2). 

Em decorrência das pequenas dimensões das células, seu estudo é realizado com o auxílio 

de um microscópio. Como as células apresentam transparência à luz visível, antes de 

serem visualizadas ao microscópio, elas precisam passar por técnicas de processamento 

histológico e de coloração (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013, p. 2; GITIRANA, 2004, p. 8).  

Os procedimentos utilizados para se obterem preparados histológicos para 

exame microscópico incluem: coleta do material, fixação, clivagem, processamento, 

inclusão, microtomia e coloração (MOLINARO et al., 2010, p. 90). 

Na coleta do material, parte de órgãos são retiradas com o auxílio de um bisturi, 

pinça ou navalha. Nesta fase, não é indicada a extração de porções grandes, uma vez que 
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o objetivo final é a obtenção de uma camada fina para a análise em um microscópio óptico 

(TIMM, 2005, p. 232).  

Após isso, deve-se fixar o material coletado para evitar a autólise e preservar a 

morfologia e a composição química do tecido (MONTANARI, 2016, p. 5). Nesta etapa 

utilizam-se procedimentos físicos ou químicos. Por ser mais acessível e de uso simples, o 

formol 10% é o fixador mais utilizado (TIMM, 2005, p. 232).  

A clivagem visa reduzir o tamanho do material coletado, facilitando a difusão dos 

reagentes utilizados no processamento subsequente (GITIRANA, 2004, p.13). 

Em seguida, o tecido passa pelo processamento histológico. Esse processo 

consiste na difusão de reagentes para o interior dos tecidos para tornar os fragmentos 

rígidos e, assim, proporcionar o seccionamento de fatias finas e delicadas para a 

observação ao microscópio (MOLINARO et al., 2010, p. 90). Para isso, o fragmento é 

desidratado em uma série alcoólica de concentração crescente, clarificado em xilol e 

impregnado em parafina líquida. Após, o fragmento é disposto em um molde com parafina, 

a qual solidifica-se formando um bloco com o fragmento incluído que, posteriormente, é 

cortado em fatias delgadas para a disposição em lâminas de vidro (MONTANARI, 2016, p. 

5).  

A microtomia consiste, basicamente, em inserir os blocos de parafina em um 

micrótomo para obter cortes sucessivos, delgados e uniformes. As fitas obtidas a partir do 

micrótomo são transferidas para um banho-maria, com o auxílio de uma pinça, para serem 

distendidas e posteriormente coletadas com a própria lâmina de vidro (TIMM, 2005, p. 233). 

Para vencer a dificuldade da transparência das organelas e tornar os 

componentes celulares visíveis ao microscópio de luz, as lâminas confeccionadas passam 

pela etapa de coloração. A coloração mais utilizada na rotina histológica é a hematoxilina-

eosina (HE) (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012, p. 22).  

Realizada a coloração, é feita a montagem final da lâmina depositando-se uma 

pequena quantidade de resina líquida sobre o corte que está aderido à lâmina de vidro e, 

por fim, cobrindo o corte com uma lamínula (TIMM, 2005, p. 234). 

No ambiente universitário, todas essas etapas do processamento histológico são 

realizadas pelos técnicos, professores ou alunos de pós-graduação. Comumente, o ensino 

do processamento histológico para os alunos da graduação consiste em aulas teóricas 

abordadas, quase sempre, de maneira superficial, levando os estudantes a participarem da 

relação ensino-aprendizagem de forma passiva (JUNQUEIRA et al., 1998). A realização de 

estudo prático, onde o aluno inicia com a coleta do material biológico e chega até a sua 
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preparação (e não apenas analisa a lâmina pronta), pode despertar nos estudantes maior 

interesse no assunto abordado (BUTTOW; CANCINO, 2007, p. 36). 

No contexto atual, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), campus 

Araranguá, ainda não possui um Laboratório de Histologia em funcionamento. Portanto, os 

alunos da instituição acabam não tendo a oportunidade de fazer a prática laboratorial de 

processamento histológico dos tecidos. Além disso, percebe-se a necessidade de ampliar 

os exemplares, em número e variedade, de lâminas histológicas para o ensino.  

Dessa forma, operacionalizar um laboratório e oportunizar um curso de extensão 

para a confecção de lâminas histológicas poderiam, além de instigar o interesse dos 

discentes pela temática, contribuir para a ampliação do laminário histológico que 

enriqueceria as aulas práticas dos professores.  

Por isso, o objetivo deste trabalho foi instituir um ambiente para práticas 

histológicas e implementar o Treinamento de Técnicas Histológicas Convencionais para a 

Comunidade Acadêmica como estratégia de ensino/aprendizagem. 

 
2 METODOLOGIA 

 

2.1 Preparação do Setor de Histologia 

 

Para implementar o treinamento foi preciso, primeiramente, operacionalizar o 

Setor de Histologia da UFSC, campus Araranguá.  

O atual setor de Histologia da UFSC, campus Araranguá, pertence ao 

Laboratório de Autoimunidade e Imunofarmacologia (LAIF) desta instituição. Os 

equipamentos deste setor foram conseguidos por meio de recursos obtidos a partir do 

projeto de pesquisa do Prof. Dr. Rafael Cypriano Dutra. 

Apesar de já contar com a existência de alguns equipamentos destinados ao 

processamento histológico, o setor ainda não estava em funcionamento e necessitava de 

outros materiais. Para operacionalizar esse setor, a Prof. Dra. Francielly Andressa Felipetti 

e a Técnica de Laboratório Bruna Daniel Rabelo buscaram outros recursos acessíveis, 

como sucata e outros materiais doados, que fizeram parte da estruturação do espaço em 

desenvolvimento. 

 

2.2 Amostras de tecidos biológicos 
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Uma vez operacionalizado o Setor de Histologia, foi preciso obter amostras de 

tecidos biológicos para a confecção de lâminas. Para isso, foi enviado um adendo ao 

Comitê de Ética em Uso de Animais (CEUA) da UFSC para solicitar o reaproveitamento de 

animais dos projetos de pesquisa do LAIF já aprovados (Protocolo CEUA nº 3914220319). 

Após a aprovação desta solicitação, amostras de diferentes tecidos foram coletadas e 

fixadas em solução de Formol tamponado 10%, lavados com água destilada e 

armazenados em álcool 50% para posterior utilização. 

 

2.3 Capacitação da Equipe de Apoio 

 

Em seguida, foi preciso capacitar a equipe de apoio. Dessa forma, a Técnica 

Bruna foi treinada pelas Profa. Dra. Francielly Andressa Felipetti e pela Profa. Médica 

Patologista Péttala Rigon para aprender os procedimentos necessários para o preparo 

histológico de tecidos e a confecção de lâminas histológicas. 

 

2.4 Implementação do treinamento e confecção de lâminas histológicas 

 

Posteriormente, foram abertas inscrições à comunidade acadêmica para a 

participação do “Treinamento sobre Técnicas Histológicas Convencionais”. Como critério 

de seleção, levou-se em consideração o interesse do candidato em aprender a técnica e a 

necessidade dele em obter dados histológicos para compor seu trabalho científico em 

desenvolvimento. Os participantes selecionados compareceram no treinamento, 

semanalmente, para participar de discussões expositivas teóricas e prática laboratorial.  

As discussões teóricas foram conduzidas pelas Profas. Francielly e Péttala e 

englobaram os seguintes conteúdos: “Introdução à Histologia”; “Microscopia de Luz”; 

“Técnicas Histológicas Convencionais para o processamento de tecidos”.  

A prática laboratorial foi conduzida pela Técnica Bruna e consistiu em 8 etapas: 

“Processamento Histológico dos Tecidos”; “Emblocamento”; “Corte em micrótomo”; 

“Coloração”; “Montagem das Lâminas Histológicas”; “Seleção dos cortes”; “Análise no 

microscópio”; “Fotomicroscopia”. Durante a prática laboratorial, cada participante recebeu 

um tecido fixado, lavado e embebido em álcool 50%. Sob instruções da técnica Bruna, os 

participantes realizaram a clivagem, desidratação, diafanização e impregnação dos tecidos 

em parafina para a obtenção de blocos (MOLINARO et al., 2010, p. 101). Os blocos foram 

adaptados no micrótomo para obtenção de secções de 3 a 5 μm de espessura. Em seguida, 

os cortes foram coletados e as lâminas foram desparafinizadas, coradas com HE, montadas 
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e visualizadas em microscópio de luz. As melhores lâminas foram selecionadas para 

compor o laminário do laboratório de Microscopia e fotografadas usando o programa Toup 

View e uma câmera acoplada ao microscópio de luz.  

 

2.5 Frequência e aproveitamento dos participantes 

 

A frequência dos participantes foi monitorada através de uma “Tabela de 

Atividades” elaborada no Google Drive. Cada participante foi responsável por preencher 

sua tabela, descrevendo as datas das atividades executadas ao longo do curso e as horas 

disponibilizadas para a realização das mesmas. 

O aproveitamento dos participantes foi realizado por meio da avaliação da 

“Tabela de Atividades” e análise das lâminas confeccionadas. Aos participantes que 

cumpriram todos esses quesitos com dedicação e responsabilidade, foi emitido, ao final do 

curso, um certificado de participação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Operacionalização do Setor de Histologia do LAIF 

 

O processamento histológico convencional se dá com uma sequência de passos 

necessários para a obtenção de lâminas histológicas de qualidade, representativas do 

tecido em análise. Para que essa lâmina seja feita com êxito é necessário que exista um 

Laboratório de Histologia minimamente equipado (MOLINARO et al., 2010, p. 90).  

Neste trabalho, o Setor de Histologia do LAIF foi operacionalizado utilizando 

materiais de sucata e materiais doados (Figura 01). Primeiramente, foram selecionados e 

higienizados cerca de 10 vidros de conserva. Estes foram, então, identificados com 

etiquetas contendo o nome dos reagentes necessários para o processamento histológico. 

Os vidros foram preenchidos com os reagentes correspondentes e alocados na bancada 

do laboratório reservada para o Setor.  

Em seguida, um carimbo de madeira foi adaptado para servir de molde para a 

obtenção de caixinhas de papel, tipo origami, onde seria realizado o emblocamento da 

amostra em parafina (Figura 01A).  

Por fim, um suporte para posicionar as lâminas de vidro no sentido vertical foi 

produzido a partir de uma tampa de isopor e um estilete (Figura 01B). 
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Os materiais de sucata somados aos equipamentos (micrótomo, banho-maria e 

microscópio invertido) oriundos de recursos de projetos de pesquisa possibilitaram a 

operacionalização do Setor de Histologia da UFSC, campus Araranguá (Figura 01B e 01C).  

 

Figura 01 – Materiais de Sucata utilizados para Processamento Histológico Convencional 

e Equipamentos doados e/ou adaptados para compor o Setor de Histologia do LAIF.  

 

Fonte: Dos próprios autores. 

 

Com este trabalho foi possível conceder utilidade a itens que normalmente 

seriam descartados e assim, validou-se técnicas histológicas utilizando equipamentos e 

materiais adaptados/reaproveitados. Lopes e Nunes (2010, p. 87) também reutilizaram 

materiais. Estes por sua vez, empregaram utensílios como papelão, jornais, garrafas PET, 

tampinhas, tecidos e revistas, diretamente no processo de ensino dos alunos, de modo a 

desempenhar papel de material didático. Estes materiais atuaram simulando modelos 

palpáveis de célula vegetal, sistema respiratório e urinário. Priorizando conceder um novo 

caminho de consumo para diferentes materiais já utilizados, foi possível cultivar a prática 

da logística reversa dentro do laboratório. Logo, conseguimos minimizar danos ambientais 

através da redução da poluição, visto que descartes desnecessários e compras de novos 

produtos foram evitados (COSTA; VALLE, 2006).  

 

3.2 Amostras biológicas coletadas 

 

Além de reaproveitar equipamentos e materiais, a equipe executora também 

conseguiu reaproveitar as seguintes amostras de tecidos biológicos: cérebro, medula 

espinhal, coração e olho. Essa prática possibilitou a obtenção de maior aproveitamento dos 

camundongos, não necessitando a eutanásia de novos animais, evitando, ainda, a 

produção de mais rejeitos. De acordo com CONCEA (2016, p. 317), a reutilização de 

animais é definida como “o uso do mesmo animal em outra atividade de ensino ou pesquisa 

depois de ter alcançado o objetivo principal de um projeto.” Esta comissão ressalta a 
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responsabilidade de todos os envolvidos na utilização de animais para atividades de ensino 

ou de pesquisa científica e orienta que devemos considerar os três R: (a) a substituição do 

uso dos animais; (b) a redução do número de animais utilizados; (c) o refinamento das 

técnicas que permitam evitar o impacto adverso sobre o bem-estar dos animais. Com a 

adoção dessa alternativa, foi possível alcançar o propósito da pesquisa sem contabilizar 

um único animal a mais. Portanto, esses princípios estão presentes neste trabalho e 

ganham destaque nesse contexto. 

 

3.3 Treinamento sobre Técnicas Histológicas Convencionais 

 

Uma vez operacionalizado o Setor de Histologia e conseguido amostras de 

tecido biológico, buscou-se executar o Treinamento sobre Técnicas Histológicas 

Convencionais. Foram recebidas 7 inscrições de estudantes interessados em participar do 

treinamento; dessa forma, todos foram selecionados. 

No momento da prática laboratorial, cada participante recebeu um tecido de 

camundongo previamente fixados, lavado e armazenado em álcool 50%. Após receberem 

os tecidos, cada participante seguiu para a realização da clivagem, desidratação, 

diafanização, impregnação com parafina e confecção dos blocos, utilizando os insumos de 

sucata do Setor de Histologia (vidros de conserva, carimbo de madeira, caixinha de papel 

tipo origami). Nas etapas seguintes, que consistiu na microtomia e obtenção de cortes 

parafinados em lâminas de vidro, foram utilizados o micrótomo, banho-maria e microscópio 

invertido. Na sequência, para posicionar as lâminas de vidro no sentido vertical e promover 

a sua secagem, foi utilizado a estante de isopor. Por fim, as lâminas foram coradas com HE 

e montadas com lamínula e meio de montagem para posterior visualização. Após obtenção 

da lâmina, os participantes foram treinados para a obtenção de fotomicroscopia (Figura 02). 

 

Figura 02 – Fotomicroscopia obtida a partir das lâminas de olho de camundongo. 

 

Fonte: Dos próprios autores. 
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Neste trabalho, os acadêmicos atuaram de maneira ativa, como coadjuvantes na 

elaboração de lâminas histológicas. Buttow e Cancino (2007, p. 37) demonstraram que um 

processo de ensino aplicado de maneira ativa, estimula maior interesse no acadêmico, bem 

como contribui para melhor entendimento do assunto abordado. Dessa forma, o 

treinamento realizado no presente trabalho tornou-se uma ferramenta colaborativa 

educacional e proporcionou um ambiente prático de aprendizagem, tornando o aluno um 

componente ativo desse processo. 

As lâminas confeccionadas durante o treinamento foram direcionadas para 

compor o laminário da UFSC, campus Araranguá, sendo posteriormente utilizadas nas 

aulas práticas de Histologia. Este fato foi de suma importância para a comunidade 

acadêmica, uma vez que permitiu que os alunos tivessem acesso a uma maior quantidade 

de lâminas histológicas. Em um estudo conduzido por Ribeiro et al. (2020, p. 285), 

similarmente também se ampliou o laminário da Universidade Estadual de Santa Cruz – 

UESC. Do mesmo modo, as lâminas histológicas preparadas pelos alunos foram utilizadas 

como materiais didáticos nas aulas práticas de Histologia. Além de proporcionar um 

aprendizado diferencial e motivacional aos alunos, a confecção das lâminas pelos mesmos 

poupou a necessidade de compras deste tipo de material, que apresenta um alto custo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse trabalho, conseguiu-se operacionalizar o Setor de Histologia e 

implementar o Treinamento sobre Técnicas Histológicas Convencionais na UFSC, campus 

Araranguá, contribuindo com o ensino e a atividade científica da instituição. As lâminas 

histológicas confeccionadas durante o treinamento serviram para compor o laminário do 

laboratório e foram utilizadas como material didático para as aulas de Histologia.  

Em trabalhos futuros, a equipe executora pretende elaborar um Procedimento 

Operacional Padrão sobre a técnica histológica executada neste trabalho e outras técnicas 

de interesse. Além disso, a equipe almeja planejar, junto à direção da UFSC, campus 

Araranguá, um espaço físico para instalação de um Laboratório de Histologia Oficial. 
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Resumo: Com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), novos métodos de relacionamento com 
o conhecimento e possibilidades pedagógicas são apresentadas. A tecnologia também está presente no 
ambiente escolar, sendo usada como suporte de aprendizagem e servindo como ferramentas para facilitar o 
conhecimento. Com o resultado das políticas de Educação Especial, houve um aumento significativo de 
alunos do público-alvo da Educação Especial matriculados na rede regular de ensino e diante disso, faz se 
necessário pensar em recursos e estratégias para promover a participação desse alunado. A proposta desse 
artigo consiste em apresentar alguns recursos de acessibilidade que podem ser utilizados por esses alunos 
no âmbito escolar. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se da metodologia de revisão narrativa de 
literatura, também classificada como exploratória da literatura, com o intuito de identificar softwares de 
comunicação que podem ser utilizado como Tecnologia Assistiva (TA), para auxiliar na aprendizagem dos 
alunos do público-alvo da Educação Especial. O estudo sobre os softwares de comunicação disponíveis por 
meio de TA, mostram que existem possibilidades que permitem auxiliar o processo de ensino e aprendizagem 
de alunos com deficiências visuais e motoras. No entanto, é fundamental um estudo prévio para selecionar 
e/ou ajustar o software mais adequado para o desenvolvimento das atividades de cada aluno. 
 
Palavras-Chave: Tecnologia Assistiva, Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, Pessoa com 
Deficiência. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea vive a chamada Sociedade da Informação, uma 

sociedade pautada no uso das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) 

e no manejo de grandes quantidades de informação (VALLEJO, 2007). As TICs são 

descritas como ferramentas que podem ser usadas como recursos de investigação, 

comunicação e também de processos de softwares e programas utilitários (PONTE, 2000). 

 A Tecnologia Assistiva (TA) é uma área de estudos que está em pleno 

desenvolvimento. Apesar do caminho percorrido pela tecnologia em termos de conceito e 

uso ser considerado curto, essa área vem apresentando grandes contribuições no que 

tange pesquisas e soluções destinadas a pessoas com deficiência1 (GALVÃO FILHO, 

2013). As TICs podem ser usadas por meio de TA para minimizar as barreiras físicas e 

atitudinais que os alunos do público-alvo da Educação Especial2 possam estar expostos.  

 
1 O Art. 2º da Lei nº 13.146 (BRASIL, 2015, p. 1), considera pessoa com deficiência “aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas”.  
2 O público em questão são alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. Embora no presente momento sabemos que a nomenclatura acima referida já foi 
substituída por Transtorno do Espectro Autista.  
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Com o resultado das políticas de Educação Especial, houve um aumento 

significativo de alunos com deficiência na rede regular de ensino (KASPER et al., 2008) e 

diante das informações citadas, se faz se necessário pensar em recursos e estratégias para 

promover a participação desse alunado nas instituições de ensino. Dessa forma, a pesquisa 

busca apresentar quais as TICs, por meio de softwares de comunicação, estão disponíveis 

para auxiliar os alunos do público-alvo da Educação Especial no contexto escolar. 

Para atingir este objetivo, tomou-se base em revisão exploratória da literatura, 

buscando referências bibliográficas que identifiquem os softwares de comunicação que 

podem ser utilizados como recursos de TA, para proporcionar alternativas de acessibilidade 

para essas pessoas. Nesse primeiro momento do estudo, serão conceituadas algumas 

NTICs, de forma sucinta, para que o leitor possa ter um panorama das NTICs mais 

utilizadas atualmente.  

Iniciaremos conceituando o Big Data, que refere-se a união de grandes volumes e 

variedades de dados aos quais podem ser extraídos de redes sociais, sites de buscas, entre 

outros. Esses dados podem auxiliar no entendimento de fenômenos, na previsão de um 

evento ou na tomada de decisões (FRANÇA et al., 2014).   

A Inteligência Artificial, estudada pela ciência da computação, tem como objetivo 

fazer com que os computadores pensem. Para isso, eles precisam se comportar de forma 

inteligente (GOMES, 2011) e a Internet das Coisas ou IoT, que os sensores e atuadores 

junto com objetos físicos de entrada e saída, são conectados por redes com fio e sem fio 

conectados à Internet. Essas redes geram grandes volumes de dados que são enviados 

para os computadores para análise, ou seja, os objetos inteligentes (smartphones, tvs, 

relógios) se conectam com a internet e o ambiente todo, também podem se comunicar 

(MICHAEL et al., 2010).  

A Realidade virtual e aumentada incorpora objetos virtuais ao mundo real. Isso é 

possível por meio da implantação de objetos virtuais em um ambiente físico com algum 

aparelho tecnológico. O usuário poderá interagir com estes objetos virtuais mediante ao 

uso de óculos de realidade virtual (FORTE; KIRNER, 2009). “Trata do mundo real como 

ponto de partida para uma experiência que leva o usuário a experimentar o mundo virtual” 

(FORTE; KIRNER, 2009, p. 02).  

Após uma breve conceituação de algumas das principais NTICs tão presentes e 

atuais, foi possível perceber que essas TICs nos apresentam novas formas de 

relacionamento com o conhecimento e possibilidades pedagógicas (GALVÃO FILHO, 

2009), e como afirmam Forte e Kirner (2009, p. 01) “a escola de maneira geral, acolhe os 

recursos tecnológicos na medida em que estes se mostram potencialmente eficazes para 
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algum fim educacional”. Desse modo, é possível perceber que as tecnologias fazem parte 

do nosso dia a dia e estão presentes no ambiente escolar, sendo utilizadas na educação 

como apoio à aprendizagem e servindo como ferramentas facilitadoras e/ou promotoras do 

conhecimento.  

Como mencionado anteriormente, houve um aumento de alunos do público-alvo da 

Educação Especial matriculados na escola regular, na Educação Básica. Esse aumento é 

atribuído ao avanço da legislação e das políticas públicas de Educação Especial (BRASIL, 

2001, 2008, 2015).  

Sobre essas matrículas, Mendes (2019, p. 6) explica que o ano de 2004 “marcou o 

momento da virada” já que registrou maior número de alunos com deficiência matriculados 

em escolas regulares públicas do que em classes especiais. No ano de 2014 identificou-se 

698 mil alunos matriculados em classes comuns do ensino regular (BRASIL, 2014). Nos 

últimos anos, de 2014 a 2018, o número de matrículas aumentaram para 33,2% em todo o 

Brasil e o percentual dos alunos que tiveram acesso às classes comuns no ensino regular 

subiu de 87,1% para 92,1%, nesse mesmo período. De acordo com dados do Censo 

Escolar de 2018, é na rede pública que está matriculada a maior parte dos  dos alunos, 

com 97,3%. Na rede particular, o percentual foi 51,8% (BRASIL, 2018). Segundo o Censo 

Escolar, realizado no ano de 2019, os dados mostram que número de matrículas da 

Educação Especial chegou a 1,3 milhão, o que representa um aumento de 5,9% de 2018 

para 2019 (BRASIL, 2019).  

Discorrendo sobre o aparato legal voltado aos direitos das pessoas com deficiência, 

podemos citar a resolução CNE/CEB no 2, de 11 de setembro de 2001, Art 2º, que 

determina aos sistemas de ensino matricularem todos os alunos e cabe às escolas 

organizar-se para o atendimento a esses educandos. Ainda sobre a referida legislação, o 

artigo 8º, previu serviços de apoio pedagógico especializado realizados nas classes 

comuns e serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos (BRASIL, 

2001).  

Nesse contexto, se faz necessária a adoção de sistemas capazes de orientar e 

auxiliar alunos com deficiência. Pensando nisso, a TA, entra como possibilidades para 

atender esses alunos, a partir de suas necessidades (GALVÃO FILHO, 2009). As TA são 

recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de 

pessoas com deficiência. Os serviços são aqueles que agregam profissionais de distintas 

formações, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e professores, para auxiliarem 

pessoas com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos (BERSCH, 2008). Os 

recursos são “materiais e produtos que amparam as pessoas com deficiência a 
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desempenharem tarefas rotineiras como estudar, vestir, comer, de forma independente e 

autônoma” (BERSCH 2008, p. 4). 

O uso adequado de recursos e serviços de TA no contexto escolar, podem ser 

aplicados para minimizar possíveis barreiras vivenciadas pelos alunos do público-alvo da 

Educação Especial. Desse modo, essa tecnologia poderá proporcionar alternativas de 

acessibilidade e contribuir para os processos de aprendizagem desses alunos (GALVÃO 

FILHO, 2009). Diante das informações acima, percebe-se o quanto a utilização de recursos 

de TA faz a diferença na vida de pessoas com deficiência, para elas, a tecnologia torna as 

coisas possíveis (RADABAUGH, 1993). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se da metodologia de revisão narrativa 

de literatura, também classificada como exploratória da literatura. Houve levantamento de 

produções científicas publicadas em base de dados do Google Acadêmico e Scielo. 

Efetuou-se buscas nas bases usando os descritores “Tecnologia Assistiva”, “Tecnologia da 

Informação e Comunicação” e “Softwares de Comunicação”. O uso dos descritores entre 

aspas faz com que o buscador das bases identifique o termo como sendo um só termo 

(FERENHOF; FERNANDES, 2016). 

Na revisão exploratória os critérios não são declarados e a seleção de materiais para 

a realização da pesquisa é feita de forma facultativa, de forma que o pesquisador possa 

incluir documentos de acordo com o objetivo da sua pesquisa (CORDEIRO et al., 2007). 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a revisão da literatura, serão apresentados nessa sessão, alguns recursos de 

acessibilidade que podem ser utilizados por pessoas com deficiência no âmbito escolar, 

como os softwares leitores de telas, mouses e teclados virtuais.  

Os leitores de tela para deficientes visuais usam um sintetizador de voz para fazer a 

leitura dos dados mostrados na tela de um computador. O Virtual Vision 5.0 é o programa 

que permite aos deficientes visuais utilizar o ambiente Windows, aplicativos Office e 

navegar pela Internet com o Internet Explorer, assim como o JAWS 8.0. O leitor NVDA está 

em constante desenvolvimento e também é utilizado no sistema Windows. Com o acesso 

à tecnologia, por meio desses três leitores de telas, o estudante com deficiência tem a 

possibilidade de fazer leituras de conteúdos em sala de aula (SILVEIRA et al., 2017). 
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 Os alunos com dificuldades motoras podem fazer uso de teclados virtuais para 

favorecer sua escrita (DUSIK, 2013). Associados aos sistemas de varredura ou controlados 

diretamente por periféricos como mouse, teclas do teclado ou acionadores externos, esses 

teclados são programas que geram a imagem de um teclado na tela do computador com 

letras, números, símbolos e funções. O tamanho das letras pode aumentar para facilitar o 

uso por pessoas com baixa visão. A varredura acontece quando um sinal visual ou auditivo 

percorre as teclas do teclado virtual. O aluno aguarda a tecla que deseja ativar e a seleciona 

por meio de um acionador. Vale destacar que acionadores são dispositivos de entrada, 

assim como o mouse e o teclado.  

Os alunos público-alvo da Educação Especial podem fazer uso de diversos 

acionadores, localizados em qualquer parte do corpo, que podem ser de pressão, de tração, 

de sopro, de piscar de olhos e comando de voz (BERSCH, 2008).  

Nessa pesquisa foram identificados teclados virtuais gratuitos disponíveis na internet 

como o software Teclado Comunique, Click-N-Type, Eugenio e o Speaking Dynamically 

Pro. Este último mostra cinco modelos de teclados virtuais. O Motrix é um software de 

reconhecimento de voz gratuito para que o aluno digite os textos por meio da fala acionado 

por um microfone, assim como mouse, que também pode ser controlado por esse recurso 

(MANZINIE; DELIBERATO, 2006).  

Para os alunos com limitações motoras para usar o mouse convencional, o Joystick 

configura-se como uma, das muitas possibilidades, para fazer uso deste recurso. Com o 

Joystick o movimento do cursor é feito através de uma haste que pode ser inclinada para 

todas as direções. Outro mouse acessível é o trackball, com uma esfera na parte superior, 

esse mouse permite que a movimentação do cursor seja feita pelo movimento dos dedos 

sobre toda a esfera (SANTOS et al., 2017). 

 O software Overlay Maker cria para o mouse IntelliKeys, lâminas impressas e este 

se transforma em um mouse gigante, com diversas configurações. O usuário pode 

programar o tamanho e a disposição das teclas, de acordo com suas habilidades sensoriais 

visuais e motoras (MANZINIE; DELIBERATO, 2006).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo sobre os softwares de comunicação disponíveis por meio de TA, 

mostraram que existem possibilidades que permitem auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem de alunos com deficiências visuais e motoras. 
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No entanto, é fundamental um estudo prévio para selecionar e/ou ajustar o software 

mais adequado para o desenvolvimento das atividades de cada aluno, respeitando assim, 

as especificidades de sua deficiência. 

 A Educação Especial pode se beneficiar com o uso das TICs apresentadas, 

considerando ainda que os softwares mencionados para o teclado virtual, são gratuitos, 

podendo ser encontrados na internet. O acesso à rede internet configura-se como uma 

ferramenta essencial, fazendo a diferença para determinadas pessoas com deficiência. 

Esta conexão torna possível o acesso aos ambientes de aprendizagem tecnológicos.  

Diante de importância da acessibilidade para as pessoas com deficiência, 

percebeu-se o quanto o uso dos das TICs por meio de recursos de TA é importante para o 

público-alvo da Educação Especial. Nos últimos anos houve um avanço impactante na 

adoção de tecnologia, mudando muito a maneira de se ensinar e aprender. Os softwares 

estudados e apontados pela pesquisa, permitem ao aluno ler, escrever, comunicar, explorar 

diversos conteúdos e ambientes virtuais. Estes recursos permeiam a independência e 

autonomia para participação nas atividades escolares, possibilitando o acesso e 

permanência destes alunos no  contexto escolar. 
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Resumo: Este artigo é um relato de experiência, que tem por objetivo descrever uma proposta didática 
utilizando uma maquete para explorar o ensino do Teorema de Tales, a partir de uma problematização da 
realidade do aluno. A proposta foi construída e aplicada com os acadêmicos da quinta fase do curso de 
Licenciatura em Matemática – Campus Avançado Sombrio nas disciplinas de Prática de Ensino da 
Matemática na Educação Básica e Estágio Supervisionado em Matemática I. O planejamento da aula foi 
baseado nas tendências metodológicas que visam a Educação Matemática. A construção da maquete tinha 
como finalidade permitir uma melhor visualização da aplicação do Teorema de Tales no cotidiano. Este 
material manipulativo e a problematização utilizada foi elaborado com base na realidade de ruas presente no 
bairro Parque da Avenidas, Sombrio, uma vez que a nossa instituição se encontra neste município e tem-se 
a viabilidade de realizar o estágio de regência em uma das escolas do mesmo. A maquete foi explorada como 
material lúdico e como elo entre a história matemática e o cotidiano. Após a aplicação da aula constatou-se a 
importância de adaptar estratégias e metodologias a realidade local do estudante, também foi possível 
perceber o quanto um material concreto – a maquete – torna a aula mais atrativa até mesmo para quem já 
conhece o conteúdo abordado pois permite que o mesmo seja explanado sobre outra ótica. 
  
Palavras-Chave: Maquete; Teorema de Tales; Problematização. 

 
1 INTRODUÇÃO 

A importância do ensino do Teorema de Tales na Geometria pode ser justificada 

pela vasta utilização deste na resolução de problemas, em diversas áreas, desde situações 

básicas do cotidiano a complexos cálculos de radioterapia, termodinâmica, entre outras 

áreas. Desde sua origem, segundo os registros da história o Teorema de Tales, encontra-

se fundamentado em necessidades vivenciadas pelos humanos para resolver diversos 

questionamentos e problemas que estes passavam. Vasconcellos (1919) comenta que 

suas descobertas deram início a uma matemática mais formal e rigorosa.  

Uma origem ou motivação para o Teorema de Tales foi o cálculo utilizado para 

a medição da altura da pirâmide de Quéops. Para fazê-la, Tales observou a pirâmide e 

lançou mão de alguns conceitos matemáticos conhecidos, como semelhança de triângulos, 

razão e proporção. Como pode-se perceber: “O relato mais antigo, dado por Hierônimos, 

um discípulo de Aristóteles, diz que Tales anotou o comprimento da sombra no momento 

em que esta era igual à altura da pirâmide que a projetava” (EVES, 2004, p. 115). 

Outra suposição de como Tales determinou a altura da pirâmide seria analisar a 

altura e a sombra projetada por um objeto de comprimento conhecido, por exemplo, uma 

vara ou bastão. Nesse caso, Tales teria escrito a razão entre as medidas do comprimento 
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do objeto e da sua sombra projetada e registrado o comprimento da sombra projetada pela 

pirâmide, relacionando com a altura desconhecida da pirâmide. Como Tales dominava a 

ideia de proporcionalidade, pode desenvolver os cálculos necessários. Quanto a essa 

hipótese, tem-se uma afirmação dada por Plutarco: 

(...) gostou da tua maneira de medir a pirâmide limitando-se a colocar o bastão no 
limite da sombra lançada pela pirâmide, gerando o raio tangente dois triângulos, 
demonstraste que a relação entre a primeira sombra e a segunda era a mesma que 
entre a pirâmide e o bastão. (SERRES, 1997, p. 167; apud HARUNA, 2000, p. 7)  

De qualquer forma pode-se dizer que a partir de seus conhecimentos, Tales 

conseguiu calcular a altura da pirâmide, o que foi levou-o ao desenvolvimento do que se 

conhece atualmente por Teorema de Tales (EVES, 2004). 

Sobre a importância do ensino da geometria, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) destaca que: 

A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e 
procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de 
diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, estudar 
posição e deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de 
figuras planas e espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos 
alunos. (BRASIL, 2017, p. 271) 

De certa forma, a BNCC afirma a necessidade de o professor explorar os 

conceitos matemáticos, neste caso geométricos, de uma forma investigativa, levando os 

alunos a pensar e abstrair algumas propriedades presentes na geometria, elaborar 

argumentos e relações geométricas convincentes. É necessário também que o educador 

considere a importância de explorar os conceitos de transformações geométricas, de forma 

funcional, sobretudo as simetrias. A exploração destes conceitos deve iniciar nos primeiros 

ciclos do Ensino Fundamental, explorando a matemática fundamental associada a 

geometria, com a construção de suas formas e suas representações (BRASIL, 2017). 

Este trabalho apresenta uma proposta didática que aborda o Teorema de Tales 

com maquete, como alternativa para explorar este conteúdo no 9º ano do Ensino 

Fundamental. Para o desenvolvimento da aula, aplicada e validada com as turmas de 

Estágio Supervisionado I e Prática de Ensino da Matemática na Educação Básica, foi 

utilizado como material lúdico uma maquete construída pelos autores. Este material é um 

recurso tridimensional, não tratando apenas de representações em desenho e tendo como 

objetivo a contribuição na visualização em três dimensões pelos alunos, bem como as 

diferentes vistas de um mesmo objeto, mudando a posição, favorecendo a resolução de 
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outros problemas, não só o que utilizou-se como fator que envolvem a localização (BRASIL, 

1998).  

Mirim e Fiorentini (1990, p.3), destacam a importância do uso de materiais 

lúdicos em sala de aula:  

Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um 'aprender' mecânico, 
repetitivo, de fazer sem saber o que faz e por que faz. Muito menos um 'aprender' 
que se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo do qual o aluno 
participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber historicamente 
produzido e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada e parcial da 
realidade.  

Corroborando com o planejamento da sequência didática, que visa melhorias no 

processo de ensino e aprendizagem, tendo por base que a Matemática está vinculada à 

entender diversos contextos socioculturais, a construção do material lúdico foi baseado na 

realidade vivenciada pelos alunos. 

Diante do exposto, considerando-se que o ensino de geometria, é de suma 

importância, este artigo tem por objetivo relatar a proposta didática da utilização de uma 

maquete para explorar o ensino do Teorema de Tales, a partir de uma problematização da 

realidade do aluno.  

2 METODOLOGIA 

Esta proposta didática, foi planejada e desenvolvida, com o intuito de ser 

aplicada no 9º ano do ensino fundamental. Para validar a proposta ministrou-se a aula na 

5ª fase do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Catarinense – Campus 

Avançado Sombrio, nas disciplinas Estágio Supervisionado em Matemática I e Prática do 

Ensino da Matemática na Educação Básica, com acadêmicos diferentes. 

Entre os objetivos da aula destacam-se: identificar o Teorema de Tales na 

problematização presente na maquete; aplicar o Teorema de Tales na situação problema 

apresentada na maquete e representar numericamente o Teorema de Tales.  
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Analisando as aplicações do Teorema optou-se por apresentá-lo em uma 

maquete, que retratasse a realidade. Assim, para a construção da mesma foi necessário 

encontrar alguma aplicação do Teorema que estivesse próximo a realidade dos alunos. 

Realizou-se uma pesquisa do mapa aéreo da cidade de Sombrio no Google Maps, onde 

percebeu-se que as ruas do bairro Parque das Avenidas (FIGURA 1) retratavam o 

necessário para a aplicação do conteúdo. 

 

Percebe-se que as ruas não são totalmente retas e que para a aplicação do 

Teorema é necessário que haja retas paralelas o que acarretou na realização de uma 

adaptação na maquete, mostrando uma imagem de como e quais ruas estariam 

representadas (FIGURA 2). Essa alteração foi relatada na turma, além disso foi mencionado 

sobre a última atualização da ferramenta utilizada para busca do mapa, pois nota-se que 

na maquete tem uma rua desenhada que não aparece no mapa, ela foi feita recentemente. 

 

Fonte: Google maps, 2019. 

Figura 1 - Mapa das ruas do bairro Parque das Avenidas de Sombrio – SC 

Figura 02 -   Mapa marcado das ruas do bairro Parque das Avenidas de Sombrio – SC  

Fonte: Google maps, 2019.  
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A escolha do local a ser representado na maquete, teve influência por ser uma 

proposta didática planejada para uma possível aplicação com os alunos do 9º ano da Escola 

Municipal de Ensino Básico Professora Nair Alves Bratti (FIGURA 3), local onde a aluna 

estará realizando o Estágio II.  

 
Realizada a escolha do local a ser representado na maquete iniciou-se a seu 

planejamento. A mesma foi construída utilizando como base uma lâmina de isopor, onde 

se dividiu as quadras e terrenos o mais próximo possível dos dados reais. Os terrenos e as 

ruas foram pintados e as construções foram feitas de madeira, para finalizar colocou-se os 

nomes das ruas para facilitar a localização dos alunos. Também se identificou com letreiros 

(nomes) alguns pontos de referências, como: a escola, o ginásio de esportes e a 

borracharia. Todas as partes da maquete (FIGURA 4) assemelham-se a realidade deste 

recorte do bairro. 

Afim de apresentar e destacar o Teorema de Tales no cotidiano foi elaborado a 

seguinte problematização: “Uma jovem estudante da Escola Nair Alves Bratti vai todos os 

Fonte: Google maps, 2019. 

Figura 3 - Escola Nair Alves Bratti 

Figura 4 – Maquete Teorema de Tales 

Fonte: Autores, 2019. 
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dias para a aula de carro com seus pais, que estão indo para o trabalho. Porém, eles a 

deixam na esquina do Ginásio Municipal Rogério Valerim. Na saída, a pegam no mesmo 

lugar. O caminho restante é percorrido a pé, pela estudante. Enquanto perfazia o seu trajeto 

diário, a jovem se questionou sobre a distância que ela caminha semanalmente para ir e 

voltar da escola todos os dias. Ajude-a determinar qual a distância que ela caminha 

semanalmente ao ir e voltar à escola”. A mesma teve papel norteador na proposta didática, 

na qual utilizou-se a maquete construída para explorar uma possível solução para a 

situação.  

A problematização foi apresentada para os alunos no início da aula, logo após, 

todos foram convidados a se dirigir até a maquete para fazer a releitura da situação. 

Enquanto os alunos analisavam e se localizavam, foi feito alguns questionamentos com 

relação ao comprimento, como por exemplo: “É possível encontrar o comprimento da rua 

que falta na maquete? Alguém tem alguma ideia de como podemos fazer isso?”. Algumas 

perguntas que surgiram neste momento foram deixadas em abertas para respondê-las 

juntos ao fim da aula.  

Concluindo essa parte, iniciou-se a exploração do Teorema de Tales, utilizando 

a história de Tales de Mileto e como ele encontrou as relações existentes do Teorema para 

chegar ao conceito matemático sobre o conteúdo.  

Após explorou-se algumas aplicações práticas do Teorema, buscando instigar o 

aluno a valorizar a importância e a necessidade do conteúdo a ser aprendido na aula. Para 

finalizar a aula, voltou-se na problematização representada na maquete. Nesse momento 

os alunos foram desafiados a encontrar a solução do problema. Quando todos terminaram 

suas resoluções, novamente dirigiram-se a maquete, para verificarem a medida do 

comprimento da rua na maquete para compararem com suas respostas. Por fim deu-se 

ênfase na escala da maquete, pois para a solução do problema, a resposta em centímetros 

não faria sentido, neste caso a escala utilizada foi de 1:1000 e obteve-se o resultado em 

quilômetros, aproveitando-se para relembrar outros conceitos matemáticos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta didática apresentada neste artigo, foi aplicada com alunos da 5ª fase 

do curso de Licenciatura em Matemática. A aplicação mostrou-se exequível e produtiva, a 

aula instigou os alunos, que prestaram atenção para conseguir resolver a problematização 

inicial e todos os alunos participaram das atividades propostas mostrando-se empolgados 

com a aula sobre o Teorema de Tales.  

Após a apresentação, tanto na disciplina de Estágio Supervisionado em 

Matemática I quanto em Prática do Ensino da Matemática na Educação Básica, houve um 
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momento de discussão com os colegas e professoras da disciplina. Neste momento cada 

um deu sua opinião individualmente, entre elas que as medidas da maquete fossem feitas 

em escala, de acordo com o real comprimento das ruas, ainda sobre o planejamento da 

maquete, comentaram que estava muito prática para locomoção, ou seja, ela se desmonta 

e fica fácil para o professor carregar, as casinhas não são coladas, assim pode-se explorar 

outros conceitos e o isopor é dividido em duas partes.  

Destaca-se que essa apresentação, desde o planejamento, bem como a 

execução, é importante na formação de futuros professores pois possibilitou momentos de 

experiências desde planejamento de aula até sua execução, vivência de conhecimentos 

teóricos e práticos relacionados a Educação Básica, criação e desenvolvimento de formas 

diferentes de explorar o ensino de matemática. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta didática apresenta subsídios na formação de futuros professores, 

possibilitando momentos de vivências e experimentação que retratem o ambiente escolar. 

Além disso, as discussões com os acadêmicos permitem relacionar a teoria com a prática 

dentro das tendências e metodologias da educação matemática.  

Pretende-se aplicar esta proposta em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental 

durante a regência de Estágio Supervisionado em Matemática. Destaca-se que esta 

proposta pode ser replicada, basta ao professor adaptar a situação aqui descrita a realidade 

da comunidade escolar. 
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Resumo: Este artigo relata as adaptações necessárias para se ministrar aulas da área da Geotecnia, em 
instituição pública, no período de pandemia COVID-19, tanto para o nível médio quanto para a graduação. 
Foram realizadas adaptações metodológicas abrangendo técnicas de geração de conteúdo digital, 
formatação de aulas para videoconferência e modificações na interação entre professores e alunos. Para se 
ter um relato mais fiel da perspectiva do discente realizou-se uma pesquisa voluntária cujos resultados 
mostram que ‘adaptação’ foi a palavra-chave para a maioria daqueles que conseguiram participar das 
Atividades Não Presenciais (ANP) adotadas para o ensino remoto emergencial, no entanto, um grande 
número de discentes ficaram excluídos deste processo, especialmente nos cursos técnicos subsequentes. 
 
Palavras-Chave: ensino remoto emergencial, evasão na pandemia, trabalho docente na pandemia. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica do processo ensino-aprendizagem envolve todas as interações que 

acontecem entre os professores e alunos. Essa interação é um tanto complexa, tanto para 

a figura do professor, como também para a figura do aluno (KUBO E BOTOMÉ, 2001). Este 

processo complexo é oriundo da sobreposição de interesses de ambas as partes, do 

professor em repassar um conteúdo que tem conhecimento, e do aluno que tem ânsia pelo 

descobrimento do novo. Esta dinâmica enriquece o processo contribuindo para o 

crescimento das informações e competências para que o aluno atinja o chamado 

conhecimento significativo.  

Os processos educacionais globais e brasileiros passam, neste ano de 2020, por 

um momento delicado, com muitas incertezas, adaptações e problemas a serem 

solucionados, independentemente do nível de ensino do qual se esteja falando. 

O ensino das unidades curriculares da área da Geotecnia encontra-se inserido 

no mesmo contexto de adaptações às novas resoluções, normas, metodologias de ensino 

e aprendizagem. A portaria 544 de 16 de junho de 2020 do MEC, por exemplo, autoriza a 

realização de atividades de ensino remotas até 31/12/2020 e, neste horizonte de tempo, as 

instituições de ensino necessitaram adaptar-se para possibilitar tais atividades. 

Para se ter ideia da magnitude das mudanças e adaptações necessárias, 

convém salientar que as Instituições de Ensino Médio, Técnico e Tecnológico ministram 

unidade curriculares de áreas variadas do conhecimento, tanto teóricas quanto práticas.  

A geotecnia se caracteriza como uma destas áreas onde a teoria está aliada à 

prática, em todas as unidades curriculares da área ministradas pelo IFSC – Campus 
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Florianópolis (Geociências, Geotecnia, Mecânica dos Solos, Geologia e Pavimentação) 

têm-se carga horária teórica e prática de ensino. 

Em resumo, sob vários aspectos necessitou-se adaptações, tanto nos planos de 

ensino, método de ensino, método de avaliação, método de atendimento ao discente e 

reuniões didático pedagógicas. Estas adaptações são objeto de descrição e análise neste 

artigo, onde também se publica informações de uma pesquisa voluntária online, realizada 

com os discentes do campus com o intuito de buscar a percepção da comunidade 

acadêmica. Avalia-se também a evasão por unidade curricular neste semestre atípico de 

2020-1. 

 

2 ADAPTAÇÕES ACADÊMICAS NA PANDEMIA COVID-19 

 

Dentre as adaptações necessárias ao ensino na pandemia inicia-se com o 

replanejamento dos planos de ensino de cada unidade curricular onde, buscou-se inserir 

descritivamente um novo modo de ensinar, aprender e avaliar. Os docentes deixam 

descritas mudanças ocorridas na forma de se ministrar a aula (de presenciais passam a ser 

atividades remotas síncronas e/ou assíncronas), de se acompanhar a participação do 

discente (antes denominada presença) e de se realizar avaliações (sem papel, totalmente 

digital). 

Antes da pandemia, as aulas foram planejadas para ocorrerem no seu horário 

padrão, pré-estabelecido pela instituição, onde docente e discente estavam no mesmo 

espaço físico, dialogavam constantemente, questionavam e resolviam exercícios. Havia 

aulas práticas em laboratório para a realização de ensaios preconizados por norma, com 

processos bem definidos a serem observados, repetidos e analisados. Realizavam-se 

avaliações presenciais sejam do tipo prova, apresentação de trabalhos, entregas de 

relatórios e participação em aulas práticas. 

Dentre as adaptações ocorridas nas diversas frentes de trabalho, o processo 

para os docentes inclui: 

1) Reformulação do conteúdo da UC para o ambiente virtual (seja na forma 

de apresentação de slides, textos, artigos, etc.); 

2) Aprendizado de software para gravação e disponibilização de videoaulas; 

3) Produção de conteúdo digital; 

4) Realização de reuniões pedagógicas virtuais; 

5) Atendimento remoto ao discente; 

6) Estudo de metodologias de avaliação remota; 

7) Planejamento de atividades remotas de avaliação; 
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8) Entre outros. 

Para os discentes, as adaptações foram distintas. Santo et al. (2020) realizaram 

pesquisa sobre o ensino de ciências durante a pandemia e evidenciou que a modalidade 

de ensino à distância como substituta do ensino presencial de forma integral constitui uma 

grande barreira para se ter um aprendizado significativo por parte do aluno. Os autores 

relatam que a maior dificuldade explicitada pelos discentes é a interação pessoal com o 

professor. 

Após o início da pandemia iniciaram as aulas virtuais onde cada indivíduo ocupa 

um espaço geográfico bem distinto dos demais, o diálogo é escasso, na maioria das vezes 

o docente faz apresentações para uma turma com poucos discentes, com microfone e 

câmeras desligadas, avaliações realizadas e enviadas virtualmente, com atendimento para 

retirada de dúvidas também virtual (por email ou videoconferência) e aulas práticas 

substituídas por vídeos educativos. 

As unidades curriculares da área da Geotecnia ocorrem tanto nos níveis: médio 

com cursos integrados e subsequentes, e cursos superiores. A participação dos discentes 

varia em função do tipo do curso e da fase em que são ofertados, como mostra a Tabela 1. 

Salienta-se que se realizou a análise com dados do semestre 2020-1 comparando-se o 

início do semestre com o fim do semestre, quando do início da pandemia do COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 – Número de discentes participantes das aulas remotas no semestre 2020-1 

Unidade 

Curricular 

(UC) 

Curso 

Fase de 

oferta da 

UC 

N. 

matricul

ados 

N. 

participan

tes antes 

da 

pandemia 

N. 

participan

tes 

durante a 

pandemia 
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Geotecnia 
Técnico Subsequente em 

Edificações – noturno 
1a 44 27 11 

Geotecnia 
Técnico Subsequente em 

Edificações - matutino  

1a 

 
34 25 8 

Geociênci

as 

Técnico Subsequente em 

Saneamento – noturno 
1a 26 21 8 

Geotecnia 

1 

Técnico Integrado em 

Edificações – vespertino 
6a 34 34 32 

Geotecnia 

2 

Técnico Integrado em 

Saneamento – vespertino 
7a 25 25 24 

Geologia Eng. Civil 5a 38 37 33 

Mecânica 

dos Solos 

e Obras de 

Terra 

Eng. Civil 6a 16 16 16 

Projeto e 

Implantaçã

o de 

Estradas 

Eng. Civil 7a 28 28 27 

Pavimen- 

tação de 

Estradas 

Eng. Civil 8a 24 24 24 

Total de discentes 269 237 183 

Fonte: dos autores 

Na tabela 1 os discentes participantes do período ‘antes da pandemia’ 

correspondem àqueles que frequentaram as aulas presencialmente nos meses de fevereiro 

e março de 2020. Os discentes participantes do período ‘durante a pandemia’ são os 

remanescentes do grupo ‘antes da pandemia’ que permaneceram até o fim do semestre 

2020-1, no início do mês de outubro do referido ano. 

Analisando-se os dados apresentados na Tabela 1 e, calculando-se a evasão 

total como sendo a razão entre os alunos que permaneceram durante a pandemia e os 

matriculados, chega-se a valores elevados para os cursos técnicos subsequentes, da 

ordem de 75%, 76% e 69% para os cursos de Edificações noturno, Edificações matutino e 

Saneamento noturno, respectivamente, para o período de pandemia enquanto que no 

período pré-pandemia este valor era de 39%, 26% e 19%.  
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Nos cursos de graduação no período pré-pandemia a evasão variou de 0% a 

2,6% e na pandemia de 0% a 13,2%, valores considerados baixos. 

Para os cursos do ensino médio integrado na pré-pandemia a evasão era de 

0% e na pandemia ficou entre 4% e 6%. 

Então, a fim de se observar a percepção das mudanças ocorridas sob a ótica 

do discente e, buscando compreender este cenário, o próximo item descreve 

quantitativamente dados obtidos sobre o ensino da Geotecnia. 

 

3 PERCEPÇÃO DOS DISCENTES 

 

Para se compreender a visão do discente sobre as bruscas mudanças 

ocorridas no modo como as atividades de ensino ocorrem, elaborou-se um questionário 

com 4 perguntas a serem respondidas por voluntários, através do sistema acadêmico 

utilizados nas unidades curriculares. Num total recebeu-se 75 respostas de discentes. As 

perguntas e as respostas obtidas são demonstradas nos gráficos abaixo (figuras 1 a 4 ). 

 

Figura 1- Perspectiva dos discentes sobre início das ANPs 

 

Fonte: dos autores 

 

No início das ANPs havia muitas dúvidas por parte dos discentes quanto a 

realização de atividades previstas no ensino remoto. Tinha-se a ideia de que o período de 

isolamento social e, portanto, de ANPs não seria longo, havia muito medo em função de 

uma doença tão desconhecida dos cientistas e receio de realizar atividades presenciais. 

Apesar de todos os receios e dúvidas, dos que responderam ao questionário, 2,6% optaram 

por não realizar atividades remotas (Figura 1). 

Apesar da Instituição ter adotado o ensino remoto por meio das ANPs percebe-

se pelas respostas obtidas quanto à participação do discente (Figura 2) no que foi proposto, 
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que mais da metade se engajou nos estudos mas, 20% não gosta do ensino remoto e outros 

22,7% acabaram por se adaptar nesta proposta de ensino emergencial. 

 

Figura 2 - Perspectiva da participação individual do discente nas ANPs 

 

Fonte: dos autores 

 

Com relação à substituição das aulas práticas por atividades remotas (Figura 

3) percebe-se que a maioria dos alunos quer realizá-las presencialmente. Uma parcela dos 

discentes não concorda com o direcionamento adotado de substituição as aulas práticas 

por ANP e, outros 44%, apesar de tudo, preferem dar andamento ao semestre. 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Perspectiva discente sobre a substituição das aulas práticas 

 

Fonte: dos autores 
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Na figura 4 observa-se que a maioria dos entrevistados afirma conseguir 

acompanhar as atividades na forma como são apresentadas em ANP apesar de quase 43% 

afirmar ter dificuldades. Uma parcela de 8% afirma não estar conseguindo acompanhar as 

aulas. 

 

Figura 4 - Perspectiva discente sobre a forma de se ministrar conteúdos em ANPs 

 

Fonte: dos autores 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A realidade de uma instituição de ensino pública quando se verificam os números 

relativos aos participantes de atividades remotas mostra a fragilidade do sistema de ensino 

imposto ao período de pandemia do COVID-19. Apesar de esforços da instituição de 

capacitar seu corpo docente e técnicos administrativos de forma emergencial e de 

possibilitar a aquisição de pacotes de dados para telefone móvel visando a inclusão 

daqueles sem internet, a realidade se mostrou dura e afastou os discentes das salas de 

aula virtuais e da instituição. 

E ainda, há que se levar em consideração que relatam-se aqui apontamentos 

sobre a realidade vivida numa instituição que já tem por tradição a utilização de um sistema 

acadêmico informatizado, ou seja, a utilização de ferramenta virtual para apoio às 

atividades de ensino não deveria ser encarada como novidade, tanto por parte dos 

docentes quanto dos discentes. 

A evasão nos cursos analisados mostra números exorbitantes nos cursos de 

nível técnico subsequente, chegando a 75%. O perfil do egresso do curso dá uma ideia do 

porquê, uma vez que se tratam de jovens trabalhadores, que estão em busca de um diploma 
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para qualificação profissional e ingresso rápido no mercado de trabalho. Além disso, na sua 

maioria são trabalhadores assalariados diretamente afetados pelos efeitos danosos que 

atingiram a economia do país. 

Os discentes da graduação, nas fases analisadas, parecem ter meios de 

participar em maior percentagem, sendo que também já estão matriculados em unidades 

curriculares ministradas da 5ª fase em diante, e, geralmente, este público tende a 

permanecer, quando já passou das fases iniciais dos cursos de bacharelado em 

engenharia. Estes números expressam um perfil particular de aluno que acaba tendo como 

principal obrigação a conclusão do ensino superior. Muitos são estagiários ou bolsistas que 

tiveram suas atividades deslocadas para o home office, aspecto que pode ter contribuído 

também para maior adesão nas atividades não presenciais. 

No ensino médio, devido à necessidade legal de não haver perda de vínculo com 

a instituição de ensino, observa-se uma evasão pequena no período da pandemia, de até 

6%. Esta parcela analisada também tem importante interesse na conclusão do ensino 

médio e aprendizado do conteúdo programático pois necessita boas médias para atingir 

índices que permitam o ingresso em instituições de ensino superior 

Há que se investigar ainda, os porquês do abandono às atividades de ensino, os 

quais podem ser variados, desde aspectos econômicos, quanto de saúde e disponibilidade 

de recursos de tecnologias da informação. 
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Resumo: Este trabalho propõe o estudo de uma nova abordagem para o amortecimento de oscilações de 
baixa frequência em Sistemas Elétricos de Potência (SEP) baseado em um sistema mecânico equivalente. A 
principal justificativa para esta nova abordagem reside no fato de que as oscilações de baixa frequência são 
muito prejudiciais aos sistemas de potência e podem ser mais bem compreendidas a partir desta equivalência, 
dado que a modelagem de SEPs é bastante complexa. Simulações de dois sistemas de potência distintos 
são realizadas para avaliar a nova estrutura do Estabilizador de Sistemas de Potência (ESP) proposto, sendo 
um baseado em um sistema elétrico e o outro em um sistema mecânico equivalente. A partir de simulações 
do tipo Hardware-in-the-Loop, os resultados mostram a equivalência direta entre os sistemas para pequenas 
variações angulares. 
 
Palavras-Chave: Sistemas Elétricos de Potência, Oscilações eletromecânicas, Hardware-in-the-Loop. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os Sistemas Elétricos de Potência (SEP) são de longe a mais complexa 

estrutura já desenvolvida pelo homem (TAYLOR, 1994). A conexão de vários barramentos 

a unidades geradoras, linhas de transmissão, compensadores, cargas etc., levou, com o 

passar dos anos, a redes elétricas bastante sofisticadas e intrincadas, como por exemplo a 

rede elétrica norte americana, a chinesa, a europeia, a brasileira, entre outras. 

No entanto, tal complexidade cobra seu custo: quanto maior a rede elétrica, 

menos estável ela será se nenhuma ação for tomada para melhorar sua estabilidade 

(KUNDUR, 1994). 

Por este motivo, a análise da estabilidade de SEP é de vital importância para a 

segurança das redes. Ferramentas de simulação computacionais vêm sendo empregados 

para estas análises há décadas. Entretanto, a utilização de tais ferramentas, apesar de 

muito produtivas do ponto de vista educacional, apresenta limitações naturais ao 

aprendizado pois retira do discente a possibilidade de interagir fisicamente com a aplicação. 

De fato, SEP são sistemas relativamente grandes e complexos de serem trazidos 

para laboratórios educacionais. Uma alternativa moderna é a utilização de simuladores de 

SEP de tempo real (BÉLANGER et al., 2010). Também são de ferramentas computacionais, 

porém seus hardwares possuem blocos de entradas e saídas para que os acadêmicos 

possam interligar dispositivos para interagir com o SEP. Este continua dentro de um 

ambiente computacional, porém interagindo em tempo real com qualquer dispositivo 

externo a ele. Entretanto, para a realidade educacional brasileira, o custo de tais sistemas 

é um grande impeditivo. 
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Por este motivo, este artigo propõe uma nova abordagem para o ensino de SEP 

a partir da implementação de uma estrutura mecânica que emula um SEP, visando sua 

análise de estabilidade. Esta proposta é baseada no trabalho teórico de (TRENTINI et al., 

2019). A ideia é que os discentes tenham contato físico com o sistema em questão, 

melhorando a compreensão e o interesse desta disciplina. 

Para isso, os dois sistemas são equacionados, e o sistema mecânico tem seus 

parâmetros estipulados com base em uma análise comparativa com as equações do 

sistema elétrico de potência.  

O sistema é então emulado pela placa de desenvolvimento myRIO da National 

Instruments, em uma aplicação standalone, – ou seja, um hardware capaz de operar 

independente de um computador – e tem seus formatos de onda capturados pela placa de 

aquisição NI USB 6210, também da National Instruments. Assim, ambos os sistemas têm 

seus formatos de onda comparados para verificar a validade das suas equivalências. 

A Seção 2 deste trabalho trata sobre a metodologia do trabalho, onde são 

apresentados os equacionamentos do SEP e do sistema mecânico. Já a Seção 3 os 

resultados obtidos. A seção 4 apresenta as conclusões e considerações finais do trabalho. 

 

2 METODOLOGIA 

 

As equações diferenciais que regem um sistema elétrico são semelhantes às 

que governam o movimento em um sistema mecânico. Assim um sistema mecânico possui 

um circuito elétrico análogo e vice-versa (Baratto, 2007). 

Quando se analisa um sistema elétrico de potência, um sistema mecânico com 

características similares ao mesmo também pode ser obtido. Por exemplo, geradores 

conectados entre si por uma rede se comportam de maneira semelhante a pesos 

interconectados por elásticos ou molas e fixados em um ponto específico por barras. 

 

2.1 Modelagem Sistema Elétrico de Potência 

 

O sistema elétrico de potência utilizado como base para esse estudo é composto 

por um gerador síncrono trifásico de 200 MVA e 13,8 kV, além de uma linha de transmissão 

de 100 km que transmite a energia gerada a uma carga de 10.000 MVA e 230 kV. Ambos 

são conectados por um transformador que eleva a tensão do gerador para 230 kV. 
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O sistema elétrico analisado pode ser representado pela Figura 1, onde 𝑬′ é a 

tensão do gerador referida ao secundário do transformador, 𝑬𝒕 a tensão da linha de 

transmissão e 𝑬𝑩 a tensão do barramento infinito. 

Figura 01 – Sistema Elétrico com um gerador síncrono 

 
Fonte: Kundur (1994). 

A impedância total do sistema elétrico é resultado da soma entre as impedâncias 

do gerador e da linha de transmissão (𝑿𝑻  =  𝑿𝒅
′  +  𝑿𝑬). Com isso pode-se obter a 

equação que rege a corrente total do sistema, analisando a malha direta do mesmo, 

apresentada na Eq. (1). 

𝐼𝑡 =  
𝐸′<0°

𝑗𝑋𝑇
=  

𝐸′−𝐸𝐵(𝑐𝑜𝑠𝛿−𝑗𝑠𝑖𝑛𝛿)

𝑗𝑋𝑇
      (1) 

 

A potência aparente do sistema é dada pelo produto entre a tensão 𝑬′ e o 

complexo conjugado da correte 𝑰𝒕, bem como é igual a soma da potência ativa com a 

potência reativa do sistema. Assim tem-se o resultado apresentado na Eq. (2). 

𝑆′ = 𝑃 + 𝑗𝑄′ =  𝐸𝐼𝑡
∗ =  

𝐸′𝐸𝐵𝑠𝑖𝑛𝛿

𝑋𝑇
+ 𝑗

𝐸′(𝐸′−𝐸𝐵𝑐𝑜𝑠𝛿)

𝑋𝑇
      (2) 

 
Analisando os resultados obtidos na Eq. (2), pode-se obter uma expressão da 

potência ativa do sistema, igualando as partes reais puras dessa equação. Assim obtém-

se o resultado apresentado na Eq. (3).  

𝑃 =  
𝐸′𝐸𝐵𝑠𝑖𝑛𝛿

𝑋𝑇
      (3) 

 
Com os resultados obtidos, pode-se obter uma expressão que avalie a variação 

do ângulo do sistema em relação ao tempo, para que as oscilações referentes ao mesmo 

sejam observadas. Para isso faz-se o uso da 'Equação do balanço' (Swing Equation) 

apresentada pela Eq. (4). 

�̇� = 𝜔𝑟𝜔0      (3) 

 

𝜔�̇� =
1

2𝐻
(𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 − 𝐾𝑑𝜔𝑟)     (4) 
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Onde 𝝎𝒓̇  é a taxa de variação da velocidade em relação a o tempo, 𝝎𝟎 é a 

velocidade angular no instante inicial, 𝑻𝒎 e 𝑻𝒆 são os torque mecânico e eletromagnético 

respectivamente, 𝑯 é a constante de inércia por unidade e 𝑲𝒅 é a parcela relacionada ao 

torque de amortecimento. 

Com esses dados faz-se algumas comparações com base nos resultados 

anteriores. O torque eletromagnético (𝑻𝒆) é igual a potência ativa do sistema e o torque 

mecânico é igual a potência de entrada (𝑷𝒆𝒏𝒕) estipulada. Assim a taxa de variação da 

velocidade pode ser reescrita pela Eq. (5). 

𝜔�̇� =
1

2𝐻
(𝑃𝑒𝑛𝑡 −

𝐸′𝐸𝐵𝑠𝑖𝑛𝛿

𝑋𝑇
− 𝐾𝑑𝜔𝑟)     (5) 

 
2.2 Modelagem Sistema Mecânico 

 

Utilizando como base o sistema elétrico de potência analisado no item anterior, 

dimensiona-se o sistema mecânico equivalente ao mesmo. O desenho esquemático da 

Figura 2 apresenta a representação da bancada didática obtida com base nos pressupostos 

citados, onde 𝒌 é a constante da mola, 𝒍 é o comprimento da barra, 𝒂 é a distância de 

fixação das molas na barra e 𝒎𝒈 é referente a força peso exercida pelo sistema. 

Figura 02 – Sistema Mecânico 

 
Fonte: Ogata (2011). 

Os parâmetros desse sistema, comparados ao Sistema elétrico de potência 

apresentam as seguintes equivalências: O comprimento da barra (𝒍) é equivalente a tensão 

na linha de transmissão, a constante da mola (𝒌) á admitância da linha de transmissão, o 

torque (𝝉) a a potência ativa do gerador e o ângulo (𝜹) é equivalente ao ângulo entre a 

tensão do terminal do gerador e a tensão interna da máquina. 
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Para representar esse sistema utiliza-se o Método da Energia de Lagrange. 

Inicialmente, nesse método, deve-se assumir quais são as forças externas e vetores de 

estado do sistema para obter-se os valores das constantes 𝑸 e 𝒒, que para o modelo 

estudado serão correspondentes á 𝑸 = 𝝉𝒆𝒙𝒕 e 𝒒 = 𝜹. 

Em seguida, deve-se encontrar o valor correspondente ao operador de Lagrange 

dado em pela Eq. (6).  

ℒ = 𝒯 − 𝒰      (6) 

 

Onde 𝓣 e 𝓤 representam a energia cinética e a energia potencial, 

respectivamente, e que são obtidos através da análise das forças resultantes no sistema 

mecânico, dadas pela Eq. (7) e Eq. (8).  

 

𝒯 =
1

2
𝑚𝑙2�̇�2 =

1

2
𝑚𝑙2𝜔2     (7) 

 

𝒰 =
1

2
2𝑘𝑎2𝑐𝑜𝑠𝛿 +

1

2
2𝑘𝑎2𝑐𝑜𝑠𝛿 + 𝑚𝑔𝑙𝑐𝑜𝑠𝛿 = (2𝑘𝑎2 + 𝑚𝑔𝑙)𝑐𝑜𝑠𝛿  (8) 

 
Além desses parâmetros é necessário encontrar o efeito do amortecimento 

nesse sistema. Para isso utiliza-se a Eq. (9).  

𝒫 =
1

2
𝑏𝜔2̇      (9) 

 

Sendo 𝓟 a variável referente ao amortecimento, e 𝒃 a constante de 

amortecimento. Com isso pode-se obter o valor da variável 𝑸 com base no método em si, 

que é dado em pela Eq. (10).  

𝑄 =
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕ℒ

𝜕�̇�
) −

𝜕ℒ

𝜕𝑞
+

𝜕𝒫

𝜕�̇�
     (10) 

 

Com os valores obtidos na Eq. (10) e substituindo o valor de 𝑸 por seu parâmetro 

equivalente (𝝉𝒆𝒙𝒕), tem-se como resultado a Eq. (11).  

 

𝜏𝑒𝑥𝑡 = 𝑚𝑙2�̇� + 𝑏𝜔 + (2𝑘𝑎2 + 𝑚𝑔𝑙)𝑠𝑒𝑛(𝛿)   (11) 

 
Assim pode-se isolar a taxa de variação da velocidade angular em relação ao 

tempo (𝝎)̇ , da Eq. (11), obtendo-se a Eq. (12).  

�̇� =
𝜏𝑒𝑥𝑡

𝑚𝑙2
−

𝑏

𝑚𝑙2
𝜔 − (

2𝑘𝑎2𝑠𝑒𝑛𝛿

𝑚𝑙2
+

𝑔

𝑙
) 𝑠𝑒𝑛(𝛿)   (12) 
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2.3 Obtenção dos parâmetros equivalentes  

 

Com o equacionamento de ambos os sistemas, pode-se comparar as equações 

resultante dos mesmos para que a analogia entre eles seja válida. 

Para isso a Eq. (5) e Eq. (12) são igualadas, substituindo os parâmetros dados 

pelo gerador e pelo sistema elétrico de potência como um todo, sendo que a variação da 

velocidade angular dos sistemas deve ser igual. Essa igualdade é apresentada pela Eq. 

(13).  

1

2𝐻
(𝑃𝑒𝑛𝑡 −

𝐸′𝐸𝐵 sin(𝛿)

𝑋𝑇
− 𝐾𝑑𝜔𝑟) =

𝜏𝑒𝑥𝑡

𝑚𝑙2
−

𝑏

𝑚𝑙2
𝜔 − (

2𝑘𝑎2𝑠𝑒𝑛𝛿

𝑚𝑙2
+

𝑔

𝑙
) 𝑠𝑒𝑛(𝛿) (13) 

 

Assim, os parâmetros do sistema mecânico são obtidos com base nessa 

igualdade. A Tabela 1 apresenta os parâmetros do sistema elétrico de potência, bem como 

do sistema mecânico, para que os mesmos sejam equivalentes.   

 

Tabela 01 – Parâmetros Sistema Elétrico e Mecânico 

Sistema 

Elétrico 

Valor Sistema 

Mecânico 

Valor 

𝑯 0,0170 pu 𝑱 =  𝒎𝒍𝟐 0,0340 kg.m² 

𝑬′ 1,0000 pu 𝒎 0,3762 kg 

𝑬𝑩 1,0000 pu 𝒍 0,3000 m 

𝑿𝑻 0,3900 pu 𝒂 0,1388 m 

𝑲𝒅 0,0365 pu 𝒃 0,0365 

Fonte: Autores, 2020 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o equacionamento do sistema elétrico e mecânico e o ajuste de seus 

parâmetros, faz-se a análise da equivalência dos mesmos, analisando seus formatos de 

onda. Para isso, serão analisados os formatos de onda do ângulo de carga e da potência 

mecânica de ambos.  

Os formatos de onda do sistema elétrico são dados diretamente pela simulação 

realizada pelo software Matlab. Já o sistema mecânico é emulado pela placa de 

desenvolvimento da National Instruments que reproduzirá o comportamento do sistema 

físico em real-time. 

ISSN: 2526-4044   p.  238 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Para isso, o sistema mecânico é discretizado no tempo e implementado no 

software Labview. A aplicação resultante é transferida para a placa myRIO, em uma 

aplicação standalone, emulando o sistema físico com um tempo de amostragem de 1ms.  

Para capturar os formatos de onda oriundos da placa myRIO, é utilizada a placa 

de captura e condicionamento de sinais NI USB-6210. Esses dados são comunicados ao 

computador pelo software Labview, com uma aplicação de captura de dados, utilizado o 

módulo Real-Time do mesmo. A Figura 3 mostra o esquemático de ligação utilizado. 

Figura 03 – Esquema de ligação para emulação do SEP em tempo real 

 

Assim obtém-se os sinais de ambos os sistemas que são comparados. A Figura 

4 mostra os formatos de onda de ângulo de carga e potência ativa do sistema mecânico e 

do sistema elétrico de potência.  

Figura 04 – Comparação SEP e Sistema Mecânico 

 
Fonte: Autores (2020). 

 

Observa-se a equivalência entre os formatos de onda de ângulo e potência 

mecânica de ambos os sistemas, provando-se a equivalência dos mesmos. Porém, essa 
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equivalência se dá para pequenas variações angulares. Para grandes variações angulares, 

há uma instabilidade do SEP que não é reproduzida pelo sistema mecânico.  

Com isso foi possível obter um sistema mecânico com equivalência ao 

comportamento de um SEP que utiliza um Estabilizador de Sistemas de Potência para 

mitigar as oscilações advindas de perturbações externas (mudança de referência de 

potência/tensão e curto-circuito). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse projeto foi possível analisar a equivalência entre um sistema elétrico 

de potência e um sistema mecânico (massa-mola). Com essa análise consegue-se simular 

um sistema mecânico que tem as mesmas características de um SEP, sendo que essa 

equivalência foi validada graficamente. Através da placa da National Instruments myRIO 

em uma aplicação real-time consegue-se emular com uma considerável precisão o sistema 

mecânico modelado, sendo que esse sistema é valido para pequenas variações angulares. 

O sistema desenvolvido se mostra como uma ferramenta importante para o 

ensino de SEP principalmente por responder em tempo real, dado que as principais 

ferramentas computacionais comerciais não apresentam esta importante característica. A 

próxima etapa deste trabalho será a implantação física do sistema mecânico equacionado 

e sua validação com os resultados obtidos através da simulação HiL. 
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Resumo: O presente trabalho, “Desenvolvimento de Website para Gerenciamento de Dados do Projeto 
Extensionista “Produção de Álcool em Gel no IFC-CAS”, tem o objetivo de apresentar um website para 
gerenciamento de dados da ação extensionista, bem como, destacar sua função como ferramenta de 
divulgação científica em meio a pandemia do Covid-19. O website foi desenvolvido com o propósito de 
disponibilizar um repositório de informações e cadastros, possibilitando a equipe organizadora e aos 
participantes do projeto mais praticidade no cadastro e inscrições, além de auxiliar no processo de 
conscientização e cuidados sobre aspectos da gripe H1N1 e do Covid-19. O website foi desenvolvido nas 
linguagens HTML, CSS, JavaScript e PHP, interagindo com o banco de dados através da linguagem SQL. 
 
Palavras-Chave: Website. Projeto Produção de Álcool em Gel. Banco de Dados. HTML.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de uma sociedade tecnológica e informacional na qual vivemos, faz-se 

necessário refletir sobre o uso da internet e sobre as diversas possibilidades de aplicação 

em diferentes contextos. A proposta do presente trabalho, favorece a divulgação das ações 

desenvolvidas no projeto “Produção de Álcool em Gel no IFC-CAS” e auxilia no processo 

de conscientização sobre aspectos da gripe H1N1 e do Covid-19 ressaltando sobre os 

métodos de prevenção desses temas atuais de saúde pública, fato este que ressalta a 

importância do desenvolvimento de um website visando ampliar o acesso a essas 

informações altamente relevantes para a sociedade.  

Diante disso, o objetivo do website é, especificamente, servir como ferramenta 

de divulgação científica. Sendo de fácil acesso para a comunidade/população que não 

possui os conhecimentos oferecidos na sala de aula, portanto serve como uma ferramenta 

para que os tópicos da ciência que são apresentados e trabalhados no projeto tenham mais 

alcance. Disponibilizará informações favorecendo a conscientização da saúde no contexto 

escolar, além de divulgar dados, curiosidades a respeito das pandemias, entre outros. De 

acordo com Campos (2015), uma das definições de divulgação científica diz que também 

serve como meio de alfabetizar cientificamente as pessoas de comunidades menos 

favorecidas com o objetivo de promover a inserção social principalmente àqueles de parcela 

excluída. 

O projeto Produção de Álcool em Gel no IFC-CAS tem o propósito de 

conscientizar os alunos da instituição e comunidades externas sobre as gripes H1N1 e 

Covid-19, como também o uso do álcool em gel 70% como forma preventiva. A ação teve 
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início no ano de 2017 pela professora de química, coordenadora do projeto, atendendo 

somente alunos de terceiro ano do ensino médio. E devido a sua ampliação no ano de 

2018, atendendo às outras instituições de ensino, foi levantada a necessidade do 

desenvolvimento de um website como meio de divulgação e cadastro/inscrição no projeto, 

proporcionando a praticidade tanto aos participantes, quanto aos organizadores do projeto. 

 No final de 2019, durante o desenvolvimento do trabalho, ocorreu outra 

pandemia do novo coronavírus o qual foi identificado em Wuhan na China, e denominado 

Covid-19 (SARS-CoV-2). Diante da crise de saúde o projeto auxiliou também em 2020, 

junto da instituição IFC-CAS, nas doações de álcool em gel 70% para instituições públicas 

de saúde necessitadas do produto. Todas as doações foram realizadas através de pedido 

por um link (feito na plataforma Google Forms) disponibilizado pela equipe organizadora do 

projeto. Logo após a conclusão do desenvolvimento do website todas as doações e 

colaborações foram realizadas através do mesmo, justificando mais uma vez a importância 

da sua elaboração como um meio de divulgação científica tornando-se uma ferramenta 

adicional para facilitar e ampliar o envolvimento da comunidade externa.  

Para o desenvolvimento do website, foram delineados alguns objetivos 

específicos como: analisar as necessidades do projeto e realizar o levantamento de 

requisitos, cadastrar os participantes no website, inscrever os participantes para realizar o 

curso do projeto, textos informativos sobre as pandemias, divulgar o projeto - imagens de 

eventos, o curso, a agenda, entre outros, espaço para pedidos e doações (colaboração) e 

monitorar e gerenciar as informações. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada como base para obtenção de resultados foi o Trabalho 

em Conclusão de Curso que estamos desenvolvendo desde o segundo ano do técnico em 

informática no IFC-CAS. Foi utilizada a pesquisa descritiva quantitativa e qualitativa. Devido 

ao fato de atuarmos como monitores voluntários do projeto foi possível realizar o 

levantamento de alguns dos requisitos com base nas experiências obtidas anteriormente. 

E para complementar o levantamento foram aplicados dois questionários com intuito de 

coletar as posições de alunos e professores participantes do projeto. Essa técnica define-

se como quantitativa e facilitou a compreensão através dos dados obtidos.  

Obtiveram-se 47 questionários respondidos, sendo 40 de alunos participantes e 

7 de professores técnicos. Todas as respostas, em forma de gráficos, serão apresentadas 

nas figuras a seguir. 
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Figuras 1 e 2 – Resposta Professor/Técnico 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Figuras 3 e 4 – Resposta Professor/Técnico  

 

Fonte: Autores, 2019. 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O website está operando e tem as funcionalidades requisitadas, por meio do 

levantamento de requisitos, e mostrou ser uma ferramenta eficaz tanto para processos 

anteriores que eram manuais quanto para divulgar os conteúdos e trabalhos realizados no 

projeto de extensão ampliando-o ainda mais, proporcionando que as pessoas tenham o 

conhecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão que acontecem no Instituto 

Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio. 

A seguir destacam-se as principais telas do sistema que são: inicial, cadastro, 

login e faça parte (doação/colaborador).  

 

3.1 CONHECENDO O WEBSITE 

Apresentamos nessa seção as características e a estrutura das principais telas 

que compõem o nosso website. A tela Inicial (Figura 5) apresenta um resumo sobre o 

projeto junto de uma sequência de cards que mostram informações sobre o que as ações 

ofertadas.  
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Figura 5 – Tela Inicial 

 

Fonte: os autores, 2020. 

 

Outra tela que compõe o website é a tela Cadastro (Figura 6), contendo um 

repositório de campos sendo eles: nome completo, senha, CPF, data de nascimento, sexo, 

e-mail e instituição. Caso o usuário já tenha efetuado o seu cadastro, ele poderá realizar 

login. Os campos que contêm a tela Login (Figura 7) são e-mail e senha. 

 

Figura 6 – Tela Cadastro 

 

Fonte: os autores, 2020. 

Figura 7 – Tela Login 

 

Fonte: os autores, 2020. 

 

Além destas, outra que apresenta um dos requisitos fundamentais para a 

praticidade dos organizadores do projeto é a tela Inscrição (Figura 8), está disponível só 

para usuários cadastrados no sistema, contém um formulário com 7 perguntas. Após a 

conclusão do curso do projeto o participante deverá enviar um relatório sobre o projeto – o 

que aprendeu, o que foi visto, entre outros – para a obtenção do certificado.  
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Figura 8 – Tela Inscrição 

 

Fonte: os autores, 2020. 

 

Com a ocorrência da pandemia no ano de 2020, a tela Faça Parte (Figura 9 e 

10) se tornou ainda mais relevante para as ações do projeto, pois, traduz-se como uma 

forma de vincular os membros da comunidade externa que tenham interesse em receber 

ou colaborar de alguma forma com o projeto. Na tela “faça parte” encontram-se dois 

espaços os quais contém uma breve explicação sobre como se tornar um colaborador ou 

como receber uma doação, além disso contém um formulário para preenchimento, com 

dados básicos dos interessados, para que após esse contato inicial os organizadores 

entrem em contato para maiores informações. Isso agiliza o processo e concentra todas as 

informações, facilitando assim as ações do projeto.  

 

Figura 9 – Tela Faça parte: sessão 

Colaborador 

 

Fonte: os autores, 2020. 

Figura 10 – Tela Faça Parte: sessão 

Doação 

 

Fonte: os autores, 2020.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De forma geral, os objetivos propostos por esse projeto foram concluídos com 

êxito. Mediante as necessidades de cadastramento de participantes e divulgação das ações 
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extensionistas promovidas pelo projeto, o desenvolvimento de um website mostrou ser uma 

medida eficaz, visto que atingiu todos os objetivos propostos e compreendeu todos os 

requisitos necessários para seu funcionamento, reunindo informações e apresentando 

praticidade e facilidade de acesso.  

À medida que o website foi sendo desenvolvido, foram necessárias as aplicações 

interdisciplinares de conhecimentos adquiridos em disciplinas da área de ciências exatas e 

biológicas, bem como do curso técnico em informática, como a disciplina de Banco de 

Dados, Programação para Web e Engenharia de Software. Tais disciplinas auxiliaram na 

criação de websites, levantamento de requisitos para o mesmo, entre outros. Após a 

hospedagem e testes realizados, concluiu-se que as atualizações e aprimoramento, como 

por exemplo a inclusão da página “Faça Parte” (colaboradores/doação), conseguiram 

atingir os requisitos apontados inicialmente.  
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Resumo: Este trabalho que é resultado de um trabalho de Conclusão de Curso teve como objeto de 
pesquisa o programa Conectando Saberes (CS), desenvolvido no curso Técnico em Química 
Modalidade Integrado (TQI) do Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Jaraguá do Sul 
(Centro) (IFSC-JAR). O objetivo principal foi analisar, sob a perspectiva dos estudantes já formados, 
as contribuições que o referido programa teve no perfil desses egressos. Para isso, além de pesquisa 
documental realizada nas Diretrizes do Programa de Iniciação Científica - CS e no Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC), realizou-se entrevistas com três docentes do IFSC-JAR, bem como a 
criação de um formulário online enviado através do Google Drive aos egressos do curso TQI. De 
acordo com os dados compilados, destacou-se o relato dos egressos que classificaram o programa 
predominantemente como uma ótima experiência, pois ao longo do seu processo estimulou o 
trabalho em grupo, bem como permitiu a compreensão da metodologia científica, e especialmente, 
a construção da autonomia, sendo ainda, marcadamente reconhecido pelos egressos e docentes 
entrevistados como um diferencial do curso.  
 
Palavras-Chave: Educar pela pesquisa. Educação Científica. Conectando Saberes. Técnico em 
Química Modalidade Integrado. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação no Brasil tem vivido um momento de crise, principalmente 

dentro dos espaços institucionalizados. Pesquisadores como Canário (2005) e 

Stecanela e Williamson (2013) apontam que os impasses são dos mais diversos, 

desde os problemas com a democratização da escola aos fatores intra e 

extraescolares. Em vista disso, buscar mudanças no modelo atual de educação 

vivenciado na maioria das escolas brasileiras além de necessário é urgente, e 

dentre as diversas metodologias de ensino e/ou princípios pedagógicos indicados 

por educadores como Freire (1996), Demo (2011), entre outros, tem-se o educar 

pela pesquisa. 

O educar pela pesquisa tem como objetivo promover a pesquisa científica 

para o estudante, propiciando o questionamento crítico e inovador, tirando o 

estudante do perfil passivo, e colocando-o como um ser ativo no processo de 

ensino-aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento de habilidades aos 

cidadãos, como aprender a aprender e saber pensar para intervir de modo inovador 

no ambiente em que vive. 

E é nesse caminho, do educar pela pesquisa, que o programa 

Conectando Saberes (CS) foi introduzido na matriz curricular do Projeto Pedagógico 
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do Curso (PPC) do curso Técnico em Química Integrado (TQI) do IFSC-JAR, que 

tem como objetivo trabalhar a interdisciplinaridade através da pesquisa, por meio 

de projetos orientados por professores da instituição (DIRETRIZES DO 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CONECTANDO SABERES, 2017). 

O CS acontece em seis das oito fases do curso, e cada projeto é seguido 

de sua execução, propiciando então três ciclos de pesquisa no decorrer do CS no 

curso TQI. Nas fases ímpares há a escrita do projeto de pesquisa e nas fases pares 

a aplicação do mesmo. Na sétima e oitava fase do curso, os estudantes têm o 

Projeto Integrador (PRI), que assume o papel do CS de trabalhar a 

interdisciplinaridade e a pesquisa científica (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

TÉCNICO EM QUÍMICA MODALIDADE INTEGRADO DO INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – CAMPUS 

JARAGUÁ DO SUL/CENTRO, 2010). 

Este estudo teve como principal objetivo averiguar a perspectiva dos 

egressos do curso em relação ao programa, analisando os resultados atingidos pelo 

mesmo e verificando se os mesmos atendem a expectativa estabelecida para o 

programa. Para isso, estudou-se a construção do CS, o desenvolvimento do CS 

dentro da instituição e, principalmente, quais as implicações que a vivência nesse 

programa têm produzido na formação dos egressos. 

 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Pesquisas na área da educação nos últimos anos têm mostrado os 

desafios em relação às práticas e às políticas públicas para a Educação Básica no 

Brasil. Ela tem sido um dos focos de reflexões e ações tanto no meio acadêmico, 

quanto no da gestão pública, da sociedade e da mídia. Reconhecidamente se sabe 

que tanto a metodologia tradicional quanto a tecnicista são vistas em muitas 

discussões com grande fragilidade frente aos desafios da educação 

contemporânea. 

Como possibilidade frente a tais metodologias, têm se destacado o 

Educar pela Pesquisa, amplamente defendida por autores como Chassot (2011), 

Demo (2011), dentre outros, uma vez que essa instrumentaliza o sujeito para viver 
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numa sociedade que está em constante metamorfose. 

No educar pela pesquisa, em conformidade com Prestes (2008) a 

investigação se torna um princípio científico, pois contribui para a construção do 

conhecimento, e educativo, uma vez que promove o questionamento crítico e 

inovador. Também propicia a reconstrução, o enriquecimento e a complexificação 

de conhecimentos dos indivíduos envolvidos no processo do aprender.  

Além disso, em consonância com Demo (1997), a pesquisa deve ser 

internalizada como uma prática escolar cotidiana e não como um projeto especial 

que ocorre na instituição escolar ofertada para alguns, realizada por poucos e, pior, 

opcional, como se o ato de pesquisar não estivesse diretamente relacionado ao 

processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, para romper este paradigma, é 

imprescindível que haja um trabalho pedagógico em conjunto, contemplando todos 

os sujeitos constituintes da instituição escolar, pois a intenção não é que alguns 

sujeitos se tornem pesquisadores, mas sim que a escola se torne pesquisadora 

 E é nessa perspectiva que o IFSC-JAR implantou o CS no seu curso TQI. 

Cabe agora, depois de alguns anos de execução e um número que pode ser 

considerado representativo de egressos avaliar até que nível o programa cumpriu 

com seu desafiante papel. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 

A presente pesquisa foi realizada como Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Física do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – Câmpus 

Jaraguá do Sul/Centro (IFSC-JAR)1, objetivando explorar centralmente a percepção 

dos egressos do curso Técnico em Química Modalidade Integrado (TQI) do IFSC-

JAR em relação ao Programa Conectando Saberes (CS).  

Esta pesquisa é de acordo com Fonseca (2002), um estudo de caso, uma 

vez que o seu objeto é o programa de uma instituição escolar, e o objetivo do estudo 

 
1 DE OLIVEIRA, Eliza Cristina. O educar pela pesquisa: um estudo sobre as percepções dos egressos 

acerca do programa Conectando Saberes. Jaraguá do Sul. 2018. 
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é conhecê-lo com certa profundidade. Além disso, ainda pelo mesmo autor, se trata 

de uma pesquisa de caráter quali-quantitativa. Qualitativa por não ter o 

conhecimento reduzido apenas a dados isolados, e por estar conectado a uma 

teoria explicativa. O sujeito-observador é parte integrante do processo do 

conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado e o objeto 

estudado não é um dado inerte e neutro, pois está repleto de significados e relações 

que sujeitos concretos criam em suas ações. E quantitativa posto que: 

Os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as 
amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da 
população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato 
real de toda a população alvo da pesquisa (FONSECA, 2002, p. 20). 

 

Para a verificação de como aconteceu a implementação do CS na 

instituição, bem como a análise do desenvolvimento do mesmo, realizou-se uma 

pesquisa documental, que para Lakatos e Marconi (2003) se trata de uma coleta de 

dados restrita a documento. Na realização da construção do histórico do CS, além 

da análise documental realizada via as Diretrizes do Programa de Iniciação 

Científica: Conectando Saberes e do próprio PPC do curso, também foram 

executadas três entrevistas semi estruturadas com três docentes da instituição de 

ensino. 

A entrevista semi estruturada se caracteriza, de acordo com Manzini 

(1990/1991) na criação de um roteiro composto por perguntas principais, 

complementadas por outras questões intrínsecas às circunstâncias durante a 

entrevista. A escolha dos docentes se deu pelo fato dos três terem sido 

coordenadores do curso TQI e por estarem presentes na instituição de ensino desde 

a criação e a implementação do curso concomitante ao programa.  

No que se refere às análises das contribuições que o CS proporcionou 

aos egressos, bem como as potencialidades e fragilidades que o programa 

apresenta, elaborou-se um formulário eletrônico disponibilizado por meio do Google 

Drive, entre novembro e dezembro de 2017, a todos os egressos do curso TQI que 

se formaram entre 2014.1 e 2017.1. O contato dos estudantes formados foi 

viabilizado por meio da coordenação do curso, que disponibilizou os e-mails de 

cento e quarenta e três egressos, sendo que trinta e oito responderam o formulário. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a construção do histórico do programa via entrevistas e 

documentos, se constatou que o CS foi concebido durante a elaboração do PPC do 

TQI do IFSC-JAR, no ano de 2010. O projeto de curso elaborado pelo corpo docente 

foi apresentado ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da mesma 

instituição, no dia 30 de novembro de 2010, já destacando a proposta de incluir um 

item que contemplasse a articulação entre pesquisa, ensino e extensão. Como não 

era possível ampliar a carga horária do curso, a inserção do projeto não poderia se 

dar através de uma unidade curricular específica, mas sim de maneira 

extracurricular e, de certa forma, interdisciplinar. 

Foi nesse contexto que surgiu a proposta de se pensar em algo que 

promovesse a iniciação científica já no Ensino Médio. É válido ressaltar que o CS 

não dispôs de nenhum modelo direto para ser criado. Como destacado pelos 

docentes entrevistados, toda a concepção e construção da proposta foi coletiva, 

com linhas iniciais estruturais, que se aperfeiçoaram em detalharam ao longo da 

implantação e execução, atingindo o status de um programa dentro do currículo do 

curso. 

Em relação à vida acadêmica e/ou profissional dos egressos, verificou-

se que 75% dos estudantes continuaram a formação acadêmica ingressando em 

alguma instituição de ensino superior. Entretanto, é de suma importância salientar 

que 70% destes ingressaram em um curso de ensino superior em uma instituição 

de ensino pública. Supõem-se, entre outros aspectos, que o alto percentual de 

egressos em instituições públicas está ligado a já terem a vivência em uma 

instituição pública federal, logicamente, também por ser gratuita, e não tão explícito, 

mas de senso comum, pela busca da qualidade dessas instituições.  

No que se refere aos aspectos positivos que o programa possui, os 

egressos elencaram o estímulo em relação ao trabalho em equipe, a necessidade 

da assiduidade, o desenvolvimento de responsabilidade e da capacidade de 

raciocínio, a interdisciplinaridade, além de instigar o questionamento e propiciar 

novos conhecimentos.  
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Ainda segundo os egressos, o programa cumpriu perfeitamente o seu 

papel de possibilitar a iniciação científica, possibilitando contato com artigos 

científicos, a metodologia científica, a passagem pelo crivo de bancas por meio das 

apresentações nos fins de semestres, a produção textual de artigos e relatórios, 

entre outras competências exigidas de um pesquisador.  

Nenhum egresso classificou a vivência com o programa como ruim ou 

péssima, e as justificativas para a classificação do CS ser tão aprazível estão 

relacionadas aos aprendizados propiciados pelo CS. De forma complementar à 

matriz curricular do curso técnico, o programa foi destacado por ter papel central no 

desenvolvimento da vida acadêmica, na inserção do estudante no meio acadêmico-

científico, no crescimento pessoal, bem como no desenvolvimento da autonomia e 

do senso crítico.  

Em suma, de acordo com os estudantes, o CS proporcionou para a vida 

acadêmica e/ou profissional contribuições indispensáveis, relatando que: “o 

programa CS é indispensável” (A25, 2017), ou na formação de cidadão pois, “[...] o 

técnico me mostrou que posso ser alguém que dentro de um ambiente consigo 

pensar diferente, pensar na causa de um problema para encontrar a melhor solução, 

por exemplo” (A31, 2017), além de muito evidenciado ao longo da pesquisa, 

trabalhar fortemente “[...] o desenvolvimento de autonomia [...]” (A33, 2017). 

É indispensável frisar que o conceito de autonomia, nada mais é do que 

“a capacidade de agir por si, de poder escolher e expor ideias, agir com 

responsabilidade”, (FREIRE 1996, 1999, 2005 apud PRETRONI; SOUZA, 2009, p. 

357). Além disso, também é fundamental destacar que “a autonomia não pode ser 

outorgada, mas se desenvolve com a participação do próprio educando, por outro 

lado, ela não nasce do nada, mas exige a mediação do educador” (PARO, 2011, p. 

200). 

No que se refere à compreensão da metodologia científica através das 

experiências com os projetos do CS, 86,8% egressos afirmam tê-la compreendido. 

Sendo assim, foi possível perceber que os objetivos do CS em relação ao educar 

pela pesquisa bem como promover a autonomia entre outras competências e 

habilidades foram atingidos na maioria dos estudantes, como reiteram os egressos 

e os docentes entrevistados. Este trabalho não considerou a aprendizagem do 

conteúdo abordado nas pesquisas, assim como a motivação nos estudos, e que 
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com toda certeza, são também elementos centrais no papel ímpar que o CS realiza 

no processo de formação dos estudantes do curso TQI. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O CS segundo relatos dos docentes entrevistados têm papel central nos 

bons resultados alcançados pelos estudantes e egressos do curso TQI. Além disso, 

se percebe que os egressos reconhecem a importância do CS na sua formação, e 

em especial, o quanto o programa promove o desenvolvimento da autonomia. Além 

disso, há fortes indícios de que a promoção da autonomia pode ser considerada 

uma das principais contribuições do CS no perfil desses egressos, conjuntamente 

é claro, com a promoção da iniciação científica. 

E por fim, vale o registro do sentimento de unicidade que pôde ser 

percebido ao longo de toda a pesquisa realizada. Um trabalho elaborado de forma 

articulada, respeitando a produção de cada grupo, que promove o que pouco ocorre 

na educação básica, a iniciação científica e a autonomia. Consequentemente, 

muitas instituições têm buscado referências nos trabalhos do IFSC-JAR, sendo esta 

pesquisa capaz de contribuir de alguma forma para a reflexão e a disseminação 

dessa ideia. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar como algumas das características sociodemográficas e 
acadêmicas se relacionam com o desempenho dos estudantes de Engenharia de Produção na prova do 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de Santa Catarina. Para isso, foram utilizados os 
microdados referentes ao ano de 2017, os mais recentes disponíveis. As variáveis analisadas foram a renda 
familiar mensal, a faixa etária, o sexo e a categoria administrativa da Instituição de Ensino Superior (IES). 
Como variável dependente, foi considerada a nota bruta da prova, que varia de zero a 100 pontos, sendo 
uma combinação linear das notas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Para a análise de 
dados foi utilizada a ANOVA e o teste Qui-Quadrado da Independência. Os resultados indicaram que todas 
as variáveis analisadas, com exceção do sexo, estão relacionadas de alguma forma ao desempenho 
desses alunos no Enade. Além disso, constatou-se que a renda está relacionada à categoria administrativa 
da IES e que os melhores resultados foram encontrados em universidades públicas federais. Essa análise 
foi realizada de forma geral e, também, separadamente por faixa de renda. Os resultados mostraram que, 
em média, os alunos das universidades públicas obtiveram melhores resultados no Enade, 
independentemente da renda. 
 
Palavras-Chave: Enade, Engenharia de Produção, Santa Catarina. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) é responsável por 

avaliar o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação no Brasil (INEP, 2020). 

Sendo um dos indicadores de qualidade da educação superior, o Enade é composto pela 

prova, pelo questionário de Avaliação Discente da Educação Superior, pelo questionário 

dos coordenadores de curso, e pela percepção do aluno sobre a prova (BRITO, 2008). 

Criado em 2004, em substituição ao Exame Nacional de Cursos (Provão), o 

Enade é aplicado em cursos de diversas áreas, revezadas em ciclos de aplicação, por 

meio de uma prova composta por itens de formação geral, comuns aos cursos de todas 

as áreas, e itens de componente específico de cada área. A nota bruta da prova varia de 

zero a 100 pontos, sendo que 25% dessa nota são referentes ao desempenho nos itens 

de formação geral e 75% ao desempenho nos itens de componente específico. Para o 

cálculo do “Conceito Enade”, todas as notas originais são padronizadas e reescalonadas 

de forma que assumam valores entre zero e cinco (INEP, 2020). 

Uma das áreas de aplicação do Enade é a Engenharia de Produção (EP), a 

qual teve origem nos Estados Unidos no início do Século XX, sendo chamada de 

Engenharia Industrial. No Brasil, ela chegou na década de 1950, já com o nome de 

Engenharia de Produção. Nota-se, desde então, um crescimento significativo no número 

ISSN: 2526-4044   p.  255 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

de cursos no país, o que pode ser justificado pelo caráter multidisciplinar de sua 

formação, possibilitando diferentes áreas de atuação (FURLANETTO; NETO; NEVES, 

2010, p. 41). 

O primeiro Enade referente ao curso de EP ocorreu em 2005. Desde então, 

mais cinco provas foram aplicadas, em 2008, 2011, 2014, 2017 e 2019. Em 2017, o 

Enade teve a participação de 19.925 alunos de 500 cursos de EP (SINAES, 2017). 

Apesar do último Enade para EP ter ocorrido em 2019, o último resultado divulgado é 

referente à edição de 2017. 

Estudos vêm sendo desenvolvidos tendo o Enade como temática. Rocha et al. 

(2018) estudaram a associação entre o desempenho de estudantes de Nutrição e fatores 

socioeconômicos, trajetória acadêmica e perfil da instituição; De Sousa et al. (2013) 

analisaram os conteúdos das provas do Enade do grupo VI de Engenharia; Salume et al. 

(2012) investigaram em que medida o Enade, para a área de Administração, permitiu a 

verificação das habilidades de domínio cognitivo necessárias ao perfil do administrador. 

Considerando que o Enade é uma importante ferramenta de avaliação da 

qualidade dos cursos de ensino superior do Brasil, torna-se relevante estudar os aspectos 

relacionados ao desempenho do estudante. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo 

identificar características sociodemográficas e acadêmicas relacionadas com o 

desempenho do aluno, do curso de Engenharia de Produção, no Enade do ano de 2017.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos deste estudo, foram utilizados os microdados do 

Enade referentes ao ano de 2017, obtidos no website no Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Como desempenho, foi considerada a 

“nota bruta da prova”, que é uma média ponderada das provas de conhecimentos gerais e 

conhecimentos específicos, variando de 0 a 100 pontos (INEP, 2020). Para fins de 

delimitação, foi analisado o resultado do Enade dos cursos de EP de Santa Catarina, no 

ano de 2017, como citado, por ser o ano mais recente com dados disponíveis. 

Os casos de interesse deste estudo são os concluintes dos cursos de EP, 

modalidade presencial, do estado de Santa Catarina, cujo tipo de presença no Enade foi 

“presente com resultado válido”, e que tiveram “participação com respostas válidas na 

prova”. Isso correspondeu a um total de 977 casos. 

As variáveis inicialmente consideradas para este estudo foram: “sexo”, “idade”, 

“renda familiar mensal” (em número de salários mínimos – sm), “categoria administrativa 
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da Instituição de Ensino Superior (IES), “turno da graduação”, e a “nota bruta da prova”. 

Cada uma das variáveis categóricas teve suas frequências analisadas. A Figura 1 

apresenta a frequência absoluta dessas variáveis. 

 

Figura 1 – Distribuição das variáveis sociodemográficas e educacionais. Enade, SC, 2017 

Frequência 

absoluta

Frequência 

absoluta

Masculino 700 Pública Federal 96

Feminino 277 Pública Estadual 140

Pública Municipal 56

Até 1,5 sm 50 Privada com fins lucrativos 256

De 1,5 a 3 sm 160 Privada sem fins lucrativos 429

De 3 a 4,5 sm 252

De 4,5 a 6 sm 175 Matutino 18

De 6 a 10 sm 207 Vespertino 10

De 10 a 30 sm 113 Integral 223

Acima de 30 sm 16 Noturno 726

Variáveis

 Sexo

 Renda familiar mensal

 Categoria administrativa da IES

 Turno de graduação

 Variáveis

 
Fonte: autoria própria a partir de dados do Inep (2020). 

 

Analisando as frequências absolutas dessas variáveis, foram realizados os 

seguintes ajustes: as faixas de renda “até 1,5 sm” e “acima de 30 sm” foram agrupadas 

com a faixa de renda mais próxima, por haver poucos casos nessas faixas (50 e 16, 

respectivamente); quanto ao “turno”, por existir uma grande concentração no turno 

noturno (726) e poucos casos nos turnos matutino e vespertino, essa variável foi retirada 

da análise; em relação à “categoria administrativa”, a categoria “Pública Municipal” foi 

excluída da análise, por haver poucos casos (56), quando comparada às demais. Por fim, 

a variável quantitativa “idade” foi transformada na variável categórica “faixa etária”, com 

quatro grupos: de 20 a 24 anos; de 25 a 29 anos; de 30 a 34 anos; 35 anos ou mais. Após 

esses ajustes, o tamanho da amostra passou a ser de 921 estudantes. 

As seguintes técnicas estatísticas foram utilizadas neste estudo: Análise da 

Variância (ANOVA) e o teste Qui-Quadrado da Independência. A ANOVA é uma técnica 

que permite a comparação das médias de grupos, de uma ou mais variáveis categóricas, 

em relação à uma variável quantitativa. E o teste Qui-Quadrado da Independência verifica 

a existência de relação entre variáveis categóricas. 

Na ANOVA, a variável dependente é necessariamente uma variável 

quantitativa, e o fator é uma variável categórica. A hipótese nula (H0) é a de que todas as 

médias são iguais, enquanto a hipótese alternativa (H1) indica que pelo menos um grupo 
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possui média diferente dos demais. Para decidir em relação à rejeição da hipótese nula, é 

utilizado o teste F. Quando se rejeita H0, há “efeito” do fator. E quando existe efeito de um 

fator que possui mais de duas categorias, as médias dessas categorias são comparadas 

por meio de testes post-hoc de comparações múltiplas (JOHNSON; KUBY, 2017). 

Neste estudo foi realizada, inicialmente, uma ANOVA na qual a variável 

dependente foi a “nota bruta” (de 0 a 100) e os fatores considerados foram: o “sexo”, a 

“faixa etária”, a “renda” e a “categoria administrativa da IES”. O “município da IES” foi 

utilizado como um bloco, com o objetivo de reduzir o termo de erro do teste de hipóteses, 

uma vez que ele representa uma fonte de variação relevante (VANDERBILT, 2020). 

Na etapa seguinte, utilizou-se o teste Qui-Quadrado da Independência a fim de 

verificar se existe relação entre “renda” e “categoria administrativa da IES”. O teste teve 

como hipótese nula a afirmação de que as variáveis são independentes, e como hipótese 

alternativa a afirmação de que há relação entre elas (JOHNSON; KUBY, 2013). 

Por fim, uma ANOVA de um fator (One-way ANOVA) foi realizada para cada 

categoria da variável “renda”, utilizando como fator a “categoria administrativa da IES”. O 

objetivo nesta etapa é avaliar o desempenho, na prova do Enade, dos alunos de cada 

faixa de renda – separadamente – em relação à categoria administrativa da IES. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a análise realizada, obtiveram-se estatísticas descritivas referentes à 

“nota bruta da prova” para cada uma das variáveis categóricas analisadas (Fig.2). 

A partir da análise da Figura 2, percebe-se que a nota bruta tem relação direta, 

mas não necessariamente significativa, com a renda familiar mensal, e relação inversa 

com a faixa etária, o que justifica a realização da ANOVA para testar se essas relações 

são estatisticamente significativas. A premissa de homogeneidade das variâncias foi 

observada com base no teste de Levene (valor-p = 0,988).  

 

Figura 2 – Estatísticas descritivas: nota bruta da prova segundo as demais variáveis do 

estudo. Enade, Santa Catarina, 2017 
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Variável Grupos Média Mediana
Desvio 

padrão
CV N válido % válido

Masculino 43,5 42,5 12,5 29% 662 72%

Feminino 42,4 40,7 12,2 29% 259 28%

Até 3 sm 40,2 39,3 10,2 25% 204 22%

De 3 a 4,5 sm 41,8 41,4 11,0 26% 240 26%

De 4,5 a 6 sm 42,9 41,8 12,9 30% 162 18%

De 6 a 10 sm 44,5 43,2 12,9 29% 198 22%

10 sm ou mais 50,2 49,0 14,0 28% 113 12%

Pública Federal 56,1 57,7 13,2 24% 96 10%

Pública Estadual 48,4 46,6 12,5 26% 140 15%

Privada com fins lucrativos 39,0 39,3 9,5 24% 256 28%

Privada sem fins lucrativos 41,1 40,4 11,2 27% 429 47%

20 a 24 45,0 43,8 12,3 27% 356 39%

25 a 29 43,4 42,9 13,2 30% 329 36%

30 a 34 41,3 40,4 10,7 26% 127 14%

35 ou mais 39,0 37,5 10,8 28% 109 12%

Sexo

Renda familiar 

mensal

Categoria 

administrativa 

da IES

Faixa etária

 
Fonte: autoria própria. 

 

O resultado da ANOVA (Anexo A) mostrou haver efeito significativo somente 

das variáveis “categoria administrativa” (F(3;888) = 20,322; valor-p < 0,001) e “faixa 

etária” (F(3;888) = 7,145; valor-p < 0,001); sendo a “categoria administrativa” a variável 

com maior efeito no desempenho do aluno na prova. As variáveis “renda” e “sexo” não 

apresentaram efeito ao nível de significância de 0,05 (valor-p de 0,109 e 0,068, 

respectivamente). 

Analisando o resultado do teste post-hoc de Duncan, apresentado na Figura 3, 

pode-se constatar que a faixa etária com o pior desempenho foi a de “35 anos ou mais” 

(média de 39 pontos). Já as faixas de “20 a 24 anos” e “25 a 29 anos” apresentaram os 

melhores desempenhos (média de 45 e 43,5 pontos, respectivamente). 

Quanto à “categoria administrativa da IES”, a categoria “pública federal” obteve 

a maior média (56,1 pontos) e as categorias “privada com fins lucrativos” e “privada sem 

fins lucrativos” não apresentaram diferença significativa entre si (valor-p > 0,05). 

 

Figura 3 – Resultado do teste post-hoc de Duncan: subconjuntos homogêneos da nota 

bruta da prova segundo a faixa etária, e da categoria administrativa da IES  

1 2 3

35 ou mais 39

30 a 34 41,3

25 a 29 43,5 43,5

20 a 24 45

Privada com fins lucrativos 39,1

Privada sem fins lucrativos 41,1

Pública Estadual 48,4

Pública Federal 56,1

Fatores Grupos
Subconjunto para a = 5%

Faixa etária

Categoria 

administrativa da 

IES
 

Fonte: autoria própria. 
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Como mencionado anteriormente, a variável “renda” não apresenta efeito 

significativo quando analisada juntamente com as demais variáveis. Porém, ao realizar 

uma ANOVA de um fator (Anexo B), sendo a “renda” o fator, ela passa a apresentar efeito 

(F(4;912) = 14,054 e valor-p < 0,001). Sendo assim, foi realizado o teste Qui-Quadrado da 

Independência com as variáveis “renda” e “categoria administrativa da IES” e notou-se 

que tais variáveis possuem relação significativa ( =139,85; valor-p < 0,001). A 

tabela com as frequências encontra-se no Anexo C, junto com o teste Qui-Quadrado. 

Como lá observado, a maior parte dos alunos da categoria administrativa “pública federal” 

pertence às faixas de renda “acima de 10 sm” e “de 6 a 10 sm”. 

A partir desses resultados, levantou-se a hipótese de que a categoria 

administrativa “pública federal” apresenta melhores resultados pois nela há predomínio de 

alunos pertencentes às faixas de renda mais elevadas. Diante disso, foram realizadas 

cinco ANOVAs de um fator, sendo uma ANOVA para cada uma das cinco faixas de renda, 

a fim de analisar o desempenho no Enade dos estudantes de cada faixa de renda, 

separadamente. Nessas ANOVAs, o fator analisado foi a “categoria administrativa da 

IES”. Os resultados estão apresentados na Tabela 1, em que se pode notar que existe 

diferença significativa entre pelo menos um dos grupos de “categoria administrativa”, com 

relação à nota bruta na prova do Enade, para todas as faixas de renda (valores-p < 0,01). 

O resultado do teste post-hoc de Duncan está apresentado na Figura 4. 

 

Tabela 1 – Resultado da ANOVA para cada faixa de renda 

ANOVA Faixa de renda analisada F (gl 1; gl 2) p-valor 

1 até 3 sm 5,042 (3; 200) 0,002 

2 de 3 a 4,5 sm 10,428 (3; 236) 1,8E-6 

3 de 4,5 a 6 sm 13,308 (3; 158) 8,6E-8 

4 de 6 a 10 sm 16,312 (3; 194) 1,7E-9 

5 10 sm ou mais 9,601 (3; 109) 1,1E-5 

Fonte: autoria própria. 

 

Como mostra a Figura 4, não houve diferença significativa entre médias do 

desempenho dos alunos das IES “privadas com fins lucrativos” ou “sem fins lucrativos” em 

todas as faixas de renda, representando as menores médias do Enade. No caso da renda 

de “até 3 salários-mínimos”, essas categorias administrativas também não diferem do 

desempenho dos alunos das IES “públicas estaduais”. Nessa mesma figura, nota-se 

também que nas faixas de renda “de 4,5 a 6 sm”, “de 6 a 10 sm”, e “acima de 10 sm”, o 

desempenho dos alunos das IES públicas estaduais e federais não foram 

significativamente diferentes entre si; e ambas possuem as médias mais altas para essas 
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faixas de renda. Já no caso das rendas “até 3 sm” e “de 3 a 4,5 sm”, os alunos das IES 

“públicas federais” obtiveram os melhores desempenhos, quando comparados com as 

demais categorias administrativas. 

 

Figura 4 – Resultado do teste post-hoc de Duncan por faixa de renda: subconjuntos 

homogêneos da nota bruta da prova segundo a categoria administrativa da IES  

1 2 3

Privada com fins lucrativos 63 38,5

Privada sem fins lucrativos 104 39,6

Pública Estadual 29 43,1

Pública Federal 8 51,6

Privada com fins lucrativos 81 38,6

Privada sem fins lucrativos 119 41,9 41,9

Pública Estadual 30 45

Pública Federal 10 56,8

Privada com fins lucrativos 81 39,8

Privada sem fins lucrativos 54 41,2

Pública Estadual 18 54,2

Pública Federal 9 58,5

Privada com fins lucrativos 43 37,5

Privada sem fins lucrativos 88 42,2

Pública Estadual 41 50,9

Pública Federal 26 54,1

Privada com fins lucrativos 13 41,6

Privada sem fins lucrativos 35 44 44

Pública Estadual 22 50,7 50,7

Pública Federal 43 57,5

de 4,5 a 6 sm

de 6 a 10 sm

acima de 10 

sm

Subconjunto para a = 5%
Renda Categoria administrativa da IES n

até 3 sm

de 3 a 4,5 sm

 
Fonte: autoria própria. 

 

Com isso, pode-se dizer, com base na Figura 4, que os estudantes de IES 

públicas federias apresentam, em média, melhor desempenho na prova do Enade, 

independentemente de suas faixas de renda. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Este estudo buscou identificar características sociodemográficas e acadêmicas 

relacionadas ao desempenho dos alunos de EP de Santa Catarina no Enade de 2017. 

Para isso, foram consideradas nas análises inferenciais as seguintes variáveis: sexo, 

categoria administrativa da IES, faixa etária e renda familiar mensal.  

Das variáveis analisadas conjuntamente, foi identificado um maior efeito da 

“categoria administrativa”, seguida da “faixa etária”; em que as IES públicas federais têm 

a melhor média, e os estudantes mais novos também. Além disso, após ser constatada 

uma relação entre renda e categoria administrativa, pois um alto percentual dos alunos 
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das universidades públicas federais estão nas maiores faixas de renda, foi realizada uma 

análise para cada uma das faixa de renda. O resultado evidenciou que os alunos das 

públicas federais obtiveram maiores médias em todas as faixas de renda; sendo que, nas 

faixas “4,5 a 6 sm”, “6 a 10 sm” e “10 ou mais”, o desempenho não é significativamente 

diferente das públicas estaduais. 

Os resultados encontrados neste estudo apontaram para um desempenho 

melhor dos estudantes das universidades públicas. Porém, esse resultado pode ser 

devido ao efeito de variáveis intervenientes, como por exemplo o turno da graduação. 

Assim, recomenda-se, para estudos futuros, investigações mais aprofundadas sobre 

essas variáveis e suas relações com o desempenho do estudante. Recomenda-se ainda 

que o presente estudo seja ampliado às demais edições do Enade, a fim de investigar se 

o resultado obtido se mantém ao longo dos anos. 
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Resumo: O presente artigo faz parte de um projeto de pesquisa iniciado em 2015. O projeto trata-se da 
análise bibliométrica da matemática aplicada em artigos científicos que se iniciou pela área de engenharia. O 
estudo bibliométrico, enquanto modalidade de pesquisa, é utilizado para realizar levantamento da quantidade 
e qualidade de artigos sobre um tema de determinada área. Em anos anteriores realizou-se esta pesquisa 
nas áreas de geografia, ciências biológicas e no corrente ano, foi analisada a área de artes. Em síntese, o 
objetivo desta pesquisa, no decorrer destes anos, é identificar quais conteúdos de matemática são aplicados 
com mais frequência nos artigos científicos de diferentes áreas e se existem conceitos comuns utilizados. No 
presente artigo, detalha-se a metodologia e as informações coletadas na pesquisa na área de artes. Utilizou-
se a pesquisa bibliométrica longitudinal, últimos 13 anos, onde foram selecionados 100 artigos das subáreas 
de artes, publicados no período de 2006 a 2019, em periódicos com Qualis A e B. O mesmo ocorreu com as 
demais áreas, variando o número de artigos consultados e o período. Constatou-se nos artigos analisados 
nas diferentes subáreas de artes, que os conteúdos com maiores frequências foram números romanos e 
geometria plana. Esclarece-se que os resultados das demais áreas foram compilados e publicados, no final 
de cada ano, e que posteriormente pretende-se realizar uma compilação dessas 4 áreas pesquisadas: 
engenharia, geografia, ciências biológicas e artes.    
 
Palavras-Chave: Análise Bibliométrica. Matemática. Artes. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), desenvolvido e 

gerenciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), é um 

sistema que divulga resultados de uma prova aplicada em grande escala para alunos do 5º 

e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio, com objetivo de diagnosticar o 

nível da educação básica, ou seja, a qualidade da educação básica brasileira, por meio de 

níveis.  

Os últimos dados publicados pelo sistema foram no ano de 2017. Os resultados 

são divididos em níveis de proficiência, os quais variam de 1 a 10: quando mais alto o nível, 

considera-se que os alunos tenham melhores habilidades em mais conteúdo. Nesta última 

avaliação, em 2017, os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental apresentaram nível 4 de 

proficiência em matemática, neste nível indica que os alunos não apresentam habilidades 

como: converter mais de uma hora em minutos e calcular a área de um retângulo entre 

outras. Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental apresentaram nível 3 de proficiência 

em matemática, ou seja, não apresentam habilidades para resolver uma equação do 1º 
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grau e/ou converter número da unidade de medida metros para centímetros em situações 

problemas. Este déficit aumenta, à medida que se avança o grau de escolaridade. Nota-se 

que os alunos do 3º ano do Ensino Médio apresentaram nível 2 de proficiência em 

matemática, o que é bem preocupante, pois indica que os alunos não apresentam 

habilidades com operações fundamentais com números naturais. Estes dados remetem a 

discutir o sistema de ensino brasileiro. 

Para reverter o quadro do baixo aprendizado no Brasil, conforme foi exaustivamente 
relatado, o País deve elevar a prioridade dada a educação no conjunto das políticas 
públicas formuladas pela União e pelos Estados e municípios. A sociedade também 
deve estar mais consciente da importância do fator educação para o 
desenvolvimento pessoal e coletivo, sempre atenta, cobrando do poder público 
ações mais efetivas e acompanhando o cotidiano escolar dos seus filhos para exigir 
que a escola funcione melhor, que a quantidade de dias letivos prevista seja 
efetivada e os conteúdos curriculares cumpridos. Enfim, é necessário um conjunto 
de ações que reverta o quadro geral da qualidade do ensino-aprendizagem, tarefa 
de todos. (ARAÚJO; LUZIO, 2005, p. 67). 

Dentro do conjunto de fatores citados acima, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) aponta sugestões e propostas de ações metodológicas: 

É consensual a idéia de que não existe um caminho que possa ser identificado como 
único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, da Matemática. 
No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é 
fundamental para que o professor construa sua prática. (BRASIL, 1997, p. 42). 

As pesquisas que apresentam resultados da matemática aplicada, como a de 

Silva et al (2015), no artigo intitulado “Análise bibliométrica de matemática aplicada nos 

artigos científicos de engenharia”, Lopes et al. (2016), no artigo “Análise bibliométrica da 

matemática aplicada nos artigos científicos de geografia”, revelam a aplicabilidade dos 

conteúdos de matemática em diversas situações, ou seja, são possibilidades diferentes de 

apresentar e exemplificar a matemática, de forma aplicada.  

Corroborando com esta problemática, Micotti (1999) comenta: 

A aplicação dos aprendizados em contextos diferentes daqueles em que foram 
adquiridos exige muito mais que a simples decoração ou a solução mecânica de 
exercícios: domínio de conceitos, flexibilidade de raciocínio, capacidade de análise 
e abstração. Essas capacidades são necessárias em todas as áreas de estudo, mas 
a falta delas, em Matemática, chama a atenção. 

 Visando abranger mais áreas a presente pesquisa tem como objetivo identificar 

conteúdos de matemática utilizados em artigos científicos publicados na área de artes, por 

meio da análise bibliométrica longitudinal nos últimos 13 (treze) anos, elencando os 
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conteúdos de matemática que aparecem com maior frequência nesta área de 

conhecimento.   

 

2 METODOLOGIA 

 

A realização da pesquisa na área de artes iniciou em março de 2020, onde foram 

determinadas as estratégias de pesquisa entre a acadêmica bolsista, a coordenadora do 

projeto e colaboradores, tais como: pesquisa na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

para elencar os conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, seleção 

de artigos, leitura e registro dos dados coletados em planilha eletrônica.  

  O artigo apresenta os dados coletados com a pesquisa bibliométrica, que busca 

quantificar os conteúdos matemáticos presentes em publicações de artigos científicos na 

área de artes, em um período de 13 (treze) anos, tratando-se de uma pesquisa longitudinal. 

De acordo com Ferreira (2010, pag . 04), “A Bibliometria possui três leis básicas: Lei de 

Bradford (produtividade de periódicos), Lei de Lotka (produtividades de autores) e Lei de 

Zipf (frequência de ocorrência de palavras).” 

 A partir dessas leis, delineou-se a realização do estudo por meio da Lei de 

Zipf, que “também é conhecida como a lei do menor esforço” (FERREIRA, 2010, p. 6) (a 

partir da qual a pesquisa é feita por meio de palavras chaves), e também na lei de Bradford 

que, segundo Araujo (2006): 

(...) lei bibliométrica incide sobre conjuntos de periódicos. Com o objetivo de 
descobrir a extensão na qual artigos de um assunto científico específico apareciam 
em periódicos destinados a outros assuntos, estudando a distribuição dos artigos 
em termos de variáveis de proximidade ou de afastamento (...). 

Para realização da pesquisa, foram estabelecidos os encontros entre a 

acadêmica bolsista, a coordenadora e colaboradores do projeto semanalmente e de forma 

virtual, em função da pandemia do Covid-19, a fim de determinar as estratégias de ações 

do projeto. Tais ações visavam: 

a) Seguindo a classificação utilizada pela CAPES (BRASIL, 2012), e tendo como 

grande área a artes, determinou-se a seleção das áreas de conhecimento e suas 

respectivas subáreas. Como esta área apresenta uma grande extensão de subáreas, foram 

escolhidas, em comum acordo, que seriam contempladas 16 subáreas. Estas subáreas do 

conhecimento escolhidas encontram-se expressas na Tabela 01.  
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b) Estabelecer critérios para seleção dos artigos com conceito Qualis A e B, 

segundo classificação de produção intelectual da CAPES (BRASIL, 2014). Esta exigência, 

segundo Lopes (2016, p.3), “visou selecionar a produção científica com respaldo no interior 

da comunidade acadêmica.” 

c) Fazer a análise de todos os artigos selecionados, buscando os conteúdos 

matemáticos presentes nos mesmos. 

d) Adaptar planilha eletrônica contendo o devido fichamento dos artigos com: 

área, ano de publicação, autores, título e fonte, além de tabelas com frequência dos 

conteúdos matemáticos, apresentados neste artigo. 

Por fim, como resultado das análises, realizou-se a construção dos gráficos e as 

considerações finais. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisaram-se 100 artigos publicados entre 2007 e 2019 de diferentes subáreas 

de Artes, conforme a tabela de áreas de conhecimento/avaliação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) contidos em periódicos científicos 

com Qualis A e B. A verificação da Qualis de cada periódico, onde se encontram os artigos 

selecionados, foi feita junto à plataforma on line Sucupira, disponível no site da CAPES. A 

quantidade de artigos selecionados para esta pesquisa por subáreas, com a respectiva 

frequência relativa, pode ser verificada na tabela 01. 

Tabela 01: Número de artigos selecionados por subáreas de Artes 

Subáreas de Artes Artigos % 

Artes Plásticas 5 5% 

Canto 5 5% 

Cenografia 2 2% 

Cerâmica 4 4% 

Cinema 5 5% 

Coreografia 5 5% 

Dança 7 7% 

Desenho 8 8% 

Escultura 5 5% 

Fotografia 7 7% 

Gravura 8 8% 

Instrumentalização 6 6% 

Música 19 19% 
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Ópera 3 3% 

Pintura 6 6% 

Teatro 5 5% 

Total de artigos 100 100% 

Fonte: A autora, 2020. 

Inicialmente, optou-se por selecionar cinco artigos de cada área e, no decorrer 

da pesquisa, optou-se por agregar artigos.  Considerando as subáreas das Artes, a 

linguagem musical possui o maior número de artigos analisados, contando com 19% da 

totalidade, em função de uma das colaboradoras do projeto ser professora com formação 

em Artes/Música, houve uma dedicação maior para esta subárea. 

Na tabela 02, destacam-se os conteúdos encontrados na análise e seu 

percentual correspondente. A tabela de conteúdos foi desenvolvida de acordo com a nova 

BNCC. O Ensino Fundamental está organizado com unidades temáticas e cada uma das 

unidades apresenta seus objetos de conhecimento, esses objetos são o que se costuma 

chamar de conteúdo. O Ensino Médio não tem a separação tão detalhada, está dividido por 

competências e habilidades, não apresentando a separação com nomes de conteúdos 

como costuma-se ver.   

Tabela 02: Conteúdos matemáticos e suas respectivas frequências nos artigos de artes 

Nível de Ensino Conteúdo % 

 
 
 

Ensino 
Fundamental 

Números (múltiplos, divisores unidade de 
medida, conversão) 

10 

Números Romanos 60 

Potenciação e Radiciação 2 

Conjuntos 1 

Fração (porcentagem, razão e proporção) 18 

Álgebra (equações, linguagem algébrica) 2 

Geometria Plana (ângulos, plano cartesiano) 27 

Geometria Espacial 8 

Ensino Médio 

Números e Álgebra   6 

Geometria e Medidas 5 

Probabilidade e Estatística  3 

Fonte: A autora, 2020. 

Como o objetivo da pesquisa era encontrar conteúdos de Ensino Fundamental e Ensino 

Médio de maior frequência presentes nos artigos científicos das subáreas de artes, na tabela acima 

não foram citados conteúdos do Ensino Superior, identificados como: lógica, função exponencial e 

transformada de Fourier, convém destacar que os mesmos foram encontrados em um único artigo.  
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 Como observa-se na tabela 02, foram encontrados vários conteúdos matemáticos 

nos artigos, então o gráfico 01 é um filtro destas informações, apresentando os cinco conteúdos 

matemáticos mais evidenciados nos artigos pesquisados. 

Gráfico 01 - Conteúdos com maior frequência em artes 

 
Fonte: A autora, 2020. 

 

Observando-se no gráfico 01, o conteúdo com maior frequência dentre os 100 

artigos analisados na área de artes, foram os números romanos, aparecendo em 60% dos 

artigos selecionados. Na sequência observou-se que o conteúdo de geometria plana, está 

presente em 27% deles. E que o conteúdo de números fracionários, mais especificamente 

a porcentagem, encontrava-se em 18 % dos artigos, seguido de números (múltiplos, 

divisores, unidade de medida, conversões) com 10% e geometria espacial 8%.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo criar habilidades e competências para a 

produção de redação científica em acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, 

por meio da aplicação de investigação bibliométrica e identificar os conteúdos de 

Matemática Ensino Fundamental e Ensino Médio que se encontram mais presentes nos 

artigos científicos da área de artes através de uma pesquisa bibliométrica longitudinal.  

O estudo bibliométrico realizado identificou os conteúdos de matemática 

aplicados/presentes nos artigos científicos de artes, com classificação de conceito Qualis, 

segundo a tabela CAPES/CNPq. Analisando-se 100 artigos, constatou-se que os três 

conteúdos de maior incidência, foram os números romanos, utilizados em 60% dos artigos, 
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seguido dos números fracionários 18% de incidência, números (múltiplos, divisores, 

unidades de medidas, conversões) com 10% de incidência e geometria espacial com 8% 

de incidência, entre outros conteúdos de menor porcentagem.  

Analisando o resultado da pesquisa, acredita-se que os números romanos 

aparecerem com maior frequência, pelo fato de a artes estar presente desde a antiguidade, 

ou seja, os artigos se fundamentam em fatos históricos para justificar as pesquisas e 

aplicações da arte atual.   

A produção deste artigo, proporcionou uma experiência ímpar durante a 

graduação, tornando a posição de bolsista acadêmica do curso de licenciatura em 

Matemática do IFC- Campus Avançado Sombrio, uma oportunidade maior de alcançar o 

objetivo do curso: formar professores com qualidade. Consequentemente espera-se que o 

projeto tenha continuidade, abrangendo novas áreas, instigando os discentes a perceberem 

a importância de aprender matemática, visualizando e constatando suas diferentes 

aplicações. Além de proporcionar aos bolsistas trabalhar com pesquisa científica, uma 

experiência essencial na formação acadêmica. 
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O USO DE PROBLEMATIZAÇÕES ALIADO ÀS METODOLOGIAS ATIVAS: O 
PROTAGONISMO DISCENTE PARA A APRENDIZAGEM DE FUNÇÕES 

INORGÂNICAS 

Ingrid de Avila Gonçalves1, Joaquim José Xavier Pascal2, Naiane Machado Mariano 
Sartor3, Thamires da Costa Duarte4. 
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Resumo: As metodologias ativas dão ênfase à relação aluno e professor, no qual o aluno se torna o agente 
do processo de ensino, mudando paradigmas passados, onde o professor era o único detentor do 
conhecimento. Entre as metodologias ativas, a sala de aula invertida é uma estratégia ativa e um modelo 
híbrido, que otimiza o tempo da aprendizagem e do professor. A partir disso, uma outra estratégia empregada 
pelos professores para tornar o conteúdo menos abstrato é utilizar Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) em sala de aula para transpor de forma mais clara os conteúdos da disciplina e enriquecer a 
aprendizagem dos discentes. O objetivo do presente trabalho é aplicar problematizações com base na sala 
de aula invertida através da metodologia dos três momentos pedagógicos abordando o conteúdo de funções 
inorgânicas aliado ao uso de TICs em uma turma da primeira série do ensino médio no Instituto Federal de 
Santa Catarina - Campus Criciúma, no contexto do Programa Institucional de Bolsas de  Iniciação à Docência 
(PIBID). Foram elaboradas oito problematizações, no entanto, neste artigo, serão enfatizadas somente duas, 
com os seguintes temas geradores: “chuva ácida” e “tudo em excesso pode fazer mal”. Os resultados foram 
satisfatórios, no qual os grupos de alunos empenharam-se para pesquisar os conteúdos propostos pelos 
bolsistas e trouxeram apresentações que demonstravam domínio do conteúdo de funções inorgânicas. 
Também pode-se observar que, ao aplicar na turma problematizações com situações já conhecidas de seus 
cotidianos, a aprendizagem dos alunos se tornou muito mais significativa. Conclui-se que o uso de 
metodologias ativas em sala de aula é eficaz no ensino de Química, ao tornar os alunos protagonistas dos 
processos de ensino e aprendizagem. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Química, metodologias ativas, sala de aula invertida. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos, através de estudos realizados, percebeu-se a 

necessidade de tornar o aluno o protagonista de seu aprendizado e não apenas um receptor 

do conhecimento. Freire (1996, p. 12) destaca que “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar possibilidades para sua própria produção ou a sua construção”. O autor salienta 

que é preciso dar liberdade e autonomia ao estudante para que a aprendizagem seja 

significativa. Desta maneira, um dos métodos que permite ao aluno tornar-se um 

participante ativo em seu aprendizado é através das metodologias ativas.  

As metodologias ativas dão ênfase à relação aluno e professor, no qual o aluno 

se torna o agente do processo de ensino, mudando paradigmas passados, onde o professor 

era o único detentor do conhecimento. De acordo com Bacich e Morán (2018): 

Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos 
estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, 
interligada e híbrida. As metodologias ativas, num mundo conectado e digital, 
expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos, com muitas possíveis 
combinações. (BACICH; MORÁN, 2018, p.41) 
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Com o uso de metodologias ativas o aluno terá uma maior autonomia em sala 

de aula, desenvolvendo soluções a problemas que sejam comuns em seu cotidiano, 

atribuindo significações ao que está sendo estudado. As metodologias ativas precisam 

acompanhar objetivos bem definidos, nas quais o professor planeja sua aula de acordo com 

os resultados que ele pretende alcançar com a turma. Segundo José Morán (2015): 

Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em 
que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que 
tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais 
relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras 
novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. (MORÁN, 2015, p.17) 

 

Entre as metodologias ativas, a sala de aula invertida é uma estratégia ativa e 

um modelo híbrido, que otimiza o tempo da aprendizagem e do professor. De acordo com 

Bacich e Morán (2018): 

O importante para inverter a sala de aula é engajar os alunos em questionamentos 
e resolução de problemas, revendo, ampliando e aplicando o que foi aprendido 
online com atividades bem planejadas e fornecendo-lhes feedback imediatamente. 
(BACICH; MORÁN, 2018, p.57) 
 

A partir disso, uma outra estratégia empregada pelos professores para tornar o 

conteúdo menos abstrato é utilizar Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em 

sala de aula para transpor com uma melhor clareza os conteúdos da disciplina e enriquecer 

a aprendizagem dos discentes. Além disso, o uso de TICs em sala de aula permitirá a 

dinamização do ensino, sendo mais interativo, trazendo temáticas e exemplos que estejam 

presentes na realidade dos estudantes. De acordo com Bruno Leite (2015): 

As tecnologias criam novas chances de reformular as relações entre alunos e 
professores e de rever a relação da escola com o meio social, ao diversificar os 
espaços de construção do conhecimento, ao revolucionar os processos e 
metodologias de aprendizagem, permitindo à escola um novo diálogo com os 
indivíduos e com o mundo. As TICs são mais que um recurso didático para o 
professor, são parte integrante da vida dos alunos. Elas devem ser exploradas de 
diversas maneiras, gerando inúmeras possibilidades na prática educativa (LEITE, 
2015, p.32). 
  

Diante do que foi exposto, visando utilizar a sala de aula invertida, fazendo com 

que os alunos busquem pelo conhecimento através de pesquisas ou outros métodos e, 

posteriormente, retirem suas dúvidas com o professor, utilizou-se juntamente às TICs os 

três momentos pedagógicos de acordo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), que 

consistem em realizar uma problematização inicial, organizar o conhecimento e aplicá-lo.  

Para isso, conforme esses mesmos autores, a problematização inicial consiste 

em apresentar situações reais e que estejam presentes no cotidiano dos alunos e realizar 

a introdução dos conhecimentos contidos nas teorias científicas, de modo a desafiar os 

estudantes. Já o próximo momento, trata-se de organizar os conhecimentos que são 
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necessários para a compreensão da problematização e estudá-los. E no último momento, 

realiza-se a aplicação do conhecimento, destinado para incorporar, analisar e interpretar as 

situações juntamente aos conteúdos estudados, de modo a encontrar soluções para a 

problematização.  

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo aplicar problematizações 

com o uso da sala de aula invertida através da metodologia dos três momentos 

pedagógicos abordando o conteúdo de funções inorgânicas aliado ao uso de TICs em uma 

turma da primeira série do ensino médio no Instituto Federal de Santa Catarina - Campus 

Criciúma.  

 

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 conforme as etapas demonstradas 

na Tabela 01.  

Tabela 01 - Descrição das etapas de desenvolvimento das atividades.  

ETAPAS DESCRIÇÃO 

Primeira Elaboração das situações-problema, bem como a divisão das TICs.  

Segunda Definição de critérios de avaliação. 

Terceira Revisão e ajustes das situações-problema 

Quarta Apresentação da proposta para os estudantes, divisão dos grupos e 
sorteio das situações-problema 

Quinta Resolução e elaboração da apresentação das situações-problema  

Sexta Socialização da atividade para a turma 

Fonte: Autores (2020).  

 

Inicialmente, dividiu-se as funções inorgânicas entre os bolsistas e cada um 

desenvolveu uma problematização envolvendo uma temática presente no cotidiano dos 

alunos. Ao final de cada problematização foram elaboradas algumas perguntas que os 

alunos deveriam responder, de acordo com a temática retratada e com o conteúdo 

explicitado, além de nomear uma tecnologia que deveria ser utilizada para apresentar a 

resolução da problemática.  
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Além disso, os bolsistas definiram alguns critérios para a avaliação do 

desempenho dos alunos perante à atividade, sendo eles: o tempo de apresentação; cativar 

a turma; o envolvimento de todos os participantes do grupo; criatividade; procura por auxílio 

do monitor/bolsista e relatar ao final da apresentação a importância do trabalho, as 

dificuldades encontradas e qual relação do conteúdo apresentado com o cotidiano. Após 

isso, ocorreu uma revisão das atividades desenvolvidas com o professor supervisor a fim 

de verificar a coerência da problematização e das perguntas norteadoras.  

Foram elaboradas oito problematizações, como apresenta a Tabela 02, no 

entanto neste presente artigo, serão enfatizadas somente duas. 

 

Tabela 02 - Problematizações desenvolvidas pelos bolsistas. 

GRUPO TEMAS TIC 

1 Soluções de açúcar e sal Apresentação de slides 

2 Condutividade elétrica presente nos ácidos Simulador 

3 As flores e suas cores Vídeo 

4 Indicador ácido-base através do extrato de 

repolho roxo 

Simulador 

5 Chuva ácida Apresentação de slides 

6 A química no espaço História em quadrinhos 

7 Tudo em excesso pode fazer mal Vídeo 

8 Óxidos Mapa conceitual 

Fonte: Autores (2020). 

 

Após isso, dividiu-se a sala em grupos de cinco integrantes escolhidos conforme 

a afinidade e, depois as problematizações foram sorteadas para cada grupo. 

Posteriormente, os grupos se reuniram e conversaram com os bolsistas responsáveis pela 

problematização, os quais orientaram na elaboração das respostas e construção da 

apresentação através de um encontro programado durante a aula de Química do professor 

responsável pela disciplina ou, em um outro horário comum a todos, caso necessário.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos resultados e discussão serão abordadas as duas problematizações: “chuva 

ácida” e “tudo em excesso pode fazer mal”, conforme serão melhores descritas e 

detalhadas nas seções a seguir. 

 

3.1 CHUVA ÁCIDA  

 

A problematização inicial contextualizou os impactos causados ao meio 

ambiente através da chuva ácida. 

Na etapa organização de conhecimento, os alunos do grupo receberam quatro 

questões para pesquisar em casa e apresentar para toda turma. A primeira questão pedia 

para o grupo pesquisar o processo de formação da chuva ácida; na segunda questão, o 

grupo teria que demonstrar as reações químicas envolvidas neste processo; na terceira 

questão, o grupo teria que propor ideias para redução destes gases poluentes emitidos na 

atmosfera que formam a chuva ácida e na quarta e última questão, o grupo teria que coletar 

água da chuva em sua cidade e verificar o pH, relacionando com o valor teórico encontrado 

em suas pesquisas.  

Para socializar, ficou a critério do grupo as formas como iriam apresentar aos 

colegas de turma e aos bolsistas do PIBID, no entanto, foi solicitado que teriam que utilizar 

alguma TIC, durante a explicação do conteúdo. O monitor do grupo tinha que observar o 

cumprimento dos critérios estabelecidos entre os bolsistas. 

Na etapa aplicação do conhecimento, a TIC utilizada pelo grupo foi o software 

de apresentação Prezi, no qual o grupo fez um breve resumo em slides sobre a chuva ácida 

e sua formação, demonstraram também as reações químicas envolvidas e deram dicas de 

redução nas emissões de gases poluentes.  

O grupo trouxe duas amostras de água da chuva de dois locais diferentes da 

cidade, uma de um sítio e outra próxima a indústrias, onde pode-se verificar um pH menor 

na amostra coletada na área industrial da cidade. Logo após, o grupo apresentou uma 

paródia da música Let It Go com letras relacionadas ao tema gerador. Pode-se observar 

um grande engajamento e criatividade de todos os participantes do grupo, ao desenvolver 

várias formas de transpor o conteúdo de funções inorgânicas relacionando com as 

situações de seus cotidianos. 

3.2 TUDO EM EXCESSO PODE FAZER MAL 
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A problematização inicial consiste em relatar o dia a dia de um aluno que estava 

com muitas tarefas da escola acumuladas e começou a ingerir muito café, a fim de se 

manter desperto. No entanto, essa ingestão significativa trouxe alguns efeitos ruins, como 

a azia.  

Além da problematização, os alunos receberam cinco perguntas de modo a 

nortear a apresentação da temática e da função ácido aos demais colegas de turma e 

bolsistas. A perguntas do roteiro foram: Qual o pH do suco gástrico?; Qual a função do 

ácido clorídrico na digestão?; Quando a professora de Biologia falou de “certos 

medicamentos que contêm algumas substâncias para combater a azia”, de que tipo de 

substâncias ela estava falando?; Por que a mãe do garoto resolveu utilizar o leite de 

magnésia? Explique enfatizando o papel do anti ácido no estômago e por fim, o que é a 

reação de neutralização e como ela atua no estômago? Monte a equação que representa 

essa reação específica. 

Na socialização, os alunos precisavam utilizar a TIC já definida, que seria gravar 

um vídeo unindo as respostas das perguntas norteadoras. Para responder às perguntas, 

os integrantes do grupo contaram com a ajuda do professor que ministrava a disciplina de 

Química, bem como a da bolsista orientadora e encontros disponibilizados para a realização 

da atividade. Pode-se observar que os alunos abusaram de suas criatividades dando vida 

aos personagens da história e descrevendo as respostas das perguntas ao longo do vídeo.  

Ao término da apresentação, o vídeo surpreendeu a todos ali presentes, pois os 

conceitos químicos estavam todos corretos, houve cooperação de todos os integrantes do 

grupo e além disso, foi notória a participação e o entendimento por parte dos demais 

colegas de turma, uma vez que esboçaram reações positivas ao longo e ao término do 

vídeo. O vídeo tinha uma leve pegada humorística com um tom de seriedade bem 

trabalhado que fizeram todos gargalhar e compreender a temática, assim como os 

conceitos químicos envolvidos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Mediante ao que foi exposto, pode-se afirmar que o uso de metodologias ativas 

em sala de aula é eficaz para auxiliar os professores de Química a transporem os seus 

conteúdos da disciplina com maior clareza, assim como contribuiu para que os alunos 

compreendessem com mais facilidade o conteúdo de funções inorgânicas que foi abordado 
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pelas das problematizações. Também deve-se ressaltar a importância da mediação ao 

longo da atividade proposta, fornecendo suporte aos alunos em todos os momentos da 

construção do trabalho, criando assim vínculos entre os bolsistas e os discentes, 

estabelecendo novas conexões na relação aluno e professor.  

Pode-se observar que o objetivo do presente trabalho foi alcançado, pois ao 

aplicar o método da sala de aula invertida aliada a metodologia dos três momentos 

pedagógicos juntamente às TICs, obteve-se resultados importantes, uma vez que os grupos 

da turma se empenharam para pesquisar sobre as temáticas e responderam corretamente 

as perguntas norteadoras fornecidas pelos bolsistas. Os critérios para a avaliação de 

desempenho dos alunos foram cumpridos, já que os grupos cativaram a plateia, 

demonstraram domínio do conteúdo, respeitaram o tempo de apresentação, foram 

criativos, buscaram auxílio de seus monitores e em suas falas enfatizaram a importância 

do trabalho para a disciplina de Química. Além disso, conclui-se que, ao aplicar 

problematizações com situações presentes no cotidiano dos discentes, a aprendizagem 

tornou-se mais significativa a eles. 

Outro adendo foram as experiências que a realização da proposta agregou aos 

bolsistas do PIBID, o ato de trabalhar com TICs variadas, as pesquisas bibliográficas e a 

experiência em sala de aula enriqueceram a formação acadêmica. 
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Resumo: No processo ensino-aprendizagem o material didático tem papel fundamental, isso fica ainda mais 
evidente quando se trata de alunos com deficiência. Sendo assim, este artigo apresentará uma proposta para 
atendimento de alunos surdos público-alvo do IFSC/Câmpus Palhoça Bilíngue, que utilizam como primeira 
língua a língua brasileira de sinais (Libras) e como segunda, a língua portuguesa. O objetivo da pesquisa foi 
a construção de experimentos de física com a produção de vídeos explicativos em Libras. Foram realizadas 
pesquisas para a escolha dos assuntos a serem abordados, os passos seguintes foram a construção dos 
experimentos, elaboração dos roteiros e glosas, gravações dos vídeos com a sinalização em Libras (aluna 
pesquisadora surda) e captura da voz (aluna pesquisadora ouvinte) e por fim a edição. Para a execução de 
todas as etapas citadas acima os alunos pesquisadores utilizaram os conhecimentos adquiridos (construídos) 
em várias disciplinas do Curso de Comunicação Visual ao qual estão vinculados. O material produzido foi 
apresentado aos alunos surdos da escola na 1ª Mostra de Trabalhos dos Cursos Técnicos Integrados. E para 
hospedar os vídeos a equipe de pesquisadores criou um canal na plataforma youtube com o nome “Física em 
Libras”, foi criada também uma logomarca. Como resultado da mostra conseguimos um feedback dos alunos 
surdos que aprovaram os materiais que servirão de apoio às aulas de Física tanto para alunos surdos quanto 
para alunos ouvintes. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Física para surdos, Libras, material didático para surdos. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2008, foi aprovada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva que visou orientar as ações das políticas públicas nacionais para 

adequar o que já vinha sendo praticado, com as novas orientações a partir da publicação 

da Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, aprovada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006. Esse documento é um marco para o 

entendimento de que a escola é para todos. Outro ponto a ser considerado é que o ensino 

médio é o período em que o aluno deve consolidar sua autonomia intelectual e pensamento 

crítico, isso está destacado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação da Educação 

Nacional (LDB), Brasil (1996) em seu artigo 35, item 3. Além disso, objetiva o entendimento 

da base científica e tecnológica dos processos produtivos visando a preparação inicial para 

o trabalho e a cidadania do aluno. Isso pode ser percebido no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) Técnico Integrado em Comunicação Visual do Câmpus Palhoça Bilíngue que 

“fundamenta a sua construção em conhecimentos teóricos e práticos relacionados aos 

aspectos tecnológicos, linguísticos, culturais e pedagógicos da educação bilíngue 

(Libras/Português)” (PPC, 2014, p.10). 

A preocupação com a educação bilíngue se faz necessária, pois o número de 

ISSN: 2526-4044   p.  279 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

pessoas com deficiência auditiva no Brasil é considerável. O que pode ser percebido no 

último censo do IBGE (2010) realizado, em que os dados mostraram que mais de 9,7 

milhões de pessoas no Brasil possuem problemas auditivos e destas mais de 300 mil 

moram no estado de Santa Catarina. Dessa forma, é imprescindível a elaboração de 

materiais bilíngues para atendimento a este público, facilitando e auxiliando docente e 

discente na abordagem e entendimento dos temas vistos em aula. Porém, deve-se atentar 

para o fato de que o professor ao buscar estratégias para este público deve contemplar 

uma proposta bilíngue que alcance alunos surdos e ouvintes ao mesmo tempo, tornando o 

ensino igualitário para as diferentes turmas. Vale lembrar que: 

A Educação Inclusiva é um sistema educacional no qual os alunos com deficiência 
e necessidades educacionais especiais frequentam as mesmas aulas que os alunos 
sem deficiência, em escolas regulares, tanto públicas quanto privadas. Além disso, 
é garantido por lei que os alunos com deficiência recebam um profissional que os 
auxilie e materiais pedagógicos, para que possam acompanhar as aulas como os 
demais colegas de turma (VARGAS; GOBARA, 2014, p. 449). 
 

Reforçando, Pereira e Mattos (2017, p. 32) em seu trabalho intitulado Ensino de 

Física para surdos: Carência de material pedagógico específico, verificaram que a utilização 

de material adequado associado a sinais em Libras facilita consideravelmente não só o 

entendimento dos alunos, mas também o interesse deles pelas aulas. Assim, esse trabalho 

se justifica ao trazer uma proposta que atende turmas de alunos surdos, ouvintes e mista 

(constituída por alunos surdos e ouvintes). 

O objetivo do trabalho foi de elaborar experimentos de física com uma 

abordagem bilíngue. Para isso, foram necessárias a realização das seguintes etapas: 

Analisar as ementas da disciplina de Física do Curso Técnico Integrado em Comunicação 

Visual, a fim de escolher os experimentos e construí-los; elaborar os roteiros e as glosas; 

criar uma logo para identificação do projeto e abrir um canal na plataforma youtube; ensaiar 

a sinalização; gravar os vídeos e a voz e realizar as edições. 

Na seção a seguir, cada uma das etapas será abordada de forma mais 

detalhada, possibilitando um melhor entendimento do trabalho como um todo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no laboratório de física do Instituto Federal de Santa 

Catarina/Câmpus Palhoça Bilíngue, localizado na região metropolitana de Florianópolis, de 

março a dezembro de 2019. Participaram das atividades dois alunos ouvintes, uma aluna 

surda, uma tradutora/intérprete, além da professora coordenadora. 
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Vale destacar a importância da participação da profissional tradutora/intérprete 

de Libras durante todo o desenvolvimento do projeto, pois 

[...] segundo os surdos entrevistados, este profissional representa “os ouvidos e a 
voz do surdo”, colocam o TILs, como parte inerente da comunidade e cultura surda, 
contribuindo para a inclusão, interação, desenvolvimento, aprendizagem e 
qualidade de vida em todos os aspectos (SANTOS; MIGUEL, 2019, p. 170). 
 

Inicialmente havia a necessidade de selecionar os possíveis experimentos a 

serem construídos, para isso foi realizada uma análise das ementas da disciplina de física, 

foram escolhidos cinco experimentos dos quais três, foram efetivamente terminados no 

período da pesquisa. Para cada bloco de conteúdos relacionados aos protótipos a 

coordenadora do projeto que é professora de física do câmpus, elaborou uma aula sobre o 

tema a ser abordado. Permitindo assim, aos bolsistas sanarem suas dúvidas sobre os 

assuntos. Inclusive a aluna surda, já que em todos os momentos estava presente a 

intérprete. Essa estratégia contribuiu na qualidade das reuniões para elaboração dos 

roteiros e glosas dos vídeos, a Figura 1 mostra parte de um dos roteiros. 

Figura 1 – Parte do Roteiro do Experimento do Looping 

 
Fonte: arquivo dos autores 

A etapa seguinte consistiu nos ensaios para os vídeos, que foram gravados no 

estúdio do Núcleo de Produção Bilíngue (NPB) do câmpus.   

Após as gravações, foram realizadas as edições com estratégias voltadas à 

aprendizagem dos alunos surdos, envolvendo animações, imagens e demonstrações. 

Dessa maneira tornando o material mais dinâmico e visual. Isto levando em consideração 

que a aprendizagem pode se tornar significativa, se forem utilizados materiais de apoio 

apropriados o que dizem os autores Beltramin e Góis (BELTRAMIN; GÓIS, 2012, p. 4). 

Para a hospedagem dos vídeos a equipe criou um canal na plataforma youtube, 

intitulado “Física em Libras”. Com isso, percebeu-se a necessidade da criação de uma 

logomarca, que foi estampada nas camisetas utilizadas nas gravações e na 1ª Mostra de 

Trabalhos dos Cursos Técnicos Integrados. Em cada experimento foi colocado um Quick 

Response Code (QR Code). Assim, o aluno ou interessado, aponta a câmera do celular, 
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com o aplicativo previamente instalado (a depender do modelo do aparelho), e o vídeo é 

exibido instantaneamente. 

Os experimentos e vídeos resultantes desta pesquisa, serão apresentados na 

seção a seguir. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Experimentos 

 

Na Figura 2 são apresentados os três experimentos construídos, a saber: (a) 

Looping, (b) Câmara de Vácuo e (c) Plataforma Giratória. Além disso, mostra também um 

dos QR’s. 

Figura 2 – (a) Looping, (b) Câmara de Vácuo, (c) Plataforma Giratória e (d) QR code 

 

Fonte: arquivo dos autores 

Nos subitens a seguir são dados maiores detalhes sobre a construção dos 

experimentos. 

a) Looping: Para a construção deste experimento foram realizados diversos 

testes para o tipo de material, tamanho adequado, funcionalidade. Resultou em dois 

protótipos, ambos em base de MDF, um com trilho de alumínio e outro com trilho de 

mangueira transparente, para as demonstrações são utilizadas esferas de aço e bolinhas 

de sinuca em tamanho pequeno. 

b) Câmara de Vácuo: Nesse experimento foi utilizado um compressor de 

geladeira (doado ao projeto), uma base de MDF, mangueira e conexões de compressor de 

ar, um vacuômetro, abraçadeiras, recipientes de vidro grandes, vasos de vidro, plugs do 

tipo banana, puxadores, manta de borracha, MDF 6 mm, colas, fios elétricos, 

amortecedores, além dos materiais utilizados para a realização das demonstrações. Este 

experimento foi bastante complexo em sua construção, devido aos materiais a serem 

utilizados. 

c) Plataforma Giratória: Foi construída uma base em chapa de aço com um tubo 
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central no qual foram colocados dois rolamentos e apoiado neles outra chapa de aço sobre 

esta foi colocada uma base em MDF. Esse foi feito de forma que a parte superior gire 

livremente sobre a parte inferior que fica fixa ao solo apoiada em quatro amortecedores 

(pés de borracha), para esse experimento foi adquirida uma roda de bicicleta aro 26 e dois 

halteres de 1 kg. Tanto a roda como os halteres são utilizados nas demonstrações e 

explicação dos conteúdos. 

 

 

3.2 Vídeos 

 

Resultaram da pesquisa a produção dos vídeos: apresentação do canal e da 

equipe, energia cinética, potencial elástica, potencial gravitacional, mecânica e do Looping 

(estes estão prontos), inclusive com os áudios em português. O vídeo do experimento da 

Plataforma Giratória está em fase de conclusão. A Figura 3 (a) apresentada a página inicial 

do canal, depois são apresentadas as páginas iniciais de alguns dos vídeos que já estão 

disponíveis, são eles (b) Conheça o Nosso Canal, (c) Experimento Looping e (d) Energia 

Cinética.  

Figura 3 – Imagens capturadas do canal no youtube 

 

Fonte: Canal Física em Libras, plataforma youtube, 2020. 

A aluna atriz é surda e suas colaborações e sugestões para o melhor 

entendimento e atendimento do público-alvo foi de suma importância para o que foi 

desenvolvido no projeto. Em princípio os vídeos teriam legendas em português, porém a 

equipe achou mais conveniente que fosse colocada a explicação em voz, acompanhando 

a sinalização, possibilitando assim que os alunos com baixa visão pudessem também 

acessar o material de forma mais proveitosa. A Figura 4 (a) exibe a logomarca elaborada 

durante o projeto e (b) a aluna atriz com a camiseta do projeto em uma das cenas que foram 

gravadas, também é possível perceber a logo no canto superior direito da tela. 
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Figura 4 – (a) logomarca do projeto e (b) aluna Evellyn com a camiseta do projeto 

 

Fonte: arquivo dos autores 

Para Lodi et al. (2012, p. 4) é importante que o interlocutor seja alguém que 

domine a língua de sinais, pois segundo o autor esta atitude viabiliza a construção em Libras 

dos processos de escolarização dos alunos surdos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Elaborar um material didático que contemple as necessidades dos alunos surdos 

é um grande desafio. E este foi aceito e cumprido, dentro das possibilidades, pelos alunos 

pesquisadores, que tiveram a oportunidade de colocar em prática várias áreas de 

conhecimento do seu curso. Além da disciplina de Física, os alunos utilizaram seus 

conhecimentos em Linguagem Visual, Libras, Língua e Cultura Surda, Tecnologias de 

Informação e Comunicação, Design da Informação, Design Instrucional e Interfaces, 

Projeto de Identidade Visual, Produção Audiovisual, Animação e Tipografia. Sendo assim, 

foram contempladas unidades curriculares de todas as fases do Curso de Comunicação 

Visual ao qual pertencem os alunos envolvidos no projeto, vale lembrar que dois deles 

concluíram o curso em dezembro de 2019. 

O fato citado anteriormente, mostra que o objetivo do programa do Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC) de apoio à pesquisa como princípio educativo foi 

cumprido. 

O canal criado possui alguns vídeos já postados na plataforma. A Figura 5 traz 

um levantamento feito pela plataforma youtube, sobre o acesso aos vídeos colocados no 

canal.  
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Figura 5 – Tempo de exibição dos vídeos acessados 

 

Fonte: Canal Física em Libras, plataforma youtube, 2020. 

É possível perceber que foram realizados vários acessos aos vídeos, mesmo 

que não tenha sido feita divulgação em grande escala do trabalho desenvolvido. O 

momento de apresentação à comunidade escolar ocorreu na 1ª Mostra de Trabalhos dos 

Cursos Técnicos Integrados que aconteceu no IFSC/Câmpus Palhoça Bilíngue em 03 de 

dezembro de 2019. Nesse dia, os alunos surdos tiveram acesso aos experimentos e vídeos, 

como pode ser observado na Figura 6. Nela, é possível ver um dos alunos pesquisadores 

(a) apresentando a Câmara de Vácuo e também dois estudantes surdos (b) do câmpus 

explorando a Plataforma Giratória. 

Figura 6 – Fotos da 1ª Mostra de Trabalhos dos Cursos Técnicos Integrados 

 

Fonte: arquivo dos autores 

Como perspectiva futura pretende-se dar continuidade ao projeto com outros 

experimentos e vídeos. Com a pesquisa pode-se perceber a carência de materiais bilíngues 

de apoio aos alunos e professores, por isso é de suma importância o apoio à pesquisa e 

extensão. 
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Resumo: O presente estudo pretende abordar a aula prática de escavação arqueológica 
desenvolvida com a turma do segundo ano do Curso Técnico Integrado em Edificações do Campus 
Criciúma/SC, no ano de 2019.2, na componente curricular de Geografia. A arqueologia é uma ciência 
que tem como objeto de estudo a materialidade produzida pelas sociedades, sendo a cultura material 
um caminho possível para conhecer aspectos culturais das diversas sociedades em seus diferentes 
tempos e espaços. Neste sentido, a abordagem da arqueologia nas aulas de Geografia, tiveram 
como enfoque identificar as transformações sociais ocorridas em nosso país, não se restringindo a 
esfera cronológica, e sim atentando-se para as transformações no modo de vida da população 
brasileira e nas paisagens, fruto dos diversos agentes que atuam no espaço geográfico. Para o 
desenvolvimento da oficina foram realizadas algumas etapas metodológicas, sendo algumas delas: 
a) planejamento, b) aulas introdutórias c) oficina/trabalho de campo, e) análise dos dados por meio 
de fichas de observação que serão melhor detalhadas ao longo deste estudo. Além disso, julga-se 
necessário a contextualização de alguns temas e conceitos de autores abordados ao longo das 
aulas, como: arqueologia e patrimônio cultural. Por fim, relatamos alguns resultados alcançados, 
como: o desenvolvimento de fichas de observação do sítio arqueológico. 
 
Palavras-Chave: escavação arqueológica; arqueologia; patrimônio cultural. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Funari (2003), a Arqueologia caracteriza-se como uma 

ciência que tem como objeto de estudo a materialidade elaborada pelas sociedades, 

que fornecem aspectos de sua cultura ao longo do tempo.  Para Oser e Funari 

(2004, p. 22), a importância de estudos que utilizam vestígios materiais tem como 

função “[...] alterar as grandes narrativas de poder que são frequentemente 

representadas nos documentos [...]”. Ou seja, os registros documentais em vários 

suportes como os artefatos, ajudam-nos a conhecer aspectos de nossa sociedade 

do passado.  

Tendo isso em mente, foi proposto o projeto Oficina de Escavação 

Arqueológica: O Uso da Arqueologia em Sala de Aula desenvolvido na disciplina de 

Geografia, com a turma do segundo ano do Curso Técnico Integrado em Edificações 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), 

Câmpus Criciúma. A aula prática é fundamental para exemplificar aquilo que é 

abordado em teoria dentro da sala de aula, especialmente no estudo da 

arqueologia, já que utiliza a observação e manuseio de objetos, uma vez que, trata-
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se da análise de artefatos, acessórios, fósseis dentre outros objetos que, de alguma 

forma, expressam as características de um determinado povo ou época.  

Antes de iniciar a apresentação das etapas desenvolvidas na oficina, é 

importante destacar que sua realização parte da compreensão do conceito de 

arqueologia e a importância que há em aproximá-la do ambiente escolar e da sala 

de aula.  

 

2 PLANEJANDO AS AÇÕES: ALGUNS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O desenvolvimento da oficina de escavação arqueológica ocorreu em 

diversas etapas. A organização teve início durante o período de construção do plano 

de ensino da disciplina, atendendo aos documentos educacionais, o qual a BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular, 2017), prevê que:  

[...] os estudantes explorem conhecimentos próprios da Geografia e da 
História: temporalidade, espacialidade, ambiente e diversidade (de raça, 
religião, tradições étnicas etc.), modos de organização da sociedade e 
relações de produção, trabalho e poder, sem deixar de lado o processo de 
transformação de cada indivíduo, da escola, da comunidade e do mundo 
(BNCC, 2017, p.561). 
 

Nesse sentido, a primeira etapa consistiu no planejamento, escolha da 

temática vinculada ao conteúdo curricular e a definição da metodologia a ser 

desenvolvida com a turma. Um dos materiais consultados nesse período foi o 

documentário “A Arqueologia Vai à Escola: Uma Experiência Com Escavação 

Simulada1” coordenado pelos professores Cadu Dias Lopes (Midiaeducação), 

Eduardo Coelho (História), Maria Glória Mattos (Artes), Hélio Filho (Biologia) e 

Marcia Bezerra (Arqueologia). Com base no documentário e em outros estudos 

sobre o uso da arqueologia em sala de aula, foi possível ter mais clareza para definir 

os objetivos e para oficina. 

A segunda etapa ocorreu em sala de aula. Ao finalizar o conteúdo sobre o 

processo de urbanização brasileira, iniciamos a discussão sobre patrimônio cultural, 

arqueologia e cultura material. Aprendeu-se como estudo da arqueologia, que seus 

“artefatos” são vestígios documentais capazes de materializar traços do passado, 

funcionando como meio de acesso importante para conhecer como as sociedades 

 
1O documentário Experiência Com Escavação Simulada, disponivel em 
https://www.youtube.com/watch?v=GiIXbbohpQQ&feature=emb_logo. Acesso em fev. de 2019 . 
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passadas viviam. Após o debate em sala, ocorreu o desenvolvimento da oficina de 

escavação arqueológica ao ar livre.  

O espaço destinado para aula prática foi dentro do próprio pátio da instituição 

de ensino, mais precisamente em uma área plana, localizada entre a cantina e a 

quadra de esportes. A qual foram cavadas seis quadrículas, delimitadas com 

estacas de madeira e barbantes, com medida aproximada de 70x50cm. Nestas 

quadrículas, com profundidade aproximada de 40 cm, foram enterrados objetos, 

“réplicas” de diversas temporalidades, sendo alguns deles: pontas de flechas, 

ossos, pedras e fósseis (que simulam espaços de alimentação dos povos 

indígenas), porcelana, louças e antigas ferramentas (que buscavam simular 

utensílios dos povos colonizadores), e por fim, uma camada mais superficial com 

cacos de telhas (ferramentas que simulavam os vestígios do século XX).  

Antes de todos irem a campo, conversamos em sala sobre os procedimentos 

necessários para realizar uma escavação arqueológica e o quanto ela revela sobre 

as antigas civilizações, além de uma breve orientação sobre como transcorreria a 

aula prática. A turma foi dividida em cinco grupos, destes, quatro grupos 

desenvolveram a atividade de escavação e o quinto encarregou-se de documentar 

a oficina. Na etapa de desenvolvimento da oficina, cada grupo recebeu uma ficha 

técnica, a qual deveria ser preenchida com a quadrícula em que escavaram, o que 

encontraram durante a escavação, como eram os artefatos e quais as hipóteses da 

possível utilização por suas respectivas sociedades.  

As escavações foram feitas utilizando ferramentas (colher de pedreiro, 

pincéis, peneiras e luvas) para realizar a extração dos artefatos com muito cuidado, 

visando encontrar os objetos sem danificá-los, uma vez que, qualquer alteração no 

artefato encontrado dificultará na sua identificação e constituição de informações. 

Ao longo da aula prática, os grupos começaram a encontrar os objetos nas suas 

respectivas quadrículas, alguns mais superficialmente enquanto que outros mais 

soterrados. Os grupos escolheram uma melhor divisão entre si para que fosse 

possível realizar a atividade no tempo proposto, tendo isso em mente, ao ponto em 

que as escavações iam se seguindo, os objetos encontrados iam sendo separados, 

limpos, fotografados e analisados pelo grupo para que fosse possível preencher a 

ficha técnica. Já na etapa final, cada grupo enterrou os artefatos nos mesmos locais 

encontrados, para que futuras gerações também tenham a oportunidade de estudar 

tais sociedades. 
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Na sequência, abordaremos alguns resultados e discussões desenvolvidas 

ao longo do processo da oficina de escavação arqueológica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Depois da escavação, todos os objetos foram catalogados na ficha técnica 

indicando seu nome, a camada-profundidade em que foi encontrada, as suas 

respectivas medidas, uma breve descrição, um croqui e as hipóteses da possível 

utilização. Um processo que demandou atenção e cuidado, já que se tratava da 

formulação de hipóteses que se baseiam em análises minuciosas. 

 

FIGURA 1 - Equipes e os achados de suas escavações 

   

Fonte: Autores (2019) 

 

Durante a escavação, as equipes, além de manusear os objetos encontrados, 

debateram sobre sua suposta utilização por outros povos, conjecturaram acerca 

de sua datação, modos de vida como alimentação, rituais e sobre a localização 

geográfica. Em seguida, temos a representação da ficha técnica preenchida por 

um dos grupos, os quais foi possível registrar as informações coletadas em campo. 
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FIGURA 2 - Ficha técnica  

Fonte: Autores (2019) 

 

 Por meio do debate que se desenvolveu em campo com o encontro dos 

objetos, foi possível estabelecer algumas relações com os Sambaquis presentes no 

estado de Santa Catarina, em especial na Lagoa dos Freitas, situado no município 

de Balneário Rincão. Nessa localidade há registros de grupos caçadores-coletores, 

pescadores-coletores e horticultores dos grupos indígenas Jê-Meridionais e 

Guarani.   

Destacamos nesse debate, a importância da preservação desses espaços 

de memória e a ameaça que estes patrimônios têm sofrido em virtude da ação 

antrópica que tem avançado, por exemplo a construção de casas em áreas de 

conservação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento de aulas práticas se insere no uso de metodologias ativas 

de aprendizagem, as quais os estudantes não são meros espectadores, mas 

passam a fazer parte do processo formativo, participando de forma ativa das aulas. 

A aula prática aqui relatada foi uma forma de abordar os conteúdos da componente 
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curricular de Geografia de forma mais lúdica e participativa, desenvolvida por meio 

do projeto Oficina de Escavação Arqueológica: O Uso da Arqueologia em Sala de 

Aula. Teve como objetivo o ensino que vai de encontro à filosofia do protagonismo 

discente, uma vez que, o sucesso do projeto deve-se bastante ao engajamento e a 

participação dos alunos. Hoje, pode-se concluir que os estudantes que participaram 

do projeto têm um conhecimento mais amplo e aprofundado sobre arqueologia, 

servindo para desconstruir narrativas sobre o que é arqueologia, bem como quebrar 

estereótipos construídos em torno dos povos indígenas que aqui viviam. 

Proporcionou também construir conhecimentos de diferentes sociedades em seus 

espaço-tempo, compreendendo seu modo de vida e sua cultura por meio de seus 

artefatos culturais. 

Além disso, [para nós estudantes], proporcionou uma memória muito 

especial das aulas de Geografia desenvolvidas pela professora e orientadora Me. 

Susane da Costa Waschinevski. Parabenizando-a pela iniciativa de trazer esses 

conteúdos para além das salas de aula. 
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Resumo:As atividades lúdicas podem ser inseridas na prática docente com o propósito de auxiliar o 
processo de ensino-aprendizagem, possibilitando um ambiente diferenciado que une o lúdico e o educativo. 
Assim sendo, o trabalho tem como objetivo desenvolver e aplicar um jogo didático para o ensino de química 
orgânica. O trabalho foi  desenvolvido no contexto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID),  e aplicado com os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio de uma Escola Pública 
do Município de Siderópolis. A presente pesquisa foi dividida em três etapas: planejamento de um plano de 
aula, desenvolvimento do jogo didático, intitulado “Roda a Roda Carbônico” e aplicação com os estudantes 
do terceiro ano do ensino médio. Durante a aplicação do jogo, pode-se observar, em conjunto com a 
professora da disciplina, que os estudantes participaram ativamente e a cooperação foi efetiva na realização 
da atividade. Percebeu-se que os estudantes sentiram-se mais motivados em participar da atividade por 
promover um ambiente descontraído e diferenciado, contribuindo para a participação no jogo e no processo 
de ensino e aprendizagem. Além disso, o trabalho desenvolvido pelos bolsistas do PIBID contribui para a 
elevação da formação inicial dos licenciandos, proporcionando oportunidades de criação e participação de 
experiências metodológicas de caráter inovador. 
 
Palavras-Chave:Jogo didático. Ensino de Química. Química Orgânica. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino da Química no ensino médio é abordado, na maioria das vezes, com 

metodologias tradicionais de ensino que visam uma aprendizagem baseada na 

memorização dos conteúdos curriculares. Resultando na desmotivação dos estudantes 

para aprender Química, assim, despertar o interesse do estudante com situações 

estimuladoras para a aprendizagem torna-se um desafio para o professor (CUNHA, 

2012).  

Nessa perspectiva, um dos papéis do docente em sala de aula é desenvolver 

atividades que possam estimular e desafiar o estudante para que seja independente nas 

suas escolhas e ações, oportunizando situações em que o estudante construa 

progressivamente seu conhecimento como um sujeito ativo dentro da sala de aula 

(SILVA, 2011).  

Dessa forma, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018, p. 

465) fala que “o Ensino Médio deve atender às necessidades de formação geral 

indispensáveis ao exercício da cidadania e construir aprendizagens sintonizadas com as 

necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os 

desafios da sociedade contemporânea”, para atingir essa finalidade a BNCC afirma que a 
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escola que acolhe as juventudes deve garantir o protagonismo dos estudantes em sua 

aprendizagem, para que se desenvolva suas capacidades de abstração, reflexão, 

interpretação, proposição e ação (BRASIL, 2018). Diante desse contexto, Cunha retrata 

que (2012, p. 1):  

[...] o jogo didático ganha espaço como instrumento motivador para a 
aprendizagem de conhecimentos químicos, à medida que propõe estímulo ao 
interesse do estudante. Se, por um lado, o jogo ajuda este a construir novas 
formas de pensamento, desenvolvendo e enriquecendo sua personalidade, por 
outro, para o professor, o jogo o leva à condição de condutor, estimulador e 
avaliador da aprendizagem (CUNHA, 2012, p.92).  

 

Assim, os jogos didáticos devem propiciar uma liberdade do lúdico presente 

nos jogos com a orientação do processo educativo controlado pelo professor, 

comprometendo para que auxilie o estudante na aprendizagem (CUNHA, 2012). Assim, 

visando possibilitar que o ensino de conceitos científicos seja mais acessível para os 

estudantes, os professores utilizam essa ferramenta pedagógica em sala de aula, tanto 

para aprender ou revisar os conteúdos, segundo Focetola et al. (2012), os jogos didáticos 

promovem discussões que facilita a aprendizagem dos conceitos científicos tratados no 

ensino da Química.  

Assim sendo, os jogos didáticos proporcionam uma aprendizagem efetiva e 

motivadora para os estudantes envolvendo o ensino da química (AFONSO; SOUSA; SÁ, 

2015). Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e aplicar um jogo didático para o 

ensino de química orgânica, além de contribuir na formação inicial dos licenciandos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho será apresentado o jogo didático intitulado "Roda a Roda 

Carbônico" que foi elaborado, no primeiro semestre de 2019, pelas bolsistas do PIBID do 

Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Criciúma juntamente com uma Escola 

Pública, localizada no município de Siderópolis - Santa Catarina.  

A presente pesquisa foi dividida em três etapas: planejamento de um plano de 

aula, desenvolvimento do jogo didático e aplicação com os estudantes do terceiro ano do 

ensino médio. 

O planejamento baseou-se na estruturação de um plano de aula com vistas à 

utilização nas turmas de terceira série do ensino médio, englobando os conteúdos iniciais 

da Química Orgânica, bem como, a cadeia carbônica, sua classificação e classificação 

dos carbonos. Assim, o desenvolvimento da aula pode ser visto conforme a tabela 1 a 

seguir. O tempo programado para a aplicação do jogo, foi de uma aula de 45 minutos.  
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Tabela 01 - Etapas para o desenvolvimento da atividade.  

Etapa Descrição 

Apresentação 
Breve apresentação do que trata-se o projeto 

PIBID e dos acadêmicos presentes. 

Aplicação do jogo Roda a Roda 

Carbônico 

Explicou-se como iria ser ministrada a aula e 

desenvolveu-se com a aplicação do jogo com 

a turma de terceiro ano. 

Avaliação 

A ação avaliativa considerou o 

desenvolvimento de um mapa mental; o 

envolvimento dos estudantes nos desafios 

propostos e a resolução de um questionário. 

Encerramento 
Solicitou-se aos estudantes que realizassem a 

avaliação referente a essa aula. 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

Nessa perspectiva, em consonância com a estruturação do plano de aula, foi 

elaborado o jogo didático. Inicialmente os bolsistas do PIBID fizeram pesquisas sobre 

jogos já produzidos para o ensino da Química Orgânica, bem como, leituras sobre os 

conteúdos que seriam tratados no jogo e possíveis assuntos para contextualizar as 

questões do jogo. A partir disso, foi idealizado o jogo, com suas regras, e foram 

desenvolvidas as questões pelos bolsistas. Assim, buscou-se montar um jogo didático 

com materiais de fácil acesso, como na roleta, por exemplo, reutilizando materiais.  

A atividade lúdica produzida foi aplicada com os estudantes das duas turmas 

do  terceiro ano do Ensino Médio, de uma Escola Pública do Município de Siderópolis. 

Para a aplicação do jogo, dividiu-se a turma em grupos de 4 a 5 estudantes cada. Entre 

as equipes, realizou-se um sorteio para definir a sequência do jogo, ou seja, qual equipe 

jogaria primeiro. Posteriormente deu-se início a atividade lúdica com um integrante da 

primeira equipe sorteada girando a roleta e respondendo a questão, logo após, passou 

para a segunda equipe sorteada dando assim continuidade ao jogo.    

A ação avaliativa da intervenção considerou o desenvolvimento de um mapa 

mental contendo os conteúdos abordados, bem como o envolvimento dos alunos nos 
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desafios propostos. No encerramento foi solicitado aos estudantes que realizassem a 

resolução do questionário avaliativo com questões optativas que envolveram os assuntos 

do jogo referente à aula. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 O jogo didático “Roda a Roda Carbônico”  
 

O jogo é composto pelo seguinte kit de materiais: manual com as regras e 

gabarito das questões, tabuleiro, pinos de cores diversas para representar cada equipe, 

roleta e os cartões com as perguntas. Ressalta-se que os materiais desenvolvidos foram 

produzidos pelos autores deste trabalho.  

Para compor as questões envolviam no jogo, dividiram-se cinco modalidades 

envolvendo os conteúdos da introdução à Química orgânica, conforme visualizada na 

tabela 2, assim foram produzidas 20 questões para cada assunto. 

 

Tabela 02 – Modalidades do jogo. 

Assunto abordado Cor remetente a modalidade 

Classificação da cadeia carbônica Rosa 

Classificação dos carbonos Verde 

Fórmula molecular Azul 

Construção da cadeia carbônica Lilás 

Perguntas mistas (todos os assuntos acima) 

com ajuda aos universitários 
Amarelo 

.Fonte: Autoras, 2020. 

 

Assim, de forma a organizar o jogo, as perguntas foram separadas através de 

diferentes cores de cartões, sendo que cada cor do cartão remete a cor da roleta, 

conforme figura 1.  
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Figura 01 - Roleta do Jogo Roda a Roda Carbônico.  

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

Nesse contexto, a aplicação do jogo inicia-se com a divisão da turma em 

equipes de 4 a 5 pessoas e cada equipe deve escolher um representante a cada rodada, 

fazendo com que todos os integrantes participaram. O representante do grupo que inicia o 

jogo deve girar a roleta para saber qual a sua modalidade, ou seja, qual tipo de pergunta 

iria responder. 

Em seguida, pega um cartão da cor correspondente e responde o que foi 

solicitado no cartão durante o tempo máximo 2 minutos, a resposta só é validada 

posteriormente a um minuto, antes disso, é desconsiderada.  Caso a equipe responda 

corretamente deve andar no tabuleiro o número de casas conforme as pontuações 

descritas na tabela 3. Todavia, se a resposta não estiver correta ou não respondeu, a 

questão é repassada para a equipe seguinte, que tem a oportunidade de responder 

questão da equipe anterior e o próprio. 

 

Tabela 03 – Número de casas que deve-se andar. 

Modalidade Pontuação 

Rosa 2 casas 

Verde 1 casa 

Azul 1 casa 

Lilás 3 casas 

Amarelo 1 casa 
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Fonte: Autoras, 2020. 

 
Por fim, ao final da rodada o jogo segue para a próxima equipe no sentido 

horário e vence a equipe que completa a corrida no tabuleiro primeiro ou esteve na frente 

ao fim da aula.  

O desenvolvimento do jogo didático desempenha um papel importante na 

formação de futuros docentes, sendo relevante vivenciar experiências dessa natureza 

para um bom desempenho da prática docente, proporcionando oportunidades de criação 

e participação de experiências metodológicas diferenciadas (LISBOA, 2016). 

               Para Soares, Okumura e Cavalheiro (2003), o desenvolvimento de estratégias 

de ensino, utilizando jogos didáticos é recomendado para dinamizar o processo de 

aprendizagem em Química.  

 

3.2 Aplicação do jogo 
 

A aplicação da lúdica ocorreu no período matutino foi realizada com os alunos 

do terceiro ano do Ensino Médio, em duas turmas de uma Escola Pública do Município de 

Siderópolis. Para efetuar a aplicação do jogo os estudantes das duas turmas já tinham um 

conhecimento prévio do conteúdo. O uso do jogo como ferramenta de ensino e 

aprendizagem permitiu revisar os conteúdos já abordados e proporcionou aos estudantes 

uma atividade diferenciada.  Dessa forma, a utilização de jogos pode contribuir para a 

compreensão dos conteúdos abordados na Química, uma vez que, existe a dificuldade de 

compreensão e requer uma abstração dos estudantes (CAVALCANTI; SOARES, 2009). 

Nessa perspectiva, pode-se perceber juntamente com a professora da 

disciplina, que os estudantes participaram ativamente e a cooperação foi efetiva na 

realização da atividade, assim, o ensino e aprendizagem procedeu de forma participativa 

entre os colegas e integrantes do grupo, que demonstraram-se colaborativos durante a 

atividade. Teve-se o protagonismos dos estudantes durante a aplicação, visto que a 

participação dos alunos foi efetiva durante a atividade, demonstrando empenho e 

interesse na resolução das questões.  

A partir de comentários feitos pelos alunos, como por exemplo, “o jogo 

proporcionou uma forma de aprendizagem mais divertida”, juntamente com a interação 

entre os estudantes e a participação ativa durante a atividade, percebeu-se que tiveram 

uma boa percepção acerca do uso de jogos didáticos na sala de aula, visto que o 

processo de aprendizagem mais divertido é uma característica evidente do jogo didático. 

Além disso, pode-se verificar a aprendizagem dos alunos através do resultado das 
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avaliações propostas. A partir dos mapas mentais realizados pelos alunos verificou-se a 

dedicação e empenho em sua construção, uma vez que os resultados foram criativos e 

dentro do conteúdo solicitado. O mesmo ocorreu com o questionário avaliativo com 5 

questões envolvendo o conteúdo abordado, os alunos resolveram e a média de acertos 

foi satisfatória. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando a compreensão do conhecimento de forma significativa, é necessário 

pensar em outras maneiras de ensinar, tendo em mente que o ensino é marcado por 

metodologias tradicionais, assim, pensou-se em elaborar um jogo didático que abordasse 

conteúdos iniciais da Química Orgânica, como a classificação dos carbonos; classificação 

das cadeias carbônicas e fórmula molecular  e estrutural. 

O jogo foi aplicado com as turmas do terceiro ano do ensino médio e pode-se 

observar que os estudantes estiveram-se motivados em participar da atividade, verificado 

no comportamento competitivo através de falas motivadoras e torcida para o colega que 

estava respondendo as questões, promovendo um ambiente descontraído e diferenciado. 

Assim, houve a contribuição para a participação no jogo e no processo de aprendizagem, 

de modo que possibilitou o esclarecimento de dúvidas e a compreensão do conteúdo, 

comprovado através das notas das avaliações, na qual apenas 4 alunos dos 62 que 

participaram da aplicação do jogo, ficaram com nota inferior a média 6,0.  

Além disso, esse tipo de trabalho desenvolvido pelos bolsistas do PIBID 

contribui para a elevação da formação inicial dos licenciandos, proporcionando 

oportunidades de criação e participação de experiências metodológicas de caráter 

inovador, sendo possível proporcionar futuros docentes mais preparados para a 

superação de problemas existentes no processo de ensino público. 
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Resumo: A modalidade de educação mediada por tecnologias e comunicação tem viabilizado a manutenção 
das atividades educacionais para todos os estudantes. Dessa forma, este artigo tem por objetivo apresentar 
o produto educacional inclusivo para complementar os métodos de ensino de modelagem cartesiana 2D e 3D 
nos cursos de design de moda e de modelagem do vestuário. Para tanto, foi utilizado a pesquisa exploratória, 
descritiva e qualitativa. Os resultados apontam um produto educacional que permite a proatividade e o 
desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais essenciais para a formação integral dos 
jovens estudantes. Ainda o produto educacional apresentado (site) de moulage serve de suporte para as 
aulas presenciais de moulage do vestuário, possibilitando novas oportunidades para ampliar os conteúdos de 
interpretação de moldes e criação do vestuário. 
 
Palavras-Chave: Design de moda. Materiais Didáticos. Inclusão de Pessoas Surdas. Libras. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A moda é uma das indústrias responsáveis pelo desenvolvimento econômico 

com a produção de produtos em série, mas, tem sentido a necessidade de se reinventar e 

desenvolver novas técnicas para criar e produzir peças do vestuário mais confortáveis para 

o ser humano. A modelagem é uma das etapas da criação e produção das peças de 

vestuário que pode ser desenvolvida no método de modelagem plana - bidimensional ou a 

modelagem tridimensional, com a moulage. A moulage é uma palavra proveniente do 

francês moule que significa molde, ou seja, dar forma a um objeto com o auxílio de um 

molde, moldar algo diretamente sobre o corpo (THEIS, 2018). 

O método de Moulage Cartesiana e o Corpo Humano propõe a aplicação do 

plano cartesiano e do sistema mongeano (X Y, Z) sobre o corpo humano (de manequim 

alfinetável ou corpo humano real). O método vem sendo desenvolvido desde 2008 (THEIS, 

2018) e aprimorado para que seja um produto inclusivo com acessibilidade para pessoas 

surdas, como apresentado no produto educacional de Marquetti (2020). A Moulage 

Cartesiana em videoaulas acessível em Libras tem como objetivo primário atender aos 

estudantes surdos e, como tutorial de apoio às aulas presenciais para estudantes ouvintes. 

Com esta vivência compreende-se que esse momento é apropriado para  

repensar do processo de educação com um olhar empático, humanizado e inclusivo para a 

aprendizagem significativa. A modalidade de educação mediada pelas tecnologias e 
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comunicações tem viabilizado a manutenção das atividades educacionais neste momento 

de pandemia COVID-19 para todos estudantes do IFSC, campus Jaraguá do Sul. 

No entanto, entende-se que para a inclusão, a escola precisa estar preparada 

para receber a todos, inclusive às pessoas com deficiência. A este respeito, vale salientar 

que a mudança não é um processo fácil, tanto em termos socioculturais quanto 

educacionais. A proposta é de reflexão sobre a diversidade humana valorizando suas 

contribuições, potencializando suas capacidades e não limitando suas condições. A 

experiência de receber estudantes surdos nos últimos anos, têm estimulado o 

desenvolvimento de materiais didáticos e produtos educacionais para a diversidade. 

Neste contexto, no ano de 2017, quando o curso subsequente Técnico em 

Produção e Design de Moda, Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, campus Jaraguá 

do Sul recebeu duas estudantes surdas, identificou-se a necessidade de desenvolver 

terminologias específicas da área da moda, as quais não havia equivalência para a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), levando a criação de um glossário para as áreas de 

modelagem, desenho e história da arte. Para o desenvolvimento das terminologias foi 

realizada uma pesquisa com uma equipe multidisciplinar composta por docentes, tradutoras 

e estudantes do IFSC e a comunidade surda local. 

Diante disso, notou-se a relevância desse glossário que auxiliou o entendimento 

dos conhecimentos para estudantes surdos. No entanto, a inquietude para auxiliar na 

aprendizagem das pessoas surdas somada à aproximação com os docentes do curso de 

técnico de moda despertou o interesse para novas pesquisas onde professores do curso, 

intérpretes, professora de LIBRAS e equipe pedagógica pudessem pensar em estratégias 

visuais pelas quais o aluno com surdez obtivesse maior acesso ao conteúdo em sua língua 

(MARQUETTI, 2020). Dessa forma, pensar em materiais didáticos acessíveis aos alunos 

surdos é ir além da interpretação em sala de aula, de forma a proporcionar a autonomia no 

ambiente escolar e para além do espaço físico institucional. Além disso, oportunizar um 

currículo adequado à sua condição visual, o que possibilitou a criação do produto 

educacional (MARQUETTI, 2020). 

Assim, mediante o exposto, este artigo tem por objetivo apresentar o produto 

educacional inclusivo para complementar os métodos de ensino de modelagem cartesiana 

(bidimensional – 2D e tridimensional – 3D), para o ensino do design de moda e da 

modelagem do vestuário (THEIS, 2018). Para tanto, serão apresentados os recursos 

instrucionais desenvolvidos até o momento, que visam auxiliar no estudo do corpo humano 

considerando os aspectos ergonômicos (IIDA; GUIMARÃES, 2016) para compreender as 

dimensões, proporções e volumes em escala real. Assim, proporciona o conhecimento 

palpável devido sua relevância para a moda e desenvolvimento de peças do vestuário, a 
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segunda pele (RESTANY, 2003; MARTINS, 2008). O desenvolvimento desta segunda pele, 

proveniente da modelagem 3D e do seu fazer manual, é um desafio na construção do 

conhecimento utilizando estratégias de atividade não presencial - ANP. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa aplicada tem caráter exploratório e descritivo, com uma 

abordagem qualitativa. Para tanto, foram realizadas reflexões em diferentes atividades, 

como ensino, pesquisa e extensão, o que têm guiado o desenvolvimento dos métodos de 

Modelagem Cartesiana Plana (2D) e da Moulage Cartesiana e Corpo Humano (3D), 

considerando competências de ergonomia e corpo humano com práticas da moulage 

desenvolvidas desde 2008. O objetivo desses estudos visam atender ao modelo mental do 

estudante brasileiro, o processo de ensino e aprendizagem e a necessidade da valorização 

do profissional da área de modelagem. 

Neste âmbito, o método de Moulage Cartesiana foi desenvolvido na pesquisa de 

Theis (2018) e o Produto Educacional desenvolvido por Marquetti (2020) na pesquisa do 

mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT no Instituto 

Federal Catarinense – IFC. Assim, este Produto Educacional foi criado e aplicado na turma 

de modelagem do IFSC campus Jaraguá do Sul e com surdos da comunidade local em 

2019. Para tanto, se realizou a observação das atividades práticas de moulage em sala de 

aula bem como o acompanhamento dos materiais didáticos e bibliográficos para as aulas 

de modelagem produzidos pela professora da unidade curricular de Ergonomia e 

Modelagem I. Posteriormente, para a criação das videoaulas de moulage foi realizado um 

roteiro para análise e planejamento dos conteúdos (MARQUETTI, 2020). O 

desenvolvimento e as gravações dos vídeos se deram com o auxílio da professora e autora 

do método de Moulage Cartesiana (THEIS, 2018), bem como, com a contribuição dos 

estudantes do grupo de pesquisas de moda. Ao final, foram realizados testes de usabilidade 

com estudantes surdos e ouvintes (usuários representativos do público-alvo) para avaliar a 

eficácia do produto (site) desenvolvido. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A relevância da pesquisa no contexto educacional está evidenciada por 

aprimorar os materiais didáticos e métodos autorias de modelagem cartesiana (THEIS, 

2018) com abordagens que favorecem o processo de ensino e de aprendizagem. A 

modelagem abrange o desenvolvimento de diagramas e moldes de peças do vestuário, 
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com tecnologias manual e digital, caracterizado por uma atividade procedural. Assim, para 

o desenvolvimento adequado das modelagens, deve-se conhecer o corpo humano, em sua 

constituição física (proporções, dimensões, formas, volumes, articulações) estático e em 

movimento. Para isso, evidencia-se a importância dos estudos da ergonomia enquanto 

ciência aplicada ao desenvolvimento de peças do vestuário (segunda pele). 

As peças do vestuário correspondem a interface mais próxima do corpo humano, 

e acompanham as atividades do cotidiano. Todavia, identifica-se dificuldades no processo 

de ensino e de aprendizagem da modelagem de peças do vestuário, e escassez de 

recursos bibliográficos, sendo em sua maioria, traduções de outras culturas. 

 O corpo 3D é a referência para os estudos da Moulage Cartesiana e Corpo 

Humano (modelagem sobre o corpo). O processo de fazer os moldes conecta-se com o 

método de Modelagem Cartesiana Plana (2D), transformando a segunda pele (3D) em 

moldes (2D). Os conhecimentos do corpo humano 3D e as habilidades de modelar são 

aplicados nos softwares de modelagem e evidenciados por Bruno (2016) como uma 

potencialidade profissional para o designer de moda no contexto 4.0. 

O método Moulage Cartesiana propõem que os estudantes aprendam a modelar 

a partir da compreensão do corpo humano real, relacionando conhecimentos matemáticos 

como o plano cartesiano Y (alturas), X (larguras) e o sistema mongeano (X, Y, Z) utilizado 

para a representação de objetos 3D em um plano 2D. Isso permite desenhar o corpo e os 

moldes por pontos de coordenadas cartesianas (THEIS 2015; THEIS 2018). A 

compreensão e mapeamento do corpo humano (primeira pele) em tamanho real com a 

localização das dimensões X, Y, Z (Figura 01) torna palpável a ideia de projetar a segunda 

pele – peças de vestuário, e favorece a compreensão das etapas de modelagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01 – Identificação das dimensões X,Y, Z – vistas frente, perfil e costas 
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Fonte: elaborado pelos autores, 2020 

 
O processo de Moulage Cartesiana é procedural, requer atenção e manuseio 

adequado para marcação das dimensões X, Y, Z (Figura 1) no manequim e nos materiais 

à serem modelados, permitindo a aplicação adequada do tecido sobre o corpo. A Figura 02 

ilustra a identificação dessas dimensões sobre o morim moldado no corpo através das 

pences de ombro e de cintura (dobraduras triangulares para eliminar os excessos de tecido 

e revelar as formas e volumes do corpo, sua segunda pele 3D). 

 

Figura 02 – Registro das dimensões X,Y, Z na Moulage Cartesiana da blusa em morim 

  
 Fonte: elaborado pelos autores, 2020 

 

Essa segunda pele é retirada do manequim, e colocada sobre a mesa para 

adequação das linhas retas e curvas com auxílio de réguas, na sequência é repassada para 

o papel com as orientações dos eixos X e Y (Modelagem Cartesiana Plana 2D) e o 

mapeamento do corpo 3D. Com este esboço obtido pela Moulage Cartesiana, é possível 

redesenhá-lo e transformá-lo em um diagrama de papel. O molde é formalizado com a 

inserção das linhas de folga e costura (THEIS, 2018; MARQUETTI, 2020). Estes diagramas 

e moldes podem ser desenvolvidos de maneira manual e digital. 

O produto educacional (Figura 03) aqui apresentado é resultado da pesquisa de 

mestrado intitulado “A Moulage Cartesiana em videoaulas”, acessível em LIBRAS e 

encontra-se disponível no website https://moulagecartesiana.wixsite.com/moulage-libras. 

 
Figura 03 - Layout principal do site Produto Educacional 

ISSN: 2526-4044   p.  306 de 986

https://moulagecartesiana.wixsite.com/moulage-libras
https://moulagecartesiana.wixsite.com/moulage-libras


9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 
Fonte: Marquetti (2020) 

 

O produto educacional produzido baseou-se na criação de materiais didáticos 

orientados pela visualidade. Basso (2003) aponta que informações visuais têm beneficiado, 

e muito, as pessoas surdas. Além disso, a inserção da interpretação em voz nos vídeos 

que estão em LIBRAS, possibilitou compreensão plena dos ouvintes ao website, tornando-

se material de apoio para o processo de aprendizagem e tornando o produto educacional 

mais inclusivo, e não exclusivamente voltado para os surdos. 

Neste pensamento, Stumpf (2009) salienta que a visão da educação inclusiva, 

não trata apenas das identidades surdas, mas das identidades ouvintes que se encontram 

e interagem nas escolas, assim, a partir dessas interações poderá, ou não, acontecer um 

partilha dos conhecimentos mais equitativa. Na figura 04, vê-se a disposição do menu e do 

submenu do website, destacando que cada aba possui uma imagem que corresponde à 

temática a qual será estudada. 

Figura 04 – Menu e Submenu do Produto Educacional 

 
Fonte: Marquetti (2020) 

A seguir, na Figura 05, demonstra-se a disposição do vídeo e a possibilidade de 

sua ampliação, permitindo uma visualização mais atenta aos detalhes. 

Figura 05 – Vídeo disposto na plataforma 
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Fonte: Marquetti (2020) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hoje nossa sociedade utiliza de muitos recursos audiovisuais para comunicação, 

o que tem auxiliado as pessoas surdas. O contexto educacional deve atentar à ampliação 

da criação de materiais e ferramentas pedagógicas visuais para atender a aprendizagem 

dos estudantes surdos, ou seja, os conhecimentos precisam ser compartilhados num 

processo educativo que respeite as diferenças. Assim, a inclusão dos estudantes surdos 

precisa ir além da interpretação em sala de aula, pois estar fisicamente presente em uma 

sala de aula não garante que ocorra aprendizagem ativa. 

Nesta pesquisa, a convivência com os estudantes surdos impulsionou o 

desenvolvimento de produtos e serviços educacionais adequados para estudantes ouvintes 

e surdos e estimulou a aplicação dos conceitos do Design Universal para atender a 

diversidade antes, durante e pós pandemia. Além disso, um material didático orientado pela 

visualidade é importante para todos os estudantes. O Glossário em Libras, primeiro passo 

realizado durante as pesquisas em 2017, foi contemplado no produto educacional, no 

entanto com o amadurecimento das reflexões sobre acessibilidade de um público ouvinte, 

requer uma atualização inserindo a interpretação em voz. 

Neste sentido, cabe ressaltar que um olhar e ouvidos atentos aos estudantes e  

cotidiano da sala de aula, complementado com o conhecimento das tendências da área 

educacional e específica que foi abordado, possibilitou encontrar soluções para 

problemáticas do cotidiano. Tais atividades têm possibilitado a proatividade e o 

desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais essenciais para a 

formação integral dos jovens estudantes. 

O propósito deste website de Moulage Cartesiana acessível em LIBRAS é 

proporcionar um suporte para as aulas presenciais e não presenciais, e possibilita novas 

oportunidades de ampliar os conteúdos para a interpretação de moldes e a criação de 

peças de vestuário com a Moulage Cartesiana e Corpo Humano, bem como seu uso. No 

momento, o grupo de pesquisa (formado por estudantes, servidores do IFSC e 
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pesquisadores de outras Universidades como UFSC, UNIVINCI e UNIVILLE) está 

desenvolvendo o planejamento de ferramentas para cada etapa da jornada a ser 

implantada no próximo semestre, com atividades não presenciais - ANP´s junto aos 

estudantes da 3ª e 4ª fases do ensino integrado com técnico em modelagem. 
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Resumo: O desenho de moda é uma ferramenta estratégica para as práticas projetuais de produtos de moda 
e vestuário. Além disso, tangibiliza as ideias e transmite a composição e estética do corpo humano e dos 
produtos de moda sob o formato de representações gráficas que permitem a comunicação entre as pessoas 
envolvidas no processo criativo de design de moda. A vivência em sala, junto aos cursos técnicos e de 
graduação em design de moda no Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, câmpus Jaraguá do Sul, desde 
2007, no ensino de conhecimentos procedurais como o desenho e ilustração de moda, evidenciou dificuldades 
dos estudantes em desenvolver habilidades de desenhar e pintar o corpo humano, e consequentemente, de 
desenvolver a representação das peças do vestuário. Assim, o presente artigo tem por objetivo, apresentar a 
trajetória da construção do método “Cânone Estrutural de Desenho do Corpo Humano” aplicado ao desenho 
de moda manual e digital e sua fundamentação matemática, considerando a formação básica e o modelo 
mental do estudante, bem como sua versatilidade no desenvolvimento dos cânones clássicos e estilizados 
de diferentes biótipos (formatos, pesos, necessidades), gêneros e faixas etárias para a comunicação de 
design de moda. Para tanto, esta discussão de natureza aplicada, qualitativa, exploratória e descritiva, visa 
estimular reflexões sobre o planejamento de conteúdos e materiais didáticos para o desenvolvimento do 
processo de aprendizagem do estudante da graduação de design de moda no contexto educacional do IFSC. 
Resultados apontam que os processos de observação do corpo real, a aplicação de técnicas de pintura 
somados ao método do Cânone Estrutural de Desenho favorecem a aprendizagem dos estudantes e seu 
domínio na composição dos desenhos e croquis de moda de quaisquer biótipos e na criação de peças do 
vestuário considerando o usuário real. 

 
Palavras-Chave: design de moda, prática projetual, desenho de moda manual e digital, estilização, 
criatividade. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Para a área de design, a criatividade está conexa a uma ação prática de modo 

a viabilizar o desenvolvimento de produtos ou serviços. Para tanto se faz necessário 

diferentes profissionais, conhecimentos e habilidades no percurso do processo criativo, 

gerido e direcionado por metodologias projetuais e ferramentas que orientam o foco da 

equipe para estimular ideias e inovações (COSTA, 2020). A criatividade para Ostrower 

(2018), consiste em formar algo novo de maneira consciente e racional, sendo resultado de 

um processo que permite a criação ordenada e significativa. A autora pontua que o 

potencial criativo é uma condição inata do ser humano, a ser desenvolvido em sua formação 

ao longo da vida com capacitações e estímulos no contexto social. 

A criatividade necessita de estímulos visuais no design de moda oportuniza a 

comunicação entre a equipe criativa para viabilizar o desenvolvimento de produtos de moda 
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(RENFREW; RENFREW, 2010). Segundo Seivewright (2015) essas construções visuais 

(técnicas de colagem, fotografias, desenho e pintura em forma de painéis ou no sketchbook) 

serão posteriormente desconstruídas, analisadas e aplicadas como elementos do design 

de moda (forma, silhueta, linha, cor, textura) nos produtos de moda. 

O processo de construção do conhecimento procedural do desenho requer 

técnicas de observação do corpo real (3D) e sua redução em escala para o papel ou 

computador. No entanto, é notório as dificuldades enfrentadas pelos estudantes de design 

de moda que apresentam lacunas em sua formação básica nas áreas de linguagens, artes, 

matemática e ciências. Neste sentido, Theis (2018) em seus estudos, observou que o 

modelo mental do estudante brasileiro assimila melhor a representação gráfica do corpo 

humano e das peças do vestuário com a composição de formas geométricas. 

Diante do exposto, este artigo visa apresentar um recorte dessa trajetória da 

construção do método “Cânone Estrutural de Desenho do Corpo Humano” aplicado ao 

desenho de moda (manual ou digital) e sua fundamentação matemática, considerando a 

formação básica e o modelo mental do estudante brasileiro. No segundo momento a 

versatilidade do método no desenvolvimento dos cânones clássicos (Grid 9) e estilizados 

(Grid 12) de diferentes biótipos (corpos divergentes com variação de formas e volumes, 

pessoas com deficiência - cadeirante, dentre outros, ou com necessidade especial - idoso, 

gestante, dentre outros), gêneros e faixas etárias para a comunicação de design de moda. 

Este método vem sendo aplicado junto aos estudantes do Curso Superior de Tecnologia de 

Design de Moda no IFSC, câmpus Jaraguá do Sul, em implantação desde 2019/2. 

 

2 METODOLOGIA 

     

Esta reflexão apresentada em forma de artigo de caráter exploratório e 

descritivo, de natureza aplicada e com uma abordagem qualitativa, contou com pesquisas 

bibliográficas e reflexões sobre diferentes atividades de ensino e pesquisa as quais têm 

guiado a construção dos conhecimentos procedurais, materiais e ferramentas para o 

desenho de moda, desde 2007. O método Cânones Estruturais para o Desenho do Corpo 

Humano aplicado ao desenho de moda, foi revisado e aprimorado, na pesquisa do 

mestrado pela professora e pesquisadora Mara Rubia Theis (THEIS, 2018). Na ocasião 

foram desenvolvidas oficinas participativas junto aos estudantes do IFSC para identificação 

do perfil do estudante de desenho de moda e uma revisão sistemática da literatura. Ao final 

da pesquisa, foi entregue o protótipo de uma plataforma educacional disponível no website 
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http://criardesenharmodelar.com.br/, utilizada como material de apoio nas unidades 

curriculares (UC´s) de desenho e de modelagem. 

A organização do método autoral Cânone Estrutural para o Desenho de Moda e 

Corpo Humano foi iniciada em 2002, em uma apostila com algumas referências disponíveis 

para o ensino do desenho de moda. O conteúdo inicial contou com a tradução de autores 

italianos (DRUDI; PACI, 1996; BELTRAME, 1998); materiais didáticos de desenho e pintura 

artística, e materiais da área de desenho e ilustração de moda (MORRIS, 2007; 

FERNÁNDEZ; ROIG, 2007; ABLING, 2011; BRYANT, 2012) que propõem a composição 

do corpo humano feminino com nove cabeças. 

Cabe ressaltar que em 2019, com a implantação do curso Superior em 

Tecnologia de Design de Moda, foi aplicado o método dos Cânones Estruturais para o 

Desenho do Corpo Humano em duas UC´s, de Introdução ao Desenho de Moda 2019/2 

(com os estudos do corpo dos estudantes) e de Desenho de Moda, no semestre 2020/1. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A organização do método autoral Cânone Estrutural para o Desenho do Corpo 

seguiu a proposta da composição da estrutura do cânone clássico de moda de nove 

cabeças, com silhueta ampulheta, considerando os elementos obtidos da observação do 

corpo real (o cânone grego, com altura de oito cabeças) e posterior construção da 

representação do corpo com formas geométricas. Além disso, ressalta-se que o método é 

embasado na Modamática. 

 

3.1 Modamática aplicada à representação do desenho de moda 

 

O termo Modamática formado pela junção das palavras moda e matemática, 

propõem aplicabilidade de ambos os campos de conhecimento e de técnicas 

personalizáveis para projetar um design de moda de uma forma simples, lúdica e objetiva. 

Visa promover conexões do referencial teórico e prático da matemática e da geometria já 

vistos pelos estudantes no ensino fundamental e médio (BRASIL, 2017) e integrá-los aos 

processos criativos de design de moda, mediados pelas habilidades de desenho (THEIS, 

2018). A autora destaca que os conceitos matemáticos associados às funções básicas da 

aritmética, alinhados com a geometria analítica (plana e espacial) e com a geometria 

descritiva da qual são aplicados o plano cartesiano e o sistema de projeção mongeana, 
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deram origem ao termo denominado ‘Modamática’, em 2008. 

A geometria descritiva traz fundamentos matemáticos para a composição dos 

métodos de modelar e desenhar. Esta estrutura inicial é utilizada para a localização de 

pontos em determinado plano ou espaço, assim como, a projeção mongeana (X, Y, Z), é 

utilizada para a representação de objetos de três dimensões em um plano bidimensional. 

O primeiro e segundo quadrantes formam a estrutura geométrica constituída por X e Y, 

alinhando o ponto zero na base dos pés do corpo feminino adulto (THEIS, 2018). 

A estrutura do plano cartesiano aplicada ao desenho de moda parte de análises 

do corpo real que será representado no desenho bidimensional sobre o Grid 9, formado por 

colunas, tendo o eixo Y localizado no centro do corpo humano (frente e costas). A altura do 

corpo humano para o desenho de moda requer a estrutura de nove linhas (X), e a 

profundidade do corpo (Z) localiza-se na linha de encontro lateral do corpo onde a frente e 

costas se encontram. O estudo do corpo é orientado que seja sempre das vistas frente, 

costas e perfil para que o estudante possa assimilar a composição do corpo e 

consequentemente o desenho das peças do vestuário. 

 

3.2 Cânones Estruturais para o Desenho do Corpo Humano   

 

O método Cânones Estruturais para o Desenho do Corpo Humano tem a etapa 

de preparação com o esboço do layout sobre o material a ser trabalhado (usualmente folhas 

de papel A4 ou A3). Para a estrutura matemática ou grid inicial (Grid 9), a posição retrato 

da folha de papel é a indicada, planeja-se uma margem de segurança na base e no topo 

(1,25 cm). A largura da folha é marcada ao meio com uma linha vertical central (eixo Y) e a 

divisão em nove linhas (eixo X), relacionado aos dois primeiros quadrantes do sistema de 

coordenadas cartesianas. A numeração na base desse grid tem o ponto zero, base dos pés 

descalços, as demais linhas (ou módulos) são numeradas até o nove (correspondendo à 

altura de cabeça). A estrutura base do cânone feminino adulto, ereto e estático, com 

silhueta ampulheta com nove cabeças é considerada a matriz ou cânone base de moda. O 

mesmo processo é replicável em qualquer dimensão, para os diversos biótipos, corpos 

divergentes, para todos os gêneros e faixas etárias (THEIS, 2018). 

O método considera a cabeça como unidade de medida para composição da 

altura do corpo e faz uso das proporções e percentuais matemáticos para desenvolver a 

estrutura geométrica do corpo e os pontos de articulação (rótulas). A proposta inicial para 

todos os cânones de desenho do corpo humano, com a cabeça estruturada com a altura 
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de uma linha, composta pelo círculo base (⅔ da altura) e um círculo menor (⅓ da altura). 

Essa estrutura inicial oval da cabeça pode ser adaptada para qualquer formato de rosto. 

As alturas das partes do corpo são relacionadas à altura da cabeça, assim, as 

larguras estão relacionadas à largura (círculo base maior) do rosto. O tronco do cânone 

feminino proposto terá duas cabeças de largura (linha 8), contendo as rótulas de ombro (¼ 

da altura do módulo); os seios com diâmetro de ⅓ da linha podem variar o volume (linha 7), 

ou seja; a cintura representada por um círculo base de cabeça (centralizada na linha 6) e o 

quadril, com largura igual a distância do centro das rótulas de ombro, gera um círculo a 

partir da medida da base em cada lado do corpo (linha 5). As pernas têm a estrutura 

esquelética representada por uma linha reta vertical, iniciada no centro do círculo do quadril 

até a linha base da estrutura (ponto zero). As rótulas de joelhos, com círculos idênticos à 

rótula dos ombros, são localizadas na metade da altura das pernas (linha 3); as rótulas de 

tornozelo são 20% menor que dos joelhos (½ da linha 1) e a largura do pé é igual a ½ 

cabeça (o comprimento igual a altura da cabeça). Os braços iniciam com uma linha reta no 

centro a rótula dos ombros até a altura de meia coxa (linha 4); os cotovelos têm as rótulas 

20% menor que dos ombros (linha 6); os punhos têm a rótula 40% menor que dos ombros 

(linha 5); as mãos têm a largura de ⅓ da cabeça e o comprimento de uma cabeça. 

O método foi desenvolvido para que ao desenvolver a vista do corpo frente, esta 

seja a base para desenvolver as demais vistas: costas, ½ perfil e ¾ de perfil; estático e em 

movimento. Após a construção do cânone estrutural (geometrizado e robótico), o próximo 

passo é a humanização, ou seja, passar a estrutura para outra folha com aplicação de 

linhas curvas e leves volumes para a musculatura e pele similares ao corpo humano real. 

Esse croqui base deve ser contornado com caneta nanquim e utilizado sob outra folha para 

facilitar o desenho de peças do vestuário vestindo o corpo. O método pode ser replicado de 

forma digital, com softwares de desenho. A Figura 01 apresenta a composição dos cânones 

estruturais considerando a matriz do corpo feminino de nove cabeças - Grid 9, porém, com 

a adaptação para usuárias baixas e magras, a usuária com nanismo e o bebê (feminino ou 

masculino). 

 

 

 

 

Figura 01 – Cânones femininos com variação de proporções, dimensões e faixa etária 
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Fonte: adaptado pelos autores de Theis (2018) 

 
 

O método é replicável para o desenvolvimento de todos biotipos: feminino, 

masculino ou infantil respeitando suas características físicas, porém, destaca-se a 

importância de aprender técnicas de desenho de observação. A composição do Grid 9, que 

considera a cabeça como unidade de medida, parte da observação do corpo e as 

proporções corporais do usuário real, das relações das dimensões e proporções da cabeça 

com seu corpo. Pode ser utilizada a fotografia do corpo na posição estática, nas vistas 

frente, costas e ½ perfil, destacando os pontos de construção, alturas e larguras, relatados 

no passo a passo do cânone estrutural (cabeça, tronco e membros). 

Considerando a composição do Grid 9 do Cânone Estrutural para o desenho de 

moda, foi desenvolvido o Grid 12, composto pelo círculo base da cabeça com a sua 

repetição em doze linhas (X), para estilização do desenho de moda, permitindo variações 

de composição do corpo humano. A Figura 02 registra a composição de desenhos de moda, 

as bases de croqui para a usuária feminina no Grid 9 (silhueta ampulheta) e no Grid 12 

(versão estilizada plus size), na versão do corpo estático e em movimento da silhueta em 
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“S”, também no Grid 12 (masculino adulto) com silhueta retangular. 

 

Figura 02 – Estruturas para a base de croqui no Grid 9 e estilizações no Grid 12 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

O processo de composição estrutural do corpo humano para o desenho de moda é 

seguido da humanização. A Figura 03 ilustra a etapa da composição de bases de croqui e 

a ilustração de moda, a proposta representa a mesma ideia de vestuário para uma usuária 

na versão alta e magra no Grid 9, e para a usuária baixa e plus size no Grid 12. 

 

Figura 03 – Ilustração de moda de corpos femininos adultos variados no Grid 9 e Grid 12 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O método dos Cânones Estruturais para o Desenho do Corpo Humano aplicado 

ao desenho de moda torna-se uma ferramenta de estudos de precisão do corpo, principal 

objeto de estudos do designer de moda, considerando a localização do plano de 

coordenadas cartesianas (X, Y). Utiliza os fundamentos da Modamática conectando a 

linguagem nas disciplinas de modelagem, desenho e ilustração de moda, para práticas 
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manuais ou digitais. Além disso, ele é replicável para o desenho de qualquer corpo humano, 

seja, feminino, masculino ou infantil respeitando suas características pessoais, bem como 

a variada diversidade humana. 

O método proporciona facilidade na compreensão da composição das estruturas 

para o desenho do corpo nas versões do Grid 9 e Grid 12, favorecendo a aprendizagem 

dos estudantes e domínio na composição dos desenhos e criação de peças do vestuário 

para qualquer usuário real. Ainda, salienta-se sua relevância quanto ao uso de fundamentos 

matemáticos considerando o modelo mental do estudante brasileiro e sua formação básica, 

o que permite o aprimoramento dos conhecimentos cognitivos para a construção de 

conhecimentos aplicados ao Design de Moda. 
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Resumo: O objetivo desta pesquisa é compreender as características das postagens mais consumidas pelos 
usuários das redes sociais digitais do Clube de Ciências IFC-Sombrio. A coleta e análise dos dados foi 
realizada em um período de sete meses (de fevereiro a agosto do ano de 2020) utilizando-se das redes sociais 
digitais Facebook e Instagram. Os resultados indicaram em qual rede social ocorreu maior engajamento pelos 
seus seguidores, assim como a tipologia de texto e categoria de postagens que mais sensibilizou os mesmos. 
Os resultados obtidos neste trabalho serão norteadores na elaboração de novas postagens com o propósito 
de aumentar o engajamento dos atuais seguidores e apontar propostas que agreguem seguidores nas redes 
sociais digitais do Clube de Ciências. 
 
Palavras-Chave: Clube de Ciências online, redes sociais, divulgação científica.  

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Clube de Ciências IFC-CAS iniciou suas atividades durante o ano de 2019. A 

equipe que compõe atualmente o clube é formada por docentes das áreas de ciências 

naturais; monitores do Ensino Médio que auxiliam no processo de organização/realização 

das atividades; e em torno de 15 alunos participantes de variadas turmas do ensino médio 

do IFC-CAS. O projeto tem o intuito de promover por meio de encontros quinzenais um 

espaço de discussões sobre temas científicos, que auxiliem na construção do 

conhecimento aos alunos participantes. Deste modo, é um projeto em que não há intenção 

de elaborar um produto e sim promover a visão crítica dos estudantes sobre a relação entre 

ciência, tecnologia e sociedade, tendo em vista possibilitar um meio para que ocorra essa 

alfabetização científica o Clube de Ciências apresentou-se como um instrumento válido 

nesse processo. 

Devido às limitações impostas pela pandemia de Covid-19 e as recomendações 

de distanciamento social, no ano de 2020, as atividades do clube passaram a ser 

direcionadas para as redes sociais, que atuam como uma extensão das atividades 

presenciais, com intuito de manter os estudantes informados sobre os acontecimentos 

científicos, principalmente aqueles que os impactam diretamente. Nesse sentido, o 

presente trabalho objetiva-se a investigar quais os tipos e características de postagem 

foram mais consumidos pelos usuários das redes sociais do Clube de Ciências IFC-CAS. 
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As redes sociais vêm se apresentando durante a pandemia como ferramentas 

essenciais, uma vez que, para o ser humano, é vital se comunicar e manter o contato com 

o mundo. No entanto, o mau uso das redes sociais pode prover um conjunto de notícias 

falsas, popularmente conhecidas como “Fake News”, que “descredibilizam a ciência, o 

conhecimento epidemiológico e as orientações sanitárias” (MALAVÉ, 2020, s.p). Ou seja, 

o acesso às informações equivocadas podem vir a comprometer a qualidade de vida dos 

usuários, portanto, não se deve considerar a quantidade de informação recebida e sim a 

qualidade de tal informação. 

 Nesse sentido, a equipe do Clube de Ciências IFC-CAS buscou fornecer 

informações de relevância para o perfil de seus usuários, mantendo-os informados sobre 

os acontecimentos científicos promovendo assim a alfabetização científica que visa a 

utilização dos conceitos científicos integrando valores e saberes para a tomada de decisões 

na vida cotidiana (SILVA, SILVA, 2016). Desse modo, as redes sociais se tornarão para 

além de um canal de comunicação, um meio de divulgar a ciência. 

Em busca de atingir o referido objetivo, este trabalho foi dividido em tópicos: 

referencial teórico, que introduz a importância da divulgação científica e o usos das mídias 

digitais; metodologia, para apontar a tipologia e categorias das postagens; resultados e 

discussões, que examina as postagens com base nos dados e suas características;  e 

considerações finais, tópico que expõe as reflexões e conclusões resultantes desta 

pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, são apontados alguns dos entendimentos sobre a produção de 

informação científica, de modo a esclarecer, diante de uma gama de possibilidades, o 

caminho adotado neste trabalho. De acordo com Valério e Pinheiro (2008), as informações 

científicas são subdivididas em: comunicação científica, que é a forma de estabelecer o 

diálogo com o público da comunidade científica (comunicação entre os pares); e, a 

divulgação científica, comunicação para o público diversificado fora da comunidade 

científica. 

A divulgação científica é indicada por Nascimento (2008) como aquela  

“[...] feita em diversos meios e mídias está cada vez mais presente em nosso 

cotidiano. Apesar disso, reflexões mais profundas acerca de uma definição de 

divulgação científica por jornalistas, cientistas e educadores em ciências são 

escassas e por vezes divergentes”. (p.1) 

 

Nesse sentido o presente trabalho entenderá divulgação científica por:  
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[...] democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para 

a chamada alfabetização científica. Contribui, portanto, para incluir os cidadãos no 

debate sobre temas especializados e que podem impactar sua vida e seu trabalho, 

a exemplo de transgênicos, células tronco, mudanças climáticas, energias 

renováveis e outros itens.  (BUENO, 2010, p.1).   

 

Dentro das inúmeras mídias do nosso cotidiano, como revistas, televisão e 

internet, observa-se que a última possibilita o compartilhamento de conteúdos (textos, 

imagens, sons e vídeos) a baixo custo o que provocou mudanças significativas no 

panorama da comunicação mundial. Barbosa e Souza (2012) observam que “Nesse 

ecossistema informacional surgem inúmeras possibilidades de relação entre emissor de 

conteúdo informativo de relevância social e audiência.” (p.280) Dentre as possibilidades de 

compartilhamento pela internet, as redes sociais digitais foram as ferramentas adotadas 

com propósito de divulgação científica pelo Clube de Ciências IFC-CAS.   

Nesse sentido, a escolha das redes sociais digitais se deveu às suas 

funcionalidades e a seu alcance, como a criação de perfil pessoal e a manutenção dos 

contatos. Como também à disponibilidade de serviços adicionais, como e-mail e chats, para 

manutenção de contatos com objetivos de criar e de manter relações, segundo Barros e 

Júnior (2012) (p.3). Conforme afirmam Medeiros e Costa (2017), sobre manutenção de 

perfis em redes sociais digitais, tem-se que:  

Estes levam consigo, se não de forma explícita, toda a subjetividade do ator em 

questão, quem é, de onde veio, o que faz, quais perfis segue, ou quem o segue, 

qual é o conteúdo que geralmente o perfil compartilha. Isso influi até mesmo na 

confiabilidade para com o perfil sobre o tema em questão que seus seguidores ou 

os demais usuários terão ao terem acesso ao conteúdo. (p. 5) 
 

Portanto, a metodologia e o desenvolvimento do trabalho foram alicerçados no 

potencial da divulgação científica em redes sociais digitais, conforme os trabalhos dos 

autores supracitados.  

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Redes Sociais analisadas 

 

Esta é uma pesquisa quantitativa e foi realizada em um período de sete meses 

(de fevereiro a agosto do ano de 2020), através de duas contas criadas em redes sociais, 

sendo: Instagram, criada em 2019, tendo 256 seguidores ativos com alcance médio de 170 

contas; e, Facebook, criada em 2020, com 199 seguidores ativos e alcance médio por 

publicação de 124 contas. Fundamentalmente, foi definido como objeto de estudo uma 
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amostra de 36 publicações no Instagram e 35 no Facebook do Clube de Ciências IFC – 

Sombrio.  

Os dados obtidos nesse trabalho foram baseados nas métricas disponibilizadas 

pelas próprias redes sociais - Instagram e Facebook - nos quais permitem elaborar uma 

análise mais completa do conteúdo e do público alcançado. Com relação a cada uma das 

postagens, foram extraídas as seguintes informações: alcance (quantidade de contas 

atingidas), engajamento (interação com a postagem), data, tema, tipo de texto, conteúdo, 

curtidas, e compartilhamentos. Além disso, para uma maior compreensão e facilidade na 

análise de dados, cada publicação recebeu um número por ordem de postagem como pode-

se observar nas figuras 1 e 2.  

 

Figura 01 – Publicações do Instagram 

 

Fonte: Os autores, 2020. 

 

Figura 02 – Publicações do Facebook 

 

Fonte: Os autores, 2020. 
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3.2 Análise dos dados 

 

Na busca de alcançar os objetivos da pesquisa, as seguintes tipologias de texto 

foram utilizadas na classificação das postagens: argumentativa (visa demonstrar a 

necessidade de avanços científicos para o desenvolvimento da humanidade), expositiva 

(visa expor recentes descobertas em determinado ramo das ciências), narrativa (visa narrar 

acontecimentos recentes envolvendo personalidades do mundo científico) e injuntiva (visa 

instruir o leitor quanto ao uso de tecnologias decorrentes dos avanços científicos). Dentre 

elas, a que mais gerou engajamento em ambas redes sociais foi o tipo expositivo como 

pode-se observar na tabela 1.  

 

Tabela 01 –  Tipologia do texto e número de ocorrências 

Instagram Facebook 

Engajamento Curtidas Engajamento Curtidas 

Expositiva - 398 Argumentativo - 60 Expositiva - 1634 Expositiva - 15 

Narrativo - 324 Expositiva - 59 Injuntiva - 63 Argumentativo - 6 

Argumentativo - 300 Narrativa - 41 Argumentativa - 44 Narrativa - 4 

Injuntiva - 199 Injuntiva - 31 Narrativa - 30 Injuntiva - 2 

Fonte: Os autores, 2020. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao analisar os dados oriundos das postagens no Facebook, verificou-se que a 

publicação com mais interações aconteceu no dia 06 de maio e reuniu um total de 1654 

pessoas alcançadas, 209 engajamentos e 15 partilhas. O tema da publicação é a produção 

das primeiras máscaras Face Shield no campus Avançado Sombrio e apresentou o intuito 

de promover as ações realizadas para o combate ao Covid-19.  

Do mesmo modo, no Instagram, a publicação que obteve maiores interações 

ocorreu no dia 29 de maio e apresentou um total de 398 contas alcançadas, 34 curtidas e 

6 partilhas. A publicação abordou os sintomas do Covid-19 e foi produzida em conjunto com 

a técnica em enfermagem do IFC - CAS, com o objetivo de divulgar os indícios da doença, 

tendo em vista a importância de informações concretas perante a situação atual que a 

sociedade está vivenciando. 
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De acordo com a análise realizada, consegue-se perceber que existem 

diferenças sobre a interação das redes sociais (Facebook e Instagram) como pode-se 

observar no gráfico 1, no qual representa uma comparação entre as redes por meio do 

alcance. Os números retratados nos pontos de dados da série do gráfico, representam a 

informação de determinada publicação no qual foram enumeradas, conforme supracitado. 

Relativamente aos indicadores que permitiram analisar a interação existente nas 

publicações, dos quais constam as reações, os comentários, a resposta aos comentários e 

as partilhas, a análise realizada sugere que os seguidores interagem mais com as 

publicações por meio do Instagram.  

 

Gráfico 01 – Comparação entre Facebook e Instagram 

  

Fonte: Os autores, 2020. 

 

Para melhor compreensão as publicações foram agrupadas em seis temas que 

podem ser analisados na tabela 2: saúde (publicações relacionadas à transmissão, 

sintomas e prevenção de doenças), prevenção (conjunto de atividades e medidas que, 

feitas com antecipação, busca evitar algum mal), medicamentos (voltado à informativos, 

dúvidas e cuidados em relação a medicações), temas atuais (temas que durante 

determinado dia, semana ou mês estavam em alta), outros (temas diversos que não são 

abordados com frequência como curiosidades) e ações IFC-CAS (ações desenvolvidas 

pelo campus Avançado Sombrio para combater o COVID-19).  

 

Tabela 02 – Temas das publicações 

Instagram Facebook 

Alcance Curtidas Alcance Curtidas 

Saúde  

398 

Divulgação 

Científica  60 

Ações IFC-CAS  

1634 

Ações IFC-CAS  

15 
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Temas Atuais - 385 Temas Atuais - 59 Outros - 375 Outros - 11 

Divulgação Científica 

324 

Ações e Prevenção 

37 

Medicamentos 

181 

Medicamentos 

9 

Prevenção - 199 Saúde - 34 Prevenção - 166 
Temas Atuais e 

Prevenção - 8 

Medicamento - 172 Medicamento - 26 Temas Atuais - 140 Saúde - 6 

Ações IFC-CAS - 140  Saúde - 94  

Fonte: Os autores, 2020. 

 

Desse modo, o tema mais compartilhado no Facebook foi as Ações do IFC-CAS, 

com 15 curtidas e 209 engajamentos. Já no Instagram, realizou-se uma parceria com o 

projeto “Produção de Álcool em gel no IFC-CAS”, no qual diversas publicações englobando 

o tema do Covid-19 e saúde foram postadas marcando ambos os projetos, assim, fazendo 

com que as postagens chegassem a mais pessoas. Pode-se notar que as publicações 

relativas ao assunto Saúde obteve 398 alcances, além dele o tema Outros se destacou com 

60 curtidas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As conclusões alcançadas revelam que, apesar da conta do Clube de Ciências 

no Facebook e no Instagram dispor dos mesmos conteúdos, é nesta última que se verifica 

maior número de interações pelos seguidores. Em virtude dos dados, os temas que mais 

geraram alcance no Instagram e Facebook foram - respectivamente - a saúde e as ações 

do IFC-CAS, ambas com textos expositivos. O maior alcance também ocorre devido a 

combinação de outros projetos que auxiliam na divulgação das informações e dos alunos 

do campus no qual refletem as ações realizadas para a comunidade. 

O presente estudo apenas focou-se em duas redes sociais, o Facebook e o 

Instagram, durante um período específico. Seria importante, em estudos futuros perceber 

e/ou comparar outras redes sociais. Portanto, é evidente que o advento das redes sociais 

possibilitou às instituições de ensino, novos desafios e novas oportunidades, pois 

atualmente, o grande público dessas instituições - os alunos - passam muito tempo nas 

plataformas mencionadas.  

No caso das publicações realizadas pelo Clube de Ciências IFC-CAS, as redes 

sociais demonstraram-se grandes aliadas no que se refere a divulgação do conhecimento 
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científico que permeia a sociedade. Sua importância ficou ainda mais evidente diante do 

contexto atual, em que meio a uma pandemia, na qual o conhecimento científico é 

imprescindível para enfrentá-la, e que ao mesmo tempo ele passou a ser questionado, 

negado e contrariado, faz-se necessário cada vez mais buscar meios para combater as 

notícias falsas e promover a Ciência para toda a comunidade.  
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Resumo: Este documento tem como finalidade demonstrar a inserção da metodologia de ensino e 
aprendizagem conhecida como projeto interdisciplinar aplicada a um curso de Engenharia Mecatrônica. Esta 
prática permite o aprimoramento do conhecimento, do senso crítico e da criatividade dos acadêmicos na 
seleção e utilização de ferramentas práticas para a resolução de problemas existentes em contextos reais de 
sua profissão.  Os projetos interdisciplinares ocorreram no primeiro e segundo semestre do ano de 2019, 
envolveu disciplinas de Eletrônica e de Programação, da 3ª e 4ª fase do curso. A contextualização dos 
projetos interdisciplinares foi elaborada com base em situações problemas do cotidiano regional, no que diz 
respeito a atuação de um engenheiro mecatrônico. A metodologia aplicada foi capaz de reunir conceitos de 
programação visual (plataforma Embarcadero RAD Studio) e não visual (plataforma Arduino), bem como, 
conceitos de eletrônica por meio da construção de placas de circuito impresso e emprego de recursos para 
leitura e adequação de sinais de sensores e controle de cargas. Após a realização da atividade proposta, foi 
aplicado um questionário como instrumento de coleta de dados, desta forma os acadêmicos puderam validar 
a utilização dessa metodologia de ensino e aprendizagem no contexto apresentado neste estudo, as quais 
serão descritas no decorrer do artigo, além disso, serão apresentados os resultados técnicos e conceituais 
dos experimentos desenvolvidos pelos acadêmicos.  
 
Palavras-Chave: Projeto interdisciplinar. Metodologia de ensino e aprendizagem. Engenharia Mecatrônica. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino tradicional em que a transmissão do conhecimento ocorre de maneira 

informativa tem dado espaço às metodologias ativas, que agregam ferramentas variadas 

para inserir o aluno em ambiente de ensino-aprendizagem dinâmico. Resulta na formação 

de indivíduos que buscam conhecimentos e sabem utilizá-los de maneira proativa. Esta 

mudança comportamental colabora para o desenvolvimento de senso crítico e pensamento 

criativo por parte dos acadêmicos (BISPO; ALVARES; CRIBB, 2016). 

Essa modificação na metodologia de ensino-aprendizagem está relacionada às 

demandas criadas pelo mercado de trabalho, que busca cada vez mais profissionais 

capazes de obter soluções com foco e eficiência a fim de atingir metas pessoais, 

institucionais e sociais (ESTEVES et al., 2016). Este enfoque, indica que a formação 

universitária tende a implementar abordagens integradas de conhecimento, que valorizam 

a construção deste a partir de experiências e problematizações sociais e profissionais 

concretas, que relacionem pesquisa, extensão e sejam munidas de avaliação (KELLER-

FRANCO; MASETTO, 2018).  
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Oportunizar experiências para os discentes é uma das maneiras que as 

instituições de ensino superior utilizam para aproximar o conteúdo acadêmico da realidade 

social/profissional a fim de atingir as métricas estabelecidas no perfil do egresso. Neste 

sentido, o desenvolvimento de atividades interdisciplinares surge como instrumento 

pedagógico que atua na substituição de uma concepção fragmentária do conhecimento e 

auxilia na integração de conteúdos entre as disciplinas, de forma que permita o futuro 

engenheiro articular saberes (XAVIER; STEIL; MENA-CHALCO, 2017). O acadêmico, 

neste sentido, desprende participação ativa na atividade proposta, questionando e sendo 

questionado sobre seus pontos de vista.   

Diante do contexto apresentado, buscou-se desenvolver um projeto 

interdisciplinar com o desafio de solucionar um problema, possibilitando ao estudante 

desenvolver habilidades e competências nas áreas de eletrônica e programação. A 

atividade teve como propósito criar um produto funcional de interação com o usuário, a qual 

envolveu conhecimentos de diferentes fases do curso. O projeto interdisciplinar aliado como 

forma de criar habilidades e competências que o mercado de trabalho exigirá, tais como 

trabalho em equipe, senso crítico, empatia, e solução de problemas (MACEDO; PINTO, 

2017). 

Nesse sentido, os projetos interdisciplinares realizados compreenderam as 

disciplinas de Eletrônica I e Programação Aplicada I (na terceira fase do curso) e Eletrônica 

II e Programação Aplicada II (na quarta fase do curso), no ano de 2019. As temáticas 

propostas relacionaram questões de melhorias de processos ou produtos, com enfoque em 

testes de novos componentes e materiais, e desenvolvimento de um sistema.  

Nos demais tópicos serão apresentadas as práticas pedagógicas, a formatação 

das ferramentas e por fim avaliação dos acadêmicos em relação a utilização deste método. 

  

2 METODOLOGIA PROJETUAL 

 

O estudo foi caracterizado pela elaboração de dois desafios de projetos 

interdisciplinares inseridos nas terceira e quarta fases do curso de Engenharia Mecatrônica. 

Inicialmente estabeleceu-se relação prática dos problemas com a indústria regional e/ou 

situações diversas de contexto  profissional. Os desafios foram elaborados pelos docentes 

das disciplinas, tendo sido discutidos os itens: tema da proposta, prazos para execução, 

métricas de avaliação e materiais necessários para a conclusão da atividade. 

Os projetos foram baseados em conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas 

de Programação Aplicada I e Eletrônica I (3º semestre), e, Programação Aplicada II e 
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Eletrônica II (4º semestre). Integrou-se software visual (Embarcadero Delphi 10.1),  

software não visual (ferramenta de prototipagem Arduino) e o hardware. 

No primeiro semestre letivo de 2019, os problemas abordaram aplicações de 

controle e monitoramento de informações. 

- Programação aplicada I e eletrônica I: sistema de supervisão e controle de 

iluminação de uma estufa de crescimento de verduras, o qual permite o aumento da 

produção e economia de energia, por meio da previsão e compensação da iluminação 

natural. 

- Programação aplicada II e Eletrônica II: sistema de supervisão e controle de 

estufa para a produção de fumo, através dos processos de aquecimento e resfriamento.  

No segundo semestre de 2019, os projetos aplicados envolveram novas 

situações: 

- Programação aplicada I e Eletrônica I: Controle e monitoramento de umidade 

do solo. Este sistema previu o controle e monitoramento da umidade do solo de forma a 

tornar eficiente o cultivo e racionalizar o consumo de água para pequenos produtores rurais 

conforme monitoramento por software dedicado. 

-Programação aplicada II e Eletrônica II: Sistema de monitoramento de encostas. 

Para este projeto os acadêmicos desenvolveram um projeto de monitoramento remoto 

através de rede wi-fi para monitoramento de encostas devido a várias ocorrências de 

acidentes na região, principalmente na Serra do Rio do Rastro. 

Importante destacar, que os materiais utilizados foram disponibilizados aos 

acadêmicos. Cada equipe desenvolveu sua proposta de projeto, construção de maquetes 

e sistemas automatizados de forma livre e criativa. 

Os projetos foram avaliados por banca formada por professores das disciplinas, 

os quais analisaram: funcionamento do sistema e a apresentação dos conteúdos. Os 

acadêmicos entregaram os seguintes itens para avaliação: Resumo expandido; Programas 

realizados; Apresentação oral; Placas eletrônicas; Protótipo em funcionamento.   

 

3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Após a entrega dos projetos pelos estudantes, um questionário on-line baseado 

em Ribeiro (2010) foi aplicado de forma a verificar pontos fortes e fracos do ponto de vista 

do acadêmico possibilitando futuras melhorias na metodologia aplicada.  

A pesquisa contou com 27 acadêmicos entrevistados, o questionário teve 

perguntas abertas e fechadas, com avaliação do processo, do professor e dos próprios 
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acadêmicos. Para as perguntas fechadas foi atribuída uma pontuação de 1 (menos 

relevante) a 5 (mais relevante), baseada na escala Likert. 

Primeira pergunta fechada, “Os objetivos como: conhecimentos, habilidades e 

atitudes foram alcançados?”. A grande maioria respondeu que os objetivos de 

desenvolvimento do trabalho foram alcançados, conforme Figura 1. 

Figura 1 - Conhecimentos, habilidades e competências 

 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

A segunda pergunta foi aberta, “Qual sua avaliação sobre a metodologia 

utilizada? Quais as vantagens e desvantagens da metodologia? Apresente sugestões de 

melhoria?”. As respostas evidenciam uma avaliação positiva e satisfatória da atividade 

realizada, vistas no Quadro 1: 

Quadro 2 – Avaliação da metodologia 

“A uma grande vantagem neste tipo de trabalho, pois traz o aluno um pouco mais para o lado 
empreendedor, com a proposta de criar algo. Possibilitando unir duas disciplinas fundamentais para 
desenvolvimento de um profissional. A questão da desvantagem seria o tempo, os materiais principais 
demorar para chegar a até os alunos”. 

“Muito mais interessante e estimulante trabalhar com problemas reais, vantagens: o acadêmico se 
familiariza com o mundo profissional, desvantagem: é que as vezes não há tempo suficiente para a 
conclusão do projeto, mas isso também é bom faz nós trabalharmos sob pressão”. 

“É razoável, boa pela liberdade de ação, mas torna meio dispersos a aula”. 

“Muito boa a maneira de aplicarmos os conhecimentos adquiridos em sala, pois as vezes de certa forma 
fica um pouco abstrato, assim podemos desenvolver algo real, envolver pesquisas, aplicar outras 
habilidades e conhecimentos de outras matérias, no caso do trabalho desenvolvido, muito bom conciliar 
ambas as matérias envolvidas”. 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

A terceira questão foi relacionada ao planejamento: “Quanto ao planejamento do 

grupo na execução de tarefas, qual a nota que você atribui?” Entre os entrevistados obteve-

se 11,1% com nota 1, 11,1% com nota 2, 14,8% com nota 3, 29,6% com nota 4 e 33,3% 

com nota máxima de 5 pontos. Percebeu-se que a grande maioria obteve um bom 

planejamento, no entanto em alguns casos ocorreu problemas pertinentes a falta de 

delegação e divisão das tarefas entre os próprios envolvidos. 

Como o trabalho envolveu a entrega também de um resumo expandido científico, 

a quarta questão trabalhou na escrita deste, sendo ela: “Em relação à pesquisa científica 
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realizada pelo grupo, qual nota você classifica?”. A Figura 2 demonstra uma nota atribuída 

um pouco menor do que as anteriores, mas, ainda sim com a grande maioria acima de 3. 

Figura 2 - Questão referente ao resumo expandido 

 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

A próxima questão foi “Classifique na escala a participação e cooperação dos 

acadêmicos do grupo”, observou-se que as notas entre 1 e 4 (14,8%) foram as mesmas, 

pois neste formato de trabalho, infelizmente, alguns acadêmicos acabam por não ter uma 

participação muito efetiva, o que é um ponto importante a ser observado quando há o 

trabalho em grupo. 

Outro ponto avaliado foi a apresentação oral do grupo, quando indagados: “Qual 

nota você atribui a apresentação oral do grupo?”. Esta pergunta foi realizada pois ao final 

do projeto os acadêmicos passam por uma banca avaliadora, na qual 3,7% dos 

entrevistados avaliaram com nota 1, 14,8% com nota 2, 22,2% com nota 3, 33,3% com nota 

4 e 25,9% com nota 5. Mesmo com algumas avaliações negativas, pode-se dizer que esse 

ponto foi avaliado de forma satisfatória e positiva. 

Ao final de cada apresentação, os professores juntamente com os acadêmicos 

realizam um fechamento coletivo, quando perguntados sobre: “Em relação ao fechamento 

coletivo realizado ao final do projeto, qual nota você atribui, a Figura 3 mostra este resultado 

avaliado de modo positivo pelos acadêmicos. 

Figura 3 - Pergunta em relação ao fechamento coletivo 

 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

O projeto envolveu a utilização de vários componentes eletroeletrônicos, e assim 

foi avaliado o fornecimento e disponibilidade destes materiais: “Qual nota você daria para 

os materiais e equipamentos fornecidos pela instituição?”, as respostas mostram uma 
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avaliação positiva deste aspecto, com 11,1% dos entrevistados com nota 2, 22,2% com 

nota 3, 33,3% com nota 4 e 33,3% com nota 5 e nenhuma resposta com nota 1. 

 A questão: “Qual a atribuição você dá ao apoio do docente na realização da 

atividade?”, de forma a verificar qual a importância dos professores no apoio aos alunos. 

Houve uma resposta totalmente positiva neste quesito, com 66,7% dos entrevistados com 

nota 5, 29,6% com nota 4, 3,7% com nota 3 e nenhum com nota 2 e 1. 

E por último, foi proposto um espaço para os acadêmicos colocarem sua opinião 

sobre o trabalho, o Quadro 2 mostra algumas respostas. 

Quadro 2 – Espaço para opinião geral 

“Algumas coisas faltaram para execução, talvez por não sabermos de início o que iríamos utilizar e não 
pedirmos a tempo. Nosso trabalho faltou tempo para a execução, não o tempo dado pelos professores, 
mas tempo para executar o trabalho fora da SATC. No mais, estava tudo nos conformes, todos os 
equipamentos solicitados no prazo, foram disponibilizados, e os professores sempre que solicitados, 
conseguiram auxiliar e ajudar”. 

“O projeto tem que ser informado como vai ser na primeira ou segunda semana de aula, não fazer junção 
de turmas de outras disciplinas isso é o que mais prejudica. Os professores foram atenciosos em horários 
de outras aulas e não deram para trás na hora de ajudar”. 

“Instituição muito bem organizada e a equipe de professores e coordenação sempre disposta a ajudar em 
todos os aspectos”. 

“A proposta foi muito boa, sendo que foi uma aprendizagem muito grande no desenvolvimento do projeto, 
tanto na parte teórica, as pesquisas realizadas, a montagem do protótipo, os cálculos aplicados para o 
desenvolvimento da parte eletrônica e toda a programação. Agradeço a disponibilidade dos professores 
para ajudar em todo o processo, tanto em aula como fora do horário. Na minha opinião poderíamos planejar 
melhor o tempo de apresentação, talvez com mais tempo para cada equipe. De minha parte estou muito 
satisfeito, sabendo que trabalhos em equipes sempre é complicado, pois nem todo tem disponibilidade e 
vontade de realizar um bom trabalho, mas são experiências muito boas, aprendemos muito mesmo. 
Obrigado aos professores envolvidos e até a próxima”. 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

O projeto possibilitou a entrega de produtos finais, conforme observados na 

Figura 4, desta forma, resulta em uma aprendizagem significativa e de valor. 

Figura 4 - Projeto de monitoramento de encostas (A), controle de temperatura de estufas (B), 

monitoramento de umidade do solo (C) e controle de luminosidade de estufas de hortaliças (D) 

 

Fonte: Elaboração dos autores 
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De forma geral a avaliação dos projetos interdisciplinares foi positiva, a qual 

evidencia a viabilidade do projeto em aplicações futuras, melhora o prática do docente e 

estimula as metodologias ativas de aprendizagem. 

Os relatos dos acadêmicos e a entrega dos produtos destacou o extremo 

empenho na busca por conhecimento, alinhado a projetos que simulam a aplicação real, a 

criação de soluções e a busca por alternativas na solução de problemas encontrados ao 

longo do caminho. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento e aplicação de metodologias de ensino inovadoras para as 

áreas de estudo das engenharias é bem-vinda, haja vista as tradicionais altas taxas de 

reprovação existentes na maioria destes cursos. Mesmo com o objetivo específico de 

aplicada as áreas de software e hardware – com uma abordagem dedicada neste trabalho, 

com a imersão dos acadêmicos em situações contextualizadas, a metodologia aqui 

apresentada pode ser expandida para diversas disciplinas do curso. Conforme Filho at. al. 

(2007) é clara a importância da renovação dos métodos de ensino utilizados pelas 

instituições de ensino médio e superior. Como indica Araujo (2013), o uso de métodos 

diferenciais de ensino tem influência positiva no aprendizado dos alunos e, possibilita um 

melhor rendimento.  

Através dessa proposta lúdica de ensino buscou-se o um maior interesse nos 

assuntos abordados e maior compreensão dos mesmos pelo uso de objetos atrativos e 

interativos e, consequentemente, resulta na experiência positiva para o aluno e retenção 

do aprendizado.  A utilização de experimentos práticos no ensino para fixação de conceitos 

demonstrou-se relevante conforme as opiniões dos acadêmicos e, corrobora para a 

formação de profissionais capacitados para inserção no mercado de trabalho e, contribui-

se com o desenvolvimento da capacidade de análise crítica do meio ao qual está inserido. 

Portanto, este trabalho pode-se afirmar que o objetivo final foi alcançado, sendo que a 

resposta obtida pelos alunos através do formulário eletrônico observou-se pela percepção 

dos alunos que foram positivas devido a interação de diferentes ferramentas para elaborar 

a solução. 

O exemplo apresentado é uma fração selecionada para a demonstração da 

aplicação de metodologias ativas e inovadoras de aprendizagem. Esta que, pela proposta, 

não exige investimentos em infraestrutura de maior monta, no máximo um recurso hardware 
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ou a utilização de softwares: ferramentas comumente encontradas com facilidade em 

instituições de ensino superior. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem aos incentivos recebidos da Faculdade SATC.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAUJO, I. S.; MAZUR, E. Instrução pelos Colegas e Ensino Sob Medida: Uma 
Proposta para o Engajamento dos Alunos no Processo de Ensino-Aprendizagem de 
Física. Cad. Bras. Ens. Fís., v.30, n. 2: p. 362-384, ago. 2013. 

BISPO, E. R.; ALVARES, R. V.; CRIBB, S. L. S. P. Adoção de metodologias ativas em 
cursos de graduação em engenharia. Int. J. Activ. Learn. Rio de janeiro v. 1, n. 1, p. 
1-8. 2016 

ESTEVES, M. A. S.; JUNIOR, J. M.; BATISTA, J. C.; STOFFEL, W. P. Reestruturação 
da disciplina introdução à engenharia na Faculdade de Engenharia de Resende: 
uma proposta com base nas metodologias ativas de aprendizagem. REBES - Rev. 
Brasileira de Ensino Superior, 2(1): 52-63. 2016  

FILHO, Roberto. et. al. A evasão no ensino superior brasileiro. Cadernos de Pesquisa, 
v. 37, n. 132, p. 641-659. 2007. 

KELLER-FRANCO, E.; MASETTO, M. T.  Currículo por projetos: repercussões para a 
inovação na educação superior e no ensino de engenharia. Rev. Espaço do Currículo 
(online), João Pessoa, v.11, n.1, p. 14-28. 2018. 

MACEDO, J.R.N.; PINTO, M.L. Aprendizagem baseada em problemas, novos olhares 
para a formação de engenheiros?  Revista Científica UNAR, Araras (SP), v.14, n.1, 
p.99-109, 2017 

RIBERIO, Luiz R. de Camargo. Aprendizagem baseada em problemas: uma 
experiência no ensino superior. 151p. São Carlos: EdUFSCar, 2010. 

XAVIER, A.M.; STEIL, L.J.; MENA-CHALCO, J.P. (Inter)disciplinaridade e 
transversalidades: o projeto de formação superior da Universidade Federal do ABC.  
Ciênc. Educ., Bauru, v. 23, n. 2, p. 373-390, 2017. 
 

  

  

ISSN: 2526-4044   p.  333 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

APLICAÇÃO DE REALIDADE VIRTUAL COMO RECURSO TECNOLÓGICO NO 
ENSINO DE PROJETOS DOS CURSOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES  

André Michels Chibiaqui¹, Juliana de Godoy², Kajiana N. S. Vidotto³ 
1 IFSC Criciúma / Departamento de ensino – área da construção civil / andre.michels@ifsc.edu.br 

2 UDESC / Departamento de Arquitetura e Urbanismo / judegodoy@gmail.com 
3 UFRGS / PPG em Informática na Educação / kajianansartor@gmail.com 

 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada na experiência com o uso de 
novas tecnologias na disciplina de Projeto Arquitetônico, no Curso Técnico em Edificações, Campus Criciúma, 
realizada em 2019. Na ocasião, foram inseridas novas ferramentas de projeto e de visualização tridimensional, 
como ferramentas BIM, óculos de realidade virtual e passeios virtuais. Como resultados, a pesquisa 
demonstrou a possibilidade de incluir ferramentas de modelagem avançadas e passeios virtuais, sem eliminar 
etapas importantes para o ensino de projeto, como o desenho à mão.  
 
Palavras-Chave: projeto arquitetônico; realidade virtual, processo ensino aprendizagem.  

1  INTRODUÇÃO  

O projeto arquitetônico elaborado no curso Técnico em Edificações tem como 

característica a objetividade na abordagem dos assuntos relacionados, devido à sua carga 

horária limitada. Há, portanto, pouco tempo para o amadurecimento do estudante em 

relação ao ato de projetar, se comparado com um curso de graduação. Em contrapartida, 

o estudante inicia um projeto na disciplina de Projeto Arquitetônico e segue com o mesmo 

projeto nas demais disciplinas que tratam dos projetos complementares (estrutural, elétrico, 

hidrossanitário, etc.), o que permite que haja um maior aprofundamento dos conteúdos. 

Segundo Fabrício e Melhado (2011, p. 58–59):  

o processo mental de projeto se processa por meio de aprimoramentos sucessivos 
das ideias e da compreensão do problema inicial. Num processo em que as 
questões projetuais estão postas desde o início do projeto, o que evolui é o 
aprofundamento que se constrói ao longo do caminho, inclusive em relação ao 
entendimento da questão precípua (FABRÍCIO; MELHADO, 2011, p.58-59) 

A abordagem do mesmo projeto utilizando ferramentas diversificadas (grafite e 

papel, CAD 2D, CAD 3D e maquete física), que ocorre atualmente na disciplina de Projeto 

Arquitetônico do curso Técnico Integrado em Edificações, ajuda na percepção dos espaços 

projetados. Mas esta noção espacial, necessária ao projetista, depende também das 

experiências individuais em relação ao projeto. No caso dos estudantes deste curso, que 

ainda estão finalizando o Ensino Médio simultaneamente ao curso Técnico, esta 

experiência ainda está sendo construída. De forma a conhecer e utilizar as tecnologias, 

associando-as ao processo de ensino e aprendizagem, bem como, atualizando-os como 

futuros profissionais desta área do conhecimento, a Realidade Virtual (RV) vem inovar de 

forma significativa o ensino, o aprendizado e o mercado de trabalho. Trata-se de um recurso 

adicional que, se os professores utilizarem de forma adequada, têm potencial para elevar 

a qualidade do ensino técnico profissionalizante. Segundo Aukstakalnis (2017), as 
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tecnologias imersivas, como a Realidade Virtual (RV), ajudam os estudantes a abstrair 

conceitos de áreas complexas do conhecimento, como a aprendizagem experiencial, 

comprovando um potencial extremamente relevante na área da educação. 

A relação pedagógica pode ser garantida em ambiente de RV por meio das 

interfaces comunicativas criadas entre os agentes cognitivos que constitui um sistema 

aprendente (ASSMANN; SUNG, 2001). A utilização de equipamentos para imersão no 

ambiente virtual, como é o caso dos dispositivos de RV, possibilitam que o usuário possa 

simular a própria presença dentro do ambiente virtual. Desta forma, ainda no ambiente de 

sala de aula, o estudante consegue ter uma noção próxima do real, do que será o seu 

projeto quando construído. Esta experiência dentro do ambiente projetado, em paralelo ao 

processo de projeto, contribui também para o amadurecimento dos estudantes como 

futuros projetistas. 

Na experiência relatada neste artigo, optou-se por substituir as ferramentas de 

modelagem tridimensional digital tradicionais pela aplicação de um software que utilizasse 

a metodologia BIM (Building Information Modeling). Conforme CBIC (2016), a Modelagem 

da Informação da Construção (tradução do significado do acrônimo BIM), é um conjunto de 

processos e tecnologias que têm como base a criação de modelos virtuais, que associam 

informação à geometria, com o objetivo de simular virtualmente a construção e dar apoio 

aos processos do projeto à obra. 

Building Information Modeling - BIM é um conjunto de políticas, processos e 
tecnologias que, combinados, geram uma metodologia para gerenciar o processo 
de projetar uma edificação ou instalação e ensaiar seu desempenho, gerenciar as 
suas informações e dados, utilizando plataformas digitais (baseadas em objetos 
virtuais), através de todo seu ciclo de vida. (CBIC, 2016, p. 22) 

Apesar de mais complexo, o novo software apresentado, Autodesk Revit, exige 

do estudante não apenas o conhecimento da modelagem de sólidos, mas a representação 

e a compreensão dos elementos projetados e de como serão construídos de forma mais 

aprofundada. Com isso, é necessário que o estudante faça pesquisas constantes para 

solucionar questões referentes ao projeto ao modelar.  

O objetivo deste artigo é apresentar a aplicação de um instrumento de ensino, 

especificamente no processo de projeto, que abrange desde a 

modelagem tridimensional de um projeto arquitetônico em software BIM (Autodesk Revit) 

até a técnica utilizada para a construção e aplicação do dispositivo de visualização em RV 

- óculos do modelo Google Cardboard. As iniciativas são alguns dos objetivos específicos 

adotados no Projeto de Pesquisa Didático-Pedagógico - Edital 09/2019, intitulado Realidade 

Virtual e Aumentada como recursos tecnológicos no ensino de Projetos dos cursos técnicos 
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em Edificações1, que busca a interação entre o conteúdo disciplinar e as tecnologias, 

inovando as aulas tradicionais do Curso Técnico Integrado em Edificações, do Instituto 

Federal de Santa Catarina, Campus Criciúma. 

2  METODOLOGIA 

O modelo virtual utilizado neste estudo foi o projeto desenvolvido individualmente 

pelos alunos, na disciplina de Projeto Arquitetônico, no primeiro semestre do curso. Cada 

estudante participante tinha um projeto diferente, desenvolvido em 2D no software Autocad, 

da Autodesk e, a partir do segundo semestre, foram modelados em 3D no software Revit, 

também da Autodesk.  

Embora, o modelo tridimensional do projeto tenha sido desenvolvido por inteiro, 

incluindo terreno e calçadas imediatas, o detalhamento com mobiliário e materiais de 

acabamentos para fins de visualização em RV focou apenas em um ambiente  

O ambiente indicado deveria ser a área social, de preferência, a sala de estar ou 

sala de estar conjugada com a cozinha. No centro do ambiente, na altura do usuário, foi 

inserida a câmera, que posteriormente foi renderizada a partir do software Revit, na 

plataforma Autodesk Rendering, em uma vista panorâmica 360º. Depois de renderizada, a 

imagem panorâmica foi compartilhada em um link, que pode ser acessado qualquer 

usuário, inclusive pelo smartphone.  

A modelagem do projeto arquitetônico no software Revit levou, 

aproximadamente, 13 semanas. Período compreendido entre o início do semestre 2019.2 

até o dia em que foram realizadas as atividades de visualização em RV. 

Em paralelo os alunos confeccionaram os próprios dispositivos de visualização 

em RV Google Cardboard. O modelo utilizado é um dispositivo de visualização em RV para 

smartphone, confeccionado em papelão dobrável e concebido para ser um sistema de baixo 

custo, ou seja, adequado para ser construído pelo próprio usuário. 

Com base no modelo disponibilizado pela Google, as peças de montagem foram 

cortadas em máquinas de corte a laser  ao longo de duas semanas e, posteriormente, foram 

montados pelos alunos em aula, , em uma tarde de aula,  no Laboratório de Maquetaria 

(Figura 01).  

 
1 O projeto de pesquisa tem como objetivo analisar e avaliar os resultados da aplicação de instrumentos e 
técnicas envolvendo Realidade Virtual e Aumentada no processo de projeto, a partir do desenvolvimento de 
uma atividade interdisciplinar entre as unidades curriculares de Projeto Arquitetônico e Informática. Foi 
utilizado técnicas de Avaliação Pré-Projeto (APP), conceito derivado dos procedimentos de Avaliação Pós-
Ocupação (APO). mas é realizada em simulações da edificação, antes de ser construída. 
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Figura 01 – Alunos no processo de montagem os óculos Google Cardboard no 
Laboratório de Maquetaria.  

 

Fonte: os autores (2019) 

Os materiais para confecção dos dispositivos foram papel triplex (gramatura 240gr), 

lentes biconvexas de acrílico, velcros, fita dupla-face e papel alumínio (uma adaptação feita 

no projeto original para possibilitar o uso de um botão para acessar a tela do smartphone). 

Cabe ressaltar, que a definição pela combinação ideal entre gramatura dobrável e papel 

resistente à temperatura de corte da máquina a laser se deu após semanas de testes com 

diversos materiais. Para a montagem foi feito um manual de instruções com todos os 

passos detalhados (Figura 02). 

Figura 02 - Detalhes do dispositivo RV Google Cardboard 

 

Fonte: os autores (2019) 

Importante contextualizar que o objetivo do projeto de pesquisa foi, em suma, 

acrescentar ao processo de aprendizagem de projeto arquitetônico, ferramentas imersivas 

de RV e RA2 que auxiliam na percepção e gere alterações para melhorar a qualidade do 

projeto. As metodologias explicitadas neste artigo demonstram apenas a primeira parte da 

pesquisa. A segunda etapa, com base na modelagem tridimensional, no passeio virtual, 

tipo walktrhrough3 pela plataforma on-line A360, da Autodesk (Figura 3), e nos dispositivos 

imersivos construídos pelos estudantes utilizou-se técnicas de Avaliação Pré-Projeto 

 
2 O projeto tinha como objetivo aplicar também a Realidade Aumentada. Porém, por uma limitação de software 
e hardware, optou-se por aplicar apenas a Realidade Virtual em imagens panorâmicas em 360º e visualizá-la 
em dispositivos de realidade virtual (óculos do modelo Google Cardboard), 
3 Walktrhough é um dos recursos utilizados em APO e consiste num passeio pelo edifício e seu entorno, 
acompanhado por usuários, sendo realizados registros a partir do reconhecimento do local. 
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(APP), conceito derivado dos procedimentos de Avaliação Pós-Ocupação (APO) para 

avaliação de edificações modeladas, da qual não foram exploradas neste artigo. 

Figura 03 – Passeio virtual, tipo walktrhrough, em um dos projetos desenvolvidos. 

 

Fonte: Imagens do sítio A360 da Autodesk geradas a partir do projeto de um dos alunos (2019) 

Contudo, foi neste contexto que os dispositivos de visualização em RV Google 

Cardboard foram aplicados. A aplicação dos procedimentos de RV ocorreram durante a 

realização da Semana Tecnológica de 20194. Os estudantes foram separados em 3 grupos, 

de acordo com o perfil dos clientes que receberam no início do ano letivo (3 perfis ao todo) 

para realizarem os seus respectivos projetos arquitetônicos. 

Em cada grupo, os links com as imagens panorâmicas em 360º foram 

anonimamente sorteadas entre si para que a visualização de APP fosse realizada no projeto 

de um colega que tivesse desenvolvido o mesmo perfil de cliente. A decisão por este 

método de separação dos grupos considerou que, por já terem desenvolvido o projeto com 

base na realidade de cada perfil de cliente, os estudantes teriam mais condições de avaliar 

a imagem panorâmica apresentada com base no usuário trabalhado ao longo do semestre. 

De posse do link disponibilizado, o seu próprio dispositivo de visualização em RV 

confeccionado e smartphone pessoal, o estudante iniciou a imersão no ambiente sorteado 

para ele. Por fim, os alunos responderam um questionário elaborado com base na 

metodologia de APO e APP, com o objetivo de coletar informações sobre a atividade.  

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A introdução da metodologia BIM propiciou aos alunos a experiência na criação 

de modelo virtuais mais precisos, com informações técnicas associados à geometria, em 

especial, os materiais construtivos, fundamentais para a continuidade da pesquisa. Além 

disso, ao longo da modelagem, correções foram realizadas no projeto desenvolvido, 

motivadas ora por orientação dos professores em correções anteriores, ora por iniciativa do 

 
4 Evento realizado anualmente pelo Campus Criciúma, vinculado à Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, 
promovida pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Governo Federal. 
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aluno diante de alguma inconsistência observada em relação ao projeto desenvolvido em 

2D. 

A escolha pelo software Revit, se deu por diversos motivos, dentre eles a 

facilidade de acesso à versão estudantil do software e por oferecer uma plataforma on-line 

de renderização na nuvem, Autodesk Rendering. A renderização na nuvem utilizando esta 

plataforma, mesmo na versão educacional, permitiu créditos suficientes para os estudantes 

realizarem a renderização das imagens panorâmicas em 360º. Não houve assim, a 

necessidade de utilizar os equipamentos do laboratório, o que demoraria horas para cada 

imagem renderizada. Esta alternativa, também se mostrou mais adequada, pois o serviço 

on-line de renderização na nuvem possui uma interface simples de configuração de render, 

utilizando configurações pré-definidas do acervo de materiais construtivos do software 

nativo, não exigindo a instalação e capacitação dos alunos em um novo software específico 

para este fim. 

Em sua maioria, os projetos tiveram os ambientes internos detalhados com a 

inserção de famílias de mobiliários do Revit, materiais de acabamento de pisos, paredes e 

tetos, dentre outros elementos. Ao final, os projetos continham informações técnicas como 

quadro de áreas, materiais de acabamentos e esquadrias associadas à geometria e foram 

todos documentados e impressos em PDF no formato de folha A1. 

 Em relação à confecção dos dispositivos de visualização em RV Google 

Cardboard, se mostraram bastante trabalhosos, sobretudo, em razão da quantidade de 

óculos necessários para confecção, um total de 40 unidades. Ao longo do processo, 

dificuldades de fixação das lentes biconvexas de acrílico em razão do diâmetro das peças 

resultaram em alteração do modelo padrão fornecido pela Google. 

Embora não tenha dado problema durante o processo de montagem dos 

dispositivos, o sucesso do processo se deu muito em razão do manual detalhado 

confeccionado pelos professores.  

Quanto à visualização das imagens, os links gerados foram facilmente 

acessados pelos estudantes em seus respectivos smartphones. Contudo, em razão dos 

variados tipos de celulares, com hardwares e sistemas operacionais variados, se observou 

relativo problema nos aparelhos mais antigos sem função de giroscópio5 ou em sistemas 

operacionais IOS (Apple).  

Sobre os questionários aplicados com base na metodologia de APP e APO, 

consideramos relevante a aplicação da metodologia, já que os estudantes puderam se 

 
5 O giroscópio é uma função do celular que permite o dispositivo reconhecer o seu posicionamento em relação 
ao espaço, respondendo ao usuário de acordo com o seu movimento - pra cima/ para baixo ou giro de 360º. 
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colocar como usuários além de projetistas. Porém, ela será mais bem aproveitada se 

utilizada como ferramenta de discussão durante o processo de projeto, ou seja, os 

resultados devem ser retornados aos projetistas ainda na fase de projetação da disciplina. 

Isso não foi realizado devido à falta de tempo disponível para essa etapa.  

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A principal contribuição desta pesquisa está na apresentação de um método 

possível de ser replicado nos cursos técnicos em edificações e de áreas correlatas que 

tratam de projetos para a construção civil (Engenharia Civil, Elétrica, Arquitetura, por 

exemplo). A abordagem demonstrou que é possível trabalhar com diversas ferramentas e 

metodologias dentro de uma mesma disciplina. Não foi necessário excluir etapas 

consideradas importantes no aprendizado do processo de projeto, como o desenho à mão. 

Ainda assim, foi possível incluir ferramentas de modelagem avançadas e passeios virtuais, 

que facilitam a compreensão do espaço projetado.  

Como trabalhos futuros podemos verificar a possível utilização da realidade 

aumentada, incluindo-a na visualização do projeto em tamanho real e em um terreno físico.  
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Resumo: O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), do Governo Federal, provê as 
escolas de educação básica pública com obras didáticas. Em paralelo, o Governo Federal elaborou a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem 
trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares de educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. O presente trabalho teve como objetivo analisar a organização do conteúdo de atomística 
nos seis livros didáticos de química propostos pelo PNLD 2017 sob a ótica da BNCC. Utilizou-se a 
metodologia de análise de conteúdo. Verificando os quatros pontos abordados pela BNCC, em forma geral, 
todos os livros estão consoantes com a BNCC. Com as informações coletadas e a luz das referências 
utilizadas nesse trabalho, a obra de Lisboa et al. (2016) apresenta-se como o que melhor se adequa aos 
objetivos da BNCC, quando observado o conteúdo de atomística. 
 
Palavras-Chave: Livro Didático. Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Base Nacional Comum 
Curricular. Análise de Conteúdo. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O Governo Federal lançou o Programa Nacional do Livro e do Material Didático 

(PNLD) com o objetivo de difundir o livro didático em todas as escolas públicas do país. 

Esse programa teve início em 2004 com a distribuição de livros de Língua Portuguesa e 

Matemática e vem sendo modificado ao longo dos anos, acompanhado as políticas 

educacionais. Um dos objetivos do PNLD é obter a certeza que os livros didáticos 

inseridos em nossas escolas sejam de boa qualidade, quebrando assim, esse paradigma 

de mercadoria e, consequentemente, provocar no educador o desejo de transformar o 

contexto escolar que ele está inserido (SANTOS; MARTINS, 2011). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é uma política educacional 

desenvolvida pelo Governo Federal, no ano de 2017, que possui como principal objetivo 

definir o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos inseridos na 

educação básica do país devem ter assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento (BRASIL, 2018). Durante a educação básica, as aprendizagens 

essenciais devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez 

competências gerais. Segundo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 8), “competência é definida 

como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da 

vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. Na prática as 

competências apontam para a necessidade de os alunos serem capazes de utilizar os 

saberes para o seu cotidiano, sempre com respeito aos princípios universais, como a 

ética, os direitos humanos, a justiça social e a sustentabilidade. 
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Na BNCC, o ensino médio está organizado em quatro áreas do conhecimento, 

conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). São elas: 

linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e 

suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. A organização das disciplinas 

por áreas não exclui necessariamente outras disciplinas, apenas implica no fortalecimento 

das relações entre elas e sua contextualização para apreensão e intervenção na realidade 

(BRASIL, 2018). A disciplina de química, juntamente com biologia e física, está inserida 

na área de ciências da natureza e suas tecnologias. A BNCC propõe para essa área um 

aprofundamento conceitual nas temáticas matéria e energia, vida e evolução e terra e 

universo. A partir dessa divisão e em articulação com as competências gerais da 

educação básica, a área de ciências da natureza e suas tecnologias deve garantir aos 

estudantes o desenvolvimento de três competências específicas, sendo essas: 

 

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações 
entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem 
processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as 
condições de vida em âmbito local, regional e/ou global. 
2. Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do 
Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a 
evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e 
responsáveis. 
3. Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e 
tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens 
próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem 
demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e 
conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes 
mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) (BRASIL, 2018, 
p. 539). 

 

Sendo assim, para uma melhor orientação no que diz respeito à organização 

de currículo que será formulado em cada unidade de ensino, a BNCC dispôs de algumas 

habilidades que os educandos deverão adquirir de acordo com cada competência. As 

habilidades da BNCC, de acordo com Andreazzi (2019, p. 01): “são as aptidões 

desenvolvidas ao longo de cada etapa de ensino e que contribuem para o 

desenvolvimento das competências gerais e específicas da Base”. 

Desta forma, a BNCC espera que os estudantes aprofundem e ampliem suas 

reflexões a respeito das tecnologias e principalmente seu papel na sociedade atual. 

Nesse contexto, o presente trabalho analisou os conteúdos dos seis livros de Química 

disponibilizados pelo PNLD 2018-2020 sob a ótica da BNCC 2018, a partir do conteúdo 

de atomística, afim de verificar organização dos livros didáticos de química propostos pelo 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático sob a ótica da Base Nacional Comum 

recentemente publicada. 
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2 METODOLOGIA 

 

No presente trabalho aplicou-se a análise de conteúdo para os seis livros do 

primeiro ano do ensino médio que compõem a PNLD 2018, todos destinados ao ensino 

de química. São eles: Reis (2017), Mortimer e Machado (2017), Lisboa et al. (2016), 

Novais e Antunes (2016), Ciscato et al. (2016) e Santos e Mol (2016). Como não é 

possível analisar todo o livro didático, o conteúdo em análise foi restringido para 

atomística, em contraponto com a BNCC.  

A análise de conteúdo é uma das técnicas de tratamento de dados em 

pesquisa qualitativa, que consiste em uma técnica metodológica podendo ser aplicada em 

diversos discursos e formas de comunicação. O pesquisador busca compreender as 

características que estão por trás dos fragmentos de mensagens tornados em 

consideração (CÂMARA, 2013). 

A pré-análise é a fase de organização, na qual se busca os textos, formula-se 

as hipóteses e os objetivos. Nessa primeira etapa, enumeraram-se as características 

presentes nos livros didáticos, tendo como base as quatro categorias solicitadas pela 

BNCC: conhecimentos conceituais; contextualização social, histórica e cultural da ciência 

e da tecnologia; processos e práticas de investigação e linguagens específicas. Na 

segunda etapa, a inferência, será realizada a categorização, isso consiste na descrição 

das informações contidas nos livros didáticos, buscando fazer uma análise das quatro 

categorias pré-estabelecidas na primeira etapa da pesquisa, agrupando e comparando as 

similaridades de apresentação do conteúdo. Por fim, a última etapa da análise, a 

interpretação, buscou analisar as categorias e resultados das análises surgidas na 

segunda etapa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No primeiro momento, realizou-se uma análise superficial dos livros, a pré-

análise. O Quadro 1 mostra as características gerais encontradas nos livros. 

 

Quadro 1 - Características gerais dos livros didáticos de química do PNLD 2018-2020, no 
que tange o conteúdo de atomística 

Características REIS 
MORTIMER; 
MACHADO 

LISBOA 

et al. 
NOVAIS; 
TISSONI 

CISCATTO 

et al. 
SANTOS; 

MOL 

Volume em que 
se encontra o 

conteúdo 

Um Um Um Um Um Um 

Forma de 
apresentação do 

conteúdo 

Tópicos 
dispersos em 
dois capítulos 

Tema específico 
dentro de um 

capítulo 

Capítulo 
específico 

Tópicos 
dispersos em 
dois capítulos 

Tema 
específico 

dentro de um 
capítulo 

Capítulo 
específico 
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Localização 
4° e 6° 
capitulo 

6° capítulo 5° capítulo 
2° e 4° 
capitulo 

3° capítulo, 
tema 01 

4° capítulo 

Ano escolar 
Primeiro ano 

EM 
Primeiro 
ano EM 

Primeiro ano 
EM 

Primeiro ano 
EM 

Primeiro 
ano EM 

Primeiro ano 
EM 

Fonte: Autores, 2020.     

 

Pode-se verificar que em todos os livros o assunto de atomística se encontram 

no primeiro volume, uma vez que esse conteúdo é, tradicionalmente, ministrado no 

primeiro ano do ensino médio. A forma de distribuição do conteúdo dentro do livro didático 

é distinta, ou seja, cada livro colocou o tema de forma que achou necessário. 

O Quadro 2 apresenta a primeira categoria analisada, conhecimentos 

conceituais, onde são sistematizados em leis, teorias e modelos.  

 
Quadro 2 - Conhecimentos conceituais em atomística presente nos livros didáticos de 
química do PNLD 2018 

Conceitos REIS 
MORTIMER; 
MACHADO 

LISBOA 
et al. 

NOVAIS; 
TISSONI 

CISCATTO 
et al. 

SANTOS; 
MOL 

Modelos 
atômicos 

Dalton, 
Thomson, 
Rutherford, 

Bohr e 
Sommerfeld 

Dalton, 
Thomson, 
Rutherford, 

Bohr 

Dalton, 
Thomson, 
Rutherford, 

Bohr 

Dalton, 
Thomson, 

Rutherford, 
Bohr 

Dalton, 
Thomson, 
Rutherford, 

Bohr 

Dalton, 
Thomson, 
Rutherford, 

Bohr 

Imagem de 
modelos 
atômicos 

Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Curiosidades Em quadros 
No decorrer 
dos textos 

Em quadros 
No decorrer 
dos textos 

No decorrer 
dos textos 

No decorrer 
dos textos 

Interdiscipli- 
nariedade 

Não apresenta Não apresenta Em quadros 
Não 

apresenta 
Não apresenta 

Não 
apresenta 

Quantidade 
exercícios 

gerais 

06 54 40 20 08 39 

Quantidade 
exercícios 
resolvidos 

04 00 02 01 00 00 

Quantidade 
exercícios 
vestibular 

08 42 06 00 00 22 

Fonte: Autores, 2020.     

 

Verificando o Quadro 2, percebe-se que existe dentro do conteúdo modelos 

atômicos um núcleo comum de conhecimentos que os autores compreendem como sendo 

de fundamental relevância. Segundo Silva e Silva (2018), os conteúdos da química 

necessitam de um bom nível de abstração, por serem invisíveis, em especial os modelos 

átomos, uma vez que o átomo é o foco. Por isso, a necessidade de imagens que auxiliam 

aos alunos. Os livros em análise, com exceção do Ciscatto et al. (2016), apresentam boa 

quantidade de imagem com relação ao seu conteúdo, tendo imagem característica de boa 
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absorção para o assunto. O livro didático de Ciscatto et al.(2016) não apresenta nenhuma 

imagem dos modelos atômicos, não auxiliando a abstração dos educandos. A relação do 

conteúdo com outras disciplinas de forma contextualizada fazendo com que os alunos 

possam entender que o mundo não é fragmentado e sim interligado, também foi 

analisada. Apenas em Lisboa et al. (2016) é explorada a interdisciplinaridade, com física e 

biologia, contudo, o autor traz apenas exemplos de conteúdos estudados nas duas 

disciplinas, não trazendo projetos interdisciplinares. Conforme Silva e Silva (2018), a não 

apresentação da interdisciplinaridade dificulta a compreensão dos conceitos relacionados 

com o cotidiano. 

Ao analisar os exercícios e problemas propostos disponíveis verificou-se se os 

exercícios buscam uma relação direta com assuntos anteriores ou se detém apenas ao 

conteúdo trabalhado. O livro de Novais e Tissoni (2016) apresentou apenas questões 

diretas e objetivas, não levando em conta a contextualização. Ciscatto et al. (2016) além 

de trazer exercícios diretos, apresenta questões contextualizadas fazendo com que o 

aluno pense sobre fenômenosao seu redor. Já os autores Mortimer e Machado (2017), 

Santos e Mol (2016), Reis (2017) e Lisboa et al. (2016) apresentam grande parte de seus 

exercícios contextualizados de forma interdisciplinar, o que ajuda o aluno a fazer suas 

comparações até chegar onde se pretende. 

Na segunda categoria, contextualização social, histórica e cultural da ciência e 

da tecnologia, analisou-se as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, 

nas questões ambientais, na saúde humana e na formação cultural (BRASIL, 2018). O 

Quadro 3 apresenta os resultados dessa análise. 

 

Quadro 3 - Abordagem social, histórica e cultural da ciência e da tecnologia no conteúdo 
de atomística dos livros didáticos de química do PNLD 2018. 

Abordagem REIS 
MORTIMER; 
MACHADO 

LISBOA 
et al. 

NOVAIS; 
TISSONI 

CISCATTO 
et al. 

SANTOS; 
MOL 

História da 
evolução do 

átomo 

Apresenta Apresenta Apresenta Apresenta Apresenta Apresenta 

Curiosidade 
Histórica 

Em quadros 

Em quadros e no 
decorrer dos 

textos 
Em quadros Em quadros Em quadros Em quadros 

Contextuali- 
zação social 

Sim Não Sim Sim Sim Não 

Ciência, 
tecnologia e 
sociedade 

Não 
apresenta 

Não apresenta 
Apresenta em 

quadros 

Não 
apresenta 

Não 
apresenta 

Não 
apresenta 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Verificou-se, dessa forma, que em todos os livros há presença da história da 

evolução do átomo. Além da evolução do modelo atômico, todos os autores trazem 
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curiosidades históricas ao longo do tema. A contextualização contribui para a 

aprendizagem significativa, uma vez que ao contextualizar os conteúdos de ensino traz a 

realidade vivenciada pelo aluno e estimula sua curiosidade (RAMOS, 2019). Com base na 

contextualização, dos seis autores, quatro iniciam o conteúdo contextualizando, trazendo 

apenas exemplos, sendo que os textos não estão inseridos em uma interação com o 

aluno. Porém, a curiosidade química é apresentada em todos os livros. O único livro 

didático que apresenta contextualização da tecnologia e sociedade é Lisboa et al. (2016), 

com o quadro “Ciência, tecnologia e sociedade”. 

Partindo para a terceira categoriaforam analisadas três subcategorias: prática 

experimental, perguntas investigativas e o uso de computadores. O Quadro 4 apresenta 

os resultados das análises.  

 

Quadro 4 - Processos e práticas de investigação  

Práticas REIS 
MORTIMER; 
MACHADO 

LISBOA 
et al. 

NOVAIS; 
TISSONI 

CISCATTO 
et al. 

SANTOS; 
MOL 

Prática 
Experimental 

Apresenta Apresenta Apresenta 
Não 

apresenta 
Não apresenta Apresenta 

Pergunta 

Investigativa 

Início do 
assunto 

Início do 
assunto 

Quadros 
separados 

Início do 
assunto 

Não apresenta 
Quadros 

separados 

Uso de 
computador 

Solicita Solicita Não solicita Solicita Não solicita Não solicita 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Conforme Salesse (2012), atividades experimentais permitem ao estudante 

uma compreensão de como a química se constrói e se desenvolve, presencia a reação ao 

vivo e a cores, proporcionando ao estudante uma compreensão mais científica das 

transformações que nela ocorrem. Porém, apenas quatro livros apresentam práticas 

experimentais. Apenas Ciscatto et al. (2016) não apresenta perguntas que levam o aluno 

a pensar e investigar. A utilização do computador e internet para pesquisa, não foi 

solicitada em todos os autores, apenas 50% solicita seu uso. Deve-se lembrar de que o 

uso da tecnologia nos dias atuais é de grande importância, contudo, não devemos 

esquecer que o livro didático é disponibilizado em todo território nacional, trabalhado com 

realidades distintas. 

A última categoria a ser analisada é linguagens específicas. A linguagem 

trabalhada em todos os livros pode ser classificada como uma linguagem simples e clara, 

onde a língua foi utilizada de forma fácil de ser entendida, com termos, frases, raciocínios 

e expressões fácies, de modo que praticamente todas as pessoas conseguem entender, 

mesmo por aqueles que nunca tiveram o contato com a química. Novais e Tissoni (2017) 

e Ciscatto et al. (2016) auxiliam ainda mais, quando trazem em quadros explicativos as 
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definições de palavras nunca antes mencionadas no livro e que possivelmente o 

educando ainda não teve contato.  

De forma geral, a partir da categorização, os seis livros disponíveis no PNLD 

2018 estão de acordo com a BNCC, pois é possível encontrar os quatros pontos de 

análise inseridos no conteúdo de atomística. Claro que alguns apresentam uma melhor 

contextualização do que outros, porém podem ser visualizados nos seis livros. Quanto às 

competências específicas, apenas dois livros apresentam três das quatro habilidades que 

poderiam ser encontradas no conteúdo de atomística. Contudo, não se pode esquecer 

que trata-se de um recorte do livro didático, e as outras habilidades não necessariamente 

apareceriam todas em atomística, elas podem estar espalhadas no restante dos 

conteúdos, e para isso, deve-se realizar uma análise total dos livros didáticos.  

Dos seis livros analisados, percebe-se que a obra de Lisboa et al. (2016) 

configura-se como o mais completo em relação ao conteúdo de atomística. Inicialmente 

pelo motivo e apresentar um capítulo específico sobre o tema, fazendo com que os alunos 

não se percam no momento da construção do conhecimento, uma vez que segue um 

raciocínio e um caminho lógico. Outro ponto é a apresentação de imagens de todos os 

modelos atômicos em estudo, auxiliando os alunos na abstração. Sobre a 

interdisciplinaridade, esse livro é o único que menciona outras disciplinas interligadas com 

a química, como a biologia e a física.  A contextualização está presente em todo o 

decorrer do capítulo, ela se apresenta de forma social, histórica e cultural da ciência e da 

tecnologia. A investigação é solicitada aos alunos, com perguntas investigativas 

apresentadas em quadros separados e com atividade de prática experimental. Por fim, 

apresenta uma linguagem clara e simples, de fácil entendimento e compreensão dos 

alunos. Por outro lado, não apresenta resumos nos finais do conteúdo, algo que poderia 

auxiliar ainda mais os educandos. 

Quanto às habilidades descritas nas três competências específicas, podem-se 

encontrar três habilidades presente no conteúdo em estudo. A primeira habilidade que 

solicita analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que 

envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento, pode ser vista através da 

explicação da conservação da massa a partir do modelo atômico de Dalton. A segunda 

fala sobre analisar e utilizar modelos científicos, propostos em diferentes épocas e 

culturas, verificada nos livros através da evolução dos modelos atômicos e a terceira 

habilidade solicita a utilização de probabilidade e incerteza para interpretar previsões 

sobre atividades experimentais, neste caso, verificou-se através do experimento teste de 

chama a partir do modelo atômico de Bohr. 

 

ISSN: 2526-4044   p.  347 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Mesmo nos dias atuais, onde a tecnologia tomou grande proporção em nosso 

cotidiano, a imagem do professor com o livro didático em mãos não é algo tão distante. 

Isso porque o livro didático é o material pedagógico ainda mais utilizado em sala de aula, 

tendo ele um papel fundamental para a transformação do saber sábio ao saber ensinar.  

Com a utilização da metodologia de análise de conteúdo, analisou-se o 

conteúdo de atomística nos seis livros disponíveis pelo PNLD 2018, verificando os quatros 

pontos categorias solicitados pela BNCC, conhecimentos conceituais, contextualização 

social, histórica e cultural da ciência e da tecnologia, processos e práticas de investigação 

e por fim linguagem especifica, sendo que, de forma geral, todos os livros estão de acordo 

com a BNCC. Contudo, ao analisarmos as três competências específicas com suas 

habilidades, apenas o Lisboa et al. (2016) e Santos e Mol (2016) apresentam três das 

quatro habilidades requeridas no conteúdo de atomística. 

A partir da metodologia apresentada neste estudo, bem como as categorias 

analisadas, o livro de Lisboa et al. (2016) apresenta-se como o mais adequado para ser 

utilizado pelo professor em sala de aula. Porém, é importante ressaltar que essa 

conclusão provém apenas da análise do conteúdo de atomística e que se houver uma 

maior profundidade na análise dos demais conteúdos dos livros didáticos, outros 

resultados poderão ser encontrados. 
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Resumo: O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) tem demonstrado em diversas ações, a preocupação 
com a permanência e êxito escolar. No ano de 2019, tendo em vista o aumento do número de matrículas de 
pessoas com deficiências e o Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, o Câmpus Criciúma, por meio 
do Grupo de Pesquisa em Evasão Escolar e Tecnologias Educacionais (GETEC) promoveu o segundo 
colóquio formativo com foco na permanência e êxito da pessoa com deficiência. O II Colóquio em evasão 
escolar: diálogos formativos tem como objetivo contribuir com a formação dos profissionais da educação no 
diálogo referente a inclusão dos alunos com deficiências no contexto escolar, visando a promoção de ações 
de permanência e êxito dessas pessoas. Metodologicamente, esta proposta insere-se na perspectiva de 
investigação-ação de cunho qualitativo. As ações deste projeto articularam com as atividades da Comissão 
para Diversidade Social e Direitos Humanos, Comissão Local de Permanência e Êxito (CAPE) e o Grupo de 
Trabalho do Programa de Formação Continuada do Câmpus Criciúma. O evento desenvolveu três ações: 
mesa redonda, cine debate e palestra. O público-alvo foram os docentes das escolas municipais da 
Associação dos Municípios da Região Carbonífera, graduandos de Licenciatura em Química e servidores do 
IFSC - Câmpus Criciúma. Os resultados apontam motivações e reflexões que possibilitam o delineamento 
de ações eficazes de permanência e êxito para pessoas com deficiências a serem implementadas no 
Câmpus Criciúma. Este projeto de ensino foi desenvolvido por meio do Edital de Apoio para Ações de 
Permanência e Êxito nº 02/2018 PROEN. 
 

 
Palavras-Chave: Educação, evasão escolar, inclusão, pessoas com deficiências. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A missão do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC busca “promover a 

inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica, 

gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural”1, ressignificando, assim, a relação entre o 

Estado e a sociedade na oferta de educação pública no Brasil, mormente pelo modelo 

pluricurricular que articula a educação básica à superior, pela centralidade técnica e 

tecnológica e pela inserção predominantemente periférica no contexto do 

desenvolvimento regional. 

 
1 Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSC – PDI. Disponível em: <https://www.ifsc.edu.br/pdi-

2020-2024>. Acesso em: 27 set.2020. 
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Multiplicam-se os desafios organizacionais, exigindo uma atenção especial às 

pessoas com deficiências. Políticas e práticas passam a requerer uma nova conformação, 

fortemente impregnada de ineditismo. Objetivos como alcançar e incluir, passam a 

conviver cotidianamente com outros relacionados à garantia de permanência e êxito, em 

um esforço contínuo e crescente para a diminuição dos índices de exclusão, 

tradicionalmente conhecidos como "evasão". 

Segundo a Agência Brasil (2019), entre os anos de 2014 e 2018, o número de 

matrículas de pessoas com deficiências cresceu 32,2% em todo o país. No mesmo 

período aumentou de 87,1% para 92,1% o percentual daqueles que estão incluídos em 

classes comuns. A Agência Brasil destacou que em 2014, as escolas brasileiras tinham 

matriculados 886.815 alunos com deficiência, altas habilidades e transtornos globais do 

desenvolvimento. Em 2018, chegou a 1,2 milhão. Ou seja, entre 2017 e 2018, houve 

aumento de aproximadamente 10,8% nas matrículas. Os números alertam a necessidade 

de atenção ao acolhimento desses alunos para garantir a permanência e o sucesso 

escolar. 

A proposição de uma educação inclusiva para as pessoas com deficiências, no 

Brasil, tem um percurso longínquo. Iniciou em decorrência dos movimentos, com o 

princípio da educação especial em 1854 e 1857, com a criação do Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos atualmente: Instituto Benjamin Constant e o Imperial Instituto de Surdos-

mudos (SOUZA, ROMERO, 2014). 

Destaca-se, que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, 

baseadas em um trabalho de educação e reabilitação, foi criada no ano de 1954, no Rio 

de Janeiro. Essa associação é constituída, ainda nos dias atuais, por uma equipe 

multiprofissional.    

Mas, a integração das crianças com deficiência nas escolas regulares iniciou 

no final da década 1970 e início da década de 80. As crianças frequentavam apenas meio 

turno. Mesmo o caminho se abrindo, para mais tarde seguir rumo à inclusão, houve 

tentativas de retardar a educação inclusiva (STAINBACK S. E STAINBACK W. 1999). 

A propagação da inclusão das pessoas com deficiências no mercado de 

trabalho, também, foi redimensionada por meio da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 

(para empresas particulares). A referida lei prevê que as empresas que possuem de 100 a 

200 empregados devem reservar, obrigatoriamente, 2% de suas vagas para pessoas com 

deficiências, que pode ser visual, auditiva, física ou mental. E o Decreto nº 9.508, de 24 

de setembro de 2018 que reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de 
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empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito 

da administração pública federal direta e indireta. 

Este trabalho embasa-se, também, pela política nacional de educação inclusiva 

que busca assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para 

garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos 

níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial 

desde a educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional 

especializado; formação de professores para o atendimento educacional especializado e 

demais profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da 

comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas 

comunicações e informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas 

públicas (Educação inclusiva. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em: 10 nov 2020).      

Considerando os aspectos abordados, acima, o Grupo de Pesquisa em Evasão 

Escolar e Tecnologias Educacionais (GETEC) articulado com a Comissão para 

Diversidade Social e Direitos Humanos, Comissão Local de Permanência e Êxito (CAPE) 

e o Grupo de Trabalho do Programa de Formação Continuada do Câmpus Criciúma 

fomentou a realização do II Colóquio em evasão escolar: diálogos formativos. Este 

colóquio tem como objetivo geral contribuir com a formação dos professores no diálogo 

referente a inclusão dos alunos com deficiências no contexto escolar, visando a promoção 

de ações de permanência e êxito dessas pessoas. Este projeto foi desenvolvido por meio 

do Edital de Apoio para Ações de Permanência e Êxito nº 02/2018 PROEN. O objetivo 

deste projeto determinou uma metodologia relevante para o colóquio em pauta.    

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Os temas educação inclusiva e evasão escolar foram discutidos no II Colóquio 

em evasão escolar: diálogos formativos no Câmpus Criciúma do IFSC, no dia 06 de 

novembro de 2019. Numa perspectiva de investigação-ação de cunho qualitativo o evento 

reuniu docentes de escolas dos municípios da região da Associação dos Municípios da 

Região Carbonífera (AMREC), graduandos de Licenciatura em Química e servidores do 
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IFSC - Câmpus Criciúma. Participaram desta ação, aproximadamente, 120 pessoas 

envolvidas com a educação básica e superior. 

O evento, constituído por três ações, foi realizado nos turnos matutino e 

vespertino, como segue: a) 9 às 12 horas - mesa redonda: Preocupações Institucionais 

com a pessoa com deficiência na EBTT; b) 13 às 13:30 - Cine debate: Os direitos 

humanos e as pessoas com deficiências; e c) 13:30 às Palestra: Direito à permanência da 

pessoa com deficiência. 

A figura 01 apresenta o material de divulgação que foi afixado nos murais do 

Câmpus Criciúma no formato de cartazes, e publicado em meio digital através de e-mails 

e redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Material de divulgação do evento 
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 Fonte: GETEC, 2019. 

As três ações permitiram dialogar com a temática vislumbrando alternativas de 

inclusão para garantir a permanência e êxito. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A promoção do II Colóquio em evasão escolar: diálogos formativos, com ênfase 

nas pessoas com deficiências, caracteriza-se como evento de fundamental importância 

para a consolidação de ações inclusivas, especialmente no sentido da continuidade da 

temática da permanência e êxito como centralidade para a formação continuada dos 

docentes e técnicos administrativos em educação do IFSC - Câmpus Criciúma.  

Este evento, que reuniu aproximadamente 120 pessoas, promoveu um diálogo com 

palestrantes, comunidade acadêmica e sociedade para o enfrentamento da evasão e 

retenção dos alunos com deficiências, enquanto fatores que comprometem a consecução 

dos objetivos do Plano Local de Permanência e Êxito. 

As temáticas trabalhadas nas palestras oportunizaram debates acerca de gestão 

de sistema educacional inclusivo, desenvolvimento de projetos em parceria com outras 

áreas, acessibilidade arquitetônica, atendimentos de saúde, ações de assistência social, 

trabalho e justiça e a promoção da permanência e êxito. 
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O trabalho a ser desenvolvido com as pessoas com deficiência implica nos 

processos de sua aprendizagem e desenvolvimento. Tal perspectiva se aproxima muito 

do que afirma Vygotsky (1997), a saber, que a criança deficiente não sente diretamente 

sua deficiência, percebe as dificuldades que derivam dela e, em consequência sofre o 

rebaixamento de posição social. Portanto, a família e a escola devem estar atentas aos 

vínculos estabelecidos. Os vínculos devem proporcionar-lhe confiança em suas 

potencialidades e condições de superação, levando-as a investir além do limite aparente, 

evitando assim a evasão escolar. 

As imagens 01 e 02 ilustram momentos do evento em que os palestrantes Rogério 

Telles e Gabriel Bertozzi de Oliveira e Souza Leão propõem reflexões acerca da temática 

do evento. 

 

Imagem 01 – Momento da palestra de Rogério Telles 

 

     Fonte: GETEC, 2019. 

Imagem 02 – Momento da Palestra de Gabriel Bertozzi de Oliveira 
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       Fonte: GETEC, 2019. 

O Grupo de Pesquisa em Evasão Escolar e Tecnologias Educacionais 

acompanhou e avaliou o projeto de forma a articular estratégias processuais e pontuais 

no sentido de contribuir com a gestão do IFSC - Câmpus Criciúma, no que se refere a 

inclusão dos alunos com deficiências.           

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação e as ações em torno dessa temática não se findam com a 

realização deste evento. O GETEC busca o enfrentamento à evasão pela promoção da 

inclusão, da permanência e do êxito, que é um dos principais desafios para a efetividade 

das ações relativas à educação, especialmente na rede de educação básica, técnica e 

tecnológica. 

No mesmo sentido, o enfrentamento à garantia da permanência e êxito da 

pessoa com deficiência apontam para a qualificação e implementação de ações junto às 

Comissões Locais de Permanência e Êxito.  
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo compartilhar os resultados alcançados por meio de uma 
experiência interdisciplinar, que buscou estimular o conhecimento relativo à liderança nas organizações, bem 
como o exercício da leitura e da escrita. A prática pedagógica foi desenvolvida no período de julho a setembro 
de 2020, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura III e Administração de Pessoas. Participaram das 
atividades 27 alunos da turma de terceiro ano do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Administração, 
do Câmpus Garopaba, do Instituto Federal de Santa Catarina. Para realizar a proposta, após estudos sobre 
liderança, os estudantes puderam materializar os conceitos teóricos em narrativas sistematizadas em histórias 
em quadrinhos. A produção ocorreu em diferentes etapas, permitindo aos estudantes observar o processo 
interdisciplinar presente nas atividades propostas. As histórias em quadrinhos criadas demonstram que a 
estratégia pedagógica estimulou a criatividade, o trabalho em equipe e a assimilação do tema sob uma 
perspectiva lúdica que uniu duas unidades curriculares de natureza distintas, mas que nesta abordagem se 
tornam complementares.  
 
Palavras-Chave: Interdisciplinaridade, Liderança, Ensino, Gênero Textual-Discursivo. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia trouxe um período novo e sem precedentes ao setor de educação. 

Repentinamente saiu-se de um ensino presencial para um modelo digital, mediado por 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC), que proporcionaram novos desafios 

como o da conectividade, adequação metodológica e, sobretudo, aderência dos estudantes 

ao novo formato de ensino mediado pelo professor. 

A interdisciplinaridade é uma característica que precisa estar presente em todos 

os cursos de educação profissional. Isso se manifesta na necessidade da modalidade de 

cursos integrados ao ensino médio ofertados pela rede dos Institutos Federais de Educação 

Ciência e Tecnologia proporcionarem uma formação integral e profissional ao educando, 

promovendo a integração entre as disciplinas e/ou áreas do conhecimento de formação 

geral e da formação profissional com o objetivo maior de uma formação cidadã crítica (IFSC, 

2016).  

Com base neste preceito e, diante da necessidade de adaptação metodológica 

durante o período de Atividades Não-Presenciais (ANP), foi proposta pelas unidades 

curriculares (UC) de Língua Portuguesa e Literatura III e Administração de Pessoas, da 6a 

fase do Curso Técnico em Administração Integrado, uma atividade integrada. A iniciativa 

reuniu duas temáticas: a História em Quadrinhos (HQ), enquanto gênero textual-discursivo 

e os estudos sobre Liderança.  

Pina (2014) ao refletir sobre o trabalho com as HQ em sala de aula, destaca o 

potencial do gênero para estimular o jovem leitor a ler, pois “ao casar palavra e imagem, os 
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quadrinhos complexificam o ato da leitura, mas o aproximam das competências do leitor 

contemporâneo, acostumado ao ambiente virtual, à visualidade da cultura em nosso século 

XXI” (PINA, 2014, p. 214).  

É sabido que desenvolver um ensino desvinculado das questões relacionadas 

ao cotidiano dos alunos faz com que o processo de ensino  aprendizagem seja visto como 

“sem sentido”. Foi, portanto, com o intuito de fomentar a prática relativa à leitura e à escrita, 

alinhando-a aos conhecimentos técnicos produzidos pelos alunos, que surgiu a presente 

proposta: o estudo do conceito de Liderança materializado no gênero HQ. 

A liderança é comumente conhecida como a capacidade de exercer influência 

sobre indivíduos e grupos (VERGARA, 2011; GIL, 2019). Por meio da ação de líderes a 

influência é exercida proporcionando que as organizações possam atingir sua missão, visão 

e objetivos (VERGARA, 2011). Na percepção de Blanchard (2018, p. 22) este conceito 

necessita ser ampliado, pois liderar trata-se de “[...] um processo de alcançar resultados 

válidos, agindo ao mesmo tempo com respeito, preocupação e justiça para o bem-estar de 

todos os envolvidos”. Nesta concepção, a liderança não deve estar voltada apenas aos 

aspectos instrumentais da gestão, mas também à satisfação e desenvolvimento humano. 

O estudo da liderança é marcado pela existência de várias teorias, entre estas, 

destaca-se a dos estilos de liderança ou abordagem do comportamento (GIL, 2019). 

Conforme esta teoria, há três estilos predominantes. Um deles é o autocrático, que se 

baseia na autoridade, no controle, na centralização de atividades e domínio dos liderados. 

Em outra ponta, está o estilo democrático, em que a figura do líder aparece como um 

facilitador do processo, buscando a participação da equipe. Um terceiro estilo é o laissez-

faire ou liberal, que para muitos estudiosos não é considerado um estilo de liderança, pois 

deixa os liderados livres para fazer o que quiserem podendo repercutir em baixa 

produtividade e individualismo no desempenho (GIL, 2019). Após a teoria dos estilos de 

liderança surgiu a abordagem situacional, que segundo Vergara (2011) desfoca a atenção 

da figura do líder para o fenômeno da liderança, percebendo-a enquanto uma relação que 

depende do líder, seus seguidores e o contexto do trabalho. 

Com base nestes preceitos teóricos de liderança e na produção de histórias em 

quadrinhos enquanto prática pedagógica, este artigo objetiva compartilhar os resultados 

alcançados por meio de uma experiência interdisciplinar, que buscou estimular o 

conhecimento relativo à liderança nas organizações, bem como o exercício da leitura e da 

escrita.  

 

2 METODOLOGIA 
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A proposta de atividade interdisciplinar foi desenvolvida durante os meses de 

julho a agosto de 2020, na 6a fase do Curso Técnico em Administração Integrado. As 

seguintes etapas foram assim executadas, quais sejam: 

Etapa 1 – embasamento teórico e estudos individuais: na UC de Língua 

Portuguesa e Literatura III, os alunos assistiram ao documentário “Malditos Cartunistas”, 

que aborda a respeito da profissão de desenhista de humor desde o Pasquim, até os dias 

de hoje. Na sequência, a professora abordou, por meio de exemplos práticos, as diferenças 

e semelhanças entres os gêneros: tirinha, cartum, charge, caricatura e História em 

Quadrinhos. Como proposta introdutória para a criação das HQ, os discentes receberam 

como desafio a produção de uma tirinha, pelo fato de se constituir como narrativa breve, 

criada pela combinação de texto e desenho. Com o objetivo de observar de que modo os 

alunos interpretam o atual contexto de isolamento social, propôs-se a temática “Em tempos 

de quarentena…”. 

Já, na UC de Administração de Pessoas, foi disponibilizado no moodle uma 

videoaula tratando sobre liderança, conceitos associados, estilos e importância. Um texto 

sobre a temática foi disponibilizado aos estudantes. Com base nestes materiais, 

individualmente, os alunos elaboraram um mapa conceitual a respeito dos conhecimentos 

tratados. Em um encontro síncrono os conceitos foram retomados e dialogados. 

Etapa 2 – Subsídios teóricos e práticos: Os alunos foram convidados a 

participarem do FIQ - Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. A 

programação contou com diferentes tipos de atividades, como lives com quadrinistas e 

animadores, conversas sobre técnicas artísticas e de produção; entrevistas com 

pesquisadores, editores e produtores de conteúdo sobre as perspectivas do mercado; e a 

exibição de vídeos, nos quais os quadrinistas mostraram seu local de trabalho, rotina, 

material artístico e processo criativo em casa.  

Etapa 3 - Elaboração da História em Quadrinho: foi orientado para que, 

preferencialmente, os alunos fizessem a atividade em equipes com até 4 (quatro) 

estudantes. Cinco temáticas foram definidas e sorteadas: papel da liderança; liderança 

autocrática, democrática e liberal e delegação de poderes. Com relação aos softwares ou 

aplicativos para elaboração da HQ foi concedida liberdade aos alunos para escolherem a 

melhor técnica, podendo ser manual ou com a utilização de aplicativos gratuitos indicados. 

Também foi disponibilizado acesso à plataforma online Pixton, que permite a criação de HQ 

de forma colaborativa, com possibilidade de gerenciamento pelos professores. 

Etapa 4 - Entrega e compartilhamento das experiências: Com a entrega das HQ, 

as professoras analisaram os materiais e deram retorno às equipes. Um novo encontro 

síncrono foi marcado para discussão de resultados e apreciação das obras dos colegas. 
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Toda a produção também ficou disponível no moodle para que os alunos pudessem acessá-

la a qualquer momento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A Criatividade das HQ 

 

Um total de 6 (seis) histórias em quadrinhos foram elaboradas pelas equipes. Duas 

HQ foram desenhadas à mão. Já as demais, utilizaram plataformas como Pixton, 

Storyboard e o programa Power Point. O ambiente em que as HQ foram ilustradas, em sua 

grande maioria, retratou situações ocorridas em escritórios, simulando situações de 

trabalho que envolviam equipes.  

Na HQ da Figura 01, os alunos abordaram a importância da liderança nas 

organizações, sob a perspectiva das diferenças entre um chefe e um líder. Ao final da 

história, enfatizaram a liderança autocrática, assemelhando-se ao comportamento de um 

chefe.  

 

 

 

Figura 01 – Diferença entre líder e chefe 

 
Fonte: Acervo das autoras (2020) 

 

A HQ ilustrada na Figura 02, que foge do cenário empresarial, demonstra de uma 

forma lúdica os efeitos da liderança liberal, indicando a assimilação da equipe a respeito do 

referido estilo e também originalidade em expor tal temática. Já na Figura 03, o estilo de 

liderança autocrático foi retratado. Observa-se que os alunos enfatizaram um líder que não 
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mantém um clima de confiança com a equipe, repercutindo em centralização das atividades 

e, por consequência, a desmotivação dos funcionários.  

 

Figura 02 – Liderança liberal   Figura 03 –Liderança autocrática 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo das autoras (2020)    Fonte: Acervo das autoras (2020) 
 

 

Na HQ da Figura 04, há a presença de dois estilos de liderança, o democrático e o 

autocrático. A equipe enfatizou no roteiro as diferenças presentes entre os estilos.  

 
Figura 04 – O papel do líder nas organizações 
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Fonte: Acervo das autoras (2020) 

 

A liderança situacional foi ilustrada na Figura 05. A equipe usou como base o 

modelo de Liderança Situacional II (BLANCHARD, 2018). O modelo sustenta que a eficácia 

da liderança varia de acordo com a maturidade dos subordinados. A maturidade é 

entendida como a capacidade e a experiência relacionadas com o trabalho e a disposição 

para aceitar responsabilidades. Neste modelo, a relação entre um chefe e seus 

subordinados passa por quatro fases, que se sucedem à medida que os subordinados vão 

adquirindo maturidade, sendo estas: direção, coaching, apoio e delegação. A equipe 

ilustrou a evolução da maturidade de um novo funcionário e os diferentes estilos de 

condução do líder neste processo. 

 
Figura 05 – Liderança situacional 
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Fonte: Acervo das autoras (2020) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A estratégia pedagógica de unir unidades curriculares de naturezas diferentes, por 

meio das HQ, demonstrou-se adequada e estimuladora da criatividade e do aprender com 

ludicidade. As etapas planejadas com atividades complementares, material didático e 

instrucional, encontros síncronos e indicação de tecnologias colaboraram para a atividade. 

Embora grande parte dos estudantes ainda não tenham vivenciado uma 

experiência formal de trabalho, as HQ criadas expressaram com fidelidade os diversos 

estilos de liderança presentes nas organizações e estudados na literatura acadêmica, seus 

efeitos na dinâmica da gestão e nos trabalhadores, alcançando por meio das narrativas o 

objetivo proposto pelas UCs envolvidas.  

Assim, a atividade exposta buscou não só proporcionar as condições necessárias 

para o desenvolvimento da escrita e da leitura, de maneira lúdica e significativa, como 

também alinhou esse processo à materialização dos conhecimentos teóricos relativos ao 

conceito de liderança, produzidos no âmbito da unidade curricular de Administração de 

Pessoas, revelando ainda que a utilização do gênero HQ não precisa restringir-se às aulas 

de Língua Portuguesa, pois aplicações desse gênero podem ser feitas de forma 

interdisciplinar trazendo maior significado à aprendizagem. 
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Resumo: Com a imprevisibilidade do afastamento social ocasionado pela pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19), a realização da Prática Como Componente Curricular - PCC dos acadêmicos da sétima fase do 
curso de Licenciatura em Química do IFSC, Câmpus Criciúma, direcionada aos estudantes do Núcleo de 
Altas Habilidades de Criciúma/SC, precisou ser replanejada, sendo necessário relacionar o ensino de Química 
com a nova realidade encontrada. O processo de ensino e aprendizagem da Química já encontrava inúmeros 
desafios, fato que se intensificou com o cenário da pandemia e como encaminhamento resultante de um 
processo de reflexão coletiva, os licenciandos idealizaram atividades experimentais que estiveram baseadas 
em situações-problema voltadas ao centro de interesse dos estudantes do núcleo, os quais alguns apreciam 
as obras literárias de Harry Potter e, por isso, a contextualização da situação problema passou pelo mundo 
de faz-de-conta trazido por uma envolvente história de magia e bruxaria. Os dados apontados neste relato de 
experiência são oriundos dos registros de aprendizagem dos alunos. Assim, o resultado desta atividade se 
revelou significativo tanto para estudantes e professores do núcleo como para os acadêmicos e professores-
orientadores envolvidos com a PCC. Pelo comprometimento da realização das proposições didáticas, os 
estudantes demonstraram estar cativados pelo estudo da Química e valorizados por desenvolverem uma 
atividade que potenciou suas habilidades específicas.  
 
Palavras-Chave: Situação-problema, Ensino de Química, Harry Potter, Altas Habilidades, Prática como 
Componente Curricular. 
 

 
1 INTRODUÇÃO  

 

Com o passar dos anos, têm-se cada vez mais necessidade de tornar o ensino 

de Química menos abstrato e desfragmentado. Desta maneira, uma das formas de tornar 

o ensino mais significativo para os estudantes é utilizar temáticas presentes no cotidiano 

dos alunos como forma de contextualizar os conteúdos, para que eles possam associar 

fenômenos de seu dia a dia aos conceitos aprendidos. Contextuar, portanto, seria uma 

estratégia fundamental para a construção de significações na medida em que incorpora 

relações tacitamente percebidas.(WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2012). 

Diante da situação de primordialidade em fomentar a contextualização no ensino 

da Química, este movimento fica ainda mais desafiador quando é inserido em meios 

alternativos e ambientes de aprendizagem, como as tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), que são metodologias novas à vista de muitos professores, estes que 

tiveram seu advento por necessidade, devido ao contexto de uma pandemia.  

ISSN: 2526-4044   p.  366 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

a COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus Sars-Cov-2) como uma pandemia, 

desestabilizando o cenário mundial por conta das incertezas vivenciadas (CUCINOTTA; 

VANELLI, 2020). Em razão desse cenário mundial, grande parte das aulas e/ou atividades 

educacionais presenciais em Santa Catarina foram suspensas, incluindo os encontros com 

os estudantes do Núcleo de Altas Habilidades da escola E.E.B. Governador Heriberto 

Hulse, localizada em Criciúma/SC.  

O núcleo de altas habilidades surge como um cumprimento de legislações 

vigentes, como a LDB (Lei de Diretrizes e Bases), que estabelece em seu artigo 59 que 

esses alunos serão assegurados com "currículos, métodos, técnicas, recursos educativos 

e organização específicos, para atender às suas necessidades'’ (BRASIL, 1996) e 

"professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração 

desses educandos nas classes comuns" (BRASIL, 1996). Dessa forma, o núcleo de altas 

habilidades procura levar os recursos pedagógicos previstos na LDB aos alunos que deles 

necessitam para a sua integração melhor em classes regulares e até mesmo na sociedade. 

Os estudantes com altas habilidades “possuem comportamentos diferenciados 

de acordo com as áreas em que manifestam interesse e habilidade acima da média” 

(PEREIRA; GUTIERRES; TEIXEIRA, 2015, p. 2), assim, necessitam de um atendimento 

diferenciado, em que seus interesses e habilidades sejam elevados, visto que estes 

estudantes apresentam características distintas dos demais, fato que levou a escolha desse 

espaço educativo não formal para realização dessa atividade.  

Nessa perspectiva, para a elaboração das atividades, utilizou-se como 

ferramenta de ensino as situações-problema, visto que estas estimulam os alunos a 

desempenharem um papel mais ativo na busca pelo conhecimento (GOI; SANTOS, 2016). 

Assim, contextualizou-se as situações-problema com uma temática que fosse interessante 

para os alunos e aos acadêmicos, englobando no enredo a história da série de livros Harry 

Potter, sendo uma forma de atrair e motivar os alunos. 

Dessa forma a parceria entre os estudantes que frequentam o Núcleo e os 

acadêmicos do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Santa Catarina - 

Câmpus Criciúma foi impulsionada pelo desenvolvimento de uma atividade de Prática como 

Componente Curricular (PCC) realizada na sétima fase do curso. De acordo com o Projeto 

Pedagógico de Curso, a PCC tem como objetivo incentivar os acadêmicos a desenvolverem 

habilidades que auxiliam na vivência como profissional da educação através de situações 

práticas (PPC, 2015).  
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Diante do que foi exposto, esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 

propor atividades que possam ser realizadas em casa com metodologias diferenciadas, a 

fim de motivar os estudantes durante a pandemia à busca por conhecimentos químicos 

através de situações-problema inspiradas no mundo de magia e bruxaria de Harry Potter. 

 

2 METODOLOGIA  

  

Para iniciar essa caminhada que constitui-se em um relato de experiência sobre 

as experiências vivenciadas na PCC, realizou-se uma reunião no IFSC com duas 

professoras pedagogas do Núcleo, na qual as docentes teceram algumas caracterizações 

do perfil da turma do Núcleo. Posteriormente, ocorreu uma visita com os acadêmicos ao 

Núcleo, fato que possibilitou conhecer melhor os gostos dos estudantes, assim como quais 

assuntos da Química tinham maior interesse, além de apresentar a proposta da PCC à eles. 

Por conta da pandemia, ocorreu a suspensão das aulas, impossibilitando que os 

acadêmicos prosseguissem com o planejamento e aplicação das atividades de forma 

presencial. Esse momento foi muito importante para os acadêmicos e professores 

envolvidos, pois a aplicação da PCC precisou ser reinventada e replanejada.  

Nesse contexto, como forma de facilitar a comunicação com as professoras do 

Núcleo, que mantêm contato constante com os estudantes e familiares, foi criado um grupo 

no WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, para trocar ideias sobre a propostas 

das atividades não presenciais, já que havia muita expectativa da parte de todos para essa 

interação. Assim, os acadêmicos se engajaram com a proposta e organizaram-se para 

iniciar a criação da atividade prévias, mas que ao mesmo tempo estivessem alinhadas ao 

plano de aula que já estava em desenvolvimento para posterior aplicação presencial, 

conforme detalha a Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Descrição das etapas de desenvolvimento das atividades de PCC.  

Etapas Descrição 

Primeira Elaboração dos enunciados das atividades “situações-problema” e vídeos 

explicativos que auxiliassem na compreensão da proposta. 

Segunda Entrega das atividades para as professoras do Núcleo e dos vídeos 

auxiliares. 
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Terceira As professoras do Núcleo fazem chegar às atividades aos estudantes e 

combina uma data para a entrega. 

Quarta Devolutiva e feedback dos alunos sobre as atividades propostas. 

Quinta Realização de uma webconferência com os alunos e acadêmicos para 

feedback do que foi produzido por eles. 

 Fonte: Autores (2020) 

 

Para a elaboração das atividades propostas, as memórias do encontro 

presencial foram cruciais, no qual alguns alunos mencionaram gostar dos livros de Harry 

Potter, escritos por J. K. Rowling, e com essa motivação para a contextualização, foram 

elaboradas duas situações-problema, que envolvem conteúdos de Química aprendidos 

durante o ensino médio e que mais tarde seriam retomados na hipótese das aulas 

presenciais retornarem. A tabela 2 abaixo representa a descrição das duas situações-

problema propostas.  

 

Tabela 2 - Descrição das situações-problema. 

Situação-problema  Descrição 

1. Carta aberta: o 

mestre das poções  

O contexto da história retrata uma poção raríssima que foi 

misteriosamente roubada. Para encontrar o culpado pelo roubo, 

ao final da carta é proposto que realizem os seguintes 

experimentos: “Análise do DNA” e “Revelação da identidade 

através do pó caseiro”. Através deles, é possível mostrar que as 

digitais e o DNA encontrados no laboratório não são os mesmos, 

provando a inocência do estudante que até aquele momento 

fazia parte do coletivo de suspeitos.  

2. As provas finais 

de Hogwarts 

As provas que ocorrem no fim do ano letivo em Hogwarts estão 

próximas, exigindo uma maior disposição para os estudos e, 

com isso, a produção de resumos que possam auxiliá-los na 

construção dos conhecimentos químicos. 

Fonte: Autores (2020). 
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Além disso, foram produzidos dois vídeos para guiá-los na realização das 

atividades, sendo o primeiro destinado às professoras, explicando as situações-problemas 

e como deveriam orientar os alunos e o segundo para os estudantes, comentando 

brevemente sobre o universo de Hogwarts, além de auxiliá-los na execução das atividades.  

Assim, após quinze (15) dias do envio dos materiais, os estudantes fizeram a 

devolutiva com as respostas das atividades e deram um feedback sobre suas impressões 

ao desenvolvê-las. Por fim, realizou-se uma webconferência com os estudantes do Núcleo 

para uma avaliação coletiva da experiência e para que os acadêmicos pudessem dar um 

retorno sobre as produções dos alunos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A situação-problema “Carta aberta: o mestre das poções” desafiou os alunos a 

produzirem registros através de vídeos e imagens, de dois experimentos possíveis de 

serem realizados em casa. Do primeiro experimento, que consistiu na geração do DNA a 

partir da própria saliva, foram recebidos registros de cinco estudantes, sendo que quatro 

fizeram o registro por meio de fotos e uma aluna por meio de vídeo. Do segundo 

experimento, que tratou da relevação da impressão digital em uma superfície plana, três 

alunos participaram e fizeram o registro fotográfico. É possível visualizar algumas imagens 

feitas pelos alunos através da Figura 1 abaixo. 

 

Figura 1 - Registros fotográficos realizado pelos alunos. 

 

Fonte: Autores (2020) 

Nesta experiência, é destacável a participação não só dos alunos do Núcleo de 

Altas Habilidades, mas também de uma das professoras, que enviou vídeos realizando o 

procedimento experimental, a qual externou seu sentimento após o término da atividade. 

Para a professora, esse momento lúdico proporcionou um grande aprendizado, conforme 
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destacado em seu relato: "A minha família participou, foram só risadas e a conversa rendeu. 

Obrigada aos futuros professores por este desafio!". 

Na situação-problema “As provas finais de Hogwarts”, solicitou-se a elaboração de 

um resumo contendo alguns tópicos de Química, como por exemplo introdução à Química 

Forense, forças intermoleculares, transformações físicas da matéria, processo 

endotérmicos e exotérmicos e entre outros, a fim de fazer com que os alunos obtivessem 

bons resultados nas provas finais.  

Nesta atividade houve a participação de cinco alunos, que enviaram seus 

resumos pelo WhatsApp para as professoras do Núcleo, que posteriormente repassaram 

ao grupo do aplicativo de mensagens instantâneas. Os resumos recebidos dessa segunda 

atividade estavam em formato de PDF ou foram partilhados por meio de mensagem escrita 

do WhatsApp. É notório que na realização desta atividade os alunos se engajaram para a 

construção de resumos sucintos, porém com a ideia central do tópico explicada 

adequadamente. Notou-se que os estudantes se preocuparam em utilizar tabelas, mapa 

mental e imagens a fim de facilitar o entendimento do que havia sido  pesquisado.  

Após a realização das duas situações-problema, três dos alunos comentaram 

sobre o seu sentimento com a realização das atividades: o aluno 1 enviou um vídeo ao 

grupo expondo que não havia presumido fazer uma atividade como as que foram sugeridas, 

mas que tinha sido surpreendido. Em suas palavras: "Fazer as atividades do Harry Potter 

foi uma coisa inovadora que eu nem imaginava" e "eu quero mais atividades assim no 

Núcleo". Já o aluno 2 enviou um áudio no grupo do WhatsApp em que cita que “a atividade 

o fez retomar conteúdos que já havia estudado”, afirmando que também “gostaria de mais 

atividades a exemplo dessas no Núcleo” e termina ressaltando que “realizá-las foi muito 

divertido”. Por fim, o aluno 3 enviou um feedback por escrito salientando que ainda não teve 

a disciplina de Química na escola regular e contou que ficou entusiasmado para estudá-la, 

e comenta que os resultados obtidos chamaram a sua atenção: "Gostei de fazer essas 

experiências, pois me deu uma grande expectativa da Química quando eu começar a 

estudar essa matéria, adorei os resultados". 

 Além das incertezas geradas pela pandemia, somado às particulares de cada 

condição de acesso disponíveis no momento para realização das atividades da escola 

regular, havia o acréscimo de demandas das atividades do Núcleo. Fato que não impediu 

os alunos de produzirem, participarem e deixarem expressos seus encantamentos com 

essa vivência da PCC. Como refere Paro (2010) o aluno só aprende se quiser, mas para 

querer aprender precisa ser cativado e são os educadores que possuem esse papel de 

grande relevância social, de cativar seus alunos a quererem aprender.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apesar de uma realidade totalmente diferenciada ocasionada pela pandemia do 

novo coronavírus, este trabalho apresenta uma maneira distinta e ousada de colocar o 

ensino de Química na incumbência do estímulo de habilidades específicas dos alunos. A 

força de vontade dos acadêmicos em motivar e envolver a participação dos estudantes do 

Núcleo, somado ao apoio das professoras e das famílias, configuraram-se em fortes 

elementos para desenvolver as atividades propostas. 

O resultado desta relação da Química com a vivência dos estudantes retratada 

nas duas situações-problema foi grandioso e isso pôde ser evidenciado através dos relatos 

dos estudantes apresentados anteriormente. Além disso, o aluno 3 afirmou se sentir 

cativado pela Química através dos procedimentos experimentais e a união com Harry 

Potter, gerando uma alta curiosidade e ansiando pelo início dos estudos da disciplina na 

escola, assim como da continuação da atividade que implicará na realização de atividades 

experimentais nos laboratórios do IFSC, pois o mistério de Hogwarts ainda precisa ser 

desvendado. 

Destaca-se novamente a necessidade de um ensino contextualizado, como 

abordado na introdução deste trabalho, como forma de obtenção de resultados positivos no 

processo de ensino e aprendizagem. Foi por meio da percepção que os autores tiveram 

sobre gostos pessoais dos alunos que a metodologia foi construída, obtendo resultados 

positivos com a aplicação desta.  

Os alunos não só engajaram-se na realização da atividade, como também, 

sentiram-se valorizados por terem uma atividade elaborada especificamente pensada 

“para” e “com” eles, com os seus gostos pessoais envolvidos. Desse relato de experiência 

também se evidencia que “educar não é apenas explicar a lição ou expor um conteúdo 

disciplinar, mas propiciar condições para que o educando se faça sujeito de seu 

aprendizado” (PARO, 2010, p. 772).  
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Resumo: Considerando a missão do IFSC de formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica 
e tecnológica, a interação com os egressos permite retroalimentar as políticas de ensino, pesquisa e extensão. 
Além disso, encara-se como um dever institucional a preocupação com a inserção profissional de seus alunos 
formados, ação que é obrigatória para os cursos superiores por determinação legal e para fins de avaliação. 
Cabe salientar que a implementação de estratégias investigativas e que fomentam o relacionamento com os 
egressos são balizadoras tanto de metas quanto de objetivos institucionais, estando previstas em diversos 
momentos do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Por outro lado, existem poucas iniciativas de 
interação com este público alvo. Neste contexto, surge o Projeto de Relacionamento com Egressos 
objetivando lançar as bases para a criação de uma política institucional de relacionamento com o egresso, no 
âmbito do IFSC-Câmpus Criciúma. E, mais especificamente, estabelecer canais de contato entre a instituição 
(IFSC – Criciúma) e seus egressos de modo a proporcionar um diálogo continuado e frutífero capaz de 
retroalimentar as ações de gestão, bem como a definição das políticas e ações de ensino, pesquisa e 
extensão. Dentre as ações do projeto destaca-se o Encontro com os Egressos, realizado anualmente, que, 
nos anos de 2018 e 2019, contou também com a participação dos egressantes - alunos do último semestre 
dos cursos. A última edição dessa ação é o objeto do presente relato. No tocante à metodologia, o III Encontro 
de Egressos e II Encontro de Egressantes do IFSC Câmpus Criciúma contou com o tema: O que o mercado 
de trabalho espera do profissional técnico. O evento aconteceu no auditório do IFSC Campus Criciúma, 
contando com a presença de egressantes dos cursos técnicos nas modalidades concomitante, integrado e 
subsequente, dos cursos superiores e egressos de anos anteriores. A programação contou com: Relato de 
experiência, palestra com o tema do evento e apresentação dos dados obtidos na pesquisa com egressos e 
egressantes1, além de distribuição do material de divulgação do encontro. Como resultados do evento, 
destaca-se a participação do público alvo da ação, o fortalecimento de vínculos com a instituição e a troca de 
experiências entre egressos e egressantes, os primeiros já no mercado de trabalho e os últimos em processos 
de estágios e inserção profissional. 
 
Palavras-Chave: Educação, Egressos, Egressantes, Mercado de trabalho. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A forma de implementação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (BRASIL, 1997) ressignificou a relação entre o Estado e a sociedade na oferta 

de educação pública no Brasil, mormente pelo modelo pluricurricular que articula a 

 
1Pesquisa intitulada “PROMOÇÃO DA PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS DISCENTES DOS CURSOS 
TÉCNICOS DO IFSC – CÂMPUS CRICIÚMA POR MEIO DE AÇÕES RESULTANTES DE DIÁLOGO 
PARTICIPATIVO COM FOCO NOS FORMANDOS”  EDITAL 02/2018-PROEN 
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educação básica à superior, pela centralidade técnica e tecnológica e pela inserção 

predominantemente periférica no contexto do desenvolvimento regional. Multiplicam-se, 

portanto, os desafios organizacionais, especialmente aqueles já tradicionais à escola, agora 

acrescidos de novas formas e sujeitos. 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 

de permanência e êxito, em um esforço continuado e crescente para a diminuição dos 

índices de exclusão, tradicionalmente conhecidos como "evasão". Esforço traduzido no 

Plano Estratégico de Permanência e Êxito (IFSC, 2018) no qual se estabelece as diretrizes 

para as ações de permanência e êxito. 

Embora o plano seja recente, o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) tem 

demonstrado em diversas ações, anteriores ao plano, 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 Câmpus Criciúma, desde 2016 tem se 

desenvolvido projetos de relacionamento com os egressos, tais projetos são relatados em 

Castro (2018) e Agostinho (2019), que permitem a aquisição de informações sobre a 

inserção desses ex-alunos no mundo do trabalho, suas perspectivas, suas opiniões à 

respeito da qualidade de suas formações, além da manutenção de um canal ativo de 

comunicação entre egresso e instituição. Em 2018, objetivando o estabelecimento de um 

vínculo anterior à saída do discente, foi proposto um projeto no qual egressantes e egressos 

participaram de uma pesquisa, Cuja elaboração baseou-se em Brasil (2007), capaz de 

estabelecer relações entre as visões desses dois públicos sobre a qualidade de ensino, a 

expertise dos docentes, a estrutura institucional, culminando num evento que proporcionou 

o diálogo entre eles, mediado pela coordenação do projeto. 

Nesse evento foi possível perceber a riqueza das reflexões ocorridas acerca da 

qualidade de ensino, das nuances da eficiência da instituição em suas políticas 

educacionais, resultando numa percepção de que a investigação desses aspectos se 

aprimora quando são levados em consideração distintos níveis do percurso acadêmico. 

Sendo assim, em 2019 foi proposta uma nova edição do evento, caminhando na 

direção de uma tradição em dialogar com formandos e ex-alunos em torno de temáticas 

capazes de fornecer subsídios para a qualificação das ações de gestão, e a definição das 

políticas e ações de ensino, pesquisa e extensão. Assim, o presente artigo tem como 

objetivo relatar o planejamento e execução deste evento. 
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2 METODOLOGIA 

 

No tocante à metodologia, o III Encontro de Egressos e II Encontro de 

Egressantes do IFSC Câmpus Criciúma contou com o tema: O que o mercado de trabalho 

espera do profissional técnico2. O evento aconteceu no dia 06/12/2019, com início às 19:00 

no auditório do IFSC Campus Criciúma, contando com a presença de egressantes dos 

cursos técnicos nas modalidades: técnico concomitante, técnico integrado e técnico 

subsequente e dos cursos superiores e egressos de anos anteriores. A programação 

contou com: Relato de experiência de dois egressos, palestra com o tema do evento e 

apresentação dos dados obtidos na pesquisa com egressos e egressantes, além de 

distribuição do material de divulgação do encontro. 

A figura 01 apresenta o material de divulgação que foi afixado nos murais do 

Câmpus Criciúma no formato de cartazes, e publicado em meio digital através de e-mails e 

redes sociais. 

Figura 01 – Material de divulgação do evento 

 

 
2A notícia contendo a divulgação do evento pode ser acessada no site institucional: 
https://www.ifsc.edu.br/noticia/1797926/c%C3%A2mpus-crici%C3%BAma-prepara-encontro-com-formandos-e-ex-
alunos 
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A figura 02 apresenta o convite feito ao palestrante Timóteo Farias. 

Figura 02 – Convite 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Como resultados do evento, destaca-se a participação do público alvo da ação, o 

fortalecimento de vínculos com a instituição e a troca de experiências entre egressos e 

egressantes, os primeiros já no mercado de trabalho e os últimos em processos de estágios 

e inserção profissional. 

Ao longo do evento ficou evidente a necessidade de reflexões acerca de processos 

institucionais e/ou pedagógicos, como as ações de permanência e êxito, e a cultura da alta 

exigência acadêmica como se os cursos técnicos fossem graduações de engenharia 

simplificadas. 

Diante da qualificação do diálogo e das reflexões ocorridas devido à presença de 

diferentes níveis do percurso acadêmico, o GETEC resolveu revisar, aperfeiçoar o 

instrumento de coleta de dados no sentido de ampliar as pesquisas desenvolvidas na 

direção dos ingressantes. 

As imagens a seguir ilustram momentos dos eventos de 2018 e 2019. 

 

Imagem 01 – Relato de experiência / Mesa Redonda - evento 2018 
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Imagem 02 – Relato de experiência - evento 2019 

 

       

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A interação entre egressos e egressantes, favorece o desenvolvimento e 

consolidação dos vínculos entre a comunidade e a instituição, retroalimentando a oferta de 

cursos, estágios e outras ações no âmbito do ensino, além de abrir espaço para propostas 

de pesquisa e extensão. 
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A promoção de eventos dessa natureza alinha-se com orientações presentes 

nos documentos institucionais ligados ao tema mostrando o compromisso da instituição 

com sua missão e seus valores. 
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Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido durante a Prática como Componente Curricular (PCC) 
realizada na sétima fase do curso de Licenciatura em Química - IFSC Campus Criciúma/SC, que compreende 
a construção de um plano de aula, cuja aplicação dependerá do regresso das atividades presenciais. Esse 
plano apresenta práticas e metodologias diferenciadas para estudantes com altas habilidades, a fim de 
motivá-los para o ensino da Química Forense inspirada no mundo de magia e bruxaria de Harry Potter. A 
utilização de texto literário pode ser uma boa estratégia para o ensino de Química, estimulando o interesse 
do estudante, um exemplo que cativa muitos jovens e pode ser utilizado em sala de aula é a saga Harry 
Potter, que tornou-se um fenômeno mundial, escrita pela autora inglesa J. K. Rowling. Essa série de livros 
retrata, em alguns momentos, a Química de uma forma peculiar, fazendo referência a vários conceitos, dando 
oportunidade aos professores da disciplina de explorá-los em sala de aula. Diante disso, o presente trabalho 
utilizou-se dessa narrativa para desenvolver um plano de aula em que os estudantes possam solucionar um 
crime fictício com auxílio dos conhecimentos da Química Forense. A atividade desenvolvida, baseada na 
perspectiva do ensino por pesquisa de Pimenta e Lima (2006), contribuiu para a formação inicial dos 
acadêmicos, pois além de estudarem os referenciais teóricos relativos à Química Forense no ensino de 
Química, elaboraram o plano visando à sua futura utilização na educação básica. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Química, Harry Potter, Química Forense, Prática como Componente Curricular, 
Interdisciplinaridade. 

 
1 INTRODUÇÃO  

 

O ensino da Química ainda é visto por grande parte dos estudantes como algo 

abstrato e de pouca compreensão, fato que é gerador de desinteresse e desmotivação para 

a participação nas aulas que seguem, muitas vezes, apenas o modelo tradicional de ensino, 

centrado na transmissão de conhecimento. Na tentativa de melhorar esse cenário, os 

professores de disciplina se veem desafiados em utilizar recursos metodológicos e 

temáticas que sejam do interesse dos alunos, com o objetivo de atraí-los e motivá-los para 

o estudo da Química.  

Além disso, os professores podem aliar os conceitos de outras disciplinas para 

corroborar em uma aprendizagem mais significativa, fato esse é que chamado de 

interdisciplinaridade. Esse método surge como uma das soluções ao grave problema da 

fragmentação do conteúdo, este que muitas é vezes apresentado ao aluno de forma 

desconectada de sua realidade. Segundo Augusto et al. (2004, p. 278), este conceito é 

entendido como "a necessidade de integrar, articular e trabalhar em conjunto". Neste 

sentido, a interdisciplinaridade busca relacionar e religar conhecimentos até então 

compartimentados com o intuito de globaliza-los e contextualizá-los (MORIN, 2003).  
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Nesta perspectiva, considerar um texto literário que estimule o interesse do 

estudante pode ser uma boa estratégia para que os alunos se sintam motivados para o 

estudo da Química (SILVA, 2018). Assim, um exemplo de texto literário que pode ser 

utilizado em sala de aula é a saga Harry Potter, escrita pela autora inglesa Joanne Kathleen 

Rowling (J. K. Rowling). Essa série de livros conquistou um público variado, tornando-se 

fenômeno mundial, despertando o interesse pela leitura e vontade de querer aprender ainda 

mais sobre esse universo. A história conta a trajetória de um garoto que ingressou na escola 

de Magia e Bruxaria de Hogwarts, aprendendo desde feitiços a poções, para tornar-se um 

bruxo de prestígio.  

Em seus livros, J. K. Rowling retrata a Química de uma forma bem peculiar, 

fazendo referência a vários conceitos químicos, oportunizando os professores da disciplina 

explorá-los em sala de aula e fazê-la menos abstrata à vista dos alunos (SILVA, 2018). 

Para embasar o contexto de elaboração do plano de aula, bem como de suas atividades, 

utilizou-se de um crime mágico ocorrido em Hogwarts para ser solucionado em sala de aula 

com auxílio dos conhecimentos da Química Forense.  

A química forense, sendo uma das áreas da ciência forense, pode ser definida como 
o ramo da ciência que utiliza os conhecimentos da química e de áreas afins para 
solucionar problemas de natureza criminal, utilizando-se de métodos analíticos, 
orgânicos e físico-químicos, fazendo uma intermediação entre os conhecimentos 
químicos e a realidade social. [...] As técnicas empregadas pelos químicos forenses 
são inúmeras e variam de acordo com a necessidade da análise, utilizando desde 
substâncias e vidrarias simples até equipamentos mais sofisticados (CRUZ et al., 
2014, p. 168).   

A proposta deste trabalho desenvolveu-se durante a Prática como Componente 

Curricular (PCC) da sétima fase do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal 

de Santa Catarina - Campus Criciúma, que de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC, 2015), tem como objetivo incentivar os acadêmicos a desenvolverem habilidades que 

auxiliam na vivência como profissional da educação através de situações práticas, 

contribuindo para a formação identitária do docente. Além disso, a PCC tem intuito de 

promover uma reflexão sobre as ações dos professores a partir de um contexto real, do dia 

a dia da atuação do profissional em espaços formais ou não formais de ensino.  

Diante do exposto, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de propor um 

plano de aula com atividades e metodologias diferenciadas para os estudantes com altas 

habilidades, a fim de motivá-los para a aprendizagem da Química Forense inspirada no 

mundo de magia e bruxaria de Harry Potter.  

 

2 METODOLOGIA    
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O trabalho apresenta a proposta de um plano de aula com atividades 

diversificadas voltado a estudantes com altas habilidades, sendo que estes apresentam 

comportamentos diferenciados e habilidades acima da média em áreas do conhecimento 

que possuem interesse (PEREIRA; GUTIERRES; TEIXEIRA, 2015). Dessa forma, é de 

suma importância que os futuros professores tenham contato e sensibilidade para a 

elaboração de atividades que despertem o interesse desses estudantes e, por esse motivo 

o plano de aula apresentado neste trabalho atribui o protagonismo à Química Forense, uma 

vez que os alunos de maneira generalizada se sentem entusiasmados com o seu estudo. 

Além despertar a curiosidade dos estudantes, o estudo da Química aliada a investigação 

de crimes proporciona a eles uma aprendizagem mais significativa, considerando que, 

embora seja uma área aparentemente distante do cotidiano dos alunos, gera muitas 

indagações e empolgação.  

Para a realização da atividade foram necessárias a realização de três etapas, 

sendo elas: 1) pesquisa bibliográfica e planejamento; 2) elaboração do plano de aula e 3) 

socialização entre os discentes e docentes envolvidos.  

Depois de eleger a temática, os acadêmicos realizaram uma pesquisa 

bibliográfica para conhecer os trabalhos já desenvolvidos sobre a Química Forense 

envolvendo o ensino de Química, de modo a aperfeiçoar as atividades que pretendiam 

serem elaboradoras. Dentre os trabalhos que foram utilizados como base para as 

atividades, destaca-se “A Ciência Forense Como Metodologia Ativa no Ensino de Ciências” 

escrito por Matheus Poletto (2017) e “A Ciência Forense no Ensino de Química por Meio 

da Experimentação Investigativa e Lúdica” de Antônio A. C. Cruz et al. (2014). 

Após o levantamento, os acadêmicos começaram a pensar em como ocorreria a 

dinâmica da aula, trazendo o lado fictício da temática Harry Potter para que os estudantes 

pudessem desvendar um crime que ocorreu de forma misteriosa utilizando algumas 

técnicas da Química Forense. 

Diante disso, elaborou-se um plano de aula contendo uma sequência de 

atividades e experimentos, estando dividida em quatro momentos articulados 

pedagogicamente, conforme a Tabela 1. Para isso, desenvolveram-se roteiros sobre as 

práticas experimentais relacionadas às técnicas utilizadas na Química Forense para 

solucionar o crime. 

 

Tabela 01 – Atividades a serem realizadas no plano de aula. 

Momentos Atividades a serem realizadas 
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Primeiro Recepção dos alunos e abordagem introdutória de contextualização 

da Química Forense, bem como o profissional que atua nesta área. 

Segundo Leitura do enredo da história que se divide em duas partes: “As 

promessas falsas do notório Lockwood” e “Em memorial a Elijah 

Lockwood: As verdades escondidas nessa morte sombria”. 

Terceiro Deslocamento ao laboratório, entrega dos roteiros experimentais e 

realização dos experimentos para investigação do caso apontado no 

enredo. 

Quarto Discussão e apresentação do veredito final do culpado. 

Fonte: Autores (2020). 

Em conjunto ao desenvolvimento do plano de atividades, os acadêmicos criaram 

uma história no estilo fanfiction, a qual é baseada no enredo dos livros e em elementos que 

contém a essência de Harry Potter, sendo uma narrativa paralela à original. A história retrata 

um assassinato misterioso que ocorreu na escola de magia e bruxaria de Hogwarts e ao 

final, propõe aos alunos que desvendem os mistérios envolvidos nesse crime, assim como 

o culpado. Para tal, elaboraram-se dois materiais: a história e uma carta que será lida aos 

alunos dando informações sobre os personagens que estão envolvidos nesse crime. 

Posterior à elaboração do plano de aula, realizou-se a terceira etapa da 

pesquisa, uma socialização com os demais colegas de turma e os professores das 

unidades curriculares envolvidas. O encontro foi caracterizado pelo compartilhamento de 

ideias de todos os trabalhos elaborados pelos acadêmicos da sétima fase, o qual 

possibilitou um feedback dos colegas e professores, vislumbrando o engajamento pelo 

desenvolvimento da proposta.  

 

3 RELATO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AULA  

 

Para o desenvolvimento do plano de aula, elencou-se o objetivo principal de que 

os estudantes tivessem condições de compreender os conceitos da Química Forense 

envolvidos em uma análise criminal, vinculada à temática de Harry Potter, através de 

métodos analíticos experimentais. Além disso, o plano de aula propõe instigar o 

desenvolvimento do raciocínio lógico para desvendar o crime através do protagonismo dos 

alunos na execução dos experimentos, gerenciando com responsabilidade e coerência os 

recursos éticos, morais e atitudinais envolvidos na análise. Com a finalidade de atingir o 

objetivo supracitado, o plano de aula prevê uma duração total de 130 minutos e está dividido 

em três momentos conforme dispostos na Tabela 2.  

 

Tabela 02 – Descrição dos momentos proposto para as atividades. 
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Momentos Descrição Tempo prévio 

Primeiro: A 

Química forense 

Inicia-se com a recepção dos alunos e prossegue 

com a problematização acerca da Química 

Forense. Na sequência, será comentado sobre o 

profissional que utiliza a Ciência para desvendar 

crimes, bem como os procedimentos e técnicas. 

Por fim, será proposto aos alunos solucionar um 

assassinato. 

30 minutos 

Segundo: 

Desvendando a 

história do 

assassinato 

Os alunos serão divididos em equipes de perícia 

que representarão as casas de Hogwarts. A 

investigação criminal inicia-se ao contar a história 

fictícia do assassinato e, em seguida, os alunos 

realizarão os experimentos e atividades. Ao 

término, as equipes deverão reunir as provas e 

evidências para indicar o culpado. 

80 minutos 

Terceira: 

Encerramento 

Após a resolução do caso, os estudantes irão 

realizar uma atividade final, com o experimento 

do teste de chamas, remetendo-se aos fogos de 

artifício jogados em Hogwarts, como 

comemoração à paz que voltará a reinar na 

escola. 

20 minutos 

Fonte: Autores (2020). 

Após a recepção dos alunos e as indagações sobre o profissional químico 

forense, será mostrado o vídeo, que ainda será gravado, contando a história fictícia do 

assassinato do professor de herbologia de Hogwarts, Elijah Lockwood, e posteriormente, 

será disponibilizado o tempo para a realização dos procedimentos experimentais 

apresentados na Tabela 3.   

 

Tabela 03 – Atividades experimentais que serão desenvolvidas pelos alunos. 

Atividade Descrição 

1. Calculando o intervalo 

pós-morte 

A partir de uma equação matemática, os alunos 

conseguirão calcular o tempo entre a morte da vítima 

e da medição da temperatura corporal. 
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2. Descobrindo impressões 

digitais: técnica vapor de 

iodo 

Com a sublimação do Iodo pelo aquecimento, é 

possível revelar impressões digitais em superfícies 

lisas. 

3. Descobrindo impressões 

digitais: técnica vapor de 

cola 

Através da reação de polimerização do cianoacrilato 

de etila é possível gerar um vapor que revela 

impressões digitais. 

4. Revelação de pegadas Devido à porosidade da pele, é possível revelar as 

pegadas a partir do pó do carvão. 

5. Analisando manchas de 

sangue 

Por meio do reagente de Kastle-Meyer é possível 

detectar se determinada superfície já possuiu 

manchas de sangue. 

6. Teste de chama Conforme o metal que é colocado no bico de Bunsen, 

uma coloração diferente de chama é obtida. 

Fonte: Autores (2020). 

 

A partir dos experimentos, é possível proporcionar aos alunos subsídios que 

contribuam para um melhor entendimento da Química Forense e, evidencia-se que a forma 

experimental é importante para que a aprendizagem seja mais efetiva e significativa, 

marcada não pela abstração da Química, mas pelo entendimento de que se trata de uma 

Ciência que colabora e está presente em situações reais, como uma investigação criminal. 

Nessa perspectiva, a experimentação se destaca, visto que é capaz estimular a criatividade 

e despertar a atenção dos estudantes, além de promover o seu protagonismo com o 

desenvolvimento das práticas (GUIMARÃES, 2009).  

Através da história de Harry Potter, criou-se uma narrativa de faz-de-conta que 

buscou retratar um crime mágico que aconteceu na escola de magia e bruxaria de 

Hogwarts. Para descobrir a verdade dessa história será preciso da ajuda do estudante, que 

será o sujeito ativo desse processo, colocando em prática as técnicas da Química Forense 

conforme descritas na da Tabela 3.  

Assim, desenvolveu-se a história intitulada “As Promessas Falsas do Notório 

Lockwood”, que conta sobre o suposto roubo de uma possível poção raríssima, escondida 

em algum lugar secreto da escola, que foi levada sem deixar pistas. Com isso, teve-se uma 

movimentação nos arredores do castelo de Hogwarts, na qual muitas pessoas ficaram 

interessadas nessa possível poderosa poção.  Até que aconteceu um Baile de Inverno na 

escola, noite muito especial repleta de alegria, e nessa noite algo trágico aconteceria: o 
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assassinato do professor de herbologia, o senhor Elijah Lockwood, que ocorreu de forma 

misteriosa e sem deixar suspeitos, mexendo as estruturas de Hogwarts.   

Além dessa narrativa, criou-se uma carta denominada de “Em Memorial A Elijah 

Lockwood: As Verdades Escondidas nessa Morte Sombria”, na qual retrata sobre os 

personagens e principais suspeitos do crime que os estudantes são propostos a solucionar, 

contando com quatro personagens principais, sendo eles: Elijah Lockwood (herbologia); 

Ameth Scamander (Defesa Contra as Artes das Trevas); Katherine Black (Poções) e 

Cordélia Lestrange (Feitiços). Assim, a carta conta sobre quem foi o professor assassinado 

e especula-se por qual motivo isso aconteceu, trazendo à tona que esse professor é o 

possível ladrão da poção roubada e que outra pessoa poderia estar atrás dela, retratando 

a ligação do assassinado com os demais personagens.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O plano de aula criado é destinado aos alunos que possuem altas habilidades e 

algum conhecimento em Química, a fim de demonstrar a Ciência Forense de forma lúdica. 

O plano é composto principalmente por experimentos, que oportuniza aos alunos a 

realização de algumas técnicas utilizadas pelo profissional forense para desvendar um 

assassinato misterioso ocorrido na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, propondo 

demonstrar aos alunos a seriedade desta profissão, uma vez que se baseia em técnicas 

reais utilizadas pelos profissionais.  

A elaboração contextualizada e interdisciplinar do plano de aula exigiu estudo 

fundamentado do tema, processo criativo, intencionalidade pedagógica, trabalho em equipe 

e articulação de saberes teóricos e práticos da docência. Além dos acadêmicos ponderarem 

sobre os benefícios que a vinculação da Química com a literatura pode trazer, de modo a 

tornar o ensino mais significativo e cativante, mantiveram a aprendizagem dos estudantes 

como ponto mais relevante de todo esse propósito. Fato que permitiu aos acadêmicos 

gerarem grandes expectativas para sua futura aplicação e avaliação.  

Assim, a perspectiva do trabalho não defende o fazer pelo fazer, mas um fazer 

articulado a teoria, uma vez que “não se pode planejar sem um conhecimento da realidade 

[...] o planejamento exige uma definição de meios eficientes para se obter os resultados” 

(LUCKESI, 1992, p. 118). Além de aprender a elaborar um plano, o trabalho da PCC 

permitiu pensar por que elaborá-lo, com que finalidade e para quem, levando em 

consideração as suas necessidades. 

 

ISSN: 2526-4044   p.  387 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

 

AGRADECIMENTOS  

 

Agradecemos ao Instituto Federal de Santa Catarina, por enriquecer o processo 

de aprendizagem de seus discentes. 

 

REFERÊNCIAS 

 
AUGUSTO, Thaís Gimenez da Silva et al. Interdisciplinaridade: concepções de 
professores da área ciências da natureza em formação em serviço. Ciência & Educação, 
Bauru, v. 10, n. 2, p. 277-289, jan. 2004. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v10n2/09.pdf. Acesso em: 4 nov. 2020. 

CRUZ, Antônio A. C. et al. A Ciência Forense no Ensino de Química por Meio da 
Experimentação Investigativa e Lúdica. Química Nova na Escola, São Paulo, Vol. 38, N° 
2, p. 167-172, maio 2016.  

GUIMARÃES, Cleidson Carneiro. Experimentação no Ensino de Química: caminhos e 
descaminhos rumo à aprendizagem significativa. Química Nova na Escola; São Paulo, 
v.31, n. 3, p. 198-202, 2009. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Planejamento e Avaliação na Escola: articulação e necessária 
determinação ideológica. Série Idéias, São Paulo, n. 15, p. 115-125, 1992.  

Projeto Pedagógico do Curso. Licenciatura em Química. Instituto Federal de Santa 
Catarina - Câmpus Criciúma, 2015. Disponível em: 
http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/CRICIUMA_PPC_LICENCIATURA_QUIMICA.pdf Acesso 
em: 19 de set. 2020. 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. ed. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 128 p. 

PEREIRA, Cássia de Freitas; GUTIERRES, Aline de Freitas; TEIXEIRA, Carolina 
Terribile. Altas habilidades/superdotação: o aluno frequenta o atendimento educacional 
especializado?. In: Congresso Nacional de Educação, 12., 2015, Curitiba. Anais [...]. 
Curitiba: Educere, 2015. p. 4350-4360.  

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio E Docência: Diferentes Concepções. Poíesis 
Pedagógica, v. 3, n. 3 e 4, p. 5-24, out. 2006. 

SILVA, Jenifer Cabral. Ensino de história e Harry Potter: a narrativa ficcional como 
formadora de concepções. In: ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ANPUH-RIO: HISTÓRIAS 
E PARCERIAS, 18., 2018, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Anpuh-Rio, 2918. p. 
1-9.  

ISSN: 2526-4044   p.  388 de 986

http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/CRICIUMA_PPC_LICENCIATURA_QUIMICA.pdf


9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O SETOR METALÚRGICO 
 

Gabriel Nazário¹, Gabriel Pereira², Giovanne Leão³, Guilherme Nadalon⁴, Lucas 
Boeira⁵, Rodrigo Lima⁶,  

¹IFSC/gjosefinonazario@gmail.com 
²IFSC/gabrielgpg245@gmail.com 

³IFSC/ giovanneleao312@gmail.com 
⁴IFSC/guinada@gmail.com 

⁵IFSC/lucasboeira@ifsc.edu.br 
⁶IFSC/rodrigo.lima@ifsc.edu.br 

 

Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Araranguá/ direcao.ararangua@ifsc.edu.br 

 
Resumo: A pesquisa tem como objetivo analisar os desdobramentos da atual revolução industrial, em 
especial no setor da metalurgia na atual configuração do sistema capitalista. A pesquisa utilizou a abordagem 
qualitativa com objetivos exploratórios sobre a temática da Quarta Revolução Industrial e suas implicações 
sobre o setor metalúrgico na realidade brasileira. Para coleta de dados utilizamos das técnicas de pesquisa 
bibliográfica e da utilização de dados secundários.Analisando o cenário brasileiro do setor metalúrgico em 
relação às transformações da Quarta Revolução Industrial identificamos dificuldades na implementação desse 
processo, já que o mesmo foi muito afetado por um cenário de instabilidade econômica e de descontinuidade 
na geração de empregos.  
Palavras-Chave: Quarta Revolução Industrial. Indústria 4.0. Setor metalúrgico. 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O processo denominado como Quarta Revolução Industrial ou Revolução 4.0, 

apresenta uma série de mudanças que tem suas consequências na organização da 

produção, do mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Tais mudanças como a 

inteligência artificial (IA), robótica, internet das coisas, impressão 3D, fábricas inteligentes, 

big data, entre outros (SCHWAB, 2016)  já são perceptíveis no Brasil e em particular no 

setor metalúrgico. A pesquisa tem como objetivo analisar os desdobramentos da atual 

revolução industrial, em especial no setor da metalurgia, a partir de uma pesquisa 

bibliográfica sobre esse processo na atual configuração do sistema capitalista .  

As revoluções industriais, que tiveram seu início no século XVIII na Inglaterra, 

tem se aperfeiçoado muito desde então, avançando em inovações tecnológicas que 

modificam o processo de produção e as relações de trabalho. Atualmente vivemos a Quarta 

Revolução Industrial que teve como marco inicial a Feira de Hannover de 2011, quando foi 

cunhado o termo “Indústria 4.0” que sinalizava para um novo modelo de organização 

industrial baseado em elementos anteriores que foram projetados décadas atrás, mas que 

só nessa revolução passaram a ser implementados. Esta revolução que está por vir é 

caracterizada por um conjunto de novas tecnologias que estão e vão impactar o mundo 

científico e digital (SCHWAB, 2016).  

A quarta revolução industrial tem seus pilares firmados em automação e 

tecnologia da informação, e com essas revoluções tecnológicas, a cada dia existem menos 
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empresas que precisam da mão de obra humana. A tecnologia industrial está cada vez 

mais inteligente, onde hoje os robôs conseguem exercer funções muito complexas dentro 

de uma fábrica.  

Podemos identificar mais alguns pilares da Indústria 4.0, como por exemplo a 

internet das coisas, que é quando tudo está conectado na internet e entre si, a big data que 

é a coleta, o armazenamento e a análise de muitos dados, com isso é possível produzir 

mais com melhor performance, reduzindo os custos, também com mais máquinas nas 

empresas no lugar dos trabalhadores, passará a existir maior produção em menos tempo e 

assim gerando mais lucros para a empresa. Também podemos ver a inteligência artificial 

que dá mais autonomia para a máquina tomar uma decisão, isso por meio de dados gerados 

e que a máquina reconhece como um padrão  a ser seguido, e assim os/as trabalhadores/as 

terão outras funções na empresa. 

Podemos ver algumas imagens como exemplos das diferentes formas das novas 

tecnologias: 

 

Fábricas Inteligentes (Smart Factorys)  

 
Fonte: Inovação Industrial, 2020.  

 
Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) 
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Fonte: Revista Cobertura, 2020. 

 

Impressão 3D 

 
Fonte: Portal Intelectual, 2020.  

 

 
2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa com objetivos exploratórios sobre a temática 

da Quarta Revolução Industrial e suas implicações sobre o setor metalúrgico na realidade 

brasileira. A unidade de análise consiste no setor metalúrgico brasileiro.  

Para coleta de dados utilizamos das técnicas de pesquisa bibliográfica e da utilização 

de dados secundários. Buscando atingir os seguintes objetivos: a) análise dos processos 

denominados como revolução industrial, em perspectiva geral e global; b) identificação do 

desenvolvimento histórico do setor produtivo industrial metalúrgico no Brasil e em Santa 

Catarina. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O Brasil já vem experimentando as consequências que a atual revolução industrial 

está causando. Contudo, ainda há muitos desafios colocados para a implementação das 

mudanças advindas da Indústria 4.0. Segundo pesquisa realizada pela FIESP, no ano de 

2018, 32% dos industriários brasileiros não sabem o que é a Quarta Revolução Industrial. 

O estudo também apontou que apenas 5% das indústrias brasileiras estão “muito 

preparadas” para enfrentar os desafios da Indústria 4.0. 

Com isso podemos perceber que ainda existem muitas empresas atrasadas no país 

em relação à revolução tecnológica que tem acontecido no mundo, um dos motivos pode 

ser que essas empresas sejam menores e não tenham recursos financeiros para investir 

em novas tecnologias e também por não terem um contato direto com a tecnologia, também 

segundo a pesquisa realizada pela FIESP, o Brasil apresenta déficit de pessoal nas áreas 

de tecnologia e engenharia.  

Uma razão disso pode ser a crise econômica que o país enfrenta desde 2015 e 

que resultou no atraso do Brasil em relação à tecnologia. Como as novas mudanças exigem 

um investimento alto, a recessão e posterior estagnação econômica dificultam a 

implementação nos setores produtivos.  

A 4ª revolução industrial, que tem ocorrido no mundo tem gerado muitas mudanças, 

segundo Henrique Ceotto, da agência de consultoria McKinsey, em entrevista para a 

Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração o setor ainda se encontra entre 

a 2ª e a 3ª revoluções industriais, e precisa equacionar uma série de descompassos para 

ingressar totalmente na 4ª revolução industrial. (AMB, 2017) 

As empresas precisam identificar os problemas operacionais a serem resolvidos, 

para conseguirem implementar novas tecnologias. Tais mudanças são muito importantes 

no processo de transição que o mundo vem passado. Contudo, podem surgir 

consequências que não são muito boas, como por exemplo, com essas novas tecnologias, 

máquinas e robôs que tem dominado a mão de obra nas grandes empresas, podem resultar 

em um aumento no desemprego para os homens e mulheres, pois as máquinas estarão 

ocupando o espaço de produção, fabricação, embalagem e etc.  

Seja lá qual for o setor da empresa, onde precisava de muitos operários agora foram 

substituídos por uma única máquina que produz muito mais em menos tempo e acaba 

gerando mais lucro ao empresário, mas com isso surgirão novas funções de trabalhos, 

como por exemplo, essas máquinas irão precisar de pessoas que façam a manutenção e 

também a programação delas, ou seja as indústrias vão buscar trabalhadores 

especializados para funções específicas.     
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Com isso entramos no setor metalúrgico: é uma ciência que se dedica com metais 

desde extração, análise, transformação, e produção de produtos através de metais, existem 

muitos tipos de metais e ligas e os mais comuns são aço, aço inox, ferro fundido, alumínio, 

até o titânio entre outros. A siderurgia dedica-se apenas a metais baseados no minério de 

ferro: ou seja, aço e ferro fundido. As siderúrgicas acabam sendo aquelas empresas como 

a Gerdau que fazem o aço chegar nas indústrias de transformação no formato de barras e 

chapas. 

No Brasil, o primeiro marco da indústria metalúrgica remete ao ano de 1557, quando 

surgiu a fábrica de ferro de Afonso Sardinha, em Sorocaba/SP. Depois, a indústria de 

metalurgia brasileira entrou em um período de paralisação, que durou até o século seguinte. 

Em 1795, foi autorizada, pela metrópole, a construção de novas fundições. Após o início do 

século XIX, houve um declínio na produção. Passou a ocorrer uma competição com os 

produtos importados da Inglaterra. 

É possível observar que o setor metalúrgico brasileiro, na década que se inicia o 

processo da Quarta Revolução Industrial passou por uma instabilidade. Segundo dados da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o setor metalúrgico passou por uma crise 

internacional em 2009 que fechou mais de 60 mil postos de trabalho, mas de 2010 a 2013 

retornou com a geração de emprego, em seguida no ano de 2014 a crise retornou e se 

estabeleceu até o ano de 2017. Em 2018 o setor metalúrgico mostrou recuperação.  

 
Fonte: Sindimovec, 2020 

 
 

Como podemos ver no gráfico, desde 2003 até o ano de 2013 a geração de emprego 

só cresceu chegando ao total de 2.446.272 milhões de trabalhadores neste setor. Com o 

advento da crise o desemprego aumentou muito, chegando  a gerar mais de 500 mil 

desempregados. E no ano de 2018 foram contabilizados 1.869.166 milhões de 
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trabalhadores empregados no Brasil, um déficit de aproximadamente 577 mil empregos 

com relação à 2013. 

Na análise por estado, quatro estados respondiam por mais de 70% dos vínculos do 

ramo metalúrgico. O estado de São Paulo concentrou 41,9% dos postos de trabalho, 

seguido por Minas Gerais, com 11,4%, Rio Grande do Sul, com 9,9% e Santa Catarina, 

com 8,3%. 

 

 
Os municípios com as maiores bases de trabalhadores metalúrgicos foram São Paulo (117.895), Manaus 
(59.365), São Bernardo do Campo (46.710), Joinville (39.382) e Caxias do Sul (36.584). 

Fonte: dados da RAIS 2017 
 

 

A busca neste setor é pela redução dos custos. A partir da análise da Pesquisa 

Industrial Anual (PIA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2007 a 

2012 que são os últimos dados disponíveis, mais especificadamente no setor de metalurgia 

básica, a classificação econômica que predominou na empresa é possível ser analisada 

nos dados que se referem à estrutura econômica das empresas.  

A receita bruta do setor no período analisado teve um crescimento de 5,6%, 

resultado muito baixo e bem inferior se for comparado à indústria de transformação como 

um todo, que foi apresentado um aumento de 29,6%, e o ramo metalúrgico, que cresceu 

19,7%. Forte gerador de emprego, segundo os dados da RAIS/MTE, em dezembro de 2013 
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o setor metalúrgico contava com 743.978 trabalhadores/as, o que representava 30,4% dos 

mais de 2,4 milhões de metalúrgicos/as, em todo o país.  

Do total de trabalhadores/as do segmento 88% tinham jornada de 44 horas e apenas 

4,3% cumpriam jornada de 40 horas semanais. Assim, a jornada média contratual ficava 

em 44 horas semanais. A economia brasileira apresentou um fraco desempenho no ano de 

2014. Assim, a desaceleração da economia brasileira, em 2014, também refletiu na 

diminuição da demanda doméstica por aço e na perda de postos de trabalho.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Analisando o cenário brasileiro do setor metalúrgico em relação às 

transformações da Quarta Revolução Industrial identificamos que o mesmo foi muito 

afetado por um cenário de instabilidade econômica e de descontinuidade na geração de 

empregos. A década foi marcada por profundas crises econômicas, tendo seu ápice no 

início do segundo governo da Presidenta Dilma Rousseff (2015/16), com a aplicação do 

ajuste fiscal que debilitou a economia do país contribuindo para a diminuição do 

desempenho do setor metalúrgico. Tal fator pode ajudar a explicar as dificuldades do setor 

em acompanhar o processo de transformações originados com a Quarta Revolução 

Industrial.  

Assim, podemos concluir que as crises econômicas que o país passou e ainda passa 

podem refletir no setor metalúrgico, mas se as indústrias souberem resolver seus 

problemas e investir e implementar as novas tecnologias, terão um efeito muito positivo, 

mas também como falamos anteriormente, podem aumentar muito o desemprego, e os 

cidadãos atuais terão que se especializar em funções mais específicas, para conseguir um 

emprego nessas indústrias.  
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Resumo: O presente artigo compartilha a vivência de uma estudante no processo de desenvolvimento de 
produtos de vestuário para pessoas com deficiência e a apresentação no Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva 
de Santa Catarina. A atividade oportuniza reflexões sobre a relevância de ações extensionistas das 
universitárias sob a ótica da estudante graduanda de Educação Física e as conexões com conhecimentos da 
formação técnica em Produção e Design de Moda. Essa diversidade de conhecimentos possibilitou o 
desenvolvimento de peças do vestuário aplicando uma sequência lógica para as práticas projetuais do design 
de moda, considerando a ergonomia, o conhecimento do corpo humano e a biomecânica para um usuário 
cadeirante. O design inclusivo proporciona o foco no usuário e visa atender suas necessidades favorecendo 
as relações humanas com as interfaces de produtos, aplicando qualidades funcionais e afetivas. Este relato 
de experiência tem características de natureza aplicada, qualitativa, exploratória e descritiva, e objetiva 
apresentar o processo criativo para o desenvolvimento e produção de um colete simulador de passadas para 
o usuário cadeirante a fim de proporcionar mobilidade ao deficiente para além da cadeira de rodas. Junto aos 
resultados da experiência apoiadas em uma revisão de literatura que proporcionou reflexões a respeito da 
relevância das técnicas e práticas projetuais no processo criativo do design de moda alinhadas ao design 
inclusivo, atendendo as expectativas do usuário com deficiência, considerando suas capacidades e limitações 
para o desenvolvimento de peças de vestuário. Entende-se que ao desenvolver esse projeto, compreendemos 
que o design de moda pode ajudar no bem-estar do usuário e na realização do sonho de uma família em 
todos caminharem juntos. 
 
Palavras-Chave: design de moda, design inclusivo, pessoas com deficiências, processos criativos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo, apresenta a trajetória de uma estudante de moda no Prêmio Brasil 

Sul de Moda Inclusiva de Santa Catarina em 2017. O evento acontece anualmente na 

cidade de Florianópolis - SC, com o objetivo de estimular o desenvolvimento e premiar 

projetos de moda para pessoas com deficiência. O desenvolvimento do projeto relacionado 

a moda inclusiva e a imersão neste contexto ocorreram por meio de atividades de extensão 

universitária, durante o curso de graduação em Educação Física. O projeto oportunizou 

integrar as competências, conhecimentos e habilidades construídos durante a primeira 

formação, no curso Técnico em Produção e Design de Moda, no Instituto Federal de Santa 

Catarina - IFSC, somada aos estudos da área de Educação Física que ampliou os 

conhecimentos do corpo humano e da biomecânica. Esta experiência contou com a 

parceria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, de Jaraguá do Sul, o 

que oportunizou desenvolver três looks com foco no design inclusivo para pessoas com 

deficiência - PcD para o Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva. 

Segundo Gomes e Quaresma (2018) a prática do design inclusivo favorece as 

relações humanas com as interfaces de produtos, ambientes e serviços, tornando-os 
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acessíveis aos usuários com deficiência ou com necessidades especiais, propondo 

adaptações funcionais e afetivas. Além disso, para as autoras Design Inclusivo objetiva o 

desenvolvimento de todos os produtos e serviços acessíveis para todos, atendendo ao 

público de maneira igualitária, sem necessidade de adaptações. Por isso, considera-se que 

associar os conhecimentos de Design de Moda e Educação Física podem favorecer o 

desenvolvimento de peças de vestuário mais inclusivas, com ênfase em questões 

relacionadas ao corpo humano, ergonomia, antropometria e biomecânica do usuário. 

De acordo com Saltzman (2008) a roupa propõe questões sobre a identidade, o 

corpo e o espaço, já que se trata de uma área de introspecção e ao mesmo tempo uma 

forma de vinculação com os meios sociais e ambientes de convívio. Neste estudo, há 

referência às deficiências intelectuais e físico motoras (microcefalia e encurtamento dos 

tendões da perna), relacionadas ao usuário cadeirante atendido, as quais dificultam as 

trocas de passadas, impedindo que a criança caminhe e participe de atividades básicas do 

seu cotidiano, limitando o brincar e a ludicidade. 

O olhar da moda inclusiva busca observar e estudar os corpos das pessoas com 

deficiência e as relações de uso com as roupas, para fortalecer sua autonomia e sua 

autoestima, com foco na ergonomia, estética e vestibilidade. O design de moda pode 

contribuir no desenvolvimento de peças planejadas, por meio de um processo criativo, 

imersivo com usuários reais, preparo técnico e estudos interdisciplinares, a fim de satisfazer 

as necessidades das pessoas com deficiência. 

O designer de moda é o profissional responsável pelas etapas do processo de 
desenvolvimento de produto de moda, produto esse, que envolve o corpo cumprindo 
o objetivo de suprir necessidades que adentram ao universo de valores subjetivos. 
Percorrendo o universo de valores que envolvem esse corpo dentro de sua vida 
social, buscar uma resposta dentro do processo de desenvolvimento de produto de 
moda se torna um caminho necessário para responder às demandas da 
contemporaneidade (SANTOS; SANTOS, 2010, p 211.) 

 

Sob essa ótica, este artigo objetiva apresentar o relato de experiência do 

processo criativo para o desenvolvimento e produção de um colete simulador de passadas 

para usuário cadeirante com oito anos de idade. Devido às características do usuário, 

houve a aproximação de sua família por meio de entrevista, a fim de identificar os anseios 

e compreender as capacidades e limitações do usuário. 

Por fim, vale ressaltar que o processo criativo de design de moda requer 

estímulos visuais para inspirar o desenvolvimento de uma coleção. Dessa forma, o tema 

escolhido foi o filme “Alice através do espelho” revelando que tudo é possível, basta 

acreditar. O personagem do “Senhor do Tempo” inspirou o look do usuário cadeirante. 

Entende-se que a ludicidade contribui para destacar as características de personalidade 
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mais inocentes do usuário em contrapartida a seriedade de atender suas necessidades e 

anseio em ampliar sua mobilidade, o sonho de uma criança cadeirante andar. 

   

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada em seis fases, sendo: (1) Investigar - corresponde a 

entrevista junto ao usuário e seus familiares (pais) que acompanharam todo o processo de 

desenvolvimento do projeto, bem como a observação do usuário em seu contexto para 

avaliar suas capacidades e limitações; (2)  Pesquisar - consistiu em pesquisas teóricas 

relacionadas ao tema da pesquisa, tanto para a área de moda (design inclusivo, métodos 

de projetos) como para a área da saúde (ergonomia, antropometria e biomecânica); (3) 

Relacionar - momento da pesquisa onde foi realizada a associação dos conhecimentos 

referentes a área da saúde com o design de moda; (4) Desenvolver - foi realizado pesquisa 

de campo para identificar materiais e tecidos a serem aplicados no desenvolvimento do 

produto; (5) Detalhar o Projeto - desenvolvimento do produto, incluindo desenho técnico, 

modelagem e confecção; e (6) Verificar - realizado testes com o usuário para verificar a sua 

usabilidade, segurança e conforto. 

Para a realização da fase 1, foi desenvolvido uma entrevista para compreender 

a necessidade do usuário bem como os anseios de seus pais. A observação aconteceu por 

meio de registros fotográficos e anotações em sketchbook.  Posteriormente na fase 2 e 3 

foram realizadas pesquisas bibliográficas de forma assistemática compreender as 

dificuldades identificadas nas observações e possibilitar o desenvolvimento do projeto. 

Durante a fase 4 (Desenvolver) realizou-se uma pesquisa em campo em uma 

empresa de confecção de parapentes, para identificar materiais e tecidos. Durante essa 

pesquisa, foi desenvolvido um momento criativo de brainstorm coletivo (com os 

profissionais que desenvolvem os parapentes) para vislumbrar como seria o processo de 

desenvolvimento do produto, referente a modelagem e costura. Além disso, a empresa 

contribuiu forneceundo o tecido Nylon Ripstop, que segundo testes internos da empresa, 

este tecido possui alta resistência e durabilidade, o que contribuiria com a qualidade do 

colete a ser desenvolvido. 

Para a fase 5 (Detalhar o Projeto) foi utilizado sketchbook e painéis de imagens, 

o que  estimulou  a criatividade  e contribuiu para a  visualização e compreensão das 

informações de projeto (propostas dos looks, detalhes e acabamentos) por toda a equipe 

envolvida,  bem como o usuário e seus pais.Neste sentido Seivewright (2015) apresenta 

que para registar estímulos, é essencial utilizar o sketchbook para desenhos, colagens, 
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fotografias, materiais e texturas caracterizando-a como uma investigação criativa.  

Finalizada a etapa de projeto, iniciou-se a confecção e a sequência operacional de costura, 

realizada no laboratório de costura do IFSC, com o apoio dos professores da instituição. 

Por fim, na etapa 6 (Verificar) foram realizados os testes de resistência com o pai vestindo 

o acessório com a criança para verificar a necessidade de possíveis ajustes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A produção de roupas inclusivas e estudos voltados para esta área do design 

permitem aprimoramentos ergonômicos no âmbito da moda, favorecem o conhecimento do 

corpo humano e o desenvolvimento do produto com ênfase no conforto e modelagem 

adequada da peça do vestuário. Segundo (MARTINS, 2008) cabe ressaltar que projetar 

significa também olhar o usuário de forma holística, para então relacionar os benefícios dos 

produtos que, além da facilidade de uso, conforto e usabilidade, proporcionem prazer. 

Para o desenvolvimento do colete, na etapa 1 (Investigar) foram identificados as 

necessidade e desejos do usuário e de seus pais, sendo a possibilidade dele caminhar e 

ser incluído em brincadeiras coletivas. Neste sentido, ao desenvolver a peça “colete 

simulador de passadas”, é possível permitir que o usuário infantil, realize os movimentos 

de passadas alternadas, com o auxílio de uma pessoa adulta. Assim, durante as pesquisas 

realizadas, encontrou-se um produto similar de uma mãe israelense identificado como 

“Deficiente Ciente” (GARCIA, 2014). 

A relevância de estudos que determinam a natureza dos movimentos e a 

ergonomia aplicada aos indivíduos com deficiência, fornece entendimento de fatores que 

influenciam no bem-estar, evitando problemas específicos voltados às questões físicas. O 

percurso dessa trajetória apontou para a segurança do usuário como principal problemática. 

Assim, análises ergonômicas e testes foram essenciais para proteger a saúde do usuário, 

devido suas lesões. A escolha do material têxtil utilizado na confecção do colete foi de 

extrema importância, compreendendo questões de forças, volume e peso que a criança e 

o pai iriam exercer na mudança do estado de movimento. 

Nos primeiros insights para o desenvolvimento do colete idealizou-se o desporto 

de saltar de parapente, identificando os mesmos movimentos angulares necessários para 

o desporto e a resistência necessária dos materiais em equipamentos de voo. Assim, com 

a pesquisa de campo realizada na empresa de paragliders, pode-se compreender sobre os 

materiais têxteis utilizados bem como o processo de produção. Vale salientar que a 

participação dos profissionais da empresa foi essencial para definir a modelagem que seria 
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utilizada, optando-se por uma modelagem semelhante aos acessórios de voo, em formato 

de um colete com proteção inferior entre pernas. 

Neste sentido, para o processo de modelagem, inicialmente realizou-se vários 

testes em tecidos morim, para atingir o objetivo proposto (conforto e segurança ao usuário). 

Definido o tamanho do colete a atenção voltou-se para a sequência operacional de costura, 

afinal junto ao colete era necessário o incluir a sandália e as alças. 

A este respeito, a sandália fixa o pé da criança ao pé do pai, e as alças 

transpassam os ombros e cintura do pai e da criança proporcionando segurança. Diante 

disso, era necessário evitar o desperdício da matéria prima, o tecido importado (Nylon 

Ripstop) que foi recebida como doação da empresa pesquisada. Esse material têxtil tem 

alto custo e é proibido o seu descarte incorreto, assim, foi estabelecido que todo resíduo 

voltaria para a empresa. Cabe salientar que a sustentabilidade é um requisito do concurso, 

e para tanto, foi utilizada a técnica de Upcycling (o reuso de tecidos de peças de vestuário).  

Além disso, a resistência da costura era outro requisito necessário para a produção da 

peça, assim, em parceria com o IFSC, a produção contou com o uso de máquinas 

industriais do laboratório de costura. O processo de costura, iniciou com a aplicação das 

fitas de propileno (alças de sustentação que fixa a criança a um adulto). Em seguida 

realizou-se o fechamento do colete lateralmente. Vale ressaltar que a parte interna do colete 

contém espuma para auxiliar no conforto. Com o colete e as alças finalizadas iniciou-se a 

confecção da sandália. A sola foi feita com material emborrachado e utilizou-se fitas de 

propileno reguláveis na parte superior. 

Com o desenvolvimento do colete finalizado, foram realizados testes de 

resistência com os usuários reais. Os testes tinham como premissa avaliar a relação do 

peso da criança, ou seja, se o pai conseguiria carregar o filho. Assim, foi avaliado a 

qualidade do colete e suas costuras. Além disso, durante esse processo de avaliação 

contou-se com a participação de um fisioterapeuta da Apae local, para avaliar o movimento 

realizado (marcha) bem como a segurança dos usuários. 

 

3.1 Produto: Colete simulador de passadas 

  

O produto colete simulador de passadas teve como finalidade representar o 

menino pajem caminhando na nave da igreja, oportunizando a realização pessoal e familiar 

no momento de uma cerimônia de casamento. Considerando conhecimentos relacionados 

aos limites e possibilidades de seu corpo, tornou-se viável o desenvolvimento de uma peça 

de vestuário que auxiliasse e sustentasse sua postura ereta. O objetivo do colete em 
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relação a criança teve como prioridade o estímulo que a caminhada pode favorecer ao 

grupo muscular envolvido no movimento, promovendo ludicidade e laços sócio-afetivos. 

Além dos benefícios emocionais, o colete promove princípios motores que com a força da 

gravidade auxilia na densidade óssea e muscular. 

O look é composto por uma calça social com risca de giz e camisa social em algodão 

na cor azul, vestimenta inserida no look do menino cadeirante. A Figura 1 apresenta a 

ilustração do look denominado e inspirado no personagem “Senhor do Tempo”, proposta 

para facilitar a marcha do usuário. Junto a figura 1 é apresentado o desenho técnico do 

colete simulador de passadas utilizado no concurso de moda inclusiva. O desenho favorece 

a compreensão do vestir o colete, facilitando o entendimento das peças que compõem o 

equipamento. 

Figura 01- Ilustração do look Senhor do Tempo e o desenho técnico de produto.

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

A figura 02 apresenta o registro referente aos testes de resistência do produto (lado 

direito) e no lado esquerdo é apresentado o produto em seu contexto de uso (pai auxiliando 

o usuário na realização da marcha, durante o desfile), ressaltado a importância da pesquisa 

voltada para a ergonomia e as necessidades do usuário. 

 
 

Figura 02 - Registro fotográfico do usuário com o colete. 
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Fonte: arquivo pessoal dos autores, 2017 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A extensão universitária oportunizou a aproximação da estudante do contexto 

local para identificar desafios e desenvolver soluções aplicando habilidades e 

competências. Estar na APAE facilitou a aproximação dos usuários e a identificação das 

deficiências e a compreensão de aspectos ergonômicos, estéticos e funcionais orientando 

o designer de moda na projeção de peças do vestuário agradáveis na relação de uso. 

A formação do designer de moda abrange estudos para solucionar problemas 

de forma criativa e propondo inovações nas peças do vestuário. Para isso, contam com o 

suporte do design inclusivo que contribui satisfatoriamente para o desenvolvimento de 

peças do vestuário, conscientizando os estudantes de moda na importância de promover a 

inclusão na moda. Além disso, o convívio do designer com o público PcD (usuário real), 

possibilita encontrar soluções que facilitem o cotidiano e considere os fatores ergonômicos 

para o usuário com deficiência. 

Nesta pesquisa a formação em educação física, oportunizou aplicar 

conhecimentos de biomecânica e antropometria, aprimorando o olhar empático para 

solução de problemas para pessoas com deficiência. Associado a isso, os aprendizados na 

moda foram determinantes para o processo criativo, desenvolvendo um look, focado na 

ergonomia, conforto, segurança e estética. O brainstorm com a empresa (pesquisa de 

campo) possibilitou definir os requisitos para confecção da modelagem do colete. O projeto 

teve o período de um ano desde pesquisas, confecção dos looks e desfile, possibilitando 

reflexões e vivências que ampliaram o olhar empático para o público que se projeta. O 

momento mais desafiador do projeto foi unir os conhecimentos da ergonomia, biomecânica 
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e criatividade para a materialização do produto. Desenvolver a modelagem de um colete 

que se oportuniza uma criança cadeirante levantar e realizar algumas passadas com auxílio 

do seu pai foi uma experiência exitosa e muito gratificante em fazer parte da realização 

desse sonho familiar. 

No decorrer do processo de criação do colete até a entrega no dia do desfile, 

percebeu-se a emoção dos familiares ao ver o filho caminhar junto ao pai, bem como a 

alegria recíproca ao constatar que seu filho estava em segurança e se divertindo. O 

resultado do desfile foi emocionante, afinal o menino usuário foi premiado como melhor 

modelo cadeirante e como premiação recebeu uma cadeira de rodas motorizadas sob 

medida.  A reação do pai comoveu a todos, carregando seu filho nos braços com lágrima 

nos olhos, foi o melhor presente que este projeto poderia proporcionar. Assim, entendemos 

que os estudos inclusivos proporcionam maior qualidade de vida aos usuários e seus 

familiares. 
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Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo comparar os custos de uma residência em dois métodos 
de construção pré-fabricados: em aço e em concreto. Como objetivos específicos a pesquisa propôs  efetuar 
um levantamento das especificidades de uma construção residencial com estrutura em concreto pré-moldado 
e as especificidades de uma construção residencial com estrutura em aço; projetar uma residência 
(aproximadamente 80m²) em estrutura de concreto pré-moldado; e projetar uma residência 
(aproximadamente 80m²) em estrutura de aço. Para tornar possível a comparação de custos, após revisão 
bibliográfica e visita a empresas da área, realizou-se dois projetos, com soluções possíveis para cada uma 
das duas tecnologias construtivas, em seguida foram feitos os orçamentos dos projetos e comparou-se os 
valores obtidos entre si e com o CUB (custo unitário básico de construção de casas de alvenaria) do mês de 
julho de 2020. Pode-se concluir que tanto a residência em estrutura pré-moldada em concreto, quanto a pré-
fabricada em aço tornam-se mais econômica quanto a em alvenaria tradicional, e ainda, entre as duas 
técnicas a em concreto tem o custo menor. Conclui-se ainda que esses métodos construtivos são mais 
precisos e geram menos resíduos por terem seus elementos produzidos em fábrica, na qual possibilita maior 
controle dos métodos e técnicas. 
 
Palavras-Chave: Construção industrializada, Construção em aço, Construção em concreto pré-moldado, 
Orçamento 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Visando o uso de novas tecnologias construtivas e o avanço na construção civil, 

pesquisas na área são necessárias para fazer discussões da empregabilidade de novas 

técnicas e reflexões sobre o tema. Desta forma, esta pesquisa busca conhecer mais sobre 

a construção pré-moldada em concreto e em aço e seus custos. 

Em grande maioria, as residências de pequeno e médio porte, no Brasil, são 

construídas por meio de métodos construtivos convencionais, que impossibilitam a 

celeridade na obra e geram quantidade significativa de resíduos. Ademais, a maioria das 

construções, não possuem acompanhamento técnico e, em muitos casos, segundo Ribeiro 

(2002), as residências são construídas pelo próprio morador, engendrando assim, 

construções precárias, desprovidas de conforto térmico e segurança aos moradores e, 

como ponto crítico em relação ao meio ambiente, elevada geração de resíduos. 

Segundo Degani (2017), em busca de avanços tecnológicos, a fim de possibilitar 

qualidade, antagonismo de preço e menor tempo de construção de uma edificação, a 

indústria da construção civil vem desenvolvendo, cada vez mais, novos métodos 

construtivos. Dentre eles, o método de construções industrializadas, que segundo Ribeiro 

(2002), atende as demandas de redução de materiais, diminuindo o desperdício de matéria-

prima; melhor qualidade, caracterizada pela especialização de mão de obra na produção; 
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e execução independente das condições climáticas, gerando maior produção e 

consequentemente, agilidade no tempo de execução. Além disto, segundo Degani (2017), 

a especialização de mão de obra, juntamente a montagem em série diminui 

consideravelmente a geração de resíduos, um dos grandes impactos ambientais 

ocasionados pela construção civil. 

Ainda segundo Degani (2017), a linha de produção desse método construtivo é 

realizada em ambiente fabril, por profissionais especializados em determinada função, 

aptos a exercê-la de maneira eficiente, garantindo ao produto, uma qualidade final superior 

aos métodos artesanais. 

A pesquisa tem como objetivo analisar e comparar custos de dois tipos de 

construções pré-fabricadas: em estrutura de concreto pré-moldado e estrutura de aço. 

A pesquisa tem como objetivos específicos: levantamento das especificidades de 

uma construção residencial com estrutura em concreto pré-moldado; levantamento das 

especificidades de uma construção residencial com estrutura em aço; projeto de uma 

residência (aproximadamente 80m²) em estrutura de concreto pré-moldado; e projeto de 

uma residência (aproximadamente 80m²) em estrutura de aço. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa é definida como uma pesquisa exploratória, que segundo Gerhardt e 

Silveira (2009), tem como objetivo possibilitar maior entendimento e familiaridade com o 

tema pesquisado. Ademais, é considerada aplicada, pois, segue as definições de gerar 

conhecimentos que possibilitam a aplicação prática e a solução de problemas específicos, 

critério também descrito por Gerhardt e Silveira (2009). 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que, segundo Fonseca 

(2002) é realizada através do conhecimento de referências teóricas, tais quais, de acordo 

com Matos e Lerche (2001, apud DEGANI, 2017), já foram analisadas e publicadas 

anteriormente em meios escritos e eletrônicos. Posteriormente, visitamos duas empresas: 

Brasil ao Cubo, localizada na cidade de Tubarão/SC e BPM Pré-moldados, localizada na 

cidade de Criciúma/SC, que trabalham com as tecnologias construtivas pesquisadas. Na 

terceira etapa, projetarmos duas residências, com aproximadamente 80m², as quais, 

respeitaram as características das duas tecnologias construtivas: concreto pré-moldado e 

aço. Ulteriormente, foram feitos os orçamentos de ambos os projetos realizados. Por fim, 

como etapa final do projeto, foi elaborado o presente relatório da pesquisa. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com Serra, Ferreira e Pigozzo (2005), na década de 50, o crescimento 

populacional e a demanda demasiada por habitação, causava grandes problemas de deficit 

habitacional. Tal fato, caracterizou a criação do Banco Nacional da Habitação – BNH, que 

tinha como primazia, o objetivo de diminuir esse deficit habitacional. 

Segundo Oliveira (apud SERRA; FERREIRA; PIGOZZO, 2005), inicialmente, a BNH 

optou pela desestimulação da indústria de pré-fabricados na construção civil. Fato esse, 

que, de acordo com a Associação Brasileira da Construção Industrializada – ABCI (1980), 

atrasou o processo de industrialização. 

De acordo com o IBGE, o deficit habitacional absoluto, em 2015, no Brasil, era 

6.355.743, e, em Santa Catarina, 204.648. 

Conforme Folz (2005), a área da construção civil investe na racionalização e 

industrialização das residências, visto que, hoje, o método utilizado para tornar as 

habitações para pessoas com poder aquisitivo médio e baixo mais econômicas, é a redução 

da metragem quadrada e baixa qualidade do material utilizado. Desse modo, o investimento 

em métodos de menor custo e maior qualidade é essencial. Folz (2005), cita ainda que, o 

uso mais frequente de construções pré-fabricadas pode estar relacionado com a diminuição 

do deficit habitacional. 

Segundo Duarte, Elmir e Pitol (2017), com a necessidade de otimizar os processos 

da construção civil, evitando os problemas citados por Ribeiro, originou-se a execução de 

pré-fabricados. 

Conforme Sales, Souza e Neves (2001), hoje, no mercado da construção, existe uma 

grande variedade de materiais e práticas inovadoras que garantem a substituição dos 

métodos construtivos convencionais, porém, para que a inovação e aplicação de novos 

métodos sejam possíveis, não basta utilizar sistemas e introduzir componentes isolados em 

uma obra que são inviáveis à realidade em questão. Nessa visão, que busca a 

racionalização do processo, a tecnologia de casas pré-fabricadas, especialmente, as de 

aço e concreto pré-moldado, está ao alcance da construção civil e viabiliza a inovação 

pretendida. 

O termo pré-fabricado é definido por: “executado industrialmente, mesmo em 

instalações temporárias em canteiros de obra, sob condições rigorosas de controle de 

qualidade” (ABNT 9062/2006). 
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O termo pré-fabricado também pode ser interpretado da seguinte maneira: 

“Fabricação de certo elemento antes do seu posicionamento final na obra” (REVEL, 1973). 

Ainda segundo Revel (1973, apud SERRA; FERREIRA; PIGOZZO, 2005), a partir de 

matérias primas e semi-produtos cuidadosamente escolhidos, são fabricados elementos da 

construção civil em indústrias, sendo esses, transportados ao local onde a montagem da 

obra ocorre. Ademais, as construções pré-fabricadas se caracterizam “por componentes 

pré-fabricados produzidos em série, com o fim de tornar mais rápido o processo construtivo 

e reduzindo ao máximo as operações no canteiro de obra” (RIBEIRO, 2002). 

Ademais, conforme Serra, Ferreira e Pigozzo (2005), o sistema de construções pré-

fabricadas, se identifica, além de tudo, com a industrialização, a qual está relacionada com 

a história da mecanização. Bruna (1976, apud SERRA; FERREIRA; PIGOZZO, 2005), cita 

também, além da relação com a história da mecanização, a concordância com a produção 

em série. 

Serra, Ferreira e Pigozzo (2005), citam ainda que o desenvolvimento de 

automatismos dentro das indústrias está relacionado não somente a fabricação do material, 

mas também, aos processos de montagem, transporte, inspeção, controle industrial e 

comedimento das consequências ambientais. 

Segundo a Associação Brasileira da Construção Industrializada – ABCI (1980), a 

preocupação com a racionalização da construção aparece apenas na década de 60, a qual, 

anos anteriores, constituíram-se de experiências esporádicas e sem continuidade. Os pré-

fabricados, conforme Serra, Ferreira e Pigozzo (2005), praticamente deixaram de existir 

durante a década de 80, voltando a existir nos anos 90, impulsionados, principalmente, pelo 

desenvolvimento de São Paulo. 

Segundo Sales, Souza e Neves (2001), a execução de sistemas industrializados 

exige mão de obra especializada e qualificada, o que permite um resultado final de maior 

qualidade, porém, como as técnicas e materiais são relativamente novos ao mercado 

brasileiro, nem sempre, as empresas que fornecem mão de obra, dispõe desse serviço de 

maneira adequada, podendo-se sofrer com adversidades causadas pela falta de 

qualificação na execução da obra.
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3.1 PROJETOS 
 

3.1.1 Projeto em aço 
 

O projeto em aço possui um detalhamento diferente de projetos em alvenaria. As 

paredes externas possuem 15 cm de espessura, enquanto as internas têm 10 cm. Os 

projetos são compostos por módulos, os quais possuem limitações em relação ao tamanho, 

sendo 3,20 m altura e largura máximas e 15 m o comprimento máximo. 

O projeto desenvolvido nesta pesquisa, consiste em uma edificação residencial, que tem 

8,30 m de comprimento e 9,60 m de largura, resultando em 79,68 m². Composto por 3 

módulos de 3,20x8,30m, respeitando as limitações de transporte impostas nas rodovias, 

como podemos observar na figura 1. 

Figura 1 – Planta Baixa da casa com estrutura em aço. 

 

Fonte: autores 
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3.1.2 Projeto em concreto 
 

O projeto em concreto diferencia-se de projetos em alvenaria nos quesitos estéticos 

e no tempo de execução. Toda a estrutura do projeto em concreto é aparente e torna a 

edificação mais “bruta” e com aspecto industrial. 

O projeto apresentado a seguir na figura 2, consiste em uma edificação residencial 

e  possui as paredes externas de concreto, com 10cm de espessura e internas no sistema 

steel frame. Os pilares são todos aparentes. A edificação possui 8,30x9,60m, totalizando 

79,68m². 

Figura 2 – Planta Baixa da casa com estrutura em concreto pré-moldado. 

 

Fonte: autores 

3.2 ORÇAMENTO 
 

A fim de comparar os valores das obras em questão, realizou-se o orçamento das 

duas edificações. Ambas as construções foram orçadas considerando o local da obra a 
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cidade de Criciúma/SC. Ademais, os itens comuns entre os projetos, os quais não se 

referem a estrutura ou detalhamento específico, foram considerados os mesmos para fins 

de orçamento. 

Para a consideração de valores, as esquadrias externas foram consideradas de 

alumínio e vidro e as internas de madeira semi-oca. As paredes internas foram 

consideradas em Steel Frame. 

 
3.2.1 Casa de aço 

 

Após a realização do orçamento, que contou com a colaboração de empresas 

externas (mês de referência: dezembro/2019) e planilha SINAPI, de dezembro de 2019, 

concluiu-se que a edificação em estrutura de aço totaliza R$ 249.735,56, aproximadamente 

R$ 3.134,23/m², com taxas e BDI, já o valor sem taxas e BDI totaliza R$194.551,39, 

aproximadamente R$ 2.441,66/m². 

 

3.2.2 Casa de concreto 
 

Com a realização do orçamento, através de empresas externas (mês de referência: 

julho/2020) e planilha SINAPI, de dezembro de 2019, concluiu-se que a edificação em 

estrutura de concreto pré-moldado totaliza R$ 214.491,63, aproximadamente 

R$ 2.691,91/m², incluindo taxas e BDI, já o valor total sem taxas e BDI totaliza 

R$191.813,92, aproximadamente R$ 2.407,30/m². 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final dessa pesquisa, foi possível concluir, através do referencial teórico 

utilizado, que as metodologias de construção das casas pré-fabricadas são mais 

sustentáveis do que as de alvenaria, tendo, além disso, um controle tecnológico muito maior 

quando se refere a dimensões e qualidade da peça. Visto que, as peças quando são 

fabricadas em ambiente fabril, a probabilidade de erros acontecerem é bem baixa pois são 

controladas de forma mais acertiva. 

Avaliando-se o CUB para residências padrão alto atual (Julho/2020), 

R$2581,32/m² e os valores por metro quadrado, sem BDI, visto que o CUB não considera 

BDI, foi notório também, que o investimento em uma casa pré-fabricada em aço é um pouco 

menor que o de uma casa em alvenaria comum, sendo, a casa com estrutura pré-fabricada 
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em aço, R$139,66/m² mais barata que o CUB. Da mesma forma, a casa com estrutura pré-

moldada em concreto, torna-se R$174,02/m² mais barata que o CUB. 

É importante ressaltar também a pequena diferença de valores totais (com taxas 

e BDI) entre os dois métodos construtivos, os quais obtiveram uma diferença de R$2.737,47 

no preço global das residências, aproximadamente R$34,36/m². 

Por fim, conclui-se que as duas residências em estrutura pré-fabricada tornam-

se mais baratas que a residência em alvenaria, e por conseguinte, a residência pré-moldada 

em concreto torna-se mais barata que a em estrutura pré-fabricada em aço. 

Apesar das inúmeras vantagens da construção em concreto pré-moldado, 

observamos que o projeto pode ser bem dificultoso, e que somado com o preconceito de 

técnicas construtivas alternativas à alvenaria, impede o seu uso mais amplo para 

construção residencial. 

É necessário mais estudos de técnicas construtivas industrializadas para 

residência e principalmente difundir o conhecimento das características destas, para que 

possa ser usada de forma mais ampla, reduzindo custos, tempo e desperdícios de material 

na construção civil. 
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Resumo: Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede são comumente aplicados aos edifícios e telhados 
existentes. Dessa forma é importante avaliar as caraterísticas do local de instalação, bem como os obstáculos 
circundantes aos módulos FV, para o levantamento correto da estimativa de geração de energia elétrica anual, 
bem como, para determinar procedimentos que possam melhorar o desempenho do SFCR. Este trabalho 
apresenta uma análise temporal da influência do ângulo de azimute no desempenho energético de um SFCR 
em operação com dois inversores idênticos. Um dos inversores possui gerador FV orientado para o Sul 
(subsistema Sul) possuindo ainda outros detalhes da edificação e o outro inversor possui gerador FV 
orientado para o Norte (subsistema Norte). Devido à média latitude local o SFCR apresenta pequenas 
diferenças de produtividade e fator de capacidade para o período de verão, porém no inverno, no mês de 
julho o subsistema Norte apresenta 43 % de superioridade energética. Assim como na produtividade, o FC 
apresenta diferenças mais expressivas nos meses de outono e inverno, atingindo uma diferença de 6,6 % no 
mês de maio. Com o intuito de melhorar o desempenho do SFCR, foram sugeridos cenários, retirando os 
objetos que causam sombreamento e mudanças na orientação dos telhados. A retirada do poste e dos 
exaustores proporcionariam um incremento de 0,3 % no FC, enquanto a alteração da orientação resultaria no 
incremento de 2,8 %. Porém quaisquer alterações devem ser analisadas não só do ponto de vista energético, 
mas também devem ser estudadas a viabilidade técnica e econômica. 
 
Palavras-Chave: Sistemas fotovoltaicos, produtividade, fator de capacidade, BAPV. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A integração dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR) nas 

edificações existentes principalmente em áreas urbanas, oferece uma alternativa para 

compor a matriz elétrica brasileira (JARDIM et al., 2008), uma vez que facilita a 

aceitabilidade por parte dos interessados e ainda permite a geração de energia elétrica no 

ponto de consumo. Os SFCR podem ser integrados aos edifícios (BIPV), ou seja, quando 

os módulos fotovoltaicos (FV) fazem parte da edificação, substituindo telhas ou outros 

elementos convencionais. Os SFCR aplicados aos edifícios (BAPV), são mais comumente 

instalados, pois são montados em estruturas específicas e sobrepostas aos telhados 

existentes (SANTOS; RÜTHER, 2012). 

Nesse sentido é importante avaliar a disponibilidade do recurso solar e sua 

distribuição espacial e temporal nas áreas disponíveis nas edificações para definição de 

estratégias de layout e instalação dos módulos FV. No Hemisfério Sul, os maiores níveis 

de irradiação solar anual, tipicamente são obtidos quando os módulos FV são orientados 

para o Norte geográfico, ou seja, azimute 0° e ainda com inclinação da superfície próxima 

ISSN: 2526-4044   p.  414 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

a latitude local (SANTOS; RÜTHER, 2014). No entanto, essas características podem 

apresentar pequenas variações (PINHO; GALDINO, 2014).   

Porém em condições não ideais a geração de energia elétrica também pode ser 

satisfatória. Santos e Ruther (2014) elaboraram mapas de irradiação solar para as capitais 

do Brasil, variando o ângulo azimutal e o ângulo de inclinação da superfície. A Figura 1a) 

apresenta o mapa para Fortaleza/CE, onde utilizando módulos FV com ângulo de inclinação 

até 20° é possível operar com o maior recurso solar em qualquer ângulo azimutal, 

entretanto a Figura 1b) apresenta o mapa para Florianópolis/SC, e nesse caso a integração 

possui restrições quanto ao desvio azimutal, observa-se um limite máximo de 60 ° para 

leste ou oeste. Portanto quando se trata de edificações existentes é importante o estudo do 

layout dos módulos FV e dos efeitos de sombreamento da própria edificação e/ou 

obstáculos circundantes aos módulos FV.   

 

Figura 1 – Mapas de irradiação solar, a) Fortaleza/CE, b) Florianópolis/SC. 

 
Fonte: Santos e Ruther (2014). 

 

O ângulo de altura solar no verão é maior em relação ao horizonte, favorecendo 

superfícies horizontais, porém no inverno o ângulo de altura solar é menor e a média diária 

mensal de radiação solar também diminui devido a maior massa de ar (PINHO; GALDINO, 

2014). Sendo assim a otimização para captação do recurso solar pelos SFCR ao longo do 

ano se dá através da inclinação da superfície de absorção próximo a latitude do local. 

Este trabalho apresenta uma análise da influência do ângulo de azimute de um 

SFCR em operação no Sul do Brasil composto por dois inversores idênticos. Um dos 

inversores possui gerador FV orientado para o Sul (subsistema Sul) possuindo ainda outros 

detalhes da edificação e o outro inversor possui gerador FV orientado para o Norte 

(subsistema Norte). Esta configuração permite a comparação do desempenho energético 

dos dois subsistemas FV considerando a influência do ângulo de azimute. Ainda nessa 

análise componentes e obstáculos do local são analisados, a fim de se obter estratégias 

para aumentar o ganho energético anual. 
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2 METODOLOGIA 

 

No desenvolvimento do trabalho foi realizada uma análise energética de um 

sistema fotovoltaico com características descritas na Tabela 1, conectado à rede de 

distribuição da CELESC, localizado na cidade de Criciúma/SC. Os dados analisados foram 

extraídos da plataforma de monitoramento wifi, do fabricante PHB desde dez/2019 com 

intervalo de tempo para aquisição de dados de 1 min. No presente trabalho foram 

analisados dados de operação de 7 meses, entre dez/2019 e set/2020. 

Tabela 1 – Características do sistema. 

 Subsistema Sul Subsistema Norte 

Inversor (modelo/potência) PHB36K-MT PHB36K-MT 

FDI 0,91 0,93 

MPPT/quantidade de 

módulos 

1: 2x 21 

2: 2x 18 

3: 2x 20 

1: 2x 18 

2: 2x 20 

3: 2x 20 

Tecnologia Multi-cristalino Multi-cristalino 

Alimentação Trifásico (380/220 V) Trifásico (380/220 V) 

Ângulo de azimute 180 °(Sul) 0 °(Norte) 

Ângulo de inclinação 12 ° 12 ° 

Telhados 1+3 2 

 

A Figura 2 representa o layout de instalação dos módulos FV em telhado, bem 

como a instalação dos inversores c.c./c.a.. O SFCR foi instalado seguindo todas as 

recomendações de boas práticas de instalação e todas as recomendações dos manuais 

dos fabricantes. Os inversores c.c./c.a. estão em ambiente externo e adequado para 

dissipação de calor. Questões de cabeamento e equipamentos elétricos periféricos também 

foram dimensionados de maneira adequada. 

 

Figura 2 – Imagens das instalações do gerador FV e do inversor, a) simulação 3D, b) 

imagem aérea dos módulos FV instalados, c) instalação dos inversores. 

 

Fonte: O autor. 
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Para comparação entre subsistemas e também da estimativa via simulação 

computacional, foi utilizada a produtividade. A produtividade Y, dado em kWh/kWp, de um 

sistema fotovoltaico é a razão entre a energia elétrica convertida pelo sistema FV (kWh) e 

a sua potência nominal (kWp), calculada pela Equação 1 (RAMPINELLI, 2010). 

 

Y = 
1

PSTc
∫ PCA(t)

Г

0
dt                                                                                                 (1) 

 

onde, PSTC é a potência nominal do SFCR na condição padrão (STC) de 1000 W/m², (Г) é 

o período analisado e PCA é a potência elétrica realmente convertida pelo SFCR em 

operação (DAVI et al., 2016). Outro indicador de desempenho é o fator de capacidade (FC), 

que representa a razão entre a energia elétrica gerada e a energia elétrica que poderia ser 

gerada caso o sistema operasse em condições nominais durante o período de interesse, 

em STC. O FC foi calculado utilizando a equação 2 (SCARABELOT; MACHADO; 

RAMPINELLLI, 2019). 

 

FC = 
ECA

ESTD
 = ∫

PCA(t) dt

PSTD(t) dt

Г

0
                                                                                              (2) 

 

onde, ECA é a energia elétrica gerada pelo sistema fotovoltaico, ESTD é a energia elétrica 

que seria gerada caso o sistema fotovoltaico operasse durante todo o período em potência 

nominal na condição padrão, PCA é a potência elétrica convertida pelo sistema e PSTD é a 

potência elétrica nominal, na condição padrão. 

Para comparação dos dados monitorados de geração de energia elétrica e para 

determinação das estimativas de operação, o SFCR foi simulado no software PVsol. O 

PVsol, possui ferramentas de análise 3D, com um vasto banco de dados de fabricantes e 

modelos dos equipamentos do sistema FV. Foi utilizado 3% de perdas por sujeira e 2 % de 

perdas no cabeamento, Figura 3. 

 

Figura 3 – Representação do subsistema Sul, a) Telhado 1 e b) Telhado 3. 

 

Foram determinados cenários, Tabela 1, a fim de quantificar ganhos energéticos, 

pois a instalação atual além de possuir orientações distintas ainda possui elementos que 
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projetam sombras no gerador FV. A Figura 3 apresenta os Telhados 1 e 3 que fazem parte 

do subsistema Sul e tiveram propostas de alteração, o Telhado 2 foi considerado ideal. 

 

Tabela 1 – Representação do subsistema Sul, a) Telhado 1 e b) Telhado 3. 

Cenário Descrição 

1 Atual: Telhado 1, 2 e 3 sem alterações. 

2 Telhado 3 sem poste e Telhado 1 sem alteração. 

3 Telhado 1 sem exaustores e Telhado 3 sem alteração. 

4 Telhado 1 sem exaustores e Telhado 3 sem poste. 

5 Telhado 1 sem exaustores e Telhado 3 sem poste e orientado para o Norte. 

6 Telhado 1 sem exaustores e Telhado 3 sem poste e ambos orientados para o Norte. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 4 apresenta a produtividade mensal real e simulada do sistema 

fotovoltaico. Considerando o cenário atual, os meses de fevereiro, março e abril a geração 

de energia elétrica registrada pelo SFCR completo superou a estimativa, atingindo uma 

superioridade de até 17%. Nos meses de inverno de Junho e Julho, a geração de energia 

elétrica não atingiu o esperado, porém ao longo dos 7 meses tem-se 6% de energia elétrica 

gerada acima da estimativa dada pela simulação via PVsol. 

 
Figura 4 – Produtividade do SFCR. 

 

A Figura 5 mostra a diferença nas curvas de potência de operação para dias 

típicos. A Figura 5a) apresenta um dia de verão e dessa forma a diferença energética entre 

os subsistemas é pequena, apenas 2,5 %, já para o inverno a diferença energética das 

curvas da Figura 5b) é de 53,2 %.  

A Figura 6a) também evidencia a maior diferença de Y nos meses de inverno, 

devido à latitude média do local. No mês de julho o subsistema Norte apresenta 43 % de 

superioridade na produtividade enquanto no mês de janeiro é de apenas 2,6 %. 
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Considerando os dados disponíveis a média apresenta 24,6 % de superioridade na 

produtividade para o subsistema Norte.  

 

Figura 5 – Curvas de potência dos dias típicos, a) 22/12/2019 e b) 21/06/2020. 

a) b) 

  
 

O FC apresenta média de 11,6 % e 15,4 % para os subsistemas Sul e Norte, 

respectivamente. Vale ressaltar que para sistemas instalados no Brasil são reportados FC 

entre 13 % e 18 % (KORMANN et al., 2014). Assim como na produtividade o FC apresenta 

diferenças mais expressivas nos meses de outono e inverno, atingindo uma diferença de 

6,6 % no mês de maio, Figura 6b). 

 

Figura 6 – a) Produtividade individual dos inversores do monitoramento e b) Fator de 

capacidade por inversor. 

a) b) 

  

Com a intenção de aumentar a geração de energia elétrica anual, o SFCR foi 

simulado com diferentes cenários, os resultados da produtividade e fator de capacidade 

anuais, podem ser vistos na Figura 7. O cenário 1 representa a condição atualmente 

instalada e os demais, apresentam mudanças nos telhados com orientação Sul. Nos 

cenários 2, 3 e 4, o ganho energético é pouco representativo ao longo do ano, mas são 

ações de fácil implementação, do ponto de vista técnico e econômico.  
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Figura 7 – Índices de mérito do subsistema Sul em diferentes cenários. 

 
 

Caso fosse possível a alteração da orientação dos telhados Sul, o ganho 

energético seria mais expressivo, chegando a um FC de 15 % no cenário 6, haveria também 

um acréscimo de 241 kWh/kWp.ano na Y do subsistema Sul. Com a retirada apenas do 

poste e dos exaustores o FC teria um incremento de apenas 0,3 %. Entretanto os SFCR 

BAPV, possuem a premissa de que o SFCR se adeque ao telhado ou edificação existente, 

então medidas como retirada de objetos que projetam sombras podem ser de fácil 

implementação. Em contrapartida mudanças de orientação, apesar de apresentarem 

ganhos energéticos expressivos, na maioria das vezes é inviável do ponto de vista técnico 

e econômico.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou questões energéticas de um SFCR com diferentes 

orientações e objetos que fazem parte da edificação e projetam sombreamento. Os dados 

de geração de energia elétrica monitorados apresentaram 6% de superioridade em relação 

aos dados simulados, dessa forma o software apresenta resultados satisfatórios. 

As curvas de potência de operação e consequentemente a energia elétrica 

gerada em dias típicos de verão e inverno, evidenciam que nos meses de inverno ocorre 

uma grande perda energética no subsistema Sul, por exemplo, a superioridade do 

subsistema Norte é de 53,2% no dia 21/06/2020. O SFCR instalado em Santa Catarina, 

apresenta melhor Y e FC no subsistema Norte por se encontrar em região de média latitude, 

porém aplicando mudanças na edificação atual pode-se melhorar esses índices.  

Ações de fácil implementação como a retirada do poste e dos exaustores dos 

Telhados 3 e 1, respectivamente, incrementariam o FC em 0,3%. Já estratégias como 

mudança de orientação proporcionariam um incremento no FC de 2,8% e também um 

acréscimo de 241 kWh/kWp.ano na Y do subsistema Sul. No entanto quaisquer mudanças 
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devem ser avaliadas tecnicamente e economicamente, para que o custo de alterações 

físicas seja menor que o valor monetário do ganho energético. 
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Resumo: Atualmente, tem-se um grande problema para deslocamentos na cidade de Florianópolis devido a 
falta de investimentos em politicas públicas de mobilidade urbana. A capital de Santa Catarina tem a 
particularidade de ser uma ilha onde o tráfego é canalizado nas pontes de acesso, além de topografia 
montanhosa e com áreas de proteção ambiental. Assim surge uma questão: Como melhorar a mobilidade 
urbana da cidade? Este trabalho tem como objetivo principal fazer um levantamento de dados sobre as 
atuais condições do sistema público de transportes da cidade de Florianópolis e a partir da analises das 
informações coletadas serão propostas alternativas para melhoria das condições de deslocamentos na 
região da cidade. O método utilizado na pesquisa é de análise documental. A pesquisa documental faz uso 
de documentos de diversas áreas do conhecimento constituindo uma fonte extremamente preciosa para o 
pesquisador encontrar soluções. Ao final, destaca-se que o sistema de transporte público é ineficiente, 
reflexo de uma ocupação urbana dispersa e sem planejamento integrado, agravada pelo deslocamento 
pendular Ilha x Continente. Como soluções obtidas citam-se: faixas segregadas para ônibus, tarifas 
diferenciadas, integração com outros modais e uso de tecnologias inteligentes. Assim conclui-se que é 
possível uma mobilidade urbana eficaz que contribua para aumento da segurança e qualidade das viagens 
dos usuários de ônibus. 
 
Palavras-Chave: Transporte público, mobilidade urbana, qualidade nos transportes. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Rodrigue (2017) o transporte é uma das atividades humanas mais 

importantes em todo o mundo, sendo um componente indispensável à economia 

desempenhando um papel importante no suporte de relações espaciais e sociais. 

Vasconcelos (2009) aponta que o setor de transporte público se alinha a setores básicos 

da economia ao lado da saúde e da educação sendo incabível pensar em uma sociedade 

sem este serviço, sendo também importante e necessário para a integração entre áreas 

econômicas e sociais, sendo importante no desenvolvimento industrial, do comércio e na 

oferta de serviços públicos como saúde, educação.  

Nos últimos anos a cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa 

Catarina, vem enfrentando diversos problemas quanto a mobilidade urbana e deficiências 

no transporte público, como por exemplo, congestionamentos em praticamente todas as 

regiões da cidade no horários de maior demanda.  

A cidade têm alguns aspectos estruturais e históricos que acabam por impactar 

negativamente na sua baixa qualidade de transportes como, por exemplo, o fato de ser 

uma ilha, ter um relevo acidentado, áreas de proteção ambiental, solos moles, além disso, 

culturalmente as instituições administrativas, governamentais, educacionais e privadas se 

instalaram na ilha por ser considerado uma região mais nobre. Isto acarreta numa 

concentração de fluxo de trânsito nas pontes que fazem a ligação ilha – continente. Aliado 
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a isso, o sistema deficiente de transporte público da cidade desmotiva o uso dos usuários, 

aliado a isso, comparativamente a outros capitais, devido ao poder aquisitivo da 

população, 48% das viagens em Florianópolis são realizadas por veículos privado. Outro 

motivo desse elevado número de deslocamentos com uso do transporte individual é a 

baixa efetividade dos ônibus, com elevados intervalos principalmente fora do horário de 

pico e transbordos não otimizado como, por exemplo, o deslocamento entre bairros da 

parte continental de Florianópolis, que requerem transbordos na parte insular.  

Neste contexto, surge-se uma questão: Como melhorar a mobilidade urbana da 

cidade? Este artigo tem como principal objetivo fazer uma análise documental das atuais 

condições do sistema de transporte público da cidade de Florianópolis. E, a partir da 

analises das informações coletadas com base em diretrizes nacionais e internacionais de 

mobilidade urbana serão propostas estratégias para melhorias, tanto no sistema de 

ônibus, como alternativas que incentivem deslocamentos por novos modais, aliviando o 

uso de transporte privado e de massa. Espera-se que tais alternativas venham a contribuir 

com deslocamentos mais eficientes e aumento da qualidade da mobilidade urbana. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este artigo apresenta uma pesquisa documental e bibliográfica e, visa 

proporcionar familiaridade do leitor em relação aos assuntos sobre transportes públicos, 

mobilidade urbana sustentável e seus assuntos correlatos. Buscando através de análise 

cientifica propor soluções para melhoria na oferta dos serviços de transporte público no 

município de Florianópolis. 

Primeiramente, foi realizado um levantamento de dados, através da análise 

documental da legislação, de dados demográficos, de caracterização da frota e 

deslocamentos dos sistemas de transportes e do plano de mobilidade urbana da grande 

Florianópolis – PLAMUS (2014).  

A pesquisa também faz uma consulta em bibliografia nacional e internacional 

sobre o referido temática procurando soluções que sejam adequadas ou ajustadas à 

realidade da região estudada. Dessa forma as proposições citadas para melhorias e 

adaptações do sistema de transporte público têm como referência as especificações de 

normas nacionais e internacionais. 

Após a apresentação dos conceitos norteadores, este artigo visa criar 

fundamentação para a discussão da implantação de políticas públicas que melhorem os 
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deslocamentos pelo transporte de ônibus na cidade de Florianópolis. As ferramentas e 

instrumentos utilizados para refinamentos dos dados coletados e análise dos resultados 

são baseados nas diretrizes de Mobilidade Urbana de normas europeias e na Lei 

12.587/12 sobre Politica Nacional de Mobilidade Urbana. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Caracterização do local e do Transporte Público  

 

Visando limitar a pesquisa e facilitar a coleta de dados, buscou-se concentrar a 

investigação apenas na região da grande Florianópolis. Os resultados completos de todas 

as análises podem ser encontrados em Silva (2018). A cidade de Florianópolis é a capital 

do estado de Santa Catarina e juntamente com suas cidades vizinhas, formam a 

mesorregião da grande Florianópolis. Segundo o CENSO – IBGE de 2010 (em projeção 

para 2015), a região da metropolitana de Florianópolis contava com a população de 

1.131.981 hab., em 13 municípios, com destaque em especial para os quatro maiores: 

Florianópolis (461.525 hab.), São José (224.779 hab.), Palhoça (137.334 hab.) e Biguaçu 

(63.440 hab.).   

O conhecimento do sistema de transporte e de suas características e 

configurações estruturais são fundamentais para a compreensão e análise qualitativa. 

Esse conhecimento é necessário para que seja possível diagnosticar o sistema frente aos 

resultados desta pesquisa. Segundo o PLAMUS (2014), os itinerários, linhas e terminais 

do sistema de Florianópolis foram definidos ao longo dos anos, sem qualquer controle ou 

planejamento integrado ou racional. Vale destacar que em Florianópolis, no ano de 2003, 

foi implantado um Sistema Integrado de Transportes (SIT). O Sistema embora tenha 

recebido novos terminais de integração, ele não foi como um todo, reestruturado de forma 

a aumentar a integração efetiva e a acessibilidade. 

Em 5 de fevereiro de 2014, o sistema passou pelo primeiro processo licitatório 

da história, tendo como vencedor o consórcio FÊNIX, formados pela união das empresas 

que já atuavam no sistema de transporte, com início no dia primeiro de novembro do 

mesmo ano. O PLAMUS (2014) destaca que embora, tenham ocorrido alterações 

pontuais, como a criação do SIM - Sistema Integrado de Mobilidade a estrutura 

permaneceu a mesma de antes da licitação. A principal mudança foi a implantação da 

integração tarifária em todos os pontos, por meio do bilhete eletrônico, com um prazo de 

ISSN: 2526-4044   p.  424 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

duas horas. Antes, apenas os terminais de integração permitiam tais deslocamentos entre 

linhas. A Atualmente, o sistema apresenta oito terminais em operação localizados e 

denominados em função de sua localização espacial. 

O sistema de transporte público em Florianópolis apresenta apenas o modal 

rodoviário, onde se cita exclusivamente, como veículo de transporte o ônibus 

convencional. Para um bom entendimento da situação do funcionamento deste modal 

para posterior análise dos parâmetros de qualidade se faz necessário a apresentação de 

alguns dados da região e do sistema de transporte público implantado. O sistema de 

transporte público de grande Florianópolis conta com 855 veículos, aproximadamente 

4500 colaboradores, 454 linhas convencionais e 83 executivas com uma capacidade de 

transporte de 235.000 passageiros por dia. 

O sistema de ônibus convencionais apresenta baixa eficiência quanto ao tempo 

médio de viagem. O tempo médio de viagem do sistema é de 57,6 minutos/viagem, 

elevado frente aos 31,2 minutos/viagem quando comparado com o sistema privado (valor 

46% menor). Esta baixa eficiência do sistema público de transporte associada a elevada 

renda está diretamente proporcional ao crescimento da frota de carros, a frota de carros 

passou de aproximadamente 200 mil em 2003 para 398 mil veículos em 2014 (PLAMUS, 

2014). 

 

3.2 Ocupação espacial no local 

 

Para o bom entendimento dos deslocamentos sob a ótica da mobilidade é 

fundamental confrontar a urbanização com as possibilidades de deslocamentos. A 

ocupação e expansão urbana em Florianópolis ao longo da história foram influenciadas 

pelas ideologias e planejamento urbano do século XX, onde a utilização do carro era a 

principal alternativa para deslocamentos.  

Com impacto direto no sistema de transportes este padrão disperso e 

descontínuo da ocupação urbana, não permite a criação polos adensado de população, e 

isso reduz a eficiência do transporte público, pois é preciso percorrer elevadas distâncias 

para atender demandas relativamente baixas e difusas. 

De acordo com o PLAMUS (2014), as áreas comerciais da região metropolitana 

apresentam características lineares, ou seja, apresentam uma ou duas ruas pelas quais o 

comércio se concentra. A exceção fica por conta do centro de Florianópolis, que 

apresenta uma complexidade maior com um perímetro comercial amplo. Fica evidente 

que existe uma concentração de atividades comerciais e de serviços em Florianópolis (em 
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especial na região próxima ao centro) e na cidade vizinha de São José. Este cenário cria 

então um perfil de deslocamentos pendulares, ou seja, existe um elevado número de 

viagens nas horas de pico, com destino e origem a região de Florianópolis. Um fator 

interessante e ao mesmo tempo de extrema complexidade nesse movimento pendular 

diário é o problema da travessia continente-ilha, sendo um elo entre a parte continental e 

a insular do município de Florianópolis e se faz atualmente através das pontes Colombo 

Machado Salles e Pedro Ivo Campos, construídas a partir de 1975 e 1991, 

respectivamente. Estas pontes apresentam apenas 4 faixas de rodagem cada destinadas 

apenas para transporte rodoviário 

Atualmente as pontes apresentam-se como um gargalo a mobilidade urbana da 

região, caracterizadas por congestionamentos de até 4 horas de duração nos horários de 

pico, com velocidades médias de apenas 5 km/h nos horários mais movimentados. O 

Departamento de Infraestrutura de Santa Catarina (DEINFRA) estima que o tráfego sobre 

as pontes se situe em torno dos 175 mil veículos por dia, sendo cerca de 3 mil ônibus 

(3,5%), 5 mil motocicletas (5,5%), e 80 mil automóveis particulares (91%).  

 

3.3 Análise dos deslocamentos 

 

Para contextualizar o mecanismo de deslocamentos em Florianópolis é 

necessário fazer uma análise do tempo de viagem de cada modo de transporte, a 

proporção de viagens por horário e tempo dos deslocamentos. Segundo o PLAMUS 

(2014), o volume de viagens no modo privado (cor verde), como já citado neste trabalho, 

é muito superior ao modal coletivo (cor roxa). Isso fica evidenciado no gráfico a seguir 

(Figura 1), em que nos quatros picos do dia, o transporte privado é mais elevado que o 

coletivo. 

A respeito da duração das viagens, como era esperado, o transporte individual 

apresenta tempo inferior ao coletivo conforme gráfico (Figura 2). Cabe destacar nesse 

caso que não existem pistas segregadas e exclusivas para ônibus em Florianópolis, logo, 

as adversidades do trânsito são sentidas por ambos os casos. As possíveis causas da 

diferença no tempo estão associadas a transbordos em terminais e tempo gasto com 

paradas para embarque e desembarque de passageiros. 

 

3.4 Diretrizes de Mobilidade Urbana 
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Planos de mobilidade podem e devem ajudar a revelar os verdadeiros 

problemas que as cidades enfrentam bem como buscar prever as consequências futuras 

dos rumos que a cidade enfrentará, ou seja, são os PMU que fornecem estratégias para 

os desafios da mobilidade. 

Figura 1 - Volume de viagens por hora e por modo de transporte em Florianópolis 

 

 

Fonte: PLAMUS (2014) – Adaptado pelos Autores. 

 

Figura 2 - Média de tempos de viagem por modo de transporte em Florianópolis (em 

minutos). 

 

Fonte: PLAMUS (2014) 

 

No Brasil, a Lei n. 12.587/2012, também denominada Política Nacional de 

Mobilidade Urbana – PNMU têm justamente esse papel, sendo um instrumento da política 

de desenvolvimento urbano e deve ser implantada em todos os municípios ou regiões até 

2018. Dentre muitos princípios do PNMU, destaca-se, acessibilidade universal, 

desenvolvimento sustentável nas dimensões socioeconômicas e eficiência, eficácia e 

efetividade na circulação urbana. O Guidelines – Developing and implemeting a 

sustainable urban Mobility Plan, 2014 (Diretrizes - Desenvolvimento e implementação de 

um plano de mobilidade urbana sustentável), formulado pela Comissão Europeia de 
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Energia Inteligente, caracterizam as diferenças entre a abordagem tradicional e a 

mobilidade urbana sustentável (Wefering et al., 2013). O planejamento sustentável deve 

focar nas pessoas, na acessibilidade e equidade social e ambiental, deixando de lado o 

foco na capacidade e velocidade do tráfego A nova concepção de deslocamentos urbanos 

deve promover um equilíbrio no uso dos diferentes modais e com uso de tecnologias 

limpas. Além disso, as novas diretrizes devem levar em conta a participação dos usuários 

e passar por retro analises regularmente. 

 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das análises dos dados, o transporte público de Florianópolis é 

caracterizado por: 

a) Um número de usuários crescentes, atualmente em torno de 235.000 

pessoas são transportadas por dia; 

b) Itinerários, linhas e terminais pré-definidos ao longo de anos, sem 

planejamento integrado à realidade; 

c) Em 2014, o sistema de transportes foi licitado, tendo desde então 

administrado pelo consorcio Fênix; 

d) Um sistema de ônibus convencionais que apresenta baixa eficiência quanto 

ao tempo médio de viagem; 

e) Ser influenciado por ideologias de planejamento urbano focado em fluxo e 

capacidade de tráfego; 

f) Uma ocupação dispersa da cidade ocorrendo um afunilamento de diferentes 

itinerários de ônibus nas pontes; 

 

Quanto aos volumes de deslocamentos citam-se grandes concentrações nos 

primeiros horários da manhã e ao fim do dia. Refletindo o caráter de viagens pendulares 

com usuários que residem no continente e geram deslocamentos pra atender suas 

necessidades (trabalho, estudo, lazer, etc..). Destaca-se ainda o uso excessivo do veículo 

particular, motivado principalmente, por apresentar um menor tempo médio de viagem se 

comparado ao ônibus.   

Por fim, em relação ao sistema de transporte público, sugerem-se as seguintes 

estratégias para melhoria da mobilidade urbana em Florianópolis: 

a) Implantar faixas exclusivas em pontos críticos pode privilegiar os 

deslocamentos dos ônibus; 
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b) Programar tarifas diferenciadas (diárias, semanais e mensais), isso pode 

ser uma alternativa para aumentar a atração e a fidelidade dos usuários e, 

assim contribuir com a redução de preço final das tarifas; 

c) Integrar a estrutura física e tarifária entre o sistema de ônibus e bicicletas, 

com a criação de ciclovias, bicicletários públicos e suportes para bicicletas 

nos ônibus;  

d) Investir na modernização dos pontos de parada de ônibus que sejam 

seguros, acessíveis, tenham proteção contra intempéries, informação ao 

usuário, possuam identidade estética e que sejam ecologicamente corretos 

(utilização de materiais recicláveis); 

e) Implantar cobrança tarifária antecipada ao embarque (com possibilidade de 

pagamento em dinheiro através de totens) em paradas (pontos) de grande 

circulação; 
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Resumo: A expansão do mercado de energia solar distribuída no Brasil ocorreu no ano de 2012 e, desde 
então, este mercado tem crescido exponencialmente no país acumulando R$ 4,8 bilhões em investimentos, 
segundo os dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Entretanto, as normatizações 
acerca do tema não têm acompanhado de forma concomitante este desenvolvimento no Brasil, principalmente 
no que diz respeito ao aterramento desses sistemas. Assim sendo, através do estudo de normas nacionais e 
internacionais de padronizações de instalações elétricas, o presente trabalho aborda os métodos de 
aterramento em sistemas fotovoltaicos e demais orientações. Desta forma, foi realizada uma análise nacional 
de métodos utilizados por empresas instaladoras destes sistemas no país através de uma pesquisa dos 
integradores parceiros da empresa WEG. Através deste estudo foram verificadas as ações mais comuns no 
momento da instalação e apresentadas configurações de aterramento para o sistema fotovoltaico, bem como, 
elencadas boas práticas para um correto aterramento elétrico. 
 
Palavras-Chave: Sistema fotovoltaico, Aterramento elétrico, Aterramento de proteção.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Moreno e Costa (2018), para possibilitar segurança aos equipamentos 

elétricos, unidades consumidoras e pessoas devemos estar cientes de quais formas 

mitigam os riscos de choques e danos elétricos. Os sistemas aterrados garantem um 

caminho seguro para a corrente de falta em direção à terra, pois evitam riscos de choque 

elétrico ou queima de equipamentos devido a uma sobrecorrente. Esses tipos de sistema 

são mais confiáveis que os sistemas não aterrados.  

O aterramento possui duas variações, sendo aterramento de proteção dos 

equipamentos, onde é realizada a conexão da carcaça condutora à terra, e aterramento 

funcional do sistema, onde é realizado a conexão do circuito elétrico à terra, através do 

condutor neutro, no lado de corrente alternada (c.a.).  

Também existem os sistemas externos de aterramento de edificações que 

protegem as instalações de descargas atmosféricas (PINHEIRO, 2013).  

A equipotencialização, por sua vez, é a interligação das partes metálicas da 

instalação, envolvendo ou não o aterramento. O seu objetivo é limitar as diferenças de 

potencial entre os sistemas elétricos e seus componentes metálicos (RAMPINELLI; 

KRENZINGER; ROMERO, 2013). A ABNT NBR 5410 (2004) e atualizações, é a norma que 

estabelece os critérios e materiais para instalação elétrica de sistemas de aterramento e 

equipotencialização. 

ISSN: 2526-4044   p.  430 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Em sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR), o aterramento de um dos 

polos do circuito c.c depende da tecnologia de módulo FV ou do inversor utilizada. Vale 

ressaltar que, atualmente no Brasil são aplicados inversores sem isolamento galvânico e 

que os polos negativo e positivo dos módulos de silício cristalino não são aterrados. A regra 

geral é que se deve sempre consultar o manual do equipamento para verificar o 

procedimento recomendado pelo fabricante (PINHO; GALDINO, 2014). 

Por razões de segurança, é importante que as massas dos equipamentos e as 

estruturas metálicas de suporte dos módulos fotovoltaicos estejam devidamente 

equipotencializadas e conectadas à terra bem como outros periféricos (PINHEIRO, 2013). 

Todo metal exposto, que possa ser tocado, também deve ser aterrado, conforme 

item 6.4.1.2 da ABNT NBR 5410 (2004). O aterramento deve ser feito de forma a permitir 

a equipotencialização de todos os corpos condutores da instalação (PINHO; GALDINO, 

2014). Caso a edificação já possua proteção contra descargas atmosféricas instalada, o 

sistema FV deve ser integrado, de acordo com a norma ABNT NBR 5419 (2015).  

Este trabalho tem o objetivo de apresentar de forma direta uma análise de 

métodos de aterramento e proteção de sistemas fotovoltaicos adotados no Brasil no âmbito 

da microgeração. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Com base nas normas vigentes, foram definidas estratégias de aterramento para 

proteção dos SFCR e proteção das pessoas conforme disponibilidade técnica de cada UC. 

Os métodos avaliados tiveram como referência os modelos de ligações conforme a NBR 

5410 (2004), T-T, TN-S e TN-C-S, conectados juntamente com um SFCR.  

Foi aplicado um questionário para empresas instaladoras de geração solar 

distribuída para conhecer as características encontradas e aplicadas no âmbito do 

aterramento dos SFCR, os entrevistados fazem parte das empresas integradoras da WEG 

no Brasil. Nesta análise temos como principal objetivo os instaladores, pois são eles que 

lidam diretamente com o cliente final e aplicam a prática de instalação. 

O questionário foi aplicado pela Internet a partir do dia 26 de março de 2020 e 

finalizado no dia 14 de maio de 2020. A pesquisa foi enviada para 201 empresas e forneceu 

um grande indicativo do que é feito atualmente nas instalações fotovoltaicas. As perguntas 

tiveram o objetivo de verificar qual método de aterramento é mais frequente nas UC’s, 

verificar qual procedimento era adotado no momento que a UC possuía aterramento 

instalado, qual abordagem quando a UC não possuía aterramento de proteção e 
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questionava qual era o procedimento adotado. Também foram questionados qual o 

esquema de aterramento mais aplicado pelos integradores no momento da instalação do 

sistema FV, adicionalmente do ponto de vista do entrevistado, qual a melhor maneira de 

garantir a segurança das pessoas e dos equipamentos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando as estratégias apresentadas na ABNT NBR 5410, foram definidos 

métodos de aterramento para SFCR. É importante adiantar que cada caso é único e deve 

adotar o método mais adequado para garantir a segurança dos equipamentos e dos 

indivíduos. 

A Figura 1 apresenta a configuração T-T, na qual o sistema é aterrado 

separadamente do medidor de energia. 

 

Figura 1 – Esquema para aterramento T-T. 
 

 

Fonte: O autor. 

 

Neste esquema o sistema FV e o medidor bidirecional de energia possuem 

aterramentos individuais, contudo o quadro geral de distribuição não é aterrado, 

provocando vulnerabilidade no sistema caso haja irregularidades na rede e/ou descargas 

indiretas nos componentes. 

Os principais riscos são a energização das carcaças dos equipamentos e o 

choque elétrico. Logo, para viabilizar esse esquema é necessário o uso de DR para conferir 

a proteção necessária para correta atuação do SFCR.  

A ausência de aterramento no quadro geral de distribuição (QGD) impossibilita 

uma equipotencialização das massas, indicando ser uma configuração menos confiável do 

ponto de vista de proteção, porém, apresenta uma instalação mais simples, pelo fato de ser 

aterrado em apenas dois pontos pode-se considerar economicamente mais viável, pois 

poupa gastos com material e tempo de serviço. 

A Figura 2 apresenta o esquema TN-C-S, onde todos os componentes são 

aterrados. 
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Figura 2 – Esquema para aterramento TN-C-S. 
 

 
Fonte: O autor. 

 
Neste esquema é aterrado o sistema FV e o QGD, em sequência as duas 

massas são equipotencializadas. Apesar do medidor de energia ser aterrado, ele não é 

equipotencializado aos demais componentes.  

Nesta metodologia há dificuldade da conexão elétrica, uma vez que 

provavelmente não haverá espaço nos eletrodutos existentes. Como citado anteriormente, 

esta configuração também necessitará do uso de DR para viabilização do esquema, 

considerando os riscos de corrente de fuga. Este sistema é uma configuração mais 

confiável que a configuração T-T, visto aterramentos adicionais em outros pontos do 

sistema.  

Em sistemas trifásicos, caso haja o desbalanceamento de fases, o neutro terá 

atuação na instalação e desta forma suportará o surto ocorrido. O perigo existirá no 

momento em que a corrente elétrica do surto for maior do que a corrente elétrica que o 

condutor neutro suporta, acarretando assim, em risco de incêndios.  

A Figura 3 apresenta a configuração TN-S, na qual todos os componentes são 

aterrados e equipotencializados. 

 

Figura 3 – Esquema para aterramento TN-S. 
 

 
Fonte: O autor. 

 

Nesta configuração o sistema FV, o QGD e o medidor de energia são aterrados 

e equipotencializados. O esquema TN-S por possuir mais hastes de aterramento que as 

demais configurações e criar uma malha, diminui a resistência de aterramento e, portanto, 

mostra-se mais interessante do ponto de vista da segurança dos equipamentos e pessoas. 

A Figura 4 traz informações sobre o tipo de aterramento encontrado com maior 

frequência pelos integradores no momento da instalação do sistema FV. 
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Figura 4 – Tipo de aterramento encontrado com maior frequência na instalação do 
sistema. 

 

 
Fonte: O autor. 

 
A maior parcela respondeu que encontram aterramento funcional e proteção, 

contudo as empresas integradoras que encontram apenas aterramento funcional ou não 

encontram aterramento no local de instalação totalizam 41%, evidenciando o descaso para 

a proteção da UC e das pessoas. 

A Figura 5 apresenta os procedimentos adotados pelos integradores quando a 

UC possui aterramento (proteção ou funcional). 

 

Figura 5 – Procedimentos adotados pelos integradores. 
 

 
Fonte: O autor. 

 
Para haver a medição in loco, Bezerra (2017) aponta a necessidade de utilizar 

um equipamento adequado e calibrado, portanto empresas que optam por tomar esta 

decisão deverão possuir este instrumento e treinamento para realizar as medições. Outro 

fator importante na tomada de decisão é a análise do solo em que o sistema será instalado, 

no estudo de Pimenta (2017), é relatada a diferença na qualidade do sistema de 
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aterramento ao possuir brita no terreno. Bem como, uma diferença nas tensões de toque e 

de passo. 

Ao reforçar o aterramento, Visacro Filho (2002) ressalta que, mitiga-se a 

possibilidade de falhas e acidentes na UC, pois ao executar um reforço no aterramento 

existente a corrente flui melhor no sistema. O reforço de aterramento pode ser feito de 

diversas maneiras, como por exemplo, aumentando a quantidade de hastes de 

aterramento, realizando-se um tratamento do solo ou modificando o tipo de haste de 

aterramento. 

Utilizar o aterramento existente possui grandes desvantagens: a possibilidade 

de haver degradação da haste, manutenções não executadas, dispositivos inoperantes, 

entre outros fatores, resultando em maior insegurança na instalação. 

A Figura 6 mostra os procedimentos adotados pelos integradores quando não há 

aterramento de proteção na UC, 69 % das empresas responderam que é feito um 

aterramento dedicado ao SFCR, ao passo que, 31 % responderam que é feito aterramento 

e equipotencialização do sistema FV. 

 

Figura 6 – Procedimento adotado quando não há aterramento de proteção. 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Para haver um aterramento exclusivo deve-se aterrar as estruturas de fixação, 

módulos FV e o inversor do sistema. Desta forma, possui-se o sistema T-T, onde cria-se 

diferenças de potenciais dentro de uma mesma UC. 

Para realizar o aterramento e equipotencialização do sistema FV, faz-se 

necessário que o sistema e a UC possuam aterramento próprio para possibilitar a igualdade 

de potencial de ambos. 
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A última pergunta relacionava-se ao esquema de aterramento mais aplicado em 

seus clientes e a resposta obtida está apresentada na Figura 7. 

 

Figura 7 – Esquema de aterramento aplicado nas UC’s na instalação do sistema. 

 

Fonte: O autor. 

 

Observa-se que a maioria das empresas utiliza o método TN-S, método que 

possui aterramento individual de cada massa (SFCR, medidor de energia e quadro geral 

de distribuição) e equipotencialização dos equipamentos. Por outro lado, 38 % das 

empresas aplicam o método T-T, este possui apenas aterramento no inversor do sistema e 

no medidor de energia. 

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou diferentes configurações de aterramento para sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede com base em diferentes normas regulamentadoras. 

Também foi realizada uma pesquisa com empresas instaladoras de todo o Brasil com o 

intuito de levantar as reais práticas no momento da instalação. 

O questionário evidenciou que os integradores seguem padrões de aterramento 

distintos, pois não há uma norma que regulamente métodos de aterramento para 

determinadas características da instalação. Além de identificar que, dentre as 

configurações aplicadas, 48 % das empresas realizam a configuração TN-S, enquanto 52 % 

refere-se às empresas que aplicam os métodos TN-C-S e T-T. 

Por fim, no momento do dimensionamento e instalação do sistema deve-se 

entender que, o custo do sistema jamais se equiparara ao custo de uma vida humana, logo, 

no momento do balanço econômico deve-se levar em consideração que a proteção do 
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sistema é prioridade, visto que, os riscos que envolvem a atuação do sistema FV são letais 

e em alguns casos, fatais. 
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Resumo: A investigação das propriedades geotécnicas em solos residuais é fundamental para concepção 
de projetos seguros e econômicos. A aplicação de ensaios de campo para verificação da qualidade de 
maciços compactados é importante pois, muitas vezes, as condições previstas em laboratório por meio dos 
ensaios de compactação e CBR (California Bearing Ratio), não são perfeitamente reproduzidas in loco. 
Neste sentido a calibração do ensaio DCP (Dynamic Cone Penetration) em laboratório para posterior 
aplicação em campo acaba por estender as informações geotécnicas sobre o comportamento de solos 
compactados. Esta pesquisa foi feita com solos residuais de granito presentes na região de Biguaçu/SC. 
Nas amostras coletadas realizaram-se ensaios de caracterização, compactação, CBR e DCP. Simularam-se 
condições de moldagens de corpos de prova com e sem falhas de compactação. Os resultados do ensaio 
CBR mostram a aplicabilidade do uso do material na construção de pavimentos. O DCP permitiu 
caracterizar o comportamento mecânico da resistência ao longo da profundidade de cravação. Foi possível 
obter uma relação entre os índices CBR x DCP e dados relevantes na para avaliação de solos 
compactados. 
 
Palavras-Chave: Ensaio DCP; Ensaio CBR; Solos compactados; Qualidade na compactação. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Devido as heterogeneidades envolvidas na origem e formação dos solos, 

avanços nas pesquisas sobre particularidades e comportamento geomecânico deste 

material, são de grande importância para as obras civis. Nesta direção é preciso ampliar o 

conhecimento sobre o comportamento de solos compactados porque são inúmeras suas 

aplicações em obras de terra. Para se obter o conhecimento geotécnico adequado é 

necessária a condução de ensaios de campo e laboratório. Os ensaios laboratoriais 

demandam por coleta de amostras, muitas vezes indeformada, onde durante o processo 

de extração ocorrem inevitáveis perdas no arranjo natural das partículas. Assim, os 

ensaios em campo permitem uma análise das propriedades geotécnicas sem perturbação 

do maciço. 

O solo utilizado na pesquisa tem origem residual de rocha granítica e, é oriundo 

da cidade de Biguaçu/SC, já bem caracterizado nas pesquisas de Broering & Odozynski 

(2018). O material foi coletado num talude exposto, transportado e armazenado no 

Laboratório de Solos e Tecnologia dos Materiais (LSTM) do Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC).  

Após a caracterização física, verificou-se o comportamento mecânico do solo 

utilizando-se amostras compactadas sob diferentes condições, posteriormente, 

submetendo-as ao ensaio DCP (Dinamic Cone Penetration) dentro do próprio cilindro 
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Proctor. Realizaram-se também ensaios de CBR (California Bearing Ratio) e, ao final, 

procurou-se uma relação entre os diferentes estados de resistência e o ensaio DCP.  

A aplicação do ensaio DCP já é bem difundida principalmente para controle 

tecnológico de camadas construtivas de pavimentos. A partir de correlações 

desenvolvidas procura-se avaliar a qualidade do maciço compactado a partir de 

resultados dos ensaios CBR e DCP. Um exemplo deste tipo de aplicação pode ser visto 

no trabalho de Alves (2002) onde avalia o emprego de um solo residual de granito na 

terraplenagem de uma rodovia em Santa Catarina. Na Figura 1, pode-se verificar uma 

correlação obtida entre o ensaio CBR e DCP para um dos solos ensaiados por Alves 

(2002), no caso um solo classificado pela HRB (Highway Research Board) com um A-4.  

Figura 1: Correlação entre DN e CBR (Solo A-4) 

 

Fonte Alves (2002) 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa quantitativa tem caráter exploratório e utiliza de resultados obtidos 

em atividades laboratoriais. Primeiramente, coletou-se amostra deformada em um talude 

na cidade de Biguaçu. Esse material foi coletado e armazenado no Laboratório de Solos e 

Materiais do IFSC, Campus Florianópolis. Para verificar se a amostra coletada era similar 

ao solo estudado por Broering & Odozynski (2018) realizou-se ensaio de compactação 

segundo a NBR 7182/2016 (Solo – Ensaio de Compactação) na energia normal, e com 

esse ensaio, foram confirmados os valores do peso específico e umidade ótima. A curva 

de compactação será apresentada adiante. 

Posteriormente, moldaram-se 2 (dois) corpos de prova, na energia normal, no 

cilindro Proctor grande para quatro diferentes condições de compactação. As condições 

em que eles foram moldados são: na umidade ótima, 2% acima e 2 % abaixo da umidade 

ótima e com falha (ausência) na compactação da terceira camada. Totalizaram-se assim, 

oito corpos de prova sendo quatro para o ensaio DCP e quatro para o ensaio CBR. 
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Para a realização do ensaio DCP, é necessário o equipamento (Figura 2, a) 

composto por uma barra de aço de 25mm conectada a uma outra barra de 16mm que 

possui em sua ponta um cone em aço com 20mm de diâmetro de base e ângulo de 60°. 

Preso a barra de 25mm há um martelo de 8Kg que se desloca em seu comprimento. Por 

fim, preso a esse conjunto, há uma régua graduada em milímetros. Um esquema de 

funcionamento é mostrado na Figura 2 (b). 

Num grupo de corpos de prova foram conduzidos os ensaios de CBR, seguindo 

as recomendações na NBR 6457 (2016) e NBR 9895 (2016), com as respectivas etapas 

de expansão e determinação da resistência a cravação do pistão. Em outro grupo de 

corpos de prova, seguindo os preceitos da norma, foi posicionado o equipamento na 

vertical e então o martelo foi levado ao topo da haste e depois, solto, permitindo assim 

que o golpe fosse realizado e a ponta cravada no solo. A cada golpe foi realizada uma 

leitura na régua graduada e, esse procedimento foi realizado em 4(quatro) posições 

diferentes em cada corpo de prova. Por fim obteve-se um valor médio de profundidade 

cravada da ponteira versus número de golpes. Em cada vertical do ensaio DCP foi 

estabelecido um número de 4 (quatro) golpes devido a altura do cilindro de compactação. 

  

Figura 2: Imagem (a) e Desenho esquemático do DCP (b). 
(a)                                                        (b) 

                               
Fonte Autores. 

 

O ponto da coleta de solo na cidade de Biguaçu localiza-se às margens de uma 

estrada não pavimentada que corta um futuro empreendimento da região. Pela pedologia, 

o solo da área de pesquisa foi caracterizado por Shimizu et. al.(2003) como Podzólico 

Vermelho-Amarelo Álico. Nos trabalhos de Broering & Odozynski (2018), no mesmo local, 

a classificação geotécnica é de um solo residual, de origem granítica com composição 

granulométrica de uma areia siltosa. O solo da pesquisa apresenta propriedades similares 
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ao trabalho de Alves (2002) por isso serve como referência para análises posteriores. Os 

resultados dessa caracterização completa podem ser observados na seguinte tabela 

(Tabela 1): 

 
Tabela 1 - Caracterização geotécnica do solo. 

Local 
Rocha 

de 
origem 

% 
Areia 

% 
Argila 

Classificação IP 
γs 

(g/cm3) 
HRB 

hot 

(%) 
γd 

(g/cm3) 

Biguaçu 
(SC) 

Granito 47 15 Areia Siltosa 7% 2.68 A-4 23,5 1,594 

Fonte: Adaptado de Broering & Odozynski (2018). 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresenta-se abaixo os resultados dos três ensaios realizados: compactação, 

CBR e DCP. 

 

3.1 Ensaio de Compactação  

 

Como resultado do ensaio de compactação foi reproduzido a curva mostrada 

na Figura 3, onde se observam os pontos que relacionam a massa específica aparente 

seca (γd) com o respectivo teor de umidade (h). Os resultados são, respectivamente, de 

γd = 1,573 g/cm³ e hot= 24,3%, corroborando com os dados obtidos anteriormente por 

Broering & Odozynski (2018). 

 

3.2 Ensaio de CBR  

 

Para realização do ensaio de CBR necessitou-se moldar as amostras de solo 

compactadas. A compactação foi feita no cilindro grande, com energia normal e com 

reuso de material. Foram moldados no total 4 (quatro) corpos de prova, sendo um corpo 

de prova para cada situação: sem erros (energia normal e umidade ótima) e com 

simulação de erros induzidos (2% acima da ótima, 2% abaixo ótima e com falha na 

compactação da 3o camada). Os ensaios de Índice Suporte Califórnia seguiram as 

recomendações da NBR 9895, ficando imersas por quatro dias com leituras de expansão 

a cada 24 horas. Após esse período, promoveu-se a fase de ruptura do corpo de prova, 

com penetração do pistão na prensa CBR. Os resultados dos ensaios CBR podem ser 

visto na Tabela 2. Com análise dos resultados nota-se que ocorre uma variação dos 

valores de CBR nos diferentes corpos de prova. Destaca-se ainda, que no corpo de prova 
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com ausência na compactação da terceira camada, o CBR obtido foi maior do que aquele 

obtido na umidade ótima. Tal resultado instiga futuras pesquisas e pode ser explicado 

pelo fato do CBR ser um ensaio que analisa a resistência nas camadas mais superficiais 

assim erros no processo de compactação de sub-camadas não são revelados por este 

ensaio. 

 

Figura 3 - Curva de compactação do solo estudado. 

 
Fonte: Autores 

 
Tabela 2 - Resultados do ensaio CBR.   

Corpo de Prova CBR (%) Expansão (%) 

Umidade ótima 15 1,0 

2% acima da Umidade ótima 13 0,4 

2% abaixo da Umidade ótima 16 1,0 

Falha na compactação da 3o 

camada 
19 0,4 

 
Fonte: Autores 

 

3.3 Ensaio DCP 

 
O ensaio DCP foi conduzido na amostra compactada no interior do cilindro de 

compactação. As leituras obtidas durante as verticais do DCP foram separadas conforme 

um modelo apresentado pela norma ASTM D6951 (2003). Posteriormente relacionou-se o 

índice de penetração (mm/golpe) com o respectivo CBR obtido para cada diferente 

situação de moldagem. Foram gerados quatro golpes de martelo em cada ensaio DCP e 

sua cravação foi feita em quatro pontos distintos (ortogonais entre si) na área da amostra 

compactada, por fim, uma média dos valores de penetração acumulada em relação aos 

golpes gerou os gráficos a seguir (Figura 4).  

Após a realização dos ensaios DCP foi possível confrontar os dados obtidos 

para cada condição de moldagem. Na figura 4 (a) estão expostos os resultados da 
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profundidade atingida (mm) relacionada com os sucessivos golpes. Percebe-se que para 

todas as situações de compactação estudadas é no primeiro golpe que acontece uma 

penetração mais expressiva da ponteira e, a cada novo golpe, a penetração diminui. Isso 

pode ser explicado pelo aumento das tensões de confinamento ao redor da ponteira após 

a cravação e um consequente aumento da resistência a penetração. Nota-se que a menor 

penetração acumulada do DCP aconteceu com a umidade 2% abaixo da ótima, 

possivelmente, pelo teor de umidade reduzida contribuir para ganho de resistência. E 

como poderia ser previsto, no corpo de prova com falha na compactação, ocorreu a maior 

penetração da ponteira do DCP.  

 
Figura 4 - Resultados dos ensaios de DCP. 

                         (a)                                                                       (b) 

         
Fonte: Autores 

 
Na Figura 4 (b) apresenta-se o número DCP ou também conhecido como DN, 

que na verdade trata-se uma normalização do índice de penetração onde se relacionada 

a profundidade cravada (mm) versus 1(um) golpe. Interpretando-se o gráfico, a 

profundidade zero indica o topo do solo e a reta vertical indica quanto foi penetrado com o 

primeiro golpe, depois, o patamar indica a mudança do índice DN, entre o golpe anterior e 

o posterior. Por exemplo, no caso da umidade ótima, o DN para o primeiro golpe teve o 

valor de 32, para o segundo golpe o valor de 22,8 e para o terceiro golpe igual a 20,2. 

Percebe-se que os maiores valores de DN foram obtidos para a umidade ótima e os 

menores valores para a umidade de 2% acima da ótima, confirmando que o excesso de 

água produziu neste material uma queda nos valores de resistência a penetração. 

Com base em resultados obtidos em pesquisas similares procurou-se 

investigar também a existência de uma correlação entre o CBR e o DN. Para fazer esta 

análise utilizaram-se os resultados obtidos por Alves (2002) para um solo com 

propriedades geotécnicas similares ao utilizado nesta pesquisa. As relações entre CBR e 
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DN obtidas neste trabalho (cor amarelo) foram plotadas na Figura 5 sob a curva de 

correlação obtida (cores vermelha e azul) por Alves (2002). Devido às limitações desta 

pesquisa, não foi possível obter uma correlação numérica entre os dois índices, para isto 

seria necessário realizar um número maior de ensaios e em diferentes condições para 

plotagem. Mesmo assim, nota-se a que existe uma boa aproximação dos resultados 

obtidos quando confrontados com os Alves (2002).  

 
Figura 5 - Correlação obtida entre CBR e DN para o solo estudado. 

 
Fonte: Autores 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após coleta, preparação e condução dos ensaios como descrito anteriormente 

para conclusões desta pesquisa em solos residuais destacam-se: 

- na curva de compactação, os valores de massa específica aparente seca e 

umidades ótimas são compatíveis com resultados de outras pesquisas em solos 

residuais.  

- Os valores de CBR obtidos nos ensaios em corpos de prova sem erros, 

indicam que o material analisado é pouco expansível e poderia ser utilizado, por exemplo, 

na construção de sub-bases e reforços de sub-leito; 

- O ensaio de DCP permitiu caracterizar o comportamento mecânico da 

resistência ao longo da profundidade de cravação; 

- As maiores profundidades de cravação são obtidas no primeiro golpe de 

martelo do ensaio DCP; 

- Os corpos de prova que tinham falhas na compactação foram os que 

apresentaram a maior profundidade de cravação da ponteira; 
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- Nota-se na figura 4(b) que os materiais com falhas na compactação 

apresentaram maiores diferenças de DN (no primeiro patamar) em relação à condição 

ótima. Contudo, mesmo reproduzindo-se corpos de prova em diferentes condições de 

compactação, pelo gráfico de DN versus profundidade não ficou tão evidenciado um 

resultado que indicasse estas falhas. Sugere-se um maior número de corpos de provas e 

outras situações de compactações para evidências mais claras. 

- Os resultados de relações entre CBR e DCP obtiveram boas aproximações 

quando comparados com outras pesquisas similares. Isso comprova a necessidade de 

pesquisas futuras buscando uma correlação numérica ajustada ao solo da região. 
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Resumo: A concepção de projetos de pavimentação é muito importante para o desenvolvimento de uma 
nação. No Brasil, o modal rodoviário apresenta-se como o maior sistema de transporte de pessoas e 
deslocamentos de cargas. Frequentemente, encontram-se defeitos nos pavimentos asfálticos muitas vezes 
oriundas de falhas no projeto, construção e manutenção. Esta pesquisa procura analisar o 
dimensionamento de pavimentos asfálticos a partir de uma análise comparativa entre o atual método de 
dimensionamento (DNER) e o novo método conhecido por Medina que dever ser lançado oficialmente no 
próximo ano. Buscaram-se dados reais de um trecho da BR-282/SC para verificação do dimensionamento 
por ambas as metodologias. O atual método considera nos cálculos o número de repetições do eixo simples 
padrão, conhecido como número N e, o valor do CBR (California Bearing Ratio) obtido para o subleito do 
local e para materiais construtivos da estrutura do pavimento proposto. O novo método se apresenta com 
uma concepção mais sofisticada com base na análise das tensões, deformações deslocamentos e cada 
camada dos materiais usados. Sua modelagem é feita a partir de resultados laboratoriais sofisticados além 
de permitir uma análise da área trincada e deformação permanente do pavimento. Após o dimensionamento 
do pavimento para a mesma carga e materiais de base, sub-base e subleito foram observadas diferenças 
significativas nas espessuras das camadas obtidas por cada método. Os resultados encontrados 
comprovam que o atual método de dimensionamento de pavimento no Brasil está defasado e precisa ser 
substituído por uma metodologia mecanistica-empírica. 
 
Palavras-Chave: Pavimentos; Pavimentos flexíveis; Dimensionamento estrutural; Método Medina. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A malha rodoviária brasileira apresenta diversas patologias em seus 

pavimentos. Esses defeitos acabam por interferir no conforto e segurança de seus 

usuários e, muitas vezes, atrasando o deslocamento das pessoas e os transportes de 

mercadorias. A partir do lançamento do novo método de dimensionamento nacional dos 

pavimentos (Medina – Método de Dimensionamento Nacional de Pavimentos Asfálticos) 

surgiu a proposta de verificar diferenças no dimensionamento estrutural das camadas 

calculadas pelo método atual (DNER, 1981) e pelo método Medina. Com uso de dados 

reais de um trecho de pavimento asfáltico da rodovia BR-282/SC irá ser modelado o 

pavimento nas duas situações e realizada uma análise comparativa dos resultados. Como 

hipótese espera-se comprovar que os métodos atuais de dimensionamento estão 

defasados e precisam ser urgentemente substituídos por métodos baseados em teorias 

mecanicistas. O presente artigo tem como objetivo analisar os resultados obtidos pelos 

dois métodos e verificar qual apresentará melhores resultados no dimensionamento de 

pavimentos asfálticos 
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa será realizada a partir da consulta e da 

análise dos projetos e memoriais descritivos elaborados para execução da 3ª faixa da Via 

Expressa da Rodovia BR-282/SC (BRASIL, 2018). Esta coleta de dados permitiu o 

levantamento de subsídios para a caracterização do local, dados do tráfego e das 

informações doa materiais construtivos utilizados nesta obra. 

 

2.1 Caracterização do local de estudo  

 

Todas as informações contidas neste trabalho referente aos projetos foram 

extraídas da coletânea de projetos executivos elaborado pelo DNIT, disponíveis no site 

para consulta pública (www1.dnit.gov.br). Como dito, a pesquisa será realizada a partir 

dos memoriais e projetos elaborados para a construção da 3ª faixa de tráfego em cada 

sentido, na obra da Via Expressa (Rodovia BR-282/SC), no trecho de Florianópolis, do 

segmento km-0 ao km-5,6. A obra tem uma extensão total de 5,6 km, conforme a situação 

mostrada na Figura 1. 

Figura 01 – Localização espacial da área de estudo. 

 

Fonte: Brasil, 2018. 

 

2.2 Aplicação do método do DNER (1981) 

 

Com a consulta documental do projeto da Via Expressa BR-282/SC foi possível 

determinar os tipos de materiais e espessuras das camadas dos pavimentos. Diante 

destes levantamentos a verificação da nova estrutura calculada pelo método DNER pode 

ser comparada com o método de dimensionamento mecanístico-empírico, objeto desta 

pesquisa. 
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A empresa projetista elaborou diversos estudos para esta obra, por exemplo, 

estudos geológico-geotécnico, topográfico, hidrológico e outros. Um estudo do tráfego é 

fundamental para o projeto de pavimentos com esta avaliação é possível determinar o 

número equivalente “N” que representa ao número de repetições ou solicitações do eixo 

padrão de 8,2 toneladas. Assim, o estudo de tráfego visa determinar o número de 

veículos que circulam atualmente e, com projeções de crescimento, o número de veículos 

futuros durante a vida de projeto. Para o trecho analisado nesta pesquisa (0 km a 5,6km) 

o N determinado pelo projetista foi igual 2,28 x 107, que representa um volume médio de 

tráfego (BRASIL, 2018). 

Para realizar o dimensionamento estrutural das camadas além do número N é 

necessário recorrer a valores de CBR (California Bearing Ratio). Este ensaio permite uma 

noção de resistência dos materiais empregados no pavimento. Desta forma, pode ser 

calculada a espessura equivalente do pavimento, que no método do DNER é a soma 

escalar do produto do coeficiente estrutural correspondente ao material de cada camada 

pela espessura da camada em questão: reforço de subleito, base, sub-base, 

revestimentos e eventuais tratamentos superficiais. 

A partir de análise documental dos ensaios CBRsubleito realizados foi necessário 

um tratamento estatístico para obter-se um valor representativo a ser utilizado nesta 

pesquisa. Com a definição da amostra total de ensaios CBRsubleito foram considerados 

critérios como desvio padrão da população, o nível de confiabilidade e a margem de erro 

Os cálculos elaborados para a determinação da amostra foram realizados por meio da 

ferramenta de cálculo Excel. Foi definida a margem de confiabilidade em 95%. Com a 

margem de confiabilidade definida é possível determinar um CBR que represente 

totalmente as características do solo do subleito. O valor do CBRsubleito é mostrado na 

Tabela 1.  Maiores detalhes de todos os estudos desenvolvidos neste artigo podem ser 

consultados em (SOUSA, 2019). 

Além do valor médio representativo do CBRsubleito, para emprego do 

dimensionamento pelo método DNER (1981) é necessário conhecer o CBR dos demais 

materiais empregados na construção. Assim, a partir dos tipos de materiais empregados 

na construção real em campo do pavimento, obtidos no projeto de pavimentação 

(BRASIL, 2018), consultaram-se dados bibliográficos existentes em normas vigentes para 

a determinação do CBR destes materiais (DER, 2018). No presente estudo, a brita 

graduada foi o material escolhido para emprego na base do pavimento. Em consulta 

bibliográfica, o CBR dos materiais utilizados para base deve ser superior a 80%. Para o 

caso da sub-base, foi escolhido o macadame seco e neste caso, os valores mínimos de 
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CBR para sub-base não podem ser menores que 20%. Desta forma, na Tabela 1 têm-se 

os dados de CBR dos materiais empregados na pesquisa.  

Definido os CBRs dos materiais e através das inequações do método do DNER 

(DNER, 1981), preparou-se uma rotina de cálculo na ferramenta Excel capaz de 

determinar as espessuras referentes ao número N no trecho considerado. Assim, através 

dos materiais e dos coeficientes estruturais foi possível determinar as respectivas 

espessuras constituintes do pavimento flexível. 

 

Tabela 01 – Valores de CBR dos materiais empregados no projeto 

Material CBR (%) 

Brita Graduada Simples 80 

Macadame Seco 20 

Subleito 6.87 

Fonte: Sousa, 2019. 

 

2.3 Aplicação do método mecanístico-empírico (Medina) 

 

O Software Medina foi distribuído pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR) 

sob coordenação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O 

software tem como objetivo o projeto mecanístico-empírico de estrutura de pavimentos, o 

que significa que ele combina uma análise estrutural de engenharia-mecânica (análise 

elástica em multicamadas) como um modelo de ruptura obtido de ensaios laboratoriais e 

calibrado com dados de campo de forma empírica (FRANCO, 2007; COUTINHO, 2011). 

Para uso deste método são necessários, além do numero N, informações das 

propriedades físicas e mecânicas dos materiais pretendidos para a construção. Esses 

dados são obtidos a partir de ensaios de módulo de resiliência, vida de fadiga, 

deformação permanente, entre outros. Como não foram conduzidos estes ensaios nos 

materiais uados nesta pesquisa foram adotadas as propriedades dos materiais similares e 

pré-existentes no banco de dados do software.  

A abordagem mecanística do método Medina acaba por considerar no 

dimensionamento as duas situações mais desfavoráveis que ocorrem nos pavimentos 

brasileiros, o trincamento por fadiga e o afundamento de trilha de roda. O programa 

computacional tem como critério de aceitação do dimensionamento da estrutura um valor 

máximo de 30% de trincamento e afundamentos de trilha de roda de máximo de 20mm. 

Assim, para comparação das diferentes metodologias de dimensionamento de 
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pavimentos após a determinação das espessuras dos materiais pelo tradicional método 

do DNER, as mesmas informações do número N, tipos de materiais e respectivas 

espessuras foram introduzidos no Medina e, conduziu-se o processamento pelo novo 

dimensionamento pelo método mecanístico-empírico.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste item serão abordados os resultados e as análises obtidas através da 

metodologia para o dimensionamento empírico do DNER e mecanístico-empirico 

estudado nesta pesquisa para um segmento da BR 282/SC. 

 

3.1 Dimensionamento estrutural pelo método DNER (1981) 

 

Com base no estudo de tráfego com os valores do tráfego obtido e das 

estimativas dos valores de CBRs dos materiais empregados no subleito, sub-base e base 

(Tabela 1) foi possível realizar o dimensionamento pelo método do DNER (DNER, 1981), 

obtendo a espessura equivalente do pavimento. O dimensionamento estrutural das 

camadas do pavimento para o trecho analisado é mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 02 – Dimensionamento do método DNER para um N = 2,28 x 107 

Camada 
Espessura

(cm) 
Função Tipo 

Coeficiente 

Estrutural (k) 

CBR 

(%) 

1 10.00 Revestimento 
Revestimento de 

concreto betuminoso 
2 - 

3 15.00 Base Brita Graduada Simples 1 80 

4 21.00 Sub-base Macadame Seco 1 20 

5 - Subleito - 1 6.87 

Ht 46.00 cm 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.2 Dimensionamento estrutural pelo método mecanístico-empirico (Medina) 

 

A partir das informações do projeto e das espessuras obtidas anteriormente 

pelo método DNER, estes dados foram inseridos no software Medina para que a 

modelagem computacional pudesse ser realizada. Então conforme Figura 2, foi modelado 
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um revestimento asfáltico de 10 cm, uma base de brita graduada com 15 cm e um estrato 

de macadame seco com 21 cm sobreposto ao subleito.  

Como dito anteriormente, este método permite que a partir de resultados 

laboratoriais sejam inseridos os parâmetros físicos e mecânicos dos materiais utilizados 

na análise. Isso torna este modelo muito mais representativo e próximo das condições 

reais que os materiais estão submetidos em campo. Porém, como não foram realizados 

ensaios específicos que subsidiem estas informações foi necessário utilizar as 

informações de outros materiais que já constam no banco de dados do Medina. Assim, na 

Tabela 03 são mostradas as principais propriedades dos materiais adotados para o 

dimensionamento do pavimento. 

Figura 02 – Layout de entrada de dados do Software Medina 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Tabela 03 – Propriedades dos materiais usados no Software Medina. 

Material 

Módulo de 

Resiliência 

(MPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

Massa 

específica 

(g/cm3) 

Concreto asfáltico 

modificado com polímero 
8000 0.30 2.40 

Brita Graduada Simples 381 0.35 2.25 

Macadame Seco 150 0.35 1.80 

Subleito (solo siltoso NS) 189 0.45 1.80 

Fonte: Elaborado pelos autores, através de dados bibliográficos e dados contidos no Software Medina. 

 

 

O modelo proposto à partir das informações inseridas (conforme Figura 02) 

obteve como resultado uma área trincada (AT) de 99,0% e um afundamento da trilha de 

ISSN: 2526-4044   p.  451 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

roda (ATR) de 4,5mm. Os valores para área trincada (AT) e deformação permanente 

(ATR) são considerações através de equações e relações inscritas no Software Medina, 

que variam de acordo com as características dos materiais e das espessuras de cada 

camada. Os critérios admissíveis dependem do nível de confiabilidade do projeto e do tipo 

de classificação do sistema que se encontra a via. Um resumo dos valores atingidos é 

mostrado na Tabela 04 a seguir. Ou seja, a partir das análises pelo método Medina o 

pavimento dimensionamento pelo método do DNER não atende a condição de área 

trincada, contudo atende a condição de afundamento de trilha de roda.  

 

Tabela 04 – Resultados obtidos no Software Medina. 

Critérios AT (%) 

Condição 

ATR 

(mm) 
Condição 

Valores 

admissíveis 
20 a 30 13 

Modelo adotado 99,0 Não satisfaz 4,5 Satisfaz 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A concepção de projetos de pavimentação é muito importante para o 

desenvolvimento de uma nação. No Brasil, o modal rodoviário apresenta-se como o maior 

sistema de transporte de pessoas e deslocamentos de cargas. Frequentemente, 

encontram-se defeitos nos pavimentos asfálticos muitas vezes oriundas de falhas no 

projeto, construção e manutenção. 

Esta pesquisa promoveu uma análise de dimensionamento de pavimento flexível 

num caso de obra real confrontando a estrutura dimensionada pelo método do DNER 

(DNER, 1981) e pelo método do Medina, que deve ser lançado oficialmente em 2021. 

Com análises dos resultados nota-se que, com os materiais aplicados e espessuras 

consideradas no método do DNER tal dimensionamento não seria aceito no método 

Medina. Isto comprova que o atual método está defasado, aonde, os parâmetros até hoje 

utilizados não consideram as condições de campo dos pavimentos e não acompanhou a 

evolução de tecnologia dos materiais de construção. Desta forma é imprescindível a 

substituição do atual método por uma concepção mais racional formulada numa teoria 

mecanística-empírica. Pelos resultados obtidos pela nova metodologia de 
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dimensionamento a estrutura não atende ao critério admissível de área trincada, sendo 

necessário um redimensionamento, porém isso não faz parte do escopo deste trabalho. 

O Medina permite uma análise mais realista do comportamento mecânico dos 

pavimentos aplicando dados de ensaios de laboratório que resultam num comportamento 

mais representativo dos materiais em campo. Porém, para aperfeiçoar o uso do novo 

método sugere-se que na prática os projetistas exijam um refinamento na determinação 

do número de veículos previstos durante a vida de projeto e um emprego mais rotineiro 

dos ensaios de laboratório em materiais e misturas asfálticas para inclusão no modelo. 
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Resumo: A microestrutura dos solos residuais tem forte influência no seu comportamento mecânico, da 
mesma forma que o índice de vazios inicial e a história de tensões refletem nas propriedades dos solos 
sedimentares. A parcela micro estrutural dos solos residuais é uma componente importante para o 
entendimento do comportamento mecânico. Além da contribuição atritiva, a determinação da resistência das 
cimentações existentes entre as partículas permite a otimização dos projetos geotécnicos. Este trabalho foi 
desenvolvido em solos residuais de origem gnáissica da cidade de Santo Amaro da Imperatriz/SC. Através 
de coleta de amostras indeformadas de um talude exposto e, em diferentes profundidades, num poço 
escavado para esta pesquisa, foram determinadas as resistências à tração em corpos de provas cilíndricos 
através do ensaio de compressão diametral. O ensaio de compressão diametral permite que avaliar a 
resistência a tração indiretamente através de aplicação de uma força de compressão no eixo diametral da 
amostra. O ensaio foi conduzido na condição submersa e algumas amostras desagregaram com a imersão 
já dando indícios da presença de fracas cimentações do solo estudado. As características dos solos 
residuais oriundos do gnaisse são influenciadas pelo grau de metamorfismo experimentado, condições de 
intemperismo e profundidade. Os resultados mostraram um baixo de nível de cimentação nos solos 
estudados e também a forte heterogeneidade presente nestes materiais naturais. 

Palavras-Chave: Cimentações, Ensaio compressão diametral, Solo residual. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Dependendo do grau de alteração sofrido, alguns solos não tem nenhum 

resquício da rocha de origem, enquanto outros são fortemente influenciados pelas 

estruturas reliquiares da rocha mãe. Na parte da microscópica, as microestruturas 

reliquiares da rocha mãe deixam marcas nos solos originados através de ligações coladas 

(cimentações) ou ligações já rompidas.  Já a macroestrutura (visível ao olho nu) mostram 

marcas de fissuras e falhas que já ocorriam na rocha de origem (MAYNE & BROWN, 

2003).  

A microestrutura dos solos residuais tem forte influência no seu comportamento 

mecânico, da mesma forma que o índice de vazios inicial e a história de tensões refletem 

nas propriedades dos solos sedimentares. A microestrutura do solo residual tem uma 

componente extra de resistência chamada de cimentação. Ela pode ser entendida como 

uma contribuição adicional na união que ocorre nos contatos grão a grão. É oriunda da 

época que o material original era uma rocha sã. Esta contribuição de resistência nos solos 

residuais é anisotrópica, com diferentes graus de cimentação ao longo do perfil e, também 

nas camadas horizontais, sendo resultados de processos físicos, químicos e biológicos 

que o solo sofre durante sua formação.  
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Dessa forma, entende-se que os graus de cimentação são diferentes em 

horizontes lateríticos e saprolíticos de um solo residual. A identificação e quantificação de 

ligações cimentadas fracas ou fortes são importantes no entendimento do comportamento 

mecânico do material. Porém, a determinação laboratorial desta parcela natural de 

resistência não é tarefa fácil porque nas amostragens convencionais uma parte da 

cimentação pode ser destruída pelo simples desconfinamento da amostra, e/ou ainda, na 

preparação dos corpos de prova e, também, dos níveis de tensões aplicadas nos ensaios. 

O conhecimento das cimentações que existem entre as partículas é importante para 

verificação da parcela de contribuição em relação a resistência total do solo e também na 

sua influencia sobre a rigidez do solo. 

Assim, o objetivo principal desta pesquisa é determinar a resistência das 

cimentações presentes em amostras coletadas num mesmo maciço de solo residual de 

gnaisse, porém, em diferentes pontos e profundidades.  

Existem diversas técnicas para determinação desta parcela de resistência em 

laboratório, uma delas é a medida da resistência a tração. No Brasil, o ensaio de 

compressão diametral é baseado na norma NBR 7222/91. Refere-se ao ensaio de 

compressão diametral (Brazilian Test) no qual se mede a resistência a tração 

indiretamente através de aplicação de uma força de compressão no eixo diametral da 

amostra. A medida é dita indireta, pois durante o ensaio não há tração propriamente dita, 

mas sim, devido ao carregamento, se induz este a um estado de tração. A Figura 1 

apresenta um detalhe do equipamento utilizado para realização do ensaio de compressão 

diametral. 

Figura 1 - Detalhe do equipamento para realização do ensaio de compressão diametral.

 

Fonte: Autor 

 
A avaliação da resistência à tração σT [kPa] é feita através da Eq. (1). 

2 C
T

F

d l





=

 
     (1) 

Onde: 
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Fc é a força de compressão aplicada [kN]; 
d é o diâmetro do corpo de prova [m]; 
l é o comprimento do corpo de prova [m] 
 

O ensaio consiste no carregamento de amostras cilíndricas (altura h e diâmetro 

d), carregado ao longo de duas placas rígidas paralelas, uma oposta à outra, no sentido 

do seu diâmetro. A ruptura é atingida ao longo do plano vertical diametral, conectando os 

dois lados carregados. Este técnica apresenta como vantagem a facilidade na preparação 

das amostras e o equipamento utilizado é o mesmo do ensaio de compressão simples. 

Com aplicação da força axial de compressão é provocada a ruptura da amostra o sentido 

diametral, ou seja, através de tração indireta. O modo de ruptura não é afetado pelas 

condições da superfície de contato da amostra, com tensões de tração perpendicular e, 

praticamente uniformes que atuam ao longo do plano diametral.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Talude da pesquisa 

 

A encosta analisada não é natural, em torno de 1998, devido a uma 

instabilização de massa que atingiu esta elevação (mas não o local de estudo) foi 

realizado um trabalho de escavação com formação de patamares na encosta, originando 

o talude artificial objeto do trabalho. O local encontra-se a aproximadamente 60 m acima 

no nível do mar e o corte/talude tem aproximadamente 22 m de altura com existência de 3 

patamares executados como retaludamento. Através de levantamentos topográficos antes 

e após a escavação do talude foi possível elaborar a representação da configuração 

geométrica do talude. A seção do talude é mostrada na Figura 2. Foram coletados blocos 

indeformados de solo nas faces dos taludes 02 e 04 e de um poço de inspeção que foi 

escavado no patamar intermediário da encosta (Figura 3 e Figura 4).   

Foi escavado um poço de seção quadrangular de 1,0 m2 até uma profundidade 

de 3,0m. Foi coletado um número adequado de amostras deformadas e indeformadas 

para realização de todos os ensaios conduzidos. As informações completas de todos os 

estudos feito no local podem ser acessadas no trabalho de Krueger (2018). Nas faces dos 

taludes 2 e 4 foram coletadas amostras a cada 0,5 m de profundidade. Na etapa de coleta 

de amostras buscou-se identificar os planos de fraqueza do solo buscando coletar 

amostras com o máximo de homogeneidade, fugindo destas estruturas reliquiares (solo 
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saprolítico). Na Figura 3 é apresentada num perfil, a posição dos pontos de coletas de 

amostras. E na Figura 4, uma foto da coleta dos blocos indeformados.  

 
Figura 2 - Seção típica do talude antes e após o retaludamento. 

 
 

Fonte: Autor 

 

Para padronização na nomenclatura das amostras será utilizado o seguinte 

critério de abreviações: Talude (Tal.), Poço de inspeção (PI) e Amostra (AM). Para esta 

identificação foi definida a seguinte nomenclatura: 

         
 

Figura 3 – Situação em corte e localização dos pontos de amostragem no PI e Tal. 2 e 4. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4 – Coleta de bloco indeformado no talude. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Autor 

 

2.2 Ensaio de Compressão diametral 

 

Para determinação da resistência a tração do solo foi realizada o ensaio de 

compressão diametral (NBR 7222/11). Para o ensaio utilizou-se a mesma prensa do 

ensaio triaxial, porém, para ruptura diametral foi utilizado uma peça retangular própria 

para execução do ensaio com função de distribuir diametralmente a carga vertical na 

amostra. O corpo de prova cilíndrico apresentava dimensões padrão de 38,1mm de 

diâmetro e 76,2mm de altura. E velocidade ruptura utilizada foi de 0,2mm/min. 

Basicamente, o ensaio foi conduzido em duas etapas: saturação com 

inundação da amostra e posterior ruptura diametral. Somente a inundação não garante a 

saturação completa do corpo de prova. Por isso, foi tentado um protótipo de um 

equipamento que retirava ar dos vazios do solo com aplicação de vácuo e através do 

volume de ar retirado poderia ser estimado o volume de água que ocupava os vazios do 

solo. Porém, infelizmente, as amostras desagregavam com a aplicação do vácuo, 

provavelmente, isto ocorreu porque o ar tracionado pela aplicação do vácuo destruía as 

cimentações das partículas, provocando a desestruturação completa das amostras. Este 

fato já permitiu uma conclusão prévia que as cimentações presentes no solo eram fracas. 

Assim, as amostras foram submetidas a imersão de 8 horas, e a etapa de ruptura foi 

iniciada quando não se observava mais a saída de bolhas de ar da amostra. O ensaio na 

condição saturada busca eliminar a resistência adicional da sucção assim a resistência 

obtida foi atribuída à cimentação entre as partículas. A imagem do corpo de prova 

submerso em água e na etapa anterior a ruptura na câmara triaxial, pode ser visualizada 

na Figura 5 abaixo. 
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Figura 5 - Corpo de prova do ensaio de compressão diametral após inundação 

e antes da ruptura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Autor 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os ensaios de compressão diametral foram realizados em amostras cilíndricas 

na condição inundada conforme metodologia anteriormente apresentada. Os resultados 

obtidos nas amostras de solo residual de gnaisse podem ser visualizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultados de compressão diametral nas amostras inundadas em solo residual 

Silte arenoso de gnaisse. 

Amostra 
Corpo de 

Prova 
FT (kN)* σT (kPa)** 

Tal.4–AM.1-
prof.0,5m 

CP 1 0,021 4,61 
CP 2 0,0082 1,79 

Tal.2–AM.1-
prof.0,5m 

CP 1 0,0076 1,66 
CP 2 0,0366 8,03 

PI-1 – AM 1-prof. 
1 m 

CP 1 - - 
CP 2 - - 

PI-1 – AM 2-prof. 
2 m 

CP 1 - - 
CP 2 - - 

PI-1 – AM 3-prof. 
3 m 

CP 1 0,0088 1,92 

CP 2 0,028 6,15 
* FT: força de tração (kg) para romper o corpo de prova; ** σT: resistência a tração (kPa) para romper o corpo de prova 

 
Fonte: Autor 

 

As amostras do poço de inspeção na profundidade de 1 e 2 metros 

desagregaram após inundação. Este fato dá uma indicação que as amostras 

apresentavam baixo nível de cimentação. Além disso, as amostras do poço de inspeção 

apresentam uma maior quantidade de partículas grossas do que as amostras do talude 
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que, conforme indicavam as granulometrias possuem maior teor de silte e argila refletindo 

numa matriz mais coesiva. Apesar disto, a amostra PI 1 - AM3 - prof.3m não desagregou 

permitindo a realização do ensaio. 

Analisando os resultados percebem-se baixos valores de resistência a tração 

indicando um baixo grau de cimentação. Os valores da resistência a tração para os solos 

residuais estudados variam de 1,66 kPa a 8,03 kPa. Esta variação reflete a dificuldade de 

selecionar e preparar amostras em solos residuais. Mesmo que as amostras tenham sido 

coletadas próximas e preparadas com o mesmo cuidado e técnica, a grande 

heterogeneidade macro e micro estrutural produz uma dispersão dos resultados. Na 

Tabela 2, são comparados os resultados com outra pesquisa em solos residuais. 

Considerando o retaludamento feito no talude estudado e a locação das 

amostras coletadas procurou-se evidências de prováveis cimentações rompidas durante o 

descarregamento mecânico (escavação). Este aspecto poderia ter sido explicado se as 

amostras mais superficiais apresentassem menor resistência a tração do que as amostras 

do poço de inspeção, porém os resultados não mostraram esta relação. 

 

Tabela 2 - Resultados comparativos de resistência a tração, em condições inundadas, em 

solos residuais. 

Autor Solo 
Índice de 

vazios 
σT (kPa) 

Maccarini 
(1987) 

Solos 
artificialmente 
cimentados 

0,50-1,15 2-15 

Sandroni(1985) 
Solo residual 

granito 
0,6 13 

Boehl (2011) 
Solo residual 

granito 
1,20-1,60 1,87-35,85 

Oliveira (2011) 
Solo residual 

gnaisse 
0,60-0,77 31,42 

Krueger (2015) 
Solo residual 

gnaisse 
0,78-1,46 1,66-8,03 

    

Fonte: Autor 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com todos os distintos e complexos mecanismos que envolvem a origem e 

formação dos solos a investigação de suas propriedades geotécnicas tem forte apelo a 
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extensão do conhecimento. Após a coleta, moldagem e condução dos ensaios em solos 

residuais de gnaisse citam-se que: 

- ocorre uma variação da resistência a tração entre pares de amostras do mesmo 

ponto, reflexo da heterogeneidade e anisotropia destes solos; 

- devido as heterogeneidades algumas amostras desagregaram com a imersão 

em água, enquanto outras se mantiveram estruturadas; 

- não foi possível identificar até qual profundidade o descarregamento mecânico 

influenciou na quebra das cimentações devido a expansão do solo; 

- os valores de resistência a tração variaram entre 1,66 kPa e 8,03 kPa; 

- existe uma tendência na relação entre o aumento da coesão e o aumento da 

resistência a tração. 
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Resumo: Diante da revisão das normas para o dimensionamento de pavimentos flexíveis é natural que 
softwares surjam com o objetivo de auxiliar as atividades exercidas pelos projetistas. A utilização de 
programas nas diversas áreas da engenharia civil em hipótese alguma busca a substituição de profissional 
qualificado, mas sim aliar-se a este profissional para promover a agilidade dos serviços. Neste intuito, o 
Instituto de Pesquisas Rodoviária – IPR e o Instituto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de 
Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE disponibilizaram em fase de teste o 
software MeDiNa (Método de Dimensionamento Nacional) para o dimensionamento de pavimentos flexíveis. 
Deste modo, esta pesquisa tem como objetivo roteirizar a utilização do software para auxiliar os usuários na 
manipulação do programa, ensinando a utilizar desde a entrada de dados até a emissão dos relatórios. O 
desenvolvimento desta pesquisa foi possível através de registros disponíveis e pesquisas anteriormente 
realizadas. Além da disponibilização do roteiro para utilização do programa são abordados os relatórios 
gerados pelo mesmo bem como os dados necessários para a realização do dimensionamento. Os 
resultados obtidos desta pesquisa têm por finalidade explanar os relatórios gerados pelo software MeDiNa 
através da análise computacional verificando o atendimento quanto aos critérios de desempenho sugeridos. 
Também é possível verificar as novas exigências da nova proposta e as considerações hipotéticas da 
metodologia mecanística-empírica para dimensionamento de pavimentos flexíveis. 
 
 
Palavras-Chave: Pavimentos; MeDiNa, Dimensionamento. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O software MeDiNa foi distribuído pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR) 

em parceria com a COPPER/UFRJ, sob coordenação do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), que tem por objetivo o projeto mecanístico-empírico 

da estrutura de pavimentos. O MeDiNa combina uma análise estrutural de engenharia-

mecânica (análise elástica em multicamadas) com o modelo de ruptura obtido de ensaios 

laboratoriais e calibrados com dados de campo de forma empírica.  

Assim, o objetivo deste artigo é a roteirização do dimensionamento através do 

MeDiNa, demostrando desde os dados de entrada necessários para o dimensionamento, 

como também uma análise dos dados de saída obtidos (resultados) e suas eventuais 

verificações. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a elaboração do exposto foi feita através de 

pesquisas com aspectos descritivos e exploratórios. Utilizou-se de registros disponíveis 
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em pesquisas anteriores, manuais e documentos fornecidos junto com o software que 

objetivaram promover um meio facilitador na aprendizagem de um novo programa de 

verificação estrutural de camadas de pavimentos. 

 

2.1 O software MeDiNa  

 

O dimensionamento de uma estrutura de pavimento ou mesmo a análise 

requer um conjunto de informações para que os resultados obtidos sejam confiáveis para 

a execução ou avaliação. Informações estas que devem ser realizadas através de ensaios 

laboratoriais e pesquisas de campo, como por exemplo, estudo de tráfego de uma rodovia 

e características geológicas dos materiais empregados. Deste modo, sem este conjunto 

de informação necessário, completo e preciso, os resultados obtidos pelo programa não 

devem ser utilizados para a elaboração de nenhuma construção. O MeDiNa foi 

desenvolvido em Visual C++, permitindo uma agilidade no processamento dos cálculos 

matemáticos, reunindo em poucas telas a entrada de dados, com campos facilmente 

editáveis, e a apresentação dos resultados em relatórios. Na Figura 01 – Apresentação 

MeDiNa pode-se ver a tela inicial do programa. 

 

Figura 01 – Apresentação MeDiNa. 

 

Fonte: DNIT, 2018. 

 

As hipóteses adotadas para o funcionamento do programa são fundamentadas 

nas mesmas soluções de problemas de elasticidade linear, dos quais se citam, por 

exemplo: a lei de Hooke é válida; as camadas são infinitas na direção horizontal; todas as 

camadas possuem uma espessura finita, à exceção da camada inferior que é considerada 

semi-infinita; na área carregada ocorrem somente tensões normais, a carga aplicada é 

considerada estática e uniformemente distribuída em toda a área circular de contato e a 

grandes profundidades as tensões e deformações são consideradas nulas. 

A seguir serão demonstrados o funcionamento do programa para possibilitar a 

execução das análises. 
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a) Iniciando um projeto  

Na tela inicial é apresenta a aba Estrutura, conforme Figura 02 - Aba de 

Estrutura do software MeDiNa que permite entrar com as informações do projeto. Esta 

aba é formada por quatro elementos: (1) Área para identificação do projeto, (2) tabela 

relativa à entrada de dados da estrutura do pavimento, (3) tabela relativa à entrada de 

dados sobre as informações do tráfego e (4) painel onde o programa MeDiNa registra o 

resumo dos resultados das análises ou dos dimensionamentos. 

 

Figura 02 - Aba de Estrutura do software MeDiNa 

 
Fonte: Software MeDiNa. 

 
b) Modo de projeto 

Antes de iniciar o projeto é necessário definir em qual modo o programa irá 

tratar os dados. Atualmente, dois métodos estão disponíveis: 

• Pavimento Novo: Modo para elaboração de projetos de pavimentos 

novos, onde as propriedades das camadas são obtidas por ensaios de 

laboratório. 

• Projeto de Reforço: Modo para elaboração de projeto de reforço, onde 

as propriedades das camadas existentes são obtidas por meio de 

retroanálise de bacias deflectométricas. 

Para selecionar o Modo de projeto, deve-se acessar o Menu Projeto e na 

sequência Reforço, e optar pela inserção dos dados manualmente.  

(1) 

(2) 

(3) (4) 
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c) Identificando o projeto 

Após a definição do modo de projeto, deve-se preencher as informações que 

realizam identificação do projeto.  

d) Definindo o Tráfego 

Defina as informações do tráfego com base nas informações coletadas ou 

fornecidas para o projeto, por exemplo, Volume Médio Diário Anual (VMDA). O programa 

MeDiNa utiliza nas verificações o conceito do Número de Repetição Equivalente de Eixos 

Padrão durante a vida útil de projeto. Também permite definir um percentual de veículos 

na faixa e o tipo de sistema viário (por exemplo, arterial, coletor, etc.) que faz parte do 

trecho analisado. A escolha do tipo de sistema arterial acaba por afetar o nível de 

confiabilidade dos resultados.  

e) Definindo a estrutura do pavimento 

O programa vem como uma estrutura padrão para servir de exemplo para o 

projetista. A montagem da estrutura das camadas do pavimento pode ser totalmente 

alterada, sendo que são permitidos, no mínimo três e, no máximo, oito camadas. Na 

tabela que exibe a Estrutura do pavimento são apresentadas informações resumidas das 

propriedades de cada uma das camadas da estrutura do pavimento, como: material 

constituinte e o tipo selecionado, espessura, módulo de resiliência (se linear ou sigmoidal) 

e coeficiente de Poisson.  

Para alterar a estrutura do pavimento, incluindo camadas, deve-se selecionar a 

linha imediatamente acima da posição da futura camada, clicar em Alterar Estrutura e 

após em Adicionar Camada, conforme Figura 03 – Adicionando camada. 

 

Figura 03 - Adicionando camada 

 
Fonte: Software MeDiNa 

Na coluna “Descrição do Material” ao clicar 2x sobre a camada que deseja, 

você habilita que ela possa ser verificada. Ao clicar 3x abre-se a lista de materiais que 

podem fazer parte da estrutura, por exemplo, concreto asfáltico, brita graduada tratada 

com cimento, material granular e outros. Na coluna “Tipo”, ao clicar pode-se escolher um 

dos materiais pré-existentes no bando de dados do programa onde cada material já foi 

cadastrado a partir de ensaios de caracterização física e de comportamento mecânico. 

Para excluir alguma camada deve-se manter a camada que será excluída selecionada e 
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na opção Alterar Estrutura, clicar em Remover camada. Na opção Alterar Estrutura 

também é possível deixar a camada para ser dimensionado, desta forma o programa 

executará uma rotina para dimensionar a camada, basta selecionar a camada que deverá 

ser dimensionada deixá-la para ser modificada. 

f) Dimensionamento do pavimento 

Após o lançamento de todos os dados da Estrutura e do Tráfego, pode-se 

realizar a Análise ou o Dimensionamento das Camadas, para isso é necessário clicar no 

item Análise na aba da parte superior. Pode ser analisado cada camada se a camada 

estiver selecionada ou verificar todo o sistema estrutural.  

Na análise são realizados o cálculo e a verificação de Área Trincada (AT) e do 

Afundamento de trilha de roda (ATR) com as espessuras das camadas dispostas 

inicialmente pelo projetista e, automaticamente, o programa mostra os resultados de área 

trincada e deformação permanente e, se necessário, corrige a espessura da camada de 

modo a racionalizar o dimensionamento.  

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste item serão abordados os resultados e as análises obtidas através da 

utilização do programa para o dimensionamento de pavimentos através da proposta 

mecanística-empírica. 

 

3.1 Relatórios obtidos do software MeDiNa 

 

Após a realização do dimensionamento ou análise do pavimento a aba de 

Relatórios fica disponível. Nesta aba podem ser consultados os resultados do programa, 

divulgando os seguintes relatórios: 

a) Evolução Mensal dos Danos 

Neste relatório são apresentados os resultados do comportamento da área 

trincada, da deformação permanente total. 

b) Resumo da Deformação Permanente 

Fornece o resumo da deformação permanente na estrutura ao fim do período 

de análise, com a contribuição de cada camada na deformação total em dois pontos na 

superfície. 
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c) Bacias de Deflexão 

Apresenta as bacias de deflexão, medidas em 10-2 mm no topo de cada uma 

das camadas e no topo do subleito. As bacias são calculadas com os parâmetros 

fornecidos pelo projetista simulando os equipamentos Falling Weight Deflectometer - FWD 

e para a Viga Benkelman. 

d) Relatório Completo da Análise 

Apresenta todas as informações utilizadas no dimensionamento ou na análise 

da estrutura. Na Figura 04, mostra-se um exemplo de análise do pavimento obtido pelo 

MeDiNa. Cita-se que neste exemplo, após o processamento do programa se encontrou 

um ATR de 4mm e uma AT de 20,5%. A partir da confrontação com os valores máximos 

admissíveis, apresentados na Tabela 01, pode-se sugerir que houve uma boa concepção 

e um adequado dimensionamento estrutural do pavimento neste exemplo citado. 

 

3.2 Análises realizadas pelo software MeDiNa 

 

As verificações serão realizadas conforme definições sugeridas pelo método 

mecanístico-empírico, considerando os resultados de área trincada e do afundamento de 

trilha de roda. As condições AT e de ATR quando satisfeitas, simultaneamente, sugere 

valores admissíveis para as deflexões dos pavimentos. Desta forma, com os dados 

inseridos no programa e com os resultados gerados, utilizando as relações mínimas 

estipuladas pelo método MeDiNa (Tabela 01), tem-se os valores para verificação dos 

critérios mínimos estabelecidos. 

Os critérios de desempenhos admitidos na concepção do software permitem 

garantir as atuais exigências normativas e contemplam as informações mais relevantes de 

um projeto de pavimentação asfáltica, ou seja, verificações de ATR (deformação 

permanente) e AT (fadiga).  

Assim, com os resultados obtidos pelo software e através das definições 

iniciais como o tipo de via, o número equivalente de eixos padrão é possível determinar se 

os resultados atendem as especificações normativas exigidas dentro do período de vida 

útil do projeto. Cabe ressaltar que a importância do engenheiro projetista é exigida para a 

inserção dos parâmetros de entrada que dependem dos tipos de materiais utilizados e da 

configuração estrutural projetada. Sempre que possível, os ensaios específicos devem ser 

solicitados e os parâmetros introduzidos no programa. Atendendo-se a estas 

recomendações julga-se que o programa MeDiNa é uma excelente ferramenta para o 

projetista de dimensionamento e retro análises de pavimentos asfálticos. 
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Figura 4 – Resultados obtidos 

 
Fonte: Software MeDiNa 

 
Tabela 01 - Critérios de desempenho sugeridos para utilização na concepção e 

dimensionamento de pavimentos asfálticos 

Tipo de rodovia Critério (Valor no final da vida útil, no nível 
de confiabilidade do projeto)  

AT (%) 
máximo 

ATR (mm) 
máximo 

FN 
(mínimo) 

Autoestrada, tráfego pesado, vias com restrições para 
obras 

10 10 2000 

Principal, tráfego média a pesado 20 a 30 13 750 

Secundária, coletora, baixo volume de tráfego 30 a 40 20 300 

AT – Área Trincada 

ATR – Afundamento por trilha de roda 

FN – Fluência 

Fonte: Relatório Final de Pesquisa, PUCRS (2018). 
 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A utilização do software para o dimensionamento ou a análise de pavimentos é 

um facilitador para a execução das atividades de um engenheiro, porém, jamais deve 

substituir as análises críticas realizadas por este. Por este motivo que os resultados do 

programa somente são confiáveis se forem introduzidos parâmetros realistas e a 

modelagem computacional for coerente com as hipóteses adotadas no programa, por fim, 

a engenhosidade do profissional ainda é fator preponderante na elaboração de um bom 

projeto de pavimento.  

 Assim, o projetista sempre que possível deve solicitar a realização dos ensaios 

de caracterização física e mecânica normatizados, de maneira que os dados introduzidos 
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no programa sejam os mais realistas da condição de comportamento dos materiais. Como 

já mencionado, as informações devem ser completas e precisas, indo desde o 

conhecimento do subleito até a caraterização correta dos materiais que compõem as 

outras camadas da estrutura do pavimento. Outra informação que é chave para o correto 

funcionamento do programa é a definição do Número Equivalente de Eixos, o número N. 

Os modelos utilizados se mostram sensíveis a pequenas variações do Número N e, 

portanto, uma estimativa apurada é de grande importância para a perfeita elaboração do 

projeto. 

Por fim destaca-se que os valores admissíveis de afundamento de trilha de 

roda, fluência e área trincada estipulada pelo programa atendem as normas atuais e 

assim garante condições de segurança e conforto aos usuários. Portanto, não utilize o 

programa para projetar quando não tiver dados com precisão adequada. Evite inferir ou 

escolher materiais a partir da bibliografia. Para um bom projeto, exija os ensaios 

requeridos e as informações precisas de um estudo de tráfego. Atendendo-se a estas 

recomendações julga-se que o programa MeDiNa é uma excelente ferramenta para o 

projetista de dimensionamento e retro análises de pavimentos asfálticos. 
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Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma Estação Meteorológica Automática (EMA) de 
baixo custo, a qual mede os parâmetros de temperatura, umidade, pluviosidade, velocidade e posição do 
vento. Utiliza-se o conceito de Internet das Coisas (IoT) para desenvolver os subsistemas da estação 
meteorológica. Para o subsistema de coleta de dados são utilizados os seguintes instrumentos de medição 
da estação meteorológica: Pluviômetro, Anemômetro, Anemoscópio e Sensores de temperatura e umidade. 
A coleta de dados da estação ocorre via plataforma Arduino e transmissão por rádio frequência (RF), além de 
utilizar a tecnologia de comunicação de longa distância LoRa para enviar os dados ao módulo ESP32, que 
possui Bluetooth e WiFi integrados. Para o subsistema de comunicação utiliza-se o protocolo de comunicação 
MQTT, que envia os dados por meio da Internet. E para o subsistema de controle e armazenamento é utilizado 
o microcomputador Raspberry Pi, no qual foi criado um banco de dados no modelo relacional com a 
ferramenta SQLite para armazenar os dados coletados. Também foi desenvolvida uma aplicação local de 
controle em linguagem Python utilizando o framework Flask que apresenta as informações das variáveis 
climáticas de forma organizada e sintetizada ao usuário. No final do artigo são mostradas as conclusões do 
projeto da estação meteorológica automática, assim como os trabalhos futuros que serão implementados. 
 
Palavras-Chave: Estação Meteorológica Automática. Internet das Coisas. MQTT. Transmissão RF. LoRa. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

Devido as constantes mudanças do clima e do tempo, tornou-se necessário o 

monitoramento das variáveis meteorológicas para o estudo sobre os efeitos dessas 

alterações climáticas, possibilitando aderir medidas preditivas, adaptativas e corretivas. O 

método mais conhecido e amplo é a análise por satélites, que monitoram as massas de ar, 

a temperatura e a possibilidade de chuvas. Porém, para monitoramento mais preciso de 

cada região é necessário a implantação de estações meteorológicas (SILVA; FRUETT, 

2013). 

Uma estação meteorológica automática (EMA) é um tipo de estação na qual os 

instrumentos efetuam, transmitem e registram automaticamente as observações ao longo 

do dia. Possui quatro subsistemas: Subsistema de coleta de dados, de controle e 

armazenamento, de energia (painel solar e bateria) e de comunicação (INMET, 2011). Se 

essas estações forem implantadas em grande quantidade, a confiabilidade e precisão de 

seus dados são aprimoradas, e consequentemente, gera previsões meteorológicas mais 

precisas. No entanto, o alto custo de uma EMA de alta qualidade impede sua aquisição por 

meio da população, que continua utilizando estações convencionais com pouca tecnologia 

implementada (NSABAGWA et al., 2019). 

Para o desenvolvimento de uma EMA, pode-se utilizar neste projeto o princípio 

da Internet das Coisas (do inglês Internet of Things - IoT), sendo este definido como uma 

rede de dispositivos conectados, fazendo com que os dados sejam transmitidos por 
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comunicação sem fio, sem necessitar de interferência humana. Isso permite o 

monitoramento e a coleta de dados das variáveis medidas pela estação de forma 

automática, levando a uma economia de tempo para análise dos dados (PATEL et al., 

2016). 

Dois modelos de comunicação sem fio que podem ser utilizados: Rádio 

Frequência e LoRa1. Segundo Ugweje (2004), nos sistemas de comunicação por rádio 

frequência (RF) as ondas de rádio são usadas para transferir informações entre um 

transmissor (Tx) e um receptor (Rx). Já o LoRa é abreviação de Long Range, é a camada 

física ou a modulação wireless utilizada para criar a ligação de comunicação de longa faixa 

utilizando baixo consumo de energia (LoRa Alliance, 2015).  

A comunicação de dados entre plataformas computacionais embarcadas pode 

ser desempenhada pelo protocolo de comunicação MQTT2, que possui a arquitetura do tipo 

publicação e assinatura. Sendo assim, um dispositivo é responsável por enviar 

(publisher/publicador) as informações ao servidor, que opera como um intermediário 

(broker) e retransmite as informações recebidas aos clientes (subscriber/assinante) 

(OASIS, 2014).  

Para armazenar as informações obtidas durante o funcionamento da EMA, pode-

se implementar um banco de dados no modelo relacional, o qual possui linguagem de 

consulta estruturada por meio de tabelas (CHOWDHARY, 2018). E para a exibição de 

informações para o usuário de forma clara e sucinta, desenvolve-se uma dashboard 

utilizando a linguagem Python3, que exibe os dados coletados da estação para 

monitoramento.  

Utilizando os conceitos citados anteriormente, este trabalho busca desenvolver 

uma estação meteorológica automática de baixo custo para contribuir com registros de 

grandezas climáticas locais, através da integração de tecnologias de Internet das Coisas, 

bem como servir de base para estudos meteorológicos por instituições de ensino. 

2 METODOLOGIA 

 A concepção do projeto envolve o uso de plataformas computacionais 

microcontroladas e com sistema operacional embarcado, além de sensores climáticos. 

O desenvolvimento se dá a partir das arquiteturas de hardware e software (Figura 1) 

que foram implementadas na estação meteorológica automática. 

 

 
1 LoRa. www.lora-alliance.org 
2 MQTT. www.mqtt.org 
3 Python. www.python.org 
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Figura 1 – Arquiteturas do Projeto 

 

Fonte: Autores 

 
A partir das duas arquiteturas, foi definido um fluxograma de projeto que organiza 

em etapas de implementação da estação meteorológica, ilustrada na Figura 2. Essas 

etapas serão abordadas nesse artigo.  

 
Figura 2 – Etapas de realização do Projeto 

 

Fonte: Autores 

 
1. Sensoriamento da Estação Meteorológica 

O projeto iniciou-se com pesquisas bibliográficas sobre estações meteorológicas 

e seus instrumentos de medição, sendo assim, a estação possui os seguintes sensores: o 

anemômetro, que mede a velocidade do vento; o anemoscópio, que mede a posição do 

vento; o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva e um sensor de temperatura e 

umidade. A Figura 3 ilustra a estação meteorológica utilizada nesse projeto. 
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Figura 3 – Estação Meteorológica  

 

Fonte: Usinainfo (2020) 

 

2. Coleta de dados da Estação 

A estação meteorológica possui integrado um transmissor por rádio frequência 

de 433MHz para a transmissão de dados de forma wireless. Para o recebimento dos dados 

medidos pela estação, utilizou-se um módulo receptor por rádio frequência de 433MHz 

conectado a um Arduino4 Mega e através de um programa desenvolvido na IDE (Integrated 

Development Environment) do Arduino, a plataforma embarcada recebia os dados dos 

sensores e apresentava os mesmos no Monitor Serial, permitindo testes de alcance de 

transmissão dos dados. 

 
3. Transmissão dos dados do Arduino para um ESP32 

Com o objetivo de aumentar o alcance da transmissão dos dados, foram 

implementados dois módulos com comunicação RF com a tecnologia LoRa, a qual permite 

a conexão de longa faixa com baixo consumo de energia. Sendo assim, um módulo tem 

como função transmitir e outro receber os dados a uma longa distância. A plataforma 

microcontrolada utilizada para o módulo receptor foi um ESP325, que possui WiFi integrado. 

 
4. Publicação dos dados do ESP32 com o protocolo MQTT 

A partir dos dados coletados no módulo ESP32, era necessário enviá-los para a 

plataforma computacional Raspberry Pi6. Para isso foi implementado o protocolo de 

comunicação MQTT, que comunica por meio da Internet, utilizando a IDE Arduino. 

Inicialmente foi utilizado um broker MQTT remoto que funcionava através da computação 

em nuvem.   

 
4 Arduino. www.arduino.cc 
5 ESP32 Overview. www.espressif.com/en/products/socs/esp32 
6 Raspberry Pi. www.raspberrypi.org 
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5. Recebimento dos dados MQTT no Raspberry Pi 

Na plataforma computacional Raspberry Pi foi instalado um broker MQTT 

chamado Mosquitto7, que tem como objetivo receber os dados enviados pelo ESP32. E 

para exibir os dados do broker no monitor, foi implementada uma aplicação assinante 

(subscriber) MQTT, utilizando a linguagem de programação Python e a biblioteca Paho 

MQTT8. 

 
6. Desenvolvimento do Banco de Dados no Raspberry Pi 

No Raspberry Pi foi instalado o sistema de gerenciamento de banco de dados 

do modelo relacional denominado SQLite9. Nele foi criado uma tabela denominada 

“Station”, na qual foram armazenados os dados de temperatura, umidade, pluviosidade, 

velocidade e posição do vento, coletados pela estação meteorológica, para posterior 

análise. E foi adicionado na aplicação assinante (subscriber) uma função para salvar os 

dados no banco SQLite através da API sqlite310. 

 
7. Desenvolvimento da Aplicação Web 

Com o banco de dados finalizado, desenvolveu-se uma aplicação Web para 

apresentar as informações das variáveis armazenadas em forma de dashboard para o 

usuário, a aplicação é executada de forma local e foi desenvolvida utilizando a linguagem 

de programação Python e o framework de desenvolvimento Web chamado Flask11. Na 

dashboard são exibidos os valores atuais e os respectivos gráficos ao longo do tempo.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os testes da estação meteorológica iniciaram com a avaliação do alcance de 

envio de dados por rádio frequência, na qual apresentou-se insuficiente devido ao objetivo 

de implantar a estação em um campo aberto e afastado de construções para que atingisse 

longas distâncias de comunicação. Por isso, foi estudada a comunicação sem fio do tipo 

LoRa, que é utilizada em aplicações na agricultura devido ao seu longo alcance de 

transmissão, podendo ser de até 15 km em áreas rurais (LoRa Alliance, 2019). Nos testes 

realizados com módulos LoRa Ebyte E32 em área urbana obteve uma distância de 

transmissão de 0,3 km que é suficiente para instalação no campus do IFSC Criciúma. 

Garantido a melhora de alcance na comunicação sem fio, iniciou-se a coleta de 

dados da estação utilizando um receptor por rádio frequência conectado no Arduino Mega, 

 
7 Broker Mosquitto. www.mosquitto.org 
8 Paho MQTT Library. www.pypi.org/project/paho-mqtt 
9 SQLite Database. www.sqlite.org/index.html 
10 Sqlite3. www.docs.python.org/3/library/sqlite3.html 
11 Flask Library. www.flask.palletsprojects.com/en/1.1.x 
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que gerou os dados conforme a Figura 4. Após o recebimento no receptor, os dados foram 

enviados ao módulo ESP32 via LoRa, conforme mostrado na Figura 5. 

 
Figura 4 – Dados no Arduino Mega 

 
Fonte: Autores 

Figura 5 – Dados no ESP32 

 

Fonte: Autores

 

A comunicação entre o ESP32 e o Raspberry Pi, foi feita através do protocolo 

MQTT e utilizou-se um gerenciador de mensagens (broker) na nuvem chamado HiveMQ12. 

Os primeiros testes foram feitos dessa forma, porém, optou-se por ter um broker local, 

implementado na Raspberry Pi, conforme arquitetura do sistema. Uma aplicação em Python 

“assinante” (subscriber) recebia os dados e os armazenava no banco de dados SQLite. 

Outra possibilidade de implementação de banco de dados nesse projeto seria a utilização 

de um modelo não relacional, como por exemplo o MongoDB13.  

Com a finalização dos testes de transmissão e armazenamento dos dados 

coletados pela estação meteorológica, desenvolveu-se uma dashboard que permitisse o 

acesso remoto via web e que possa ser implementada futuramente na nuvem, conforme a 

Figura 6. 

A dashboard foi implementada em um servidor local na Rapsberry Pi utilizando 

duas ferramentas: JustGage14, que é um plugin na linguagem JavaScript15 que auxilia no 

desenvolvimento dos medidores em uma dashboard; e a biblioteca Matplotlib16 na 

linguagem Python, utilizada para a criação de gráficos.  

 

 
12 Broker HiveMQ. www.hivemq.com 
13 MongoDB Data Base. www.mongodb.com 
14 JustGage. www.toorshia.github.io/justgage 
15 JavaScript. www.javascript.com 
16 Matplotlib Library. www.matplotlib.org 
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Figura 6 – Dashboard Estação Meteorológica 

Fonte: Autores 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O projeto abordado nesse artigo alcançou os objetivos propostos na introdução 

de forma eficiente, porém algumas melhorias serão implementadas futuramente. A primeira 

delas é a escolha de uma plataforma de computação em nuvem para implantar o sistema 

de software da estação meteorológica que atualmente funciona em um servidor local na 

Raspberry Pi. 

Devido à estação meteorológica ser posicionada em um lugar afastado de 

construções, torna-se também um requisito a inserção de um painel solar para o 

fornecimento de energia de forma autônoma. Sendo assim, serão instaladas uma placa de 

painel solar e uma bateria, melhorando ainda mais a performance da estação.  

Com todas as melhorias implantadas, pretende-se levar a estação para a sede 

da Epagri na cidade de Urussanga para realizar a comparação dos dados coletados entre 

a presente estação e outra da própria Epagri, permitindo a comparação e cálculo da 

incerteza de medição presente na Estação Meteorológica desenvolvida.  
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Resumo: Realizou-se um estudo baseado na segunda lei de Fick (regime não estacionário) para a difusão 

de carbono atômico no Fe- a 900ºC, que resultou no tempo de cerca de 2h50min nos testes de 
cementação sólida para um grupo de parâmetros. Engrenagens cilíndricas de dentes retos (módulo 2) 
fabricadas de aço SAE 8620 foram cementadas, e na sequência submetidas à têmpera direta em óleo e 
posterior revenimento. Amostras foram removidas e preparadas por técnicas de macrografia, microscopia 
óptica e testes de microdureza na escala Rockwell C (HRC). Os experimentos foram relativamente 
eficientes porque houve formação de martensita junto à superfície e ao longo do contorno dos dentes das 
engrenagens, porém o exame metalográfico revelou alguma dispersão de austenita retida na microestrutura 
martensítica nesta região (os percentuais de austenita retida não foram medidos neste estudo). Apesar 
disso, os resultados foram considerados satisfatórios no atendimento dos requisitos de dureza e 
profundidade da camada cementada. Isto porque a dureza medida na camada efetiva apresentou valores 
acima de 50 HRC até profundidades de 0,55 mm e, portanto, dentro da faixa de 0,40-0,60 mm que é 
requisito para esse tipo e tamanho de engrenagem endurecida por cementação. Para trabalhos futuros 
devem-se realizar novos testes de cementação, visando obter resultados para a profundidade da camada 
efetiva mais próxima do limite inferior da referida faixa, além de se determinar os percentuais de austenita 
retida e verificar a reprodutibilidade destes para engrenagens de maior largura de face. 
 

Palavras-Chave: cementação sólida, difusão atômica, engrenagem, aço SAE 8620. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As leis de Fick regem importantes critérios no estudo da difusão atômica, 

sendo que em grande parte das situações predomina o regime não estacionário. Neste 

caso, o fluxo difusional e o gradiente de concentração estão variando com o tempo num 

ponto específico dentro do sólido; então, aplicando-se condições de contorno específicas 

tem-se a resolução para a segunda lei de Fick (CALLISTER; RETHWISCH, 2015). 

Destaca-se na equação da segunda lei de Fick a variável que indica a concentração 

constante na superfície do sólido, ou seja, aqui seria a solubilidade máxima de carbono na 

fase austenita do aço. Hosseini (2012) sugere que tal solubilidade é dependente da 

composição química e da temperatura aplicada ao aço. 

O tratamento termoquímico de cementação pode ser feito via sólida, líquida, 

gasosa, por cementação a plasma, e por cementação a vácuo; o controle do potencial de 

carbono é mais adequado nos métodos gasoso ou no vácuo com baixa pressão (GUPTA 

et al., 2015; HOSSEINI; LI, 2016). A cementação sólida é o mais antigo e econômico 

método para endurecimento superficial do aço (DAVIS, 2005). Neste método as peças 

são devidamente colocadas dentro de caixas metálicas com a mistura carburizante rica 

em carbono, sendo todo o conjunto aquecido para austenitização entre 850-1000ºC – no 

aquecimento ocorre difusão do carbono para o interior do aço, aumentando o teor deste 
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elemento junto à superfície (CHIAVERINI, 2002; COLPAERT, 2008; GUPTA et al., 2015). 

Após a cementação faz-se a têmpera para obter martensita nesta camada endurecida, 

devido à prévia difusão de carbono. Isto pode ser feito a partir da austenitização ao final 

da cementação ou, então, mediante novo aquecimento das peças depois de resfriamento 

ao ar. Para a têmpera direta no geral há alguma retenção de austenita na martensita e em 

função do percentual desta fase a vida útil dos dentes da engrenagem poderá ser afetada 

(DAVIS, 2005). Após a têmpera, deve-se fazer revenimento para alívio de tensões na 

microestrutura; em aços cementados este deve ser aplicado em temperaturas na faixa de 

150-180ºC (COLPAERT, 2008; BEPARI, 2017). 

Aços de baixo-carbono ou de baixa-liga são usados na fabricação de pinhões, 

engrenagens entre outras peças (RAKHIT, 2000; DAVIS, 2005). O aço SAE 8620 é um 

aço baixa-liga Cr-Ni-Mo que possui boa condição de temperabilidade, sendo indicado 

para cementação a fim de resultar maior dureza, resistência à fadiga e ao desgaste no 

contato dos dentes da engrenagem com um núcleo dúctil e tenaz (CHIAVERINI, 2002). As 

engrenagens fabricadas destes aços podem atingir dureza superficial nos seus dentes em 

torno de 60 Rockwell C (HRC), e no núcleo variando entre 32-48 HRC (DAVIS, 2005). 

A aplicação da cementação sólida é útil para lotes reduzidos de peças, possui 

facilidade operacional e não requerer grandes investimentos em infraestrutura. Estes 

aspectos são interessantes para empresas de pequeno porte do setor metalmecânico, 

sendo esta técnica uma solução economicamente viável para endurecer peças de aço. 

Neste estudo realizou-se testes de cementação sólida em engrenagens 

cilíndricas de dentes retos (módulo 2) de aço SAE 8620 para um grupo específico de 

parâmetros, aplicando-se têmpera direta em óleo e posterior revenimento; os objetivos 

específicos foram: avaliar num primeiro momento a viabilidade da aplicação de cálculos 

baseados na segunda lei de Fick nesta prática de cementação, analisando os resultados 

para requisitos de dureza e profundidade da camada; e verificar a formação da 

microestrutura e a profundidade da camada endurecida nas amostras testadas. A partir 

destes resultados, trabalhos futuros poderão ser propostos nessa linha de pesquisa. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A composição química da barra de aço SAE 8620 de diâmetro 50,80 mm usada 

na fabricação das engrenagens cilíndricas de dentes retos é dada na Tabela 1. Trata-se 

de um aço-liga Cr-Ni-Mo que possui boas condições de forjabilidade e temperabilidade, 

sendo também indicado na produção de peças cementadas. 
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No projeto das engrenagens foram utilizadas as equações de Gieck (1996), 

sendo fabricadas no Laboratório de Usinagem do Campus Jaraguá do Sul-Rau / IFSC: 

usinagem da barra até o diâmetro externo de 44,0 mm e largura de face 12,5 mm; 

fresamento dos dentes com fresa de perfil constante módulo 2 (m = 2); ângulo de pressão 

20º; furação e corte; e canais de chaveta feitos por eletroerosão a fio. Uma caixa de aço 

SAE 1020 usada na cementação sólida foi fabricada nas dimensões 100×100×170,0 mm 

e espessura 3,0 mm. O composto FL CIMENTOX1000 (marca Oxigen) foi usado como 

mistura carburizante; empregou-se o óleo South Oil Temp MO32 na têmpera das peças. 

 

Tabela 1 – Composição química do aço SAE 8620 (% peso), segundo dados do fabricante. 

C Mn Si P S Ni Mo Cr Cu 

0,19 0,76 0,26 0,010 0,014 0,47 0,18 0,52 0,06 

Fonte: Radiaço – Comércio de Aços Especiais Ltda. 

 

Nos cálculos teóricos foi utilizada a segunda lei de Fick para obter o tempo de 

difusão do carbono na fase Fe- do aço SAE 8620 a 900ºC – é o tempo de permanência 

das peças dentro da caixa de cementação. O uso de condições de contorno específicas 

resultou na Equação (1) (CALLISTER; RETHWISCH, 2015; HOSSEINI; LI, 2016): 
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onde Cx é a concentração na profundidade x após um tempo t, D o coeficiente de difusão, 

C0 a concentração inicial no sólido, Cs a concentração constante na superfície do sólido. 

Mazzo (2013) sugere que para valores do módulo de engrenagens na faixa de 

2,0 ≤ m < 2,5 a profundidade da camada cementada deve ser de 0,40-0,60 mm. No 

presente estudo para módulo 2, fixou-se nos cálculos tal profundidade próxima ao limite 

inferior desta faixa (variável x = 0,40 mm). Outros parâmetros mantidos: 0,19% para 

variável Co; 1,225% para variável Cs (fase Fe- do aço SAE 8620 a 900ºC); e o coeficiente 

de difusão do carbono foi de 5,9×10-12 m2/s (900ºC). No gráfico da Figura 1 foi obtido o 

valor aproximado da variável Cs, ou seja, neste caso a solubilidade máxima de carbono. 

O tempo calculado para difusão do carbono foi de 2h50min com uma estimativa 

da concentração de 0,45%C (variável Cx) na profundidade de 0,40 mm – não consta o 

tempo de molhamento (soaking time) de 1h até atingir 900ºC no forno. Gupta et al. (2015) 

cita que uma concentração em torno de 0,4%C é típica na profundidade da camada 

cementada efetiva para aços comuns. Cada teste foi feito com 1 par de amostras (total 4 

amostras), sendo colocada uma camada da mistura com 20-25 mm de altura no fundo da 
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caixa metálica e as peças alojadas na horizontal e espaçadas 20 mm entre si e as 

paredes da caixa; outra camada foi colocada acima destas antes da caixa ser tampada. 

Cada conjunto foi aquecido até 900ºC, e então, marcou-se o tempo de cementação no 

forno; ao final as peças foram removidas da caixa e submetidas à têmpera direta em óleo; 

as peças foram limpas e revenidas no forno de tratamento térmico a 180ºC por 1h. 

Realizou-se no Laboratório de Ensaios e Materiais do campus: a remoção de 

amostras das peças; o embutimento (baquelite); lixamento (grana 80 até 1200); polimento 

em suspensão de alumina 1,0 µm; ataque químico com Nital 2% por 4-5 s; macrografia no 

estereoscópio (marca ZEISS); microscopia óptica; teste de microdureza na escala 

Rockwell C (HRC) com carga de 300 gf por 10 s (valor médio de três medições). 

 

Figura 1 – Parte do diagrama Fe-Fe3C indicando o limite de solubilidade do carbono na fase 
austenita de alguns aços AISI em função da temperatura. 

 
Fonte: Adaptado de Hosseini e Li (2016). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Macrografia e Metalografia 
 

As macrografias na Figura 2 são representativas para as quatro amostras, 

removidas das peças cementadas por 2h50min a 900ºC. Formou-se uma região contínua 

e homogênea abaixo da superfície e ao longo do contorno dos dentes das engrenagens. 

Provavelmente tal fato teve origem devido à difusão de carbono atômico para o interior 

das peças durante a cementação e pela subsequente têmpera. 

Alguns autores consideram que a profundidade e homogeneidade da camada 

cementada é um fator relevante para a vida útil da engrenagem, sendo esta afetada por 

regiões muito espessas ou estreitas – uma penetração insuficiente de carbono na base do 

dente pode gerar uma falha prematura em serviço, e uma penetração excessiva na ponta 

do dente também fragiliza a peça (CHIAVERINI, 2002; DAVIS, 2005). 
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Figura 2 – Macrografias da cementação a 900ºC: a) amostra-3; b) amostra-4. Ataque Nital 2%. 

 
 

Nas Figuras 3 e 4 sãos vistas micrografias respectivas para as amostras-1 e 3, 

que são representativas das outras amostras. Estas amostras foram cementadas sob a 

mesma condição proposta, mas em pares separados. As imagens na Figura 3 foram 

obtidas no topo do dente e na Figura 4 numa região na lateral do dente da engrenagem. 

A análise metalográfica revelou resultados similares tanto em regiões no topo 

quanto na lateral dos dentes das peças cementadas. Notou-se basicamente a formação 

de regiões distintas (ver Figuras 3a e 4a): uma camada cementada junto à superfície 

(região-1); uma zona de transição; e a região próxima ao núcleo do dente (região-2). Nas 

micrografias de maior ampliação na camada cementada (ver Figuras 3b e 4b) percebe-se 

que houve formação de uma microestrutura martensítica com dispersão de regiões claras. 

Tais áreas claras provavelmente contém alguns percentuais de austenita retida. Na 

região-2 formou-se uma martensita mais fina do que aquela junto à superfície. Logo, a 

presença de martensita numa região contínua abaixo do perfil dos dentes resultou da 

têmpera, evidenciando que houve suficiente difusão de carbono durante a cementação. 

Alguns autores já registraram a presença de austenita retida dispersa na matriz 

martensítica numa região contínua junto à superfície de amostras de aço baixa-liga 

(coloração clara nas micrografias), submetidas à têmpera direta após cementação a gás 

(DAVIS, 2005; BEPARI, 2017). Garcia (2018) e Cardoso (2019) notaram a dispersão de 

regiões claras entre as ripas de martensita numa região contínua abaixo da superfície de 

peças de aço SAE 4320 cementadas via sólida a 900ºC e submetidas à têmpera direta. 

A retenção de austenita diminui o nível de tensões residuais na martensita, 

aumentando a tenacidade da camada cementada; entretanto, tal fase causa alguma 

diminuição na dureza superficial das peças e dependendo dos seus percentuais pode não 

ser desejável para o prolongamento da vida útil em fadiga de engrenagens de aço 

(CHIAVERINI, 2002; DAVIS, 2005). 
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Figura 3 – Micrografias na amostra-1 (topo do dente): a) aumento 200X; b) mesma região, 400X. 

Camada cementada junto a superfície (região 1) contendo ripas de martensita com provável 

dispersão de austenita retida (áreas claras); núcleo do dente na região 2. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura 4 – Micrografias na amostra-3 (lateral do dente): a) aumento 200X; b) mesma região, 400X. 

Camada cementada junto a superfície (região 1) contendo ripas de martensita com provável 

dispersão de austenita retida (áreas claras); núcleo do dente na região 2. Ataque Nital 2%. 

 

 

3.2 Microdureza 

 

A Figura 5 mostra os perfis de microdureza das amostras 1 e 3, com medições 

do topo para o interior dos dentes, que são representativos para as demais amostras. Na 

Fig. 5a tem-se valores de dureza acima de 50 HRC até profundidades de 0,55 mm; para 

medidas junto à superfície (até 0,05 mm) foram registrados valores de 57-59 HRC, e na 

profundidade entre 0,1-0,3 mm os valores máximos na faixa de 61-62,5 HRC. Na Fig. 5b 

os valores acima de 50 HRC foram até cerca de 0,53 mm de profundidade; nas medições 

rente à superfície tem-se valores de 55-57 HRC, enquanto os valores de máximo na faixa 
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de 0,1-0,3 mm foram de 60-61,5 HRC. Chiaverini (2002) cita que para aços usados na 

fabricação de engrenagens, a dureza próxima ao núcleo pode variar entre 32-48 HRC. 

Neste estudo o módulo da engrenagem vale 2,0 e a profundidade da camada 

foi fixada em 0,40 mm (variável x) nos cálculos da Eq. (1); com tal módulo, deve-se ter 

uma camada cementada de profundidade 0,40-0,60 mm (MAZZO, 2013). Associado a tal 

requisito técnico, pode-se inferir a recomendação de alguns autores para a profundidade 

da camada cementada efetiva (case depth) com dureza de no mínimo 50 HRC (550 HV) 

(GUPTA et al., 2015; HOSSEINI; LI, 2016). 

Nos gráficos vistos na Figura 5 foi notada uma faixa de dureza ligeiramente 

inferior no início dos mesmos em comparação aos valores de máximo um pouco distantes 

da superfície. Este registro junto à superfície dos dentes das peças cementadas também 

pode ser um indicativo da presença de austenita retida nesta camada. Apesar disso, os 

requisitos adotados neste estudo foram atendidos na profundidade da camada cementada 

efetiva. Garcia et al. (2018) e Cardoso et al. (2019) verificaram tal condição nos perfis de 

dureza em peças endurecidas por cementação sólida e submetidas a têmpera direta. 

 

Figura 5 – Perfis de microdureza do topo para o interior dos dentes: a) amostra-1; b) amostra-3. 

 
Nota: A primeira medida foi registrada a 0,01 mm abaixo da superfície (1 divisão no micrômetro do equipamento). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados obtidos foram relativamente satisfatórios na cementação sólida 

por 2h50min a 900ºC (variável Cx = 0,45%C com base na segunda Lei de Fick) para esse 

tamanho e tipo de engrenagem. Os valores médios de dureza na camada cementada 

efetiva ficaram acima de 50 HRC até profundidades de 0,55 mm e, então, na faixa de 

0,40-0,60 mm (requisito para módulo 2). Formou-se regiões contínuas e homogêneas 

logo abaixo do perfil dos dentes: ripas de martensita junto à superfície com dispersão de 

áreas claras; uma zona de transição com martensita fina; e no núcleo com perlita e ferrita. 
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Tais áreas claras podem conter percentuais de austenita retida como resultado da 

têmpera direta. Para trabalhos futuros pretende-se determinar estes percentuais e 

verificar a reprodutibilidade dos resultados em engrenagens de maior porte. 
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Resumo: Este trabalho apresenta a modelagem matemática e a identificação dos parâmetros internos de um 
motor de corrente contínua com enrolamento de campo. Apesar de bastante conhecido e aplicado, este tipo 
de motor continua sendo a base para o entendimento das Máquinas Elétricas. Sendo assim, a correta 
determinação do seu modelo matemático é importante para a análise de suas características para posterior 
controle de velocidade, posição ou torque. Diferentemente de outros trabalhos que simplificam e linearizam o 
modelo do motor de corrente contínua, os resultados aqui apresentados são obtidos através da análise do 
modelo não-linear do motor, utilizando-se dados experimentais obtidos em bancada. Os parâmetros 
determinados através da metodologia aqui apresentada são: resistência e indutância de armadura, resistência 
e indutância de campo, indutância mútua, coeficiente de atrito viscoso, coeficiente de atrito seco e momento 
de inércia. Sabe-se que muitos trabalhos simplificam principalmente o efeito do atrito seco, já que em altas 
rotações este efeito é facilmente desprezado, o que não ocorre em baixas rotações. O trabalho faz um passo-
a-passo sobre como se obter através de experimentos cada um dos parâmetros citados. Além disso, como 
várias medições foram realizadas para cada determinação paramétrica, aproximações estatísticas são 
realizadas para se obter valores médios para os parâmetros, a fim de reduzir qualquer influência advinda dos 
equipamentos de medição. 
 
Palavras-Chave: Motor de corrente contínua, Identificação paramétrica, Modelo não-linear. 

1 INTRODUÇÃO 

Com a evolução dos sistemas elétricos, mecânicos e mecatrônicos, a análise e 

o controle de suas variáveis têm exigido métodos mais eficientes e complexos, sendo a 

modelagem de sistemas inter-relacionados sendo um dos principais desafios dos atuais 

engenheiros (NISE, 2018). 

Um bom exemplo de sistema que correlaciona as áreas de mecânica e elétrica 

são as máquinas elétricas. Entre elas, uma das primeiras utilizadas em larga escala em 

aplicações industriais foi o motor de corrente contínua, ou motor CC (UMANS, 2014). 

Porém, com o advento e com as melhorias das máquinas de indução e síncronas, o motor 

CC perdeu parte de seu protagonismo. Mesmo assim, este tipo de máquina continua sendo 

muito relevante para o entendimento da conversão eletromecânica de energia justamente 

por ser mais simples que a máquina de indução, justificando seu estudo aprofundado. 

A completa compreensão de tal máquina passa necessariamente pela sua 

correta parametrização. Em outras palavras, deve-se conhecer os parâmetros da máquina 

para se poder projetar qualquer controlador de velocidade, posição ou até mesmo torque. 

No entanto, tal conhecimento não é sempre trivial de ser obtido, principalmente 

para o motor CC com enrolamento de campo (SENS, 2001). Muitos trabalhos simplificam 

a modelagem matemática desta máquina a fim de linearizá-la e assim obter os parâmetros 

usando métodos lineares de regressão (SAAB e KAED-BEY, 2001; NAUNG et al., 2018; 

MAMANI et al., 2007). Porém, para máquinas mais simples e de tamanhos menores, os 

atritos seco e viscoso influenciam a dinâmica mais do que para máquinas maiores e de 
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montagem mais complexa (VIRGALA et al., 2013), fazendo com que os modelos lineares 

não sejam mais válidos. 

Assim, este trabalho tem como objetivo demostrar de forma clara e objetiva a 

modelagem e identificação paramétrica de um motor CC com enrolamento de campo a 

partir de suas equações não-lineares, visando seu posterior controle em nível 

preponderantemente acadêmico. 

2 MODELAGEM 

O controle de velocidade e, consequentemente, de torque de um motor CC é 

realizado através dos ajustes de suas correntes de armadura (𝒊𝒂) e de campo (𝒊𝒇) que, por 

sua vez, variam em função das suas respectivas tensões fornecidas nos enrolamentos (𝒗𝒂 

e 𝒗𝒇). Desse modo, a velocidade angular (𝝎) e torque no eixo do motor (𝝉𝒎) podem ser 

variados linearmente em função de 𝒊𝒂, quando se estabelece uma corrente 𝒊𝒇 constante. 

Entretanto, se as correntes 𝒊𝒂 e 𝒊𝒇 forem controladas alternada ou simultaneamente de 

forma independente em um motor CC, expande-se a abrangência máxima de velocidade e 

torque que podem ser obtidos no eixo (BIM, 2018). 

Deste modo, a modelagem fenomenológica de um motor CC, com enrolamentos 

de campo e armadura excitados por fontes independentes provém dos seus 

equacionamentos elétricos e mecânicos a partir do modelo apresentado na Figura 1. 

Figura 1 - Modelo eletromecânico do motor CC. 
 

 

 

 

 

 
A primeira equação diferencial associada é obtida através da Lei de Kirchhoff 

das tensões (LKT) no circuito do enrolamento de armadura do motor. Logo, a Eq. (1) é a 

resultante da análise na armadura, 

𝒅𝒊𝒂

𝒅𝒕
=

𝟏

𝑳𝒂
𝒗𝒂 −

𝑹𝒂

𝑳𝒂
𝒊𝒂 +

𝟏

𝑳𝒂
𝑬𝒂 (1) 

De acordo com Bim (2018), a tensão induzida na armadura pode ser dada pela 

Eq. (2), 
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𝑬𝒂 = 𝑮𝒂𝒇𝒊𝒇𝝎 (2) 

onde 𝑮𝒂𝒇 é a indutância mútua virtual equivalente do motor CC, também chamada de mútua 

mocional, então, foi obtida a Eq. (3), 

𝒅𝒊𝒂

𝒅𝒕
=

𝟏

𝑳𝒂
𝒗𝒂 −

𝑹𝒂

𝑳𝒂
𝒊𝒂 +

𝑮𝒂𝒇

𝑳𝒂
𝒊𝒇𝝎 (3) 

Analogamente, a segunda equação diferencial é encontrada através da 

aplicação da LKT no circuito do enrolamento de campo do motor, que resulta na Eq. (4),  

𝒅𝒊𝒇

𝒅𝒕
=

𝟏

𝑳𝒇
𝒗𝒇 −

𝑹𝒇

𝑳𝒇
𝒊𝒇 (4) 

E o torque eletromecânico do motor CC é obtido pela Eq. (5), 

𝝉𝒆 = 𝑮𝒂𝒇𝒊𝒇𝒊𝒂 (5) 

Porém, o torque também pode ser obtido por meio da modelagem mecânica, na 

qual a somatória de forças atuando no eixo são opostas ao torque gerado pelo motor, 

conforme Eq. (6), 

𝝉𝒎 = 𝒃𝝎 + 𝑱
𝒅𝝎

𝒅𝒕
+ 𝑪 + 𝝉𝑳 (6) 

onde 𝒃 corresponde ao coeficiente de atrito viscoso do eixo, 𝑱 ao momento de inércia do 

rotor em relação ao eixo, 𝑪 ao atrito seco ou amortecimento de Coulomb e 𝝉𝑳 ao torque 

gerado pela carga acoplada ao eixo do motor. 

Por fim, como 𝝉𝒆 é igual a 𝝉𝒎, pode-se igualar as equações de torque para se 

obter a terceira, e última, equação diferencial, dada na Eq. (7), 

𝒅𝝎

𝒅𝒕
=

𝑮𝒂𝒇

𝑱
𝒊𝒂𝒊𝒇 −

𝒃

𝑱
𝝎 (7) 

Como o torque referente a 𝑪 não possui dependência de uma entrada ou variável 

de estado, o mesmo pode ser considerado uma perturbação constante no sistema que 

poderá ser obtida através de ensaios. Entretanto, 𝝉𝑳 é considerado uma perturbação 

variável, já que não há prévio conhecimento da eventual carga acoplada no eixo. 

3 IDENTIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MOTOR CC 

Os parâmetros do motor contidos nas equações apresentadas, todos 

desconhecidos a priori, foram obtidos através dos ensaios e procedimentos descritos nesta 

seção. Os parâmetros elétricos obtidos são: resistência e indutância do enrolamento da 
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armadura (𝑹𝒂 e 𝑳𝒂), resistência e indutância do enrolamento do campo (𝑹𝒇 e 𝑳𝒇) e a mútua 

mocional (𝑮𝒂𝒇). Restando, assim, os parâmetros mecânicos: coeficiente de atrito viscoso 

do eixo (𝒃), momento de inércia do rotor (𝑱) e a força constante de atrito de Coulomb (𝑪). 

3.1 Resistências de campo e armadura 

As resistências 𝑅𝑎 e 𝑅𝑓 foram obtidas por meio de medições de tensão e corrente 

CC. Primeiramente, o motor foi alimentado em condições normais de operação, com uma 

corrente 𝑖𝑓 de aproximadamente 0,5 A e 𝑖𝑎 de 0,35 A (𝑣𝑎 de 12 V). Assim, as leituras 

ocorreram quando os enrolamentos do motor atingiram uma temperatura estável. 

Para a obtenção das resistências de campo e armadura, as tensões e a 

correntes CC em cada enrolamento foram medidas após o transitório para eliminar a 

influência das indutâncias. Além disso, o enrolamento de campo foi excitado enquanto o de 

armadura permanecia desenergizado e vice-versa, para que o primeiro não induzisse 

tensão no segundo. 

Identificou-se que a resistência de armadura é variável e depende da posição 

em que se encontram as escovas no rotor quando o motor está estático, porém, obtém-se 

um valor médio dessa grandeza quando o rotor está rotacionando. Para isso, um 

tacogerador acoplado ao eixo do motor CC foi utilizado para manter o rotor rotacionando 

durante as medições na armadura desse último. As resistências do enrolamento de 

armadura e campo foram calculadas através da primeira Lei de Ohm. A tensões e correntes 

impostas para o campo, 𝑣𝑓 e 𝑖𝑓 , e para a armadura, 𝑣𝑎 e 𝑖𝑎, são mostradas junto com os 

resultados na Tab. 1. 

Tabela 1: Resultados das medições e das resistências de campo e armadura resultantes. 

(a) Resistência de campo (b) Resistência de armadura 
 

𝑣𝑓 (V) 

 

𝑖𝑓 (A) 

 

𝑅𝑓 (Ω) 
 

𝑣𝑎 (V) 

 

𝑖𝑎 (A) 

 

𝑅𝑎 (Ω) 
 

    
 

5,10  0,50  10,20  12,00  0,86  13,95 
 

 

3.2 Indutâncias de campo e armadura 

As indutâncias 𝐿𝑎 e 𝐿𝑓 foram obtidas por meio de medições da corrente CC. 

Novamente, o motor foi alimentado em condições normais de operação com uma corrente 

𝑖𝑓 de aproximadamente 0,5 A e 𝑖𝑎 de 0,35 A (𝑣𝑎 de 12 V), e as leituras ocorreram quando 

os enrolamentos do motor atingiram uma temperatura estável. 
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Para a obtenção das indutâncias, primeiramente, mediu-se a resistência de 

armadura na posição em que o rotor se encontrava e as correntes foram medidas em cada 

enrolamento durante o transitório, através de um resistor shunt de 0,1 Ω. Desse modo, a 

tensão medida no resistor shunt através do osciloscópio foi dividida por sua resistência para 

se obter a corrente no enrolamento. O transitório de corrente foi resultado da aplicação de 

um degrau de tensão em cada enrolamento, mantendo a corrente em 0,5 A. 

Após a aquisição da curva do transitório de corrente em cada enrolamento, o 

software MATLAB foi utilizado para encontrar a função de transferência estimada que se 

aproxima de cada curva por meio do método dos mínimos quadrados. Os resultados 

apresentados na Figura 2 para as correntes de campo e armadura fornecem uma resposta 

coerente com um sistema de primeira ordem e permitem a obtenção das respectivas 

constantes de tempo.  

Figura 2 - Resposta do transitório de corrente das medições e das funções de 

transferência estimadas. 

(a) Corrente de campo (b) Corrente de armadura 

  
 
O inverso do polo da função de transferência estimada de primeira ordem resulta 

na constante de tempo da curva de corrente. Assim, com os valores de resistência e das 

constantes de tempo obtidos, 𝐿𝑎 e 𝐿𝑓 foram calculadas, sendo demonstrados na Tab. 2. 

Tabela 2: Resultados das medições e das resistências de campo e armadura resultantes. 

(a) Indutância de campo (b) Indutância de armadura 
 

𝑅𝑓 (Ω) 

 

𝜏𝑓 (s) 

 

𝐿𝑓 (mH) 
 

𝑅𝑎 (Ω) 

 

𝜏𝑎 (s) 

 

𝐿𝑎 (mH) 

 

    
 

10,20  30,64  312,60  18,42  7,44  137,04 
 

3.3 Indutância mútua mocional 

A indutância mútua mocional 𝐺𝑎𝑓 é também chamada mútua rotacional entre os 

enrolamentos de armadura e de campo indutor, e pode ser determinada pela Eq. (2). 
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Com o circuito de campo do motor alimentado e o de armadura em aberto a 

corrente na armadura será nula, então o valor da tensão nos terminais da armadura 

corresponderá integralmente à tensão induzida nela. Assim, mede-se em regime 

permanente a corrente de campo 𝑖𝑓, a tensão induzida na armadura 𝐸𝑎 e a velocidade do 

rotor 𝜔, que neste caso foi medida com o auxílio de um encoder incremental. Têm-se os 

resultados da Tab. 3 para valores de corrente próximas ao ponto de operação. 

Tabela 3 – Resultado das medições para obtenção de 𝐺𝑎𝑓 

𝑖𝑓 (A) 𝐸𝑎 (V) 𝜔 (rad/s) 𝐺𝑎𝑓 (mH) 

0,204 1,97 32,098 300,86 
0,300 2,27 32,249 234,63 
0,304 1,74 22,461 254,83 
0,400 2,90 32,513 222,99 
0,500 3,00 32,452 184,89 
0,601 3,35 31,376 177,65 

Apesar de inconstante para a faixa de correntes de campo empregada, pode-se 

adotar o valor da mútua rotacional em torno de um ponto de operação. Neste caso para 𝑖𝑓 

igual a 0,50 A, 𝐺𝑎𝑓 =184,89 mH). 

3.4 Coeficientes de atrito viscoso e seco 

No circuito elétrico equivalente na armadura de um motor, em regime, a tensão 

nos terminais da armadura alimenta a tensão induzida na armadura mais a queda de tensão 

provocada pela resistência na armadura, conforme a Eq. (8), 

𝒗𝒂 = 𝑮𝒂𝒇𝒊𝒇𝝎 + 𝑹𝒂𝒊𝒂 (8) 

Já a potência eletromecânica 𝑃𝑒, corresponde a tensão nos terminais menos as 

perdas no cobre (ignorando as perdas no ferro), de acordo com a Eq. (9), 

𝑷𝒆 = 𝒗𝒂𝒊𝒂 − 𝑹𝒂𝒊𝒂
𝟐 = 𝑬𝒂𝒊𝒂 (9) 

Em regime permanente a potência eletromecânica é o produto do torque 

eletromecânico pela rotação, conforme Eq. (5). Considerando a Eq. (6) (Teorema do 

Momento Angular) onde o torque de carga é zerado, chegou-se a Eq. (10), 

𝑮𝒂𝒇𝒊𝒇𝒊𝒂 = 𝒃𝝎 + 𝑪 (10) 

 
A partir da Eq. (10) e com o valor de 𝐺𝑎𝑓 conhecido, mantém-se o valor da 

corrente de campo próximo referente ao ponto de operação (𝒊𝒇 = 0,5 A), varia-se a corrente 

de armadura e registram-se suas respectivas velocidades angulares, obtendo-se os 

coeficiente 𝑏 e 𝑐 pelos parâmetros da reta. Na Fig. 3 pode-se verificar o comportamento 
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linear previsto e um atrito viscoso inferior ao seco em todo o espectro medido. Por regressão 

linear, obtém-se 𝑏 (estimado em 42,5 µN.m.s/rad) e 𝑐 (estimado em 15,32 mN.m). 

 
Figura 3 – Curva experimental para obtenção do atrito 

 

3.5 Momento de inércia 

Uma das maneiras de se avaliar o momento de inércia 𝐽 é impondo uma rotação 

determinada e desligar a alimentação em seguida. A partir do comportamento da velocidade 

angular do rotor, que estará submentido apenas às forças de atrito, a Eq. (6) é reduzida 

para a Eq. (11), 

𝒅𝝎

𝒅𝒕
= −

𝒃

𝑱
𝝎 −

𝑪

𝑱
 (11) 

A resposta temporal da rotação tende a uma reta decrescente devido às forças 

de atrito seco serem maiores que as viscosas, principalmente nas rotações mais baixas. 

Assim uma estimativa do momento de inércia corresponde ao coeficiente da Fig. 4. O valor 

do coeficiente da reta corresponde a �̇� é de 550 rad/s², fornecendo um momento de inércia 

𝐽 de 27,85 x 10-6 N.m.s²/rad. 

Figura 4 – Curva experimental para obtenção do momento de inércia 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A correta modelagem e identificação dos parâmetros de motores são pontos 

cruciais em qualquer projeto de controle de máquinas elétricas. Com este intuito, este 

trabalho demonstrou como obter de forma sistemática os parâmetros elétricos e mecânicos 

de um motor de corrente contínua a partir de seu modelo não-linear. A importância de se 

identificar corretamente as forças de atrito é citada, onde principalmente para máquinas 

simples e que trabalham em baixas rotações, estas forças podem ter maior influência na 

dinâmica da máquina. 

Para trabalhos futuros, sugere-se usar uma expansão deste procedimento para 

a identificação paramétrica de máquinas síncronas e de indução. 
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Resumo: A área de construção civil vem crescendo e uma das preocupações está nas questões relacionadas 
ao bem estar dos trabalhadores, especificamente na ergonomia. Uma destas necessidades está no transporte 
e acondicionamento de materiais que geralmente é realizado através de caçambas de entulho, onde, em 
diversos casos, os trabalhadores realizam um esforço excessivo para acondicionar os materiais. O processo 
de projeto e desenvolvimento de produto é uma atividade relacionada à engenharia e indústria, através desta 
pode-se chegar a soluções inovadoras e assim gerar benefícios aos usuários, como é o caso do 
desenvolvimento de novos produtos. Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do 
projeto conceitual de uma caçamba para entulho com reservatório basculante, esta que vem sendo muito 
utilizada na área de construção civil e afins, no que diz respeito a remoção de destinação adequada de 
resíduos. A metodologia utilizada se caracteriza por meio de pesquisa tecnológica, que busca a geração de 
novos produtos. Inicia-se com o projeto informacional, onde são levantados os dados referentes às 
necessidades básicas e características iniciais. Posteriormente é desenvolvido o projeto conceitual onde se 
buscam soluções para as funções aplicadas ao produto e por fim o projeto detalhado onde é apresentada 
uma visão geral do conceito proposto. Os resultados mostram que o projeto final é um produto inovador para 
problemas relacionados a ergonomia dos usuários de caçambas estacionárias, uma vez que o esforço 
utilizado pelo operador é reduzido significativamente. 
 
Palavras-Chave: Inovação, Construção civil, Caçamba, Projeto conceitual. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A área de construção civil ocupa um lugar de destaque na economia do país, 

possuindo grandes investimentos financeiros, apresenta destaque negativo devido ao 

grande número de acidentes de trabalho relacionados aos ambientes insalubres onde são 

expostos os trabalhadores (LONGEN, 2016). Uma das preocupações na área de 

construção civil está relacionada as condições ergonômicas dos trabalhadores e 

operadores, em alguns casos são expostos a condições de trabalho onde se necessita um 

elevado esforço físico. Estas ações geralmente são realizadas em ritmo acelerado em 

condições desfavoráveis, alinhado ao risco de acidentes típicos destas atividades 

(PEREIRA et al, 2015). De acordo com Moura & Moura (2019) uma preocupação nos 

estudos do Processo de Desenvolvimento de Produto são as considerações com relação à 

ergonomia, este procura a adaptação de produtos as características dos usuários. Essas 

características vêm sendo um grande campo de pesquisa nos trabalhos de 

desenvolvimento tecnológico. 

Projeto considerando a ergonomia é uma metodologia e anteprojeto que é 

aplicada durante as fases do desenvolvimento de um produto ou processo com o objetivo 

de maximizar as características ergonômicas do objeto em estudo. Conforme Pahl et al., 

(2013) a ergonomia parte de características, habilidades e necessidades do indivíduo para 

cuidar das relações entre o indivíduo e o produto técnico. Com isso pode-se através de uma 
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configuração adequada adaptar o produto ao usuário. Para Pahl et al., (2013) para um 

projeto considerando a ergonomia é conveniente levar em consideração aspectos: 

biomecânicos, fisiológicos e psicológicos. A identificação dos requisitos ergonômicos pode 

ser realizada pela abordagem direcionada ao objeto, quando o produto técnico é 

considerado definido, ou pela abordagem direcionada a ação quando ainda nenhum objeto 

pode ser definido (PAHL et al, 2013). Na consideração direcionada ao objeto recomenda-

se utilizar uma lista de busca de objetos com auxílio de uma lista de verificação que incluem 

função; princípio de funcionamento; configuração; energia; material; sinalização e 

segurança. 

De acordo com o exposto este trabalho tem como objetivo desenvolver um 

projeto conceitual de uma caçamba para entulhos com reservatório basculante, alinhado 

as diretrizes de desenvolvimento de produtos e especificamente direcionado a 

maximização da ergonomia. Com isso espera-se reduzir o esforço realizado pelo 

trabalhador durante o processo laboral na utilização deste tipo de produto. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Metodologicamente o trabalho caracteriza-se por meio de pesquisa tecnológica, 

que busca a geração de novos produtos. Em termos de objetivos este pode ser classificada 

como pesquisa exploratória, onde se visa compreender o problema atual para então propor 

uma solução. Os procedimentos utilizados incluem pesquisa de campo, através do 

acompanhamento das atividades in loco, especificamente trabalhadores da construção 

civil; pesquisa na literatura e bancos de patentes, para busca de possíveis soluções já 

existentes; e levantamentos de dados através de entrevistas com especialistas e usuários 

de caçamba de entulho.  

O procedimento metodológico do trabalho está dividido em quatro etapas 

conforme mostra a Figura 1. Este se inicia com o Planejamento do projeto onde são 

definidas as diretrizes iniciais relacionadas ao processo de desenvolvimento do produto. Na 

sequência inicia-se a etapa de desenvolvimento do produto, onde são aplicados o método 

e as ferramentas para a criação do conceito, nesta etapa são desenvolvidas as três fases, 

o projeto informacional; conceitual e preliminar. Por fim se apresenta um modelo conceitual 

para o produto.  

Figura 01 – Fluxo metodológico adotado neste trabalho 

 

Fonte: Autores (2020) 

Planejamento do 
projeto

Projeto 
informacional

Projeto 
conceitual

Projeto 
preliminar
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Neste fluxo inicialmente é realizado o planejamento do projeto, onde se descreve 

a problemática e se apresenta uma declaração de escopo sobre o projeto, esta faz uma 

compilação das principais informações referente ao desenvolvimento do produto. Na 

sequencia é realizado o projeto informacional onde são analisadas as opções de construção 

através da ferramenta Benchmark, nesta etapa também é realizada uma pesquisa de 

mercado para avaliar as reais necessidades dos usuários, esses dados são clarificados 

com auxilio da matriz QFD. Posteriormente é realizado o projeto conceitual onde a visão de 

mercado obtida da fase do projeto informacional é convertida em um conceito tecnicamente 

viável. Por fim no projeto preliminar é desenvolvido o desenho do produto, onde este é 

apresentado e descrito. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Planejamento do projeto   

 
A utilização de caçambas para despejo e destinação de entulho em obras é um 

recurso muito utilizado por empresas e trabalhadores autônomos, em diversos casos são 

realizadas adaptações para facilitar o acondicionamento destes materiais no interior das 

caçambas, como pode-se observar na Figura 2. Isso ocorre devido a dificuldade de se 

elevar os carrinhos de transporte até o interior do compartimento, com isso aumenta-se 

consideravelmente o esforço do usuário, bem como, proporcionar risco de acidentes de 

trabalho. 

 
Figura 02 – Exemplo de utilização de caçamba em condição de risco. 

 

Fonte: Autores (2020) 

 
A Tabela 1 apresenta a declaração de escopo do projeto, esta mostra um resumo 

das principais características e informações relacionadas ao planejamento, bem como suas 

limitações e premissas.  
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Tabela 01 – Declaração de escopo 

Título do Projeto Caçamba com Rampa Basculante 

Nome Fantasia Caçamba Mix 

Justificativa 

Visando solucionar os problemas relacionados à 
ergonomia e segurança do trabalho, faz-se necessário 
um dispositivo para solucionar os problemas encontrados 
nos métodos atuais de despejo de entulhos manuais em caçambas 
estacionárias 

Objetivos 

− Desenvolver uma caçamba com reservatório basculante 
facilitando o despejo de entulho no seu interior; 

− Minimizar o esforço físico do operário; 

− Obedecer a critérios de ergonomia; 

− Diminuir riscos de acidente de trabalho; 

− Proporcionar praticidade na realização do trabalho; 

Partes envolvidas  
Clientes: Este produto é destinado a empresas que 

fazem locações de cambas estacionárias para obras civis 

ou para autônomas que necessitam deste serviço. 

Lista de 
Produto(s)  

Caçamba com Rampa Basculante. 

Premissas 

Devido à falta de concorrência no mercado, este produto 

atinge um público ainda não explorado, voltado para 

empresas que fazem locações de caçambas estacionárias 

para empresas do ramo da construção civil e afins. 

Limitações e 

Restrições 

− Risco inicial de não aceitação do mercado; 
− Preço superior aos métodos atuais para despejar entulho 

dentro das caçambas estacionaria 

Fonte: Autores (2020) 

 
3.2 Projeto informacional  

Nesta etapa foi realizada uma pesquisa de Benchmark, esta tem como objetivo 

avaliar o mercado e potenciais concorrentes uma vez que se analisa suas estratégias 

adotadas e possibilita criar novas ideias. Na Figura 3 pode-se observar alguns exemplos 

de soluções encontradas no mercado para melhorar as condições de trabalho dos usuários 

de caçambas. 
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Figura 03 – Opções de Rampa para caçamba de entulho 

  

Fonte: Imagens disponíveis na internet 

 

Na sequência foi realizada uma pesquisa de mercado para entender quais as 

reais necessidades dos clientes para este produto. No total foram entrevistadas 29 pessoas 

entre trabalhadores da construção civil e autônomos usuário de caçambas para entulho, 

conforme pode-se observar no Quadro 1, onde são apresentados alguns resultados desta 

pesquisa.  

Quadro 01 – Pesquisa de mercado 

 

Fonte: Autores (2020) 
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Figura 04 – Matriz QFD (parcial) 

 

Fonte: Autores (2020) 

 

Posteriormente estas informações foram compiladas com auxílio da matriz QFD 

(Quality Function Deployment) proposta por Akao (1990), mostrada parcialmente na Figura 

4, com isso pode-se converter estas informações coletadas em requisitos de projeto. Essa 

matriz forneceu informações relevantes, principalmente com relação aos fatores 

diretamente ligados à qualidade percebida pelo cliente, como o preço de custo e a 

ergonomia do produto. A matriz também indicou os principais requisitos do produto em 

relação ao seu projeto, em sequência por ordem de importância. 

 
3.3 Projeto Conceitual   

 
No projeto conceitual é realizada a transformação da visão de mercado obtida 

da fase do projeto informacional em um conceito tecnicamente e mercadologicamente 

atrativo. Para isso são criadas alternativas de projeto que devem ser analisadas de acordo 

com sua viabilidade.  Nesta etapa uma ferramenta utilizada foi a modelagem funcional do 

produto que mostra quais as relações funcionais de cada componente do equipamento, 

conforme mostra a Figura 5. Com isso pode-se compor algumas configurações para se 

determinar a melhor viabilidade de cada função e propor uma solução viável e desenvolver 

o conceito do produto. 
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Figura 05 – Modelagem funcional 

 

Fonte: Autores (2020) 

3.4 Projeto preliminar  

 
Nesta fase é apresentado o projeto preliminar, onde o conceito do produto é 

criado em CAD (computer aided manufacturing). Foi utilizado o software SolidWorks® para 

desenvolver o projeto tridimensional do produto, este é mostrado na Figura 6, onde se 

observa o conceito final (Fig 6-a) e um detalhe do sistema basculante (Fig. 6-b) realizado 

com auxílio de um motor elétrico de indução com potência de 1 cv, alinhado ao sistema de 

coroa e eixo-sem-fim. 

 
Figura 06 – Projeto preliminar  

 

Fonte: Autores (2020) 
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O sistema foi desenvolvido para ser adaptado a qualquer caçamba de entulho, 

sendo necessário apenas algumas adaptações como a fixação dos pontos de apoio que 

podem ser realizadas através da soldagem de placas de suporte nas extremidades das 

mesmas. Assim os usuários podem realizar o acionamento do dispositivo através de um 

botão seletor que faz o comando de subida e decida do material. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O equipamento desenvolvido neste trabalho seguiu a metodologia de 

desenvolvimento de produtos, este percorreu as principais etapas do processo para criar 

um produto desde o planejamento, projeto informacional, projeto conceitual e o projeto 

preliminar. Este foi criado para se ser acoplado às caçambas e suas medidas, materiais e 

pintura serão realizados conforme norma NBR 14728 que se refere às caraterísticas 

construtivas das caçambas estacionárias. Para que este dispositivo seja manuseado com 

segurança pelos trabalhadores sem que haja a necessidade de um treinamento específico. 

Espera-se que o operador possa alocar os entulhos à caçamba apenas com acionamento 

elétrico sem necessidade de esforço e diminuir majoritariamente riscos relacionados à 

segurança.  

O projeto “caçamba Mix” apresenta uma solução inovadora para o problema de 

descarte de resíduos dentro das caçambas estacionárias. Este dispositivo acoplado às 

caçambas permite que o descarte seja efetuado de uma maneira ergonômica, com maior 

facilidade e proporcionando melhor eficiência do tempo. 

Os objetivos traçados no início do projeto como: reduzir o esforço físico do 

operário, obedecer a critérios de ergonomia e diminuir os riscos de acidentes de trabalho, 

proporcionando facilidade de trabalho, foram atingidos ao longo do projeto. Por fim como 

sugestão para trabalhos futuros pode-se construir o protótipo e analisar pontos específicos 

relacionados a motorização, proteções, sensores e acionamentos, para que o projeto possa 

ser finalizado e produzido comercialmente.  

Cabe ressaltar que neste projeto não foram abordadas as normas de segurança 

do setor de construção civil, assim como recomendações futuras pode-se adequar este 

projeto a estas normas. É importante destacar também que para a utilização deste produto 

se faz necessário a utilização dos EPI’s (equipamento de proteção individual), como luvas 

e capacete. 
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Resumo: Hidróxidos duplos lamelares (HDLs) são materiais que possuem sua estrutura em camadas. São 
promissores devidos as suas propriedades térmicas. A presente revisão tem por objetivo apresentar os 
resultados de trabalhos publicados nos últimos três anos que evidenciam o aumento da estabilidade térmica 
de polímeros. Para tal, analisou-se as curvas de análises termogravimétricas para fins comparativos. Dessa 
forma, em todos os trabalhos consultados a utilização de HDLs incorporado ao material acarretou o aumento 
da estabilidade térmica, demonstrando a eficiência desse tipo de material para essa finalidade. 
 
Palavras-Chave: Polímeros; degradação térmica; aditivos; 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os hidróxidos duplos lamelares (HDLs) são moléculas com fórmula geral [Mll
1-x 

MIII
x (OH)2] [An-

x/n·mH2O], onde MII representa um cátion divalente (Ca2+, Mg2+, Zn2+, Co2+, 

Ni2+, Cu2+, etc), MIII representa um cátion trivalente (Al3+, Cr3+, Fe3+, Co3+, Ga3+, etc), An- 

representa um ânion n-valente (YAHYAOUI et al. 2018). 

Quando um cátion divalente é substituído por um cátion trivalente isso gera um 

excesso de carga positiva em sua camada. Assim, se faz necessário intercalar ânions a fim 

de atingir a neutralidade eletrostática (SAMUEI; RAD; REZVANI, 2020). Esses ânions, 

somados à água, causam o empilhamento de suas lamelas. Os centros dos HDLs são 

ocupados por cátions di ou trivalentes. Em seus vértices se encontram as hidroxilas e, entre 

as lamelas, ficam os ânions e moléculas de água. O espaçamento basal é definido como a 

espessura da camada lamelar somada à camada interlamelar. A Figura 1 apresenta a 

estrutura de um HDL (SILVA, 2019). 

 

Figura 1: Representação esquemática da estrutura do HDL. 

 

Fonte: Silva Neto (2020) 

 

 Esses compostos foram sintetizados pela primeira vez por Feitknecht, em 1933, 

o qual utilizou de uma reação de precipitação controlada de soluções com cátions metálicos 
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e base (SILVA NETO, 2020). Atualmente há diversos métodos descritos para a obtenção 

de HDLs, cada qual podendo ser adotado visando qual será sua utilidade. Os mais comuns 

são método de coprecipitação, o qual pode realizado com pH variável ou constante, método 

sal-óxido, síntese hidrotérmica, substituição do ânion interlamelar.  Outros métodos de 

síntese mais recentes estão sendo estudados e podem ser encontrados na literatura, como 

por exemplo: métodos eletroquímicos, síntese em emulsão sol-gel, com ultrassonificação 

ou com uso de micro-ondas (BENDINELLI, 2017). 

As aplicações desse material são as mais variadas, devido a possibilidade de 

mudança na sua composição, como, por exemplo, os cátions e suas proporções, ânions 

etc. Eles são utilizados como adsorventes em águas residuais, principalmente para 

remoção de compostos orgânicos, inorgânicos, corantes sintéticos e metais pesados. Além 

disso, essa classe de materiais ainda é utilizada para captura e separação de CO2, aditivos 

em polímeros entre outros (TIMÓTEO et al., 2019).  

A decomposição térmica desse material pode ser descrita em três fases: a 

primeira refere-se basicamente a eliminação das moléculas de água adsorvidas e de 

hidratação. Essa etapa ocorre em aproximadamente 200ºC e depende de fatores 

qualitativos e quantitativos, tais como a composição química do HDL, ânions intercalados, 

proporção entre os cátions etc.  A segunda etapa (entre 300 e 500 ºC) ocorre a 

decomposição de parte das hidroxilas e ânions, o que produz óxidos-hidróxidos mistos. 

Assim, o HDL perde sua estrutura original, formando óxidos com caráter básico, com maior 

estabilidade e estrutura cristalina. Em temperaturas superiores a 500 ºC, ocorre a 

decomposição das hidroxilas que ainda restaram das etapas antecedentes fazendo com 

que o material perca sua estrutura lamelar e tornando-se um material amorfo (SILVA NETO, 

2020). 

Sua estrutura cristalina e possibilidade de troca iônica tornam os HDLs possíveis 

promissores para melhora da estabilidade térmica de outros materiais (SILVA NETO, 2020). 

Dessa forma, os HDLs apresentam-se como uma classe de materiais que podem ser 

utilizados na forma de aditivos para essa finalidade. Nesse contexto, o presente trabalho 

tem por objetivo realizar uma revisão da literatura acerca da melhora na estabilidade 

térmica de outros materiais com o uso de hidróxidos duplos lamelares. 

 

METODOLOGIA  

 

A revisão da literatura foi feita por meio da análise de artigos científicos publicados 

durante os últimos 3 anos. Dessa forma, utilizou-se as análises termogravimétricas como 

parâmetro comparativo.  
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REVISÃO DOS TRABALHOS 

 

Os polímeros são uma classe de materiais utilizados nos mais diversos campos 

industriais. Nesse contexto, os compósitos poliméricos surgiram como uma maneira de 

melhorar propriedades destes materiais ou modificá-las, de acordo com sua aplicação. 

Melhorar a sua propriedade é importante para ampliar e otimizar as possibilidades de uso 

dessa classe de materiais. Em alguns casos, o uso de polímeros é limitado devido a sua 

inflamabilidade e, como consequência, geração de fumaça, muitas vezes tóxicas ao ser 

humano. Para tal, os HDLs podem ser utilizados em polímeros a fim de aumentar sua 

estabilidade térmica. Abaixo, são apresentados os resultados de alguns trabalhos 

publicados entre 2018 e 2020 que utilizam o HDL para melhorar as propriedades térmicas 

de um polímero. 

Um estudo de Zhang et al. (2018) utilizou a intercalação de HDLs com ácido 

fosfotúngstico (nomeado PWA-HDL) para aumentar a estabilidade térmica do poliácido 

lático (PLA), associado a um retardante de chama intumescente (IFR). Embora seja um 

polímero promissor por sua biodegradabilidade, seu uso em aparelhos eletrônicos e 

automotivos tem aumentado significativamente nos últimos anos, porém muitas 

potencialidades do polímero se perdem devido a sua baixa estabilidade térmica. Os autores 

obtiveram resultados positivos os quais demonstraram que o IFR em conjunto com PWA-

HDL obtém melhores resultados quando comparados a apenas o IFR ou Mg-Al/HDL.  

PLA/IFR e PLA/IFR/PWA-HDL foram preparados fundindo o polímero uma 

extrusora de parafuso duplo. As curvas das análises apresentadas na Figura 2 mostram 

que o HDL apresentou dois estágios de perda de massa. O primeiro (entre 100 e 200 ºC) 

devido à perda de água interlamelar e o segundo (entre 250 e 600 ºC) devido a eliminação 

do ânion carbonato e desidroxilação das camadas de hidróxido. O PWA-HDL também 

demonstrou dois estágios, o primeiro devido à perda de água e o segundo pelo colapso da 

estrutura. Portanto, pode-se perceber a maior estabilidade térmica do PWA-HDL, que 

possui 72% de resíduo a 800 ºC enquanto o HDL possuía 55%.  
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Figura 2: Curvas das análises termogravimétricas do HDL (a) e PWA-HDL (b).

 
Fonte: Zhang et al. (2018) 

 
A Figura 3 representa as curvas das análises termogravimétricas dos compósitos 

poliméricos. Pode-se observar que o PLA inicia sua decomposição a 312 ºC e possui 

apenas um estágio de decomposição entre 312 e 380 ºC. Quando comparados os aditivos 

utilizados, o PLA com agente intumescente (PLA-IFR) apresentou melhor desempenho que 

o PLA puro, porém desempenho inferior quando adicionado também HDL 2%. Porém, o 

compósito que apresentou menor perda de massa e maior percentual de resíduo foi o 

PLA/IFR/2.0PWA-HDL, apresentando ao final 13,2% de resíduo, enquanto o poliácido 

láctico apresentou 1,4% de resíduo, PLA/IFR 7,8% e PLA/IFR/2.0LDH 9,9%.  

 

Figura 3: Curvas da análise termogravimétrica do polímero (poli acido lático) e compósitos 

poliméricos 

 

Fonte: Zhang, et al. (2018) 

Uma pesquisa de Lee et al. (2019) se propôs a aumentar a estabilidade térmica 

do acetato-vinila de etileno (EVA) por meio de compósitos poliméricos com HDL intercalado 

com ânions surfactantes. Para tal, utilizou-se Mg2Al-HDLs com ânions dodecilsulfato (DS), 

dodecilbenzeno sulfonato (DBS) e estearato (AS). Foram preparados por método de 

coprecipitação. Os compósitos EVA-HDL foram obtidos por dissolução em tolueno. 
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A Figura 4 apresenta dos resultados das análises termogravimétricas do 

polímero e compósitos. Observa-se que tanto polímero quanto os compósitos EVA-HDL 

apresentam dois estágios em sua decomposição térmica, porém com diferenças 

significativas nas temperaturas de decomposição térmica entre os compósitos e o polímero. 

Os compósitos apresentam menor perda de massa em função do tempo.  

 

Figura 4: Curvas da análise termogravimétrica do (a) EVA, (b) DS-HDL/EVA, (c) DBS-

HDL/EVA e (d) SA-HDL/EVA 

 

Fonte: Lee et al. (2019) 

 
Um estudo proposto por Jin et al. (2019) demonstrou que a incorporação do HDL 

intercalado com ácido esteárico e modificado com MoOx na matriz de polipropileno (PP) 

demonstrou um aumento da estabilidade térmica do polímero. No estudo em questão, o 

MgAl-HDL foi preparado pelo método de coprecipitação. Para fins comparativos o HDL 

intercalado com o ácido esteárico foi preparado pelo mesmo método foi denominado de S-

HDL. A análise termogravimétrica demonstrou que o formato das curvas dos compósitos e 

do PP puro são bastante semelhantes, embora demonstrem valores diferentes a respeito 

da perda de massa em função da temperatura, como demostra a Figura 5. O compósito 

com melhor resultado no que diz respeito ao aumento da estabilidade térmica nessa 

pesquisa, foi o PP-S-Mo/HDL o qual apresentou temperatura 402,1 ºC para perda de 50% 

de massa inicial.  

 

Figura 5: Curvas das análises termogravimétricas do PP e compósitos. 
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Fonte: Jin et al. (2019) 

 

Em outro trabalho Zhang et al. (2019) estudaram a respeito do aumento da 

estabilidade térmica de resinas epóxi (EP). Para tal, o Mg-Al/HDL foi preparado por 

coprecipitação utilizando dodecilbenzeno sulfonato de sódio (DBS). Para a incorporação 

dos produtos na matriz polimérica MgAl@NiCo (2, 2,5, e 3% em massa) e MgAl (2 e 2,5% 

em massa) foram dispersos na resina com temperatura controlada em 140 ºC por 2 h. Foi 

adicionado diaminodifenil sulfona (30:100 partes de polímero), a solução agitada ainda com 

temperatura controlada e posteriormente filtrada a vácuo para a remoção de bolhas, e por 

fim o produto foi colocado em um molde.  

A Figura 6 demonstra as curvas das análises termogravimétricas (ATG) dos 

compósitos com 2,5% de MgAl e MgAl@NiCo.  

 

Figura 6: Curvas de ATG dos compósitos com 2,5% de MgAl e MgAl@NiCo. 

 

Zhang et al. (2019) 

 

Pode-se observar que todas as curvas apresentam apenas um estágio de 

decomposição. A temperatura de perda de 5% de massa (T5%) foram menores do que do 

polímero puro, o que pode ser explicado pela rápida degradação térmica do HDL e efeito 
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catalítico dos metais contido neste. Comparando os dois compósitos no que tange a T5%, 

aquele que continha MgAl@NiCo apresentou valores um pouco superiores ao EP/2,5% 

MgAl, provavelmente devido a melhor dispersão do primeiro na matriz polimérica, 

aumentando a eficiência do efeito de barreira no compósito. Além disso, o resíduo final do 

EP/2,5% MgAl@NiCo também se apresentou superior (15,9%), quando comparado ao 

EP/2,5%MgAl (13,1%) e o EP puro (11,6%). 

Nesse contexto, os trabalhos apresentam a capacidade de melhoria da propriedade 

térmica de alguns polímeros no que tange a degradação térmica, quando utilizados HDLs 

com diversas modificações. A Tabela 1 traz uma síntese dos principais pontos dos trabalhos 

supracitados para fins comparativos da estrutura do HDL, polímero em questão, 

modificação química, método de incorporação, concentração mássica, temperatura de 

perda de 50% de massa e massa residual a 600 ºC. 

 

 Tabela 1: Relação entre o polímero, a estrutura química do HDL, o método de incorporação 

na matriz polimérica, concentração mássica e a temperatura com 50% de perda de massa, 

e percentual residual a 600 . 

1 DS HDL 6% 2 DBS-HDL 6% 3 SA-HDL 1% 4 SA-HDL, 3% 5 SA-HDL, 6% 6 SA-HDL, 9%  
7 SA-HDL, 12 % 

Fonte: Os autores (2020). 

Dessa forma, pode-se notar o aumento da temperatura de perda de 50% de massa 

em três dos quatro polímeros apresentados. O poli ácido lático puro tem sua T50% de 451oC, 

tendo aumentado seu valor para até 356,7oC quando aditivado. Já o EVA tem T50% variada 

em até 19oC quando DS-HDL em sua composição. De maneira semelhante, o PP 

apresentou variação de 63oC a mais quando aditivado com S-Mo/HDL. No entanto, a resina 

Estrutura 
do 

HDL 
Polímero 

Modificação 
Química 

Método de 
Incorporação 

Concentração 
Mássica (%) 

T50% 
(°C)  

 
T50% (oC) 
polímero 

puro 

Massa 
residual 
a 600oC 

(%) 
(polímero 

puro) 

Massa 
residual 

a 
600 °C 

(%) 

 
MgAl-
HDL 

Poli 
ácido 
lático 

- 
Ácido 

fosfotungústico 
Fusão 2 

2 
356,7 
356,6 

 
451 

 
1,4 

9,9 
13,2 

MgAl-
HDL EVA 

DS 
DBS 
AS 

Solubilização 
em tolueno 

1 
3 
6 
9 

12 

4531 
4462 
4433 
4414 
4465 
4436 
4437 

 
 
 

434 

 
 
 
… … 

MgAl- 
HDL PP 

Ácido 

esteárico e 

MoOx; 
Ácido 

esteárico; 
MoOx; 

Fusão 20 

 
402,1 
366,4 
369,6 
351 

 
 

339,1 

    
 
 

... ... 

 
MgAl-
HDL 

Resina 
epóxi  

NiCo 
- Solubilização  2,5 

 

≅400 

 

 

≅410 
 

11,6 15,9 
13,1 
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epóxi teve uma diminuição na sua T50%, e porém, concomitantemente teve um aumento na 

sua massa residual a 600oC. 

Portanto, pode-se notar que mesmo em diferentes tipos de polímeros, métodos 

de incorporação e concentração mássica, a utilização de HDLs incorporados na matriz 

polimérica pode resultar em um aumento da estabilidade térmica nos trabalhos 

supracitados.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os trabalhos apresentados na presente revisão demonstraram que os hidróxidos 

duplos lamelares acarretam resultados consideráveis no que tange aumentar a estabilidade 

térmica de materiais poliméricos. Dessa forma, tal melhora depende de alguns fatores, os 

quais devem ser controlados para um melhor resultado, por exemplo, a dispersão do 

material. Essa é alterada de acordo com o método de preparação, como o HDL foi 

modificado, o tipo de HDL, etc.  
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Resumo:  Ao longo dos anos a construção civil vem passando por uma evolução nas formas de projetar e 
construir e as novas tecnologias vêm contribuindo para maior qualidade nesses processos. Depois do sistema 
CAD, precursor do uso do computador para representações gráficas de projetos de arquitetura e engenharia, 
surgiram os softwares baseados na Modelagem da Informação da Construção – ou Building Information 
Modeling (BIM). A tecnologia BIM possibilitou uma representação virtual paramétrica e integrada à edificação, 
estando envolvido em diversas etapas do processo de construção. O presente artigo avalia o atual cenário 
do BIM na região de Criciúma - SC com objetivo de projetar perspectivas futuras para o uso da ferramenta na 
indústria da Construção Civil da região. A partir de uma pesquisa de campo aplicada por meio de 
questionários, constatou-se que cerca de 63% dos participantes não estão trabalhando na plataforma BIM e 
apenas 30% do total avalia seu conhecimento em BIM como “bom” ou “muito bom”. Além disso, menos de 
10% dos participantes utilizou softwares BIM durante a graduação ou ensino técnico. Os resultados 
evidenciam a necessidade de iniciativas que disseminem o conceito e as facilidades que esses softwares 
podem oferecer aos profissionais da área, além de incentivar a adoção da tecnologia. 
 
Palavras-Chave: Modelagem da Informação da Construção. Building Information Modeling. Construção Civil. 
Pesquisa de campo. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

 A indústria da construção civil e as inovações tecnológicas são indissociáveis do 

ponto de vista da evolução de técnicas e métodos. O crescimento da indústria de softwares 

gráficos e da tecnologia da informação, ocorridos desde a década de 1960, fizeram com 

que os programas computacionais se tornassem cada vez mais presentes na indústria de 

Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC).  

A década de 1980 foi marcada por uma evolução nas tecnologias para o 

desenvolvimento de projetos arquitetônicos e complementares (SCHODEK et al, 2007). Os 

desenhos que antes eram a realizados a mão passaram a ser desenvolvidos nos 

computadores com uso do sistema designado Computer Aided Design (Desenho Assistido 

por Computador) - CAD. Por meio de softwares específicos, os projetos agora eram 

representados virtualmente por desenhos bidimensionais (2D). A tecnologia CAD foi 

considerada uma grande inovação para a construção civil, visto que o processo, até então 

manual, propiciou uma melhor apresentação dos projetos, diminuiu o tempo de produção e 

aumentou a produtividade.  

Entretanto, há fortes críticas sobre esta maneira de projetar, ao passo que o desenho 

em CAD consiste basicamente em linhas geométricas, sem especificações não 

dimensionais como: volume, cor, custo ou propriedades térmica dos materiais, cabendo ao 
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projetista interpretar e atribuir significado às linhas e demais elementos (AYRES; SCHEER, 

2017; NUNES; LEÃO, 2018). Ayres e Scheer (2007) consideram que o CAD não passa de 

uma prancheta eletrônica e que, na realidade, seria um subuso das ferramentas que a 

informática pode disponibilizar. 

 A evolução em software e hardware, unidas a um mercado cada vez mais 

competitivo que busca excelência e eficiência nas obras, oportunizou a entrada da 

Modelagem da Informação da Construção, o conceito Building Information Modeling – BIM. 

O BIM baseia-se em estabelecer um protótipo virtual com parâmetros exatos de uma 

edificação, tais como geometria precisa e informações detalhadas. Quando implementado 

de maneira apropriadas, o BIM facilita um processo de projeto e construção mais integrados 

que resulta em construções de melhor qualidade com custo e prazo de execução reduzidos 

(EASTMAN, et al., 2014). 

Os programas BIM se mostram responsáveis pela substituição do CAD geométrico 

por modelos 3D parametrizado e a sua difusão configura um relevante vetor de crescimento 

na última década (HILGENBERG et al, 2012). Contudo, a efetiva implementação de 

tecnologias baseadas em BIM na indústria da Construção Civil requerer uma reestruturação 

das empresas e até mesmo dos próprios profissionais por meio de qualificações e aquisição 

de novos equipamentos. 

Portanto, para avaliar o atual cenário do BIM na região de Criciúma - SC e 

projetar perspectivas futuras, foi desenvolvida uma pesquisa de campo, a fim de 

diagnosticar a maneira com a qual os profissionais da Construção Civil vem absorvendo e 

usufruindo os conceitos e vantagens do modelo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, usou-se o método de levantamento 

para coleta de dados através de pesquisa de campo. Segundo Gil (2002), a pesquisa é 

requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou 

então quando a informação disponível se encontra em tal desordem que não possa ser 

adequadamente relacionada ao problema.  

O instrumento escolhido para a coleta de dados foi a aplicação de um 

questionário online pela ferramenta de formulários eletrônicos Google Forms. O 

questionário foi direcionado a profissionais da Construção Civil da região de Criciúma - 

Santa Catarina, escopo da presente pesquisa, e a participação ocorreu de forma voluntária. 
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O formulário eletrônico foi estruturado em três seções. A primeira instrui os 

participantes quanto ao direcionamento e finalidades da pesquisa. Na segunda seção foram 

solicitados dados sobre a formação e atuação profissional dos participantes em perguntas 

fechadas e abertas. Na terceira seção foram tratados de conhecimentos em softwares CAD 

e BIM por meio de questões de múltipla escolha, onde os participantes optaram por uma 

ou mais alternativas. Na última seção também foi incluído um espaço para contribuições 

dos profissionais, com a possibilidade de incluir sugestões e comentários acerca da 

pesquisa. 

As perguntas da segunda e terceira seções foram baseadas nos questionários 

já realizados por Hilgenberg et al. (2012), Khosrowshahi e Arayici (2012), Ribeiro et. al 

(2017), e perguntas originais elaboradas pelos autores. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfil dos profissionais 

 

 A pesquisa recebeu a contribuição de 71 profissionais da Construção Civil de 16 

cidades da região de Criciúma/SC com formações acadêmicas variadas. Cerca de 60% dos 

participantes têm formação em Engenharia Civil (60%), seguido por Arquitetura (26%), 

Técnico em Edificações (18%) e outras formações (4%). Alguns profissionais possuem mais 

de uma formação, sendo grande parte destes com a primeira formação em Técnico em 

Edificações. 

 A maior parte dos profissionais atua na Construção Civil a menos de 5 anos (46,4%), 

seguido por 40,6% que trabalham na área de 5 a 10 anos e 13% de 10 a 20 anos. Embora 

haja uma leve predominância de profissionais com baixa experiência no mercado de 

trabalho, nota-se também uma quantidade significativa de profissionais com média/alta 

experiência.  

A partir do exposto, pode-se observar que os resultados gerais da pesquisa refletem 

predominantemente os profissionais que estão vivenciando os progressos dos softwares 

nos últimos anos. Contudo, apenas 10% dos participantes relatou ter utilizado a plataforma 

BIM durante a graduação ou ensino técnico. Em contrapartida, 96% trabalharam com 

softwares CAD durante a formação e 100% avaliam seus conhecimentos em CAD com 

“bom” ou “muito bom”.  

Esse fato reflete nos softwares empregados, visto que atualmente 98,6% são 

usuários do AutoCAD. Dentre os programas mais utilizados, além do AutoCAD, está o 
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Sketchup, com 51 usuários, e o Revit, com 31 usuários. Além destes, outros 25 programas 

foram citados pelos profissionais nas respostas da pesquisa.  

 

3.2 Utilização e conhecimento da plataforma BIM 

 

Para se analisar os conhecimentos dos profissionais em BIM, foram elaboradas 

algumas questões auto avaliativas. Dos profissionais, 33,8% consideram seus 

conhecimentos como “muito bom” ou “bom”, o que pode ser constatado na Figura 01. Em 

contrapartida, cerca de 66,2% relatou não conhecer softwares BIM ou avaliam seus 

conhecimentos como “ruim” ou “muito ruim”. 

 

Figura 01 – Conhecimento de softwares BIM? - respostas 

 
Fonte: Dos autores (2020) 

 

Apesar da ampla variedade de softwares indicados pelos profissionais, relatado na 

seção anterior, apenas 38% dos usuários tem efetivamente trabalhado na plataforma BIM, 

como pode ser analisado na Figura 02. Esses resultados mostram que, mesmo não tendo 

contato com BIM no meio acadêmico, a maior parte dos participantes - cerca de 86% - 

atualmente utiliza ou pretende empregar o BIM em seus projetos e serviços. 

 

Figura 02 – Tem trabalhado na Plataforma BIM? - respostas 

 
Fonte: Dos autores (2020) 
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Nesse sentido, os profissionais foram questionados quanto a participação de cursos 

de aperfeiçoamentos voltados ao BIM. Cerca de 70% dos participantes relatou que nunca 

realizou cursos, mas pretende realizar futuramente, tanto no formato online/a distância 

quanto presencialmente. Apenas 3 participantes relataram que não pretendem realizar 

cursos voltados ao BIM. 

Nessa linha, uma das questões aborda quais seriam os possíveis motivos que 

impediriam o profissional de adotar um novo software BIM, em que o participante poderia 

optar por uma ou mais respostas sugeridas, ou escrever seus próprios motivos. Mais da 

metade dos profissionais (39 respostas) relata a falta de tempo para dominar o programa, 

além do custo de aquisição dos softwares (30 respostas) e custo de treinamento (22 

respostas). 

 

3.3 Perspectivas futuras para implementação de softwares BIM 

 

Foram solicitados aos participantes que opinassem sobre perspectivas futuras 

em relação a implementação de softwares BIM considerando duas realidades: a região de 

Criciúma e o Brasil como um todo. Na Figura 03 é possível observar os resultados para a 

região de Criciúma. A maior parte dos participantes (58%) acredita que a metade dos 

escritórios da região de Criciúma utilizarão softwares BIM regularmente em 5 a 10 anos. 

Considerando 90% dos escritórios adotando o BIM regularmente (Figura 04), 52,1% 

consideram que esse processo levará de 10 a 20 anos.  

 

Figura 03 – Perspectivas da adoção do BIM em 50% dos escritórios de Criciúma - SC. 

 

Fonte: Dos autores (2020) 
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Figura 04 – Perspectivas da adoção do BIM em 90% dos escritórios de Criciúma - SC. 

 

Fonte: Dos autores (2020) 

 

A nível nacional, as expectativas de adoção do BIM são mais baixas. As Figuras 

05 e 06 mostram as respostas obtidas para os mesmos questionamentos, agora 

considerando todo o Brasil, respectivamente para 50% e 90% dos escritórios. A maior 

parcela dos profissionais acredita que levará de 5 a 10 anos para a metade dos escritórios 

brasileiros adotarem o BIM, e de 10 a 20 anos para atingir 90% dos escritórios. 

 

Figura 05 – Perspectivas da adoção do BIM em 50% dos escritórios do Brasil. 

 

Fonte: Dos autores (2020) 

Figura 06 – Perspectivas da adoção do BIM em 90% dos escritórios do Brasil. 

 

Fonte: Dos autores (2020) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da pesquisa, constatou-se grande parte dos profissionais da Construção 

Civil tem algum conhecimento sobre a plataforma BIM, contudo, atualmente cerca de 63% 

destes não estão trabalhando com BIM e apenas 30% do total avalia seu conhecimento em 

BIM como “bom” ou “muito bom”. Apesar disso, 70% dos profissionais pretendem realizar 

futuramente cursos em BIM, demonstra que uma grande importância vem sido dada a 

plataforma. 

Os resultados evidenciam a necessidade de iniciativas que disseminem o conceito 

e as facilidades que esses softwares podem oferecer aos profissionais da área, além de 

incentivar a adoção da tecnologia. 
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Resumo: Este artigo apresenta uma nova proposta de kit didático para o estudo de integridade de 
sinais em placas de circuito impresso. Devido à alta frequência e os baixos tempos de transição 
entre níveis lógicos surge a necessidade de estudar os fenômenos causados por estas condições. 
O principal objetivo deste kit é suprir a carência de atividades práticas em cursos de compatibilidade 
eletromagnética e proporcionar ao aluno uma sólida compreensão da teoria a respeito das causas 
e efeitos da integridade de sinal em trilhas microstrip. Este dispositivo foi feito para ser usado em 
conjunto com apenas uma fonte de tensão e um osciloscópio, equipamentos que são comuns nos 
laboratórios de eletrônica das instituições de ensino. Os resultados foram obtidos a partir de um 
protótipo com cinco trilhas de diferentes comprimentos. Também fora desenvolvido um 
macromodelo SPICE contendo as características de uma trilha com estrutura microstrip. Com esse 
macromodelo foi possível simular os efeitos da integridade de sinal e comparar com os resultados 
práticos, obtidos através do protótipo, comprovando assim a teoria.  O efeito de reflexão de ondas 
mais expressivo é observado na trilha de 80cm, onde há um sobressinal de 1,9V. O kit referido 
também permite a observação de um meio para a mitigação da reflexão de ondas através do 
casamento de impedâncias. 
 
Palavras-Chave: Integridade de Sinal; Microstrip; Kit didático; Placa de Circuito Impresso; Reflexão de onda. 

1 INTRODUÇÃO 

É notável que, estamos enfrentando o rápido desenvolvimento tecnológico, onde 

surgem problemas de integridade de sinal à medida que as frequências de clock aumentam 

(YIN et al., 2008; CHENG et al., 2016). Além disso, o tempo disponível para resolver esses 

problemas e desenvolver novos produtos está ficando menor (BOGATIN, 2009). Por esta 

razão, o estudo dos efeitos da integridade do sinal são fundamentais para os Projetistas de 

Placas de Circuito Impresso (PCI). 

Durante anos, tendo em busca altas frequências de clock, o tempo de transição entre 

os níveis lógicos foi negligenciado pelos projetistas de PCI. Esse fato levantou problemas 

de integridade de sinal nos projetos de PCI, pois paralelamente ao aumento da frequência 

de clock está a velocidade de transição entre os níveis lógicos. 

A velocidade de transição do sinal em comparação com o comprimento do 

caminho pode nos dizer se a trilha pode ser considerada uma linha de transmissão ou não. 

Quando uma trilha se torna uma linha de transmissão, concluímos que a propagação de 

um sinal através dela não é instantânea; ligados a isso temos uma consequência: a reflexão 

das ondas. A reflexão de ondas é um dos principais problemas de compatibilidade 

eletromagnética (EMC). 
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Para o estudo de tal problema, propõe-se um kit didático. Voltado para 

engenharia elétrica e afins, seu principal objetivo é facilitar a aprendizagem por meio de 

experiências práticas. Buscando promover uma maior compreensão do tema "Integridade 

do Sinal em PCI’s". 

A proposta tem os seguintes fundamentos: apresentar o problema da integridade do 

sinal em PCI’s com estrutura microstrip, analisar suas causas e observar formas de 

minimizar problemas de integridade do sinal. Através do kit os alunos poderão entender a 

importância da velocidade de transição dos níveis lógicos e a influência do comprimento 

das trilhas na integridade do sinal. Além disso, o kit permite que os alunos verifiquem o 

efeito do casamento de impedância para minimizar o fenômeno de reflexão de ondas. 

Também, será possível proporcionar uma aprendizagem mais relevante devido à 

visualização prática de conceitos teóricos (ADASCALITEI, 2006; DEY et al., 2006). 

Além de pequenas dimensões físicas, outros destaques deste kit instrucional 

são: o baixo custo de produção e a operação simples. Para utilizá-lo é preciso apenas de 

uma fonte de alimentação e osciloscópio. Tais características confirmam a viabilidade deste 

kit para uso em cursos de diversos níveis educacionais.  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capitulo serão apresentados uma breve conceitualização sobre o tema de 

compatibilidade eletromagnética. Apresenta-se com conceitos teóricos e técnicos sobre o 

assunto. Ao final, serão apresentadas algumas soluções, para alguns problemas de 

integridade de sinal, cogitadas por outros autores. 

2.1 Educação e Compatibilidade eletromagnética 

 A crescente busca por maiores velocidades nos sistemas digitais proporciona 

um avanço exponencial na tecnologia; em contrapartida, diversos problemas de EMC 

começam a surgir. O designer de sistemas digitais cria uma visão completamente diferente 

dos sinais lógicos de alta frequência, à medida que ele começa a trabalhar com projetos de 

alta velocidade (DEY et al., 2006). O problema de compatibilidade eletromagnética, 

destaca-se como grande influenciador da mudança de pensamento desse projetista. 

Nos termos de EMC, a integridade do sinal corresponde à área de estudo que 

analisa os efeitos capazes de modificar o formato de um sinal. Em geral, refere-se a todos 

os problemas que aparecem em produtos de alta velocidade devido às suas interconexões 

(BOGATIN, 2009). Dentre estes problemas, uma das questões mais importantes abordadas 

neste trabalho é a reflexão de ondas que é caracterizada como um problema de integridade 
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de sinal. Para lidar com isso, é imprescindível que um entendimento, tanto intuitivo quanto 

quantitativo, sobre a integridade do sinal seja adquirido pelo Engenheiro (SILVA et al., 

2009). 

Uma nova metodologia de design de produto é necessária para garantir que os 

problemas de integridade do sinal sejam identificados e eliminados do produto o mais rápido 

possível (BOGATIN, 2009). O ponto principal dessa nova metodologia sugerida por 

(BOGATIN, 2009), é "Compreender a causa raiz dos problemas de integridade do sinal e 

as diretrizes gerais para minimizar esses problemas". Assim, o kit didático apresentado 

neste trabalho atende a essa ideia, ajudando a compreender a integridade do sinal por meio 

de experiências práticas. 

2.2 Adotando o modelo de linhas de transmissão 

Para o projeto de uma trilha em PCI, existem vários formatos de estruturas que 

podem ser empregadas. Quando os sinais empregados são de alta velocidade, as 

estruturas mais comuns são microstrip e stripline (HALL et al., 2009). A microstrip consiste 

em um caminho em uma placa de circuito impresso com apenas um plano de referência. 

Ainda existem dois tipos de microstrip, buried e nonburied. A microstrip buried é uma linha 

de transmissão incorporada ao dielétrico (HALL et al., 2009). Neste trabalho foi utilizada a 

estrutura de microstrip nonburied. 

Sempre que um sinal, digital ou analógico, percorre um caminho de circuito 

impresso, haverá a presença de campos elétricos e magnéticos. Idealmente, o que se 

espera é que o sinal no início da trilha seja igual ao sinal no final da mesma. Entretanto, 

como a velocidade do clock tende a aumentar, aparentemente ilimitada, esses condutores 

terão um efeito significativo na transmissão do sinal e não podem ser ignorados (PAUL, 

2006). 

De acordo com Paul (2006), a velocidade de propagação de um sinal em uma 

trilha microstrip, onde a espessura da PCI é muito maior que a largura da trilha, pode ser 

dada pela equação (1). Nesta equação, 𝑣0 representa a velocidade de propagação de uma 

onda eletromagnética no vácuo e 𝜀𝑟 é a permeabilidade magnética da placa. 

 𝑣 =
𝑣0

√𝜀𝑟 + 1
2

 (1) 

Com a velocidade de propagação (𝑣) e o comprimento (𝐿) do caminho de circuito 

impresso, calcula-se o tempo de propagação (𝑇𝐷), por meio da equação (2). 

 𝑇𝐷 =
𝐿

𝑣
 (2) 
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Para assumir uma trilha como linha de transmissão, é essencial levar em conta 

os valores de TH e TD. Finalmente, uma trilha de PCI é considerada uma linha de 

transmissão quando o valor do tempo de transição (TH) está próximo do tempo de 

propagação do sinal (TD) (PAUL, 2006). 

2.3 Possíveis soluções para a degradação da integridade do sinal 

A integridade do sinal para sistemas digitais está intimamente ligada à reflexão 

de ondas (SILVA et al., 2019). Nas PCI’s, a reflexão de ondas ocorre quando um sinal 

gerado por uma fonte, que é propagada através de uma linha de transmissão, encontra 

uma variação na impedância característica. Neste ponto, parte do sinal é levado até o final 

na linha de transmissão, e outra parte é refletida de volta à fonte de sinal. Assim, a reflexão 

de ondas pode causar sobrecargas de tensão e corrente que causam erros lógicos nos 

sistemas, nos piores casos danificam algum componente (PAUL, 2006). Empregar 

componentes com menor tempo de transição (TH) e projetar trilhas curtas o suficiente são 

algumas formas de enfrentar esses problemas. 

Se o uso de uma tecnologia mais lenta ou trilhas curtas não for uma alternativa, 

duas soluções adicionais são apresentadas. A primeira é manter a impedância constante 

ao longo do caminho, o que pode ser feito manipulando a geometria das linhas de 

transmissão. A segunda é utilizar resistores em pontos específicos para controlar a 

impedância característica da linha de transmissão (BOGATIN, 2009).  

A segunda solução apresentada acima baseia-se no princípio do casamento de 

impedâncias. O casamento de impedâncias visa tornar a impedância da carga igual à 

impedância da fonte, fazendo com que as condições de reflexão mínima do sinal e máxima 

transferência de potência sejam atendidas simultaneamente (DORNELLES, 2015). Para 

implementar o casamento de impedâncias em uma linha de transmissão, basta adicionar 

um circuito equivalente à impedância da fonte. Muitas vezes este circuito é formado apenas 

por uma resistência. 

3 PROPOSTA DO KIT DIDÁTICO 

Este kit didático oferecerá aos alunos de EMC, a oportunidade de relacionar a 

teoria de diversos temas em uma atividade prática com grande valor didático. Os principais 

assuntos necessários para que o aluno entenda e analise os resultados obtidos com o uso 

deste kit são eletromagnetismo e a análise de circuitos elétricos. 

Com a intenção de facilitar, este kit foi projetado para que seu uso fosse feito de 

forma intuitiva. A figura (1) ilustra o esquema de conexão com um osciloscópio 
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convencional. Desta forma é possível observar o comportamento do sinal em trilhas de 

vários comprimentos. 

Figura 1 – Esquema de montagem do kit 

Fonte: Os autores; 

Ao dimensionar uma trilha eletricamente grande, utilizando a razão TH/TD, o aluno 

pode entender a importância de um bom projeto no ponto de vista da qualidade do sinal a 

ser transmitido. De forma prática, ele também pode observar que o tempo de transição (TH) 

é mais responsável pela distorção do sinal do que sua frequência. Em outras palavras, o 

aluno poderá comparar o sinal de entrada e saída.  

O kit foi inteiramente montado em uma PCI retangular de face dupla. Nesta PCI 

foi colocado dois bornes para fazer a alimentação do Circuito Integrado (CI) gerador de 

clock. A saída deste CI de gerador é conectada a um barramento que distribui o sinal para 

todas as trilhas de teste. Cada trilha de teste é acionada através da conexão de um jumper 

com o barramento de sinal. Ao final das trilhas de teste, foi adicionado dois pinos para a 

conexão com o osciloscópio, que atua como uma carga. A parte inferior da PCI é composta 

por uma malha de referência, por onde ocorre o retorno do sinal, caracterizando assim a 

estrutura Microstrip.  

O uso deste kit requer apenas um osciloscópio e uma fonte de tensão contínua, 

que são equipamentos comuns em laboratórios de eletrônica. Trata-se de uma proposta 

simples e barata para o estudo da EMC, especificamente em estruturas de microstrip. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com equação (1), a velocidade de propagação (𝜈) é encontrada para uma 

estrutura microstrip, considerando a permissividade relativa sendo igual a seis (𝜀𝑟 = 6). Esse 

valor será o mesmo para todos os casos subsequentes. Tendo em vista calcular o tamanho 

de cinco trilhas diferentes, com a razão TH/TD de 1, 2, 5, 10 e 20, foi utilizada a equação (2). 

Os resultados podem ser vistos na Tabela 1. 
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Tabela 01 – Comprimento das trilhas e relação TH/TD 

TH (ns) TD (ns) TH/TD 𝐿 (cm) 

5 

5 1 80 

2,5 2 40 

1 5 15 

0,5 10 8 

0,25 20 4 
Fonte: Os autores 

O gerador de sinal empregado, tem como características principais a tensão de 

alimentação 5V, um tempo de transição (TH) fixo de 5ns e sua saída foi programada para 

oferecer um sinal de clock com frequência de 32kHz e 4MHz com a amplitude de 5V. Esta 

é uma característica importante que permite que os alunos verifiquem a importância da 

razão TH /TD em contraste com o uso do critério de frequência fundamental.  

Para testes, este kit foi montado como ilustrado por figura (1). Como pode ser 

visto na figura (2), com o aumento do comprimento do caminho houve um aumento 

considerável nos picos de tensão durante a transição de nível. Na trilha de 4cm, a tensão 

máxima durante a transição atingiu 6,3V, cerca de 0,2V acima do sinal aplicado. No entanto, 

na trilha de 80cm, a tensão máxima durante a transição atingiu 8,0V, aproximadamente 

1,9V acima do sinal aplicado. Os valores de nível lógico alto (5,0V) e nível lógico baixo (0V) 

não apresentam distorções significativas. Este pico de tensão, causado durante a transição 

dos níveis lógicos, pode danificar ou diminuir a vida útil do circuito em que é aplicado. Esse 

conhecimento sobre o projeto é de grande utilidade para os projetistas de PCI’s. Na mesma 

figura é possível observar o atraso de o sinal sofre ao se propagar através de uma longa 

linha de transmissão. 

Figura 02 – Comparação entre o sinal na saída do gerador com a saída de duas trilhas 

Fonte: Os autores 
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Também é importante notar, ainda na figura (2), que o valor mínimo de tensão 

em nível lógico alto, atingido pelo sinal durante a transição, na trilha de 4cm foi de 4,3V, 

assim como o sinal aplicado no início da trilha. Ao contrário da trilha de 80cm em que o 

valor mínimo de nível alto, durante a transição foi de 2,6V, aproximadamente 2,0V abaixo 

do sinal aplicado. 

Nos circuitos digitais, que funcionam com tensões de 0,0V e 5,0V, esse valor 

mínimo de tensão de nível alto pode ser mal interpretado pelo sistema, causando assim um 

erro lógico. Este é um problema prático que os alunos poderão verificar no laboratório. 

Da mesma forma, nos comprimentos de 8, 15 e 40cm, à medida que os 

comprimentos das trilhas aumentam maiores são os valores destes picos. Evidenciando 

assim que, quanto maior o comprimento da trilha, maiores os efeitos de oscilação como 

resultado da reflexão de sinais. 

Outros objetivos poderão ser desenvolvidos através da comparação dos 

resultados práticos, resultados de simulação e cálculos teóricos. Para isso, macro modelos 

SPICE foram elaborados a fim de realizar simulações e comparar seus resultados com as 

medidas adquiridas. Na figura (3) pode-se verificar como os resultados de simulação do 

macro modelo SPICE estão próximos com a medição realizada. 

Figura 03 – Comparação entre o sinal medido e o sinal simulado na trilha de 80cm 

Fonte: Os autores 

Com a intenção de atenuar a oscilação durante as transições dos níveis, um 

resistor em serie com a trilha foi adicionado para proporcionar o casamento de impedâncias. 

O teste foi realizado com a trilha de 80cm utilizando um resistor com um valor de 100Ω. A 

figura (4) mostra o resultado obtido.  
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Figura 04 – Comparação entre o sinal na trilha de 80cm com o resistor de casamento de 

impedâncias 

Fonte: Os autores 

Nota-se que com a adição do resistor o sinal foi semelhante ao obtido na saída 

do oscilador. Reduzindo significativamente os efeitos causados pela reflexão de ondas. 

Dessa forma, o kit oferece aos alunos base para o projeto e solução de possíveis problemas 

dentro do tema da integridade do sinal no PCB com estruturas microstrip 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O kit proposto para o estudo da integridade do sinal nas PCI’s com estruturas de 

microstrip tem se mostrado uma ferramenta eficaz para uma sólida compreensão de 

conceitos que se tornam indispensáveis para projetistas eletrônicos. Com ele o aluno pode 

visualizar os problemas de integridade do sinal e entender a importância de considerar uma 

linha de transmissão e sua relação de tempo de propagação com o tempo de transição do 

sinal aplicado. Também traz a possibilidade de lidar com esses problemas, através do 

casamento de impedâncias.  

A melhor assimilação de conceitos teóricos abstratos é feita através de 

experiências práticas. No caso dos cursos de EMC, as experiências práticas foram 

proibitivas devido ao volume de equipamentos e ao preço disponíveis no mercado. Assim, 

o kit proposto permite o estudo de um assunto específico com um equipamento de baixo 

custo e uma estrutura laboratorial básica. 

Comparar a forma de sinal de entrada de um conjunto de trilhas, de PCI com 

comprimentos variados, e sua resposta no final permitem que os alunos notem que a 

diminuição do tempo de transição entre os níveis lógicos é fundamental para causar 

problemas de integridade do sinal, alterando uma ideia equivocada de que estas seriam 
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causadas por altas frequências fundamentais. Provavelmente é uma das informações mais 

importantes promovidas por este kit. 

Como propostas futuras, estão o desenvolvimento de modelos SPICE macro 

para as trilhas do kit, e uma PCI auxiliar com portas lógicas para observar os problemas 

causados pela de integridade de sinal no reconhecimento de informações digitais. 
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Resumo: Métodos numéricos são utilizados para resolução de modelos matemáticos complexos que 
normalmente descrevem numericamente um evento real. Com o uso popularizado de computadores, pode- 
se utilizar algoritmos para realizar tais cálculos com maior exatidão e redução de erros humanos, afim de 
atingir-se um resultado confiável. Este artigo apresenta o desenvolvimento de um aplicativo didático em 
formato executável (.exe), com algoritmo desenvolvido em C/C++, que tem o intuito de auxiliar estudantes na 
aplicação dos métodos de Newton-Raphson, Secante, Jacobi e Gauss Seidel por meio dos resultados em 
etapas, permitindo assim a aferição e acompanhamento dos resultados. 

 
Palavras-Chave: métodos, didático, aplicativo. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 

Problemas reais podem ser expressos em formato de um modelo matemático 

que nada mais são que a idealização de uma situação real representada numericamente 

em forma de variáveis, conforme Bassanezi (2010, p. 16), “a modelagem matemática 

consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e 

resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. 

Há uma variada gama de equações resultantes de um modelo matemático, 

como as equações diferenciais ordinárias (EDO), sistemas lineares, equações diferenciais 

parciais (EDP) e as equações integrais que são funções das coordenadas e do tempo (EI). 

Levando em conta a complexidade de avaliar e montar as equações, concordando-se com 

Brasil, Balthazar e Góis (2015), para iniciar a análise de problemas na área de engenharia, 

por exemplo, começa-se por um modelo matemático menos robusto, afim de não demandar 

grandes esforços e obter conhecimento do todo-referencial, como os sistemas lineares. 

Sistema linear é classificado, conforme Silva (2018), como um sistema de ‘m’ 

equações lineares com ‘n’ variáveis com (m, n ≥ 1). Logo, há um conjunto de equações 

lineares, com uma certa quantidade de incógnitas. Para encontrar a solução de um sistema 

linear, basta encontrar a solução de todas as equações lineares de maneira conjunta, para 

isso, foram criados diferentes métodos, consistindo em um processo organizado e 

sistemático, afim de obter os resultados com grande precisão (com erros na ordem de 10- 

4, por exemplo). 
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Segundo Valiente (2015), a aplicação dos sistemas lineares em Engenharia, 

Ciência da computação, Economia, Biologia e outros, costuma envolver acima de 100 

variáveis. Por este motivo, os métodos numéricos foram implementados em forma de 

algoritmos, conjunto de regras ou operações finitas, com ordem definidas, afim de obter a 

solução de forma simples do problema. Com isso, a quantidade de esforços matemáticos 

exigidos em cima de um problema relativamente complexo é simplificado com o uso de 

algoritmos, além de haver uma maior segurança pelo fato de reduzir a probabilidade de 

ocorrer erros humanos durante o desenvolvimento do cálculo. 

Dessa forma, o objetivo deste artigo é trazer o desenvolvimento de um aplicativo 

realizado em linguagem C/C++, com GUI (Interface Gráfica de Usuário) com os métodos 

numéricos computacionais, afim de aferir os resultados de forma didática. Os métodos 

numéricos utilizados no programa são: Newton Raphson, Secante, Jacobi e Gauss Seidel. 

 

 
2 METODOLOGIA 

 
 

Para o desenvolvimento do programa, utilizou-se a plataforma CodeBlocks e a 

biblioteca livre FLTK para a programação da interface, tudo em linguagem C/C++. Afim de 

proporcionar ao usuário um programa visivelmente agradável, estruturado e organizado, 

montou-se um “menu” onde pode-se escolher o método que se prefere utilizar para a 

resolução do problema matemático. O menu encontra-se na figura 01. 

 
Figura 01: Menu do programa desenvolvido. 

 

Fonte: Autoral. 
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Cada programa foi estruturado de forma a coletar todas as informações 

necessárias para a resolução autônoma do problema. O arquivo é disponibilizado em 

formato executável (.exe) podendo ser utilizado em sistemas operacionais do Microsoft 

Windows. A seguir, serão demonstrados a aplicação da metodologia em cada método 

numérico desenvolvido no aplicativo. 

 
2.1 NEWTON-RAPHSON 

 
De acordo com Amaral, Souza e Catalan (2015, p.66) “O método de Newton- 

Raphson, em seu estado mais básico, consiste em uma ideia bem simples: aplicar 

sucessivamente uma “fórmula” a partir de um valor inicial; o que é conhecido como método 

de aproximações sucessivas”, isto é, a partir da função escolhida, que deve ser continua e 

não nula dentre o intervalo em análise, escolhe-se dois valores (cujo a raiz da função esteja 

entre esses valores, essa análise pode ser feita por distintos meios, como por derivada), 

aplica-se os valores na função escolhida e na segunda derivada da função. Posteriormente, 

realiza-se a multiplicação escalar dos resultados e escolhe-se o “x” inicial através da 

multiplicação positiva. 

Utilizando este valor (Xn), calcula-se a função neste ponto, a função derivada, a 

equação de Newton-Raphson (NR) (Equação 1) e calcula-se o erro (NR – Xn). Repete-se 

este processo até atingir-se um critério de parada previamente definido. 

𝑵𝑹 = 𝒙𝒏 − ( 
𝒇(𝒙𝒏) ) (1) 
𝒇′(𝒙𝒏) 

 

Através desta fórmula acrescentou-se funções para mostrar o “passo a passo” 

de, no máximo, três interações e não somente o resultado final, tendo como objetivo que o 

estudante possa conferir o programa desenvolvido com as respostas encontradas, como 

demonstrada na figura 03 e no fluxograma presente na figura 02. 

Observa-se na Figura 03 que se utilizou caixas de entrada (função 

FL_Value_Input) para o intervalo (Xo’ e Xo’’), para o erro máximo exigido pelo aluno e o 

número de interações máximas (precisa-se destacar que, caso queira que o critério de 

parada seja através do erro, insere-se um número de interações elevados (20 interações, 

por exemplo) para não influenciar na parada do programa). 

Além dessas já citadas, há cinco caixas para inserir os termos que acompanham 

as incógnitas, sendo que o programa aceita apenas equações até quarto grau simples (sem 

funções logarítmicas, senoidais, cossenoidais e afins). 
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Ao clicar-se no botão calcular, o programa roda o algoritmo e imprime na tela 

através de caixas de saída (função FL_Value_output) dispostas em seis colunas, sendo 

elas: o número da interação em que se encontra, o valor do “x” (xn) calculado naquela 

interação a função de “x” (f(xn)), a função derivada (f’(xn)), a equação de Newton-Raphson 

(NR) e o erro. 

Figura 02: Fluxograma representativo do algoritmo desenvolvido. 

 

Fonte: Autoral. 

 

 
Figura 03: Tela de apresentação do método de Newton-Raphson. 

Fonte: Autoral. 
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3.2 SECANTE 

 
O método da secante, conforme Chapra e Canale (2011), é uma variação do 

método de Newton-Raphson sem a necessidade de utilizar-se a derivada analítica da 

função escolhida, podendo, conforme os professores, ser um “problema em potencial”. 

Para isso, escolhe-se um intervalo, onde a função é contínua, sendo este que a 

raiz da função, diferente do método visto anteriormente, não precisa estar entre esse 

intervalo e, após o intervalo escolhido, necessita-se traçar uma reta secante à curva, que 

passe pelos dois pontos. Isto é feito afim de suprimir a derivada, pois realiza-se uma 

aproximação por uma diferença finita. 

Esta reta irá interceptar o eixo das abcissas em um determinado ponto, sendo 

ele escolhido para substituir um dos extremos do intervalo escolhido. 

Repetem-se os passos até atender o critério de parada, sendo ele um número 

máximo de interações necessárias ou um “erro máximo”, diferença entre o valor encontrado 

na última interação e na atual. 

O valor aproximado da raiz da função (Xn+1) é dado pela expressão 2. 

 

𝒙𝒏+1 = 𝒙𝒏 − 𝒇(𝒙𝒏 ).
  𝒙𝒏−𝒙𝒏−1  

𝒇(𝒙𝒏)−𝒇(𝒙𝒏−1) 
(2) 

 
 

Algoritmo do programa segue a mesma lógica que a de Newton-Raphson, onde 

as saídas são apresentadas até a quarta interação e depois a enésima interação (o 

resultado final). 

O programa ficou similar ao de Newton-Raphson, da seguinte forma: 
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Figura 05: Tela de apresentação do método da Secante. 

Fonte: Autoral. 

 

3.3 JACOBI 

 
Da mesma forma que os métodos anteriormente apresentados, o método de 

Jacobi (nome do seu criador, matemático alemão Carl Gustav Jakob) foi criado no século 

XVIII e é utilizado para resolver equações lineares. 

O fluxograma apresentado na Figura 6, demonstra o algoritmo desenvolvido para 

a aplicação do método de Jacobi. 

Na figura 7, pode-se observar que o programa pede como entradas 

(Fl_Value_Imput) as interações iniciais (Xo’, Xo’’, Xo’’’), o erro e o número máximos de 

interações pretendidas. Além destas, pede-se também as equações (no máximo três) na 

forma matricial. Em verde simboliza-se as saídas (FL_Value_Output), o número de 

interações realizadas a cada momento, os valores de x, y e z neste instante e seus 

respectivos erros (erro1, erro 2 e erro 3). A saída “erro” é calculada através da diferença do 

maior erro (sendo este indiferente do sinal, considerando-se apenas o valor numérico) da 

interação atual com a anterior. 
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Figura 06: Fluxograma representativo do algoritmo de Jacobi desenvolvido. 
 

Fonte: Autoral. 

 

Figura 07: Tela de apresentação do método de Jacobi. 

Fonte: Autoral. 

 

 
3.4 GAUSS SEIDEL 

 
O método de Gauss-Seidel é um aprimoramento do método de Jacobi, tem como 

diferença que a cada interação o valor encontrado para a incógnita da equação anterior já 

é substituído na próxima equação, desta forma, convergindo de maneira mais rápida. 

Para calcular de forma totalmente autônoma, o programa requisita as mesmas 

entradas do método de Gauss, mudando apenas a programação interna, da seguinte forma: 
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Figura 09: Fluxograma representativo do algoritmo de Gauss Seidel desenvolvido. 

Fonte: Autoral. 

 

 
A interface se apresentou da mesma forma que o método de Jacobi (figura 10), 

porém, ao utilizar-se o programa, pode-se reparar a convergência mais rápida para o 

mesmo tipo de sistema linear. 

 
Figura 10: Tela de apresentação do método de Gauss-Seidel 

Fonte: Autoral. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Como resultado, obteve-se o aplicativo em formato executável (.exe) que realiza, 

em etapas por meio dos algoritmos apresentados, os métodos de resolução de sistemas 

lineares: Newton Raphson, Secante, Jacobi e Gauss Seidel. Para demonstrar sua aplicação 

e funcionalidade, traz-se uma exemplificação com o uso da equação quadrática x²-1=0, 

onde pode-se, utilizando a fórmula de Bhaskara por exemplo, inferir que os resultados desta 

equação são x=±1. Afim de demonstração, buscar-se-á, encontrar a solução x=1. 

Utilizando o método de Newton Raphson, colocou-se os valores de Xo’ e Xo’’ de, 

respectivamente, 0 e 2, já que a raiz tem que estar entre esses valores. Afim de 

demonstração inseriu-se o erro de 0,001 e um número máximo de 10 interações, obtendo- 

se os resultados demonstrados na figura 11. 

Figura 11: Método de Newton Raphson aplicado. 

 

Fonte: Autoral. 
 

Pode-se observar que o programa obteve a resposta correta (Xn) de 1,0003 (erro 

inferior a 0,001), na quarta interação. 

Utilizando a mesma equação, inseriu-se os dados necessários no método da 

Secante, obtendo-se a resposta no formato da figura abaixo: 
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Figura 12: Método da Secante aplicado. 

Fonte: Autoral. 

 
 

Observa-se que o resultado (Xn) é de aproximadamente 0,9996, logo, com um 

erro inferior a 0,001 e a resposta foi encontrada na sétima interação. 

Para os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel, por serem métodos de resolução de 

sistemas lineares, será utilizado o seguinte sistema linear: 

3x - 1y - 1z = 1 

1x + 3y + 1z = 5 

2x - 2y + 4z = 4 

Onde as respostas são x=y=z=1. Esses valores podem ser confirmados através de 

substituição no sistema linear fornecido. Para demonstrar o funcionamento e confiabilidade 

do programa utilizou-se esta equação e chegou nos valores demonstrados nas figuras a 

seguir: 
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Figura 13: Método de Jacobi aplicado. 

Fonte: Autoral. 

 
 

Figura 14: Método de Gauss-Seidel aplicado. 

Fonte: Autoral. 

 
 

Nota-se que ambos os métodos chegam próximo a resposta, diferindo apenas com 

o máximo do erro inserido e, como dito anteriormente, pode-se observar que o método de 

Gauss atinge o erro inserido com menos interações que o método de Jacobi. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Problemas reais podem ser transformados em modelos matemáticos 

(Bassanezi, 2010). Diversos pesquisadores e estudiosos contribuíram neste tema com a 

criação de métodos para resolução de sistemas lineares adventos destas modelagens, 

como os métodos de Newton-Raphson, Secante, Jacobi e Gauss Seidel. 

Atualmente estes métodos são utilizados atrelados a tecnologia, tanto em 

situações fora da área acadêmica quanto em disciplinas de engenharias e cálculo, como 

“Métodos Numéricos Computacionais” que contém, entre diversos itens, o objetivo de 

ensinar o aluno a implementar algoritmos que traga a resolução destes e outros métodos. 

Este artigo propôs a criação de um aplicativo para cálculo e apresentação de 

resultados de maneira didática dos métodos numéricos citados anteriormente, 

desenvolveu-se, em linguagem C++ em conjunto com a biblioteca FLTK, algoritmos que, 

além de aferir resultados, demonstram respostas parciais do cálculo realizado. 

Os resultados obtidos com a aplicação do aplicativo indicam sua funcionalidade 

dentro dos parâmetros escolhidos pelo usuário. A criação do programa alcançou o objetivo 

da utilização dos métodos numéricos de maneira didática, pois apresentou solução 

satisfatória e possibilitou demonstrar resultados ao usuário a cada interação. 

 
REFERÊNCIAS 

 
AMARAL, Cleyton; SOUZA, Marcus; CATALAN, Thiago. Um Estudo do Método de 
Newton Raphson. Revista Eletrônica Matemática e Estatística em Foco. p., 65 a 72, 31 de 
maio de 2015. 

 
BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática. 3. 
ed. São Paulo: Contexto, 2002. 

 
BRASIL, Reyolando; BALTHAZAR, José Manoel; GÓIS, Wesley. Métodos Numéricos E 
Computacionais na Prática de Engenharia e Ciências. Blucher, 2015. 

 
CHAPRA, Steven C.; CANALE, Raymond P. Métodos Numéricos para Engenharia. 5. ed. 
São Paulo: Amgh Editora Ltda, 2011. 824 p. Tradução Técnica de: Helena Castro. 

 
RUGGIERO, M.A.G. e LOPES, V.L.R. Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e 
Computacionais. São Paulo. McGraw-Hill, 1988. 

ISSN: 2526-4044   p.  539 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul 
 
 

 

 

SILVA, José Augusto Ribeiro da. Sistema de Equações Lineares: possibilidades de 
ensino por meio de uma sequência didática. 2018. 187 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 
de Matemática, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2018. Disponível em: 
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/559516/1/Jose%20Augusto%20Ribeiro%2 
0da%20Silva.pdf. Acesso em: 9 nov. 2020. 

 

SPITZAK, Bill. FLTK: Fast Light Toolkit. Disponível em: https://www.fltk.org/. Acesso em: 15 
de jul. 2020. 

 
VALIENTE, Elton da Silva Paiva. Aplicações de Sistemas Lineares e determinantes na 
Engenharia Civil. 2015. 91 f. Dissertação (Pós-Graduação) - Curso de Matemática, 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2015. Disponível em: 
http://petengenhariasifba.com.br/wp-content/uploads/2013/08/Elton-da-Silva-Paiva- 
Valiente.pdf. Acesso em: 01 out. 2020. 

ISSN: 2526-4044   p.  540 de 986

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/559516/1/Jose%20Augusto%20Ribeiro%20da%20Silva.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/559516/1/Jose%20Augusto%20Ribeiro%20da%20Silva.pdf
https://www.fltk.org/
http://petengenhariasifba.com.br/wp-content/uploads/2013/08/Elton-da-Silva-Paiva-Valiente.pdf
http://petengenhariasifba.com.br/wp-content/uploads/2013/08/Elton-da-Silva-Paiva-Valiente.pdf


9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

DESENVOLVIMENTO DE UM BAROPODÔMETRO DE BAIXO CUSTO 

Alex Costa Freitas da Silva1, Marcos Welliton Daros Felipe2, Vitalli Streliaev Centeno 
Kyburz3, Diego Tiburcio Fabre4 , Marcos Antônio Jeremias Coelho5  

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - Câmpus Criciúma/ 
{alexc.fr03,vitallisck}@gmail.com, marcoswdf@outlook.com, {diego.fabre,marcos.coelho}@ifsc.edu.br 

 

Resumo: A análise da pressão plantar durante o processo de marcha é uma tarefa fundamental em muitos 
procedimentos fisioterapêuticos. No entanto, equipamentos destinados a aquisição de dados da passada de 
pacientes costumam possuir um alto valor financeiro agregado. Para sanar esse problema, o presente 
trabalho busca desenvolver uma solução de menor custo e relativa precisão na coleta da distribuição do peso 
de uma pessoa durante o processo de marcha. O projeto iniciou-se por pesquisas em trabalhos anteriores 
semelhantes. Então, foi selecionado o piezoelétrico, que converte pressão em sinal elétrico, como sensor de 
baixo custo para a medição da pressão plantar. Para receber os dados coletados pelos sensores, foi utilizado 
o microcontrolador ESP32. Também foi desenvolvida uma placa eletrônica para a aquisição e tratamento do 
sinal captado pelos piezoelétricos. Seu circuito foi inicialmente montado em software de simulação e 
posteriormente desenvolvido em protoboard. Para auxiliar na medição dos sinais para testes, foi utilizada uma 
bancada de teste para aumentar a repetibilidade da aplicação da força, que consegue fornecer determinados 
valores de pressão de forma repetitiva.  
 
Palavras-Chave: baropodômetro, pressão plantar, sensores piezoelétricos.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das atividades mais comuns do ser humano é o ato de caminhar. Pode-se 

entender a caminhada como “marcha”. A marcha, mesmo sendo uma tarefa comum e 

natural para a maioria das pessoas, é uma tarefa complexa e que envolve a integração de 

funções neurológicas e motoras. Conforme REITZ (2018, p. 2), “A marcha é um dos 

processos fundamentais na vida de um ser humano, e geralmente pode ser associada ao 

grau de independência funcional do sujeito e a qualidade de vida”. 

Existem algumas deficiências, no entanto, que dificultam o exercício da marcha 

por algumas pessoas. Para sanar esse problema, é comum que pacientes recorram a 

tratamentos de fisioterapia. Em muitos desses casos, o profissional da saúde realiza uma 

série de atividades com os pacientes e durante os procedimentos são imprescindíveis a 

obtenção de algumas informações sobre a passada dele. 

Geralmente, em exercícios de caminhadas, os pacientes são acompanhados 

durante as atividades pelo profissional que realiza inspeção visual de seus movimentos 

para verificar o tipo de pisada do indivíduo e definir o melhor tratamento. Um dos recursos 

desse tratamento é realizar a análise do tipo de pisada do paciente durante a caminhada, 

esse estudo é chamado de baropodometria. Essa análise realizada no tratamento é 

importante para que o profissional observe o tipo de deficiência e identifique a causa da 

anomalia.  

Tendo isso em vista, o objetivo deste trabalho é democratizar a aquisição de 

equipamentos tecnológicos capazes de realizar o monitoramento da caminhada de 
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pacientes de fisioterapia, visto que outros equipamentos comerciais que cumprem essa 

função possuem um alto custo de aquisição. 

Neste trabalho será desenvolvido um protótipo de transdutores com 

condicionamento de sinal e aquisição de informações da distribuição do peso de uma 

pessoa durante o processo de marcha. Para isso, serão utilizados sensores piezoelétricos, 

pois apresentam bons resultados para medir a pressão plantar em diferentes regiões do pé 

durante a pisada, e são de baixo custo financeiro.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do projeto, a primeira etapa realizada foi o estudo mais 

amplo sobre sensoriamento aplicado a baropodometria medições plantares. Foram 

levantados artigos e dissertações sobre o tema para melhor compreender o que já existia 

de aplicações, assim como as principais vantagens e desvantagens de seu uso.  

Buscou-se um método de baixo custo para realizar o sensoriamento da pisada. 

Dentre algumas possibilidades identificou-se que a aplicação de sensores piezoelétricos 

como a opção mais acessível, pela sua fácil utilização e acessibilidade. O transdutor 

piezoelétrico é o elemento que usa o efeito piezoelétrico para medir pressão, convertendo-

a em sinal elétrico. Existem diferentes modelos desses transdutores, o formato em disco foi 

utilizado neste trabalho (Figura 01). 

 

Figura 01 - Sensores piezoelétricos. 

 

Fonte: os autores. 

 

Os discos piezoelétricos foram inicialmente soldados com fios em seu pólo 

positivo e negativo. No entanto, constatou-se que os resultados não eram satisfatórios 

nesse tipo de aplicação. 
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Para fixar os dois fios nas pastilhas e sem a necessidade de utilizar a solda, 

revestiu-se as pastilhas com papel alumínio. A técnica utilizada garantiu o contato direto 

entre os fios e a superfície dos eletrodos, assim como, garantiu também o isolamento entre 

seus dois pólos. 

Utilizou-se o microcontrolador ESP 32 para receber os dados obtidos pelas 

pastilhas piezoelétricas e processá-los. Os resultados obtidos pelo microcontrolador eram 

apresentados no monitor serial da IDE Arduino, conforme ilustra a Figura 02. 

 

Figura 02 - Monitor serial do Arduino. 

 

Fonte: os autores. 

 

Após a especificação do piezoelétrico utilizado no projeto, realizou-se teste para 

identificar a resposta elétrica dos sensores mediante a compressões físicas. A partir da 

análise dos sinais elétricos obtidos, desenvolveu-se a simulação de um circuito eletrônico 

no software Proteus®, para selecionar os elementos de filtragem do sinal gerado pelo 

transdutor. Com base nisso foi possível especificar os componentes eletrônicos 

necessários para o circuito de filtro e simular o comportamento do circuito e seus possíveis 

resultados. 

Feita a aquisição dos componentes eletrônicos necessários, realizou-se novos 

testes com a montagem do circuito protótipo em um protoboard. O circuito inclui diodos, 

capacitores, resistores, trimpots e AMPOPs para o tratamento e amplificação do sinal. 

Para garantir maior confiabilidade nos testes com o novo circuito eletrônico, 

desenvolveu-se uma bancada de teste (Figura 03). Essa bancada consiste em uma 

estrutura simples na qual uma haste metálica vertical posicionada sobre o transdutor 

piezoelétrico gera diferentes pressões no mesmo ao se chocarem mecanicamente, devido 

a ação da gravidade. Assim foi possível aplicar diferentes intensidades de forças variando 

a altura em que a haste é liberada.  Com isso foi possível ter um padrão de força aplicado 

em diferentes piezoelétricos, possibilitando uma melhor comparação entre eles. 
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Figura 03 - Bancada de teste utilizada. 

 
Fonte: os autores. 

 

A bancada de teste possui três diferentes marcações, em cada uma delas, ao 

liberar a haste central, aplicou-se forças distintas no piezoelétrico. Realizou-se então 12 

medidas em cada uma das três posições estabelecidas e comparou-se os resultados 

conforme é mostrado na Tabela 01. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos testes iniciais com os dois terminais (positivo e negativo) soldados nos 

sensores piezoelétricos, os resultados não foram satisfatórios. Percebeu-se que havia 

grande variação entre os valores de tensão e de forma de onda obtidos em diferentes 

pastilhas. Isso se dava principalmente pela falta de padrão no formato das soldas e o alto 

relevo que elas causavam. 

Outros problemas encontrados em utilizar a solda foram sua fragilidade e contato 

elétrico variável em função da região da solda. Como o piezoelétrico precisa ser 

pressionado para gerar o sinal da pressão, o movimento repetitivo de contração e dilatação 

ocasiona falhas e quebras na solda. Além disso, foram observados diferentes sinais de 

saída quando diferentes regiões da solda eram pressionadas, o que poderia comprometer 

a precisão na leitura de diferentes amostras do sinal. 

Para solucionar esses problemas, criou-se um revestimento para as pastilhas 

com papel alumínio (Figura 04). Com a substituição da solda por esse revestimento, 

observou-se mais uniformidade na obtenção dos sinais de tensão de todos os transdutores. 

 

Figura 04 – Sensor piezoelétrico revestido com papel alumínio. 
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Fonte: os autores. 

 

Durante os testes com os sensores piezoelétricos observou-se que o sinal de 

corrente gerado pelas pastilhas piezoelétricas estavam muito baixo para detecção, o que 

dificultava a comparação de sinais pelo microcontrolador. Assim, houve a necessidade do 

condicionamento desse sinal. As figuras a seguir mostram as etapas de desenvolvimento 

do circuito elaborado. Inicialmente o sistema eletrônico foi projetado e simulado via software 

computacional, em seguida foi possível montá-lo em protoboard a fim de obter o circuito 

final para, futuramente, realizar a confecção da placa eletrônica. 

O circuito desenvolvido no software Proteus® é representado na Figura 05. Com 

ele foi possível simular o funcionamento do sistema e realizar os ajustes necessários até 

se obter um resultado apropriado para o microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 - Circuito eletrônico de condicionamento de sinal desenvolvido no software 

Proteus®. 
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Fonte: os autores. 

 

 O circuito eletrônico de teste construído, responsável por tratar o sinal de entrada 

dos sensores piezoelétricos para ser lido pelo microcontrolador, mostrado na Figura 06, 

incluiu: potenciômetros, onde foi possível ajustar resistências para definir o ganho de sinal 

considerado adequado para a aplicação; diodos para direcionar a corrente; capacitores 

para filtrar ruídos; e um componente regulador de tensão TPS60400. 

 

Figura 06 - Versão final do protótipo do circuito montado no protoboard. 

 

Fonte: os autores. 

 

Percebeu-se que os valores obtidos em testes não eram satisfatoriamente 

confiáveis, pois não havia um padrão de força aplicado nos diferentes piezoelétricos, 

impossibilitando uma comparação entre eles. Houve a necessidade de um sistema que 

solucionasse a falta de repetibilidade na aplicação das compressões com forças 

equivalentes e obtivesse dados com maior precisão. 

Com a utilização da bancada de teste, através da comparação dos resultados 

obtidos em diferentes sensores sob a mesma força, foi possível melhorar o sistema de 
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aquisição de sinais e também identificar piezoelétricos defeituosos. Após a realização de 

12 medições em três marcações distintas da bancada de teste, obteve-se os dados da 

Tabela 01. 

 

Tabela 01 –  Medições de tensão do piezoelétrico para três marcações da bancada de 

teste. 

Medição Marcação 1 (V) Marcação 2 (V) Marcação 3 (V) 

1 2,02 1,62 1,2 

2 2,52 1,58 1,52 

3 2,04 1,84 1,76 

4 3,02 2 1,72 

5 2,1 1,72 1,6 

6 1,86 1,96 1,72 

7 1,7 1,92 1,82 

8 2,24 1,96 1,94 

9 2,1 1,74 1,56 

10 1,78 1,88 1,72 

11 2,38 1,88 1,56 

12 2,43 1,82 1,62 
Fonte: os autores. 

 
Após os cálculos de média e desvio padrão, julgou-se que os resultados obtidos 

nos testes anteriores apresentaram baixa variação (Tabela 02). 

 
Tabela 02 - Média, valores mínimo e máximo, e desvio padrão das medições. 

Medição Marcação 1 (V) Marcação 2 (V) Marcação 3 (V) 

Média 2,18 1,83 1,65 

Mínimo 1,7 1,58 1,2 

Máximo 3,02 2 1,94 

Desvio padrão 0,367 0,136 0,185 
Fonte: os autores. 

 
Com esses resultados concluiu-se que as medições estavam adequadas para o 

projeto e os componentes da placa eletrônica puderam ser dimensionados de acordo com 

os testes. A Figura 07(a) mostra a placa de circuito impresso desenvolvida no Proteus. A 

Figura 07(b) representa em uma imagem 3D, no Proteus, de como ficará a placa pronta. 

 

Figura 07 - a) Placa de circuito impresso no Proteus. b) Representação 3D da placa 

eletrônica. 
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Fonte: os autores. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Foi observado que é possível captar informações sobre a passada de pacientes 

com equipamentos de relativo baixo custo. A tecnologia ainda tem muito a contribuir nessa 

área, sendo que muito das tecnologias existentes ainda não foram empregadas de forma 

dedicada a alguns desses problemas enfrentados por pacientes e profissionais da saúde. 

Há também oportunidades interessantes para tecnologias da área de IoT. 

Após a implementação do sistema proposto, é possível adicionar melhorias à 

aplicação. Com mais recursos é possível aprimorar ainda mais o sistema de monitoramento 

da passada tornando-o mais preciso, robusto e confiável. Outro acréscimo ao projeto seria 

o desenvolvimento de uma plataforma ou aplicativo próprio para utilização dos profissionais 

na aplicação. 
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Resumo: Nesta pesquisa realizou-se análise de solo coletado por amostragem indeformada, em 
laboratório, sendo que as análises realizadas destinaram-se à caracterização da amostra por ensaios de 
granulometria, massa específica dos grãos e limites de consistência. Após a caracterização realizou-se o 
ensaio de Proctor Normal para se definir a densidade aparente seca máxima e a respectiva umidade ótima 
(hot) do solo puro e solo com adição de 1% de polietileno tereftalato (fibra de garrafa PET). Os resultados 
mostraram que a mistura de solofibra apresentou uma hot cerca de 1% maior que o solo sem adição e houve 
uma pequena redução da massa específica aparente seca máxima (2%). 
 
Palavras-Chave: solofibra, fibra PET, solo melhorado, compactação de solo. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento do valor das matérias primas utilizadas na construção civil e 

com a diminuição dos recursos ambientais é de extrema importância que se busque 

materiais de baixo custo e com boa qualidade para uso nas obras. Os solos são materiais 

que podem ter suas propriedades melhoradas pela adição de substâncias diversas, entre 

elas, torna-se cada vez mais comum a utilização de materiais que seriam descartados no 

meio ambiente. Esta ação objetiva compor um novo produto que possa ser utilizado para 

outras aplicações, e assim atender a demanda de consumo para obras geotécnicas.  

Diversos estudos já foram realizados com a incorporação de resíduos no solo, 

entre os resíduos, o Polietileno Tereftalato (PET). As pesquisas visam esclarecer as 

melhorias que o material traz ao solo com aplicação nas mais diversas áreas da 

geotecnia, sendo alguns deles: Bento (2006) onde afirmou que as fibras atuam 

combatendo a propagação da expansão da matriz do solo e propiciando sua 

desagregação em lugar da ruptura em bloco; Pinto et al. (2010) chegaram em resultados 

de Índice de Suporte Califórnia superiores ao valor mínimo de ISC que é da ordem de 2%, 

no aterro da rodovia que foi objeto de estudo; Assis e Melo (2012) com os resultados 

obtidos afirmam que de acordo com os ensaios de ISC e expansão a adição de PET 

trouxe melhorias para as propriedades do solo; Santos e Silva (2015) chegaram a 

resultados onde pode-se concluir que a adição de fibras é eficiente no combate das 

fissuras no solo; entre outros. 
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Então, com o objetivo de quantificar as alterações provocadas na curva de 

compactação de um solo pela adição de 1% de fibra PET num solo silto argiloso, realizou-

se ensaios de laboratório conforme os materiais e método mostrados no item que segue. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO DA PESQUISA 

 

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram, essencialmente, a amostra de 

solo obtida em campo e a fibra PET. A coleta da amostra deformada de solo se deu no 

município de São José na Grande Florianópolis/SC, no Bairro Barreiros, no ponto de 

latitude 27°34’33”S e longitude 48°36’22’O, com uma elevação de 20 metros, no dia 25 de 

setembro de 2019 em terreno onde se estava iniciando uma obra. O solo foi coletado a 

uma profundidade de 10 metros em relação ao nível da rua.  

O terreno se encontra em zona urbana com formação no Complexo Canguçú, 

Suíte Intrusiva Pedras Grandes na Unidade Geotécnica PVg – Podzólico vermelho 

amarelo de substrato granito (PMSJ, 2020). No laudo de sondagem ao qual se obteve 

acesso, o solo apresenta características de solo residual, mas não é possível classificar 

com propriedade de que tipo de rocha esse solo é originário. 

A fibra PET (Figura 01) foi doada pela empresa Cordoaria Brasil localizada na 

cidade de Itajaí/SC, a qual é produzida a partir de garrafas de plástico PET recicladas. 

 

Figura 01 – Aspecto visual da fibra PET utilizada na pesquisa. 

 

Fonte: dos autores 

 

Em laboratório deu-se prosseguimento ao programa experimental que consistiu 

inicialmente na caracterização do solo e, a seguir, na realização do ensaio de 

compactação. A análise granulométrica foi realizada por peneiramento e sedimentação 

com defloculante, sendo executada de acordo com a norma ABNT NBR 7181. O 

defloculante utilizado foi o hexametafosfato de sódio. O ensaio de massa específica foi 

realizado de acordo com a norma ABNT NBR 6458:2016 e a determinação dos limites de 
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liquidez e plasticidade foram determinados seguindo o prescrito pelas normas ABNT NBR 

6459:2016 e 7180:2016, respectivamente. 

O ensaio de compactação foi realizado conforme prescrito na norma ABNT 

NBR 7182 para o solo puro e solo com acréscimo de 1% de teor de fibra (em relação à 

massa total de solo seco), com compactação mecânica (Figura 02), com reuso do solo e 

energia Normal. 

 

Figura 02 – Compactador mecânico 

 

Fonte: dos autores. 

 

A mistura do solo com a fibra PET foi manual, tomando-se o cuidado de deixar 

a amostra homogênea (Figura 03). 

 

 

 

Figura 03 – Mistura do solo com fibra PET 
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Fonte: Dos autores. 

 

Foram moldados no total 12 corpos de prova (CPs), obtidos conforme prevê a 

NBR7182:2016. Ao final, observou-se os resultados obtidos (massa específica aparente 

seca máxima e umidade ótima) e realizou-se a análise comparativa dos resultados, como 

segue descrito no item abaixo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresentam-se abaixo os valores obtidos para caracterizar o solo e das curvas 

de compactação obtidas. 

 

3.1 Da caracterização do solo  

 

Seguindo-se o que preconizam as normas da ABNT citadas no método desta 

pesquisa, obteve-se os seguintes resultados de caracterização: 

 

Tabela 01 – Análise granulométrica e massa específica dos grãos 

Análise Granulométrica (%) 
Massa 

Específica 

(g/cm³) Pedregulho 

Areia 

Silte  Argila 
Grossa Média Fina 

20,12 0,21 0,46 0,13 55,32 23,76 2,653 

Fonte: Dos autores. 

 

A classificação do solo realizada de acordo com o método de Classificação 

Textural com uso do diagrama trilinear, obteve a caracterização como um Solo Silte 
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Argiloso. Pela Classificação Unificada o solo possui mais de 50% de material passante na 

peneira #200 então possui granulação fina e é classificado como Argila de Baixa 

Compressibilidade (CL). 

 

Tabela 02 – Limites de Attemberg 

Limites de Consistência (%) 

Limite de 

Liquidez 

(LL) 

Limite de 

Plasticidade 

(LP) 

Índice de 

Plasticidade 

(IP) 

43 26 17 
Fonte: Dos autores. 

Pelo resultado obtido no LL e no IP do solo os valores se aproximam daqueles 

de solos residuais de granito (Pinto, 2006 p. 26). 

 

3.2 Da compactação do solo 

 

Ao se realizar o ensaio de compactação para o solo sem mistura e o solo com 

1% de fibra, obteve-se como resultado as curvas mostradas gráfico abaixo (Figura 04). 

Pode-se observar uma boa correlação entre os dados com menos de 5% de discrepância 

entre si:  

Figura 04 – Curvas de compactação 

 

Fonte: Dos autores. 
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O solo natural apresentou uma umidade ótima de 17,9% para uma massa 

específica aparente seca máxima (ɣdmáx.) de 1,67 g/cm³. O compósito com adição de 1,0% 

de fibra apresentou umidade ótima de 18,9% e ɣdmáx. de 1,64g/cm³. 

Os resultados mostram que houve pequena variação com aumento no valor da 

umidade ótima (em torno de 1%) e uma queda na ɣdmáx. com variação de 

aproximadamente 2%. 

Lucarelli (2018) e May e Silva (2016), afirmam que este resultado pode ser 

explicado pela ocupação dos vazios, que seriam preenchidos pelos grãos de solo na 

compactação, pelas fibras que são menos densas que as partículas do solo. Então, a 

diminuição da densidade das misturas em relação ao solo puro se dá em virtude do fato 

das fibras serem mais leves que os grãos de solo. 

Lucarelli (2018) e May e Silva (2016), afirmam que este resultado pode ser 

explicado pelas diferentes formas de ocupação dos vazios e arranjo estrutural das 

partículas. No caso o aumento da umidade ótima pode ser entendido pelo fato da fibra 

acabar sendo envolta por parte da umidade induzida na mistura. A queda no peso 

específico seco é explicada devido a menor densidade que a fibra tem em relação à 

partícula. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a coleta e caracterização do solo, o material foi classificado como um solo 

residual de granito, de granulometria silto arenosa.  

A análise das curvas de compactação mostrou que houve pouca variabilidade 

da umidade ótima e houve uma leva diminuição da massa específica aparente seca 

máxima (2%), sendo que os resultados obtidos são especificamente para este tipo de 

solo, moldado nas condições ora apresentadas (com reuso e energia normal). 

O fato de não haver variação de resultado tão significativo é visto como positivo 

significando que pode ser utilizado em mistura de solo compactado, possibilitando o 

descarte de resíduo de garrafa PET, diminuindo os impactos ambientais causados pela 

deposição inadequada deste resíduo. 

Sugere-se, no entanto que sejam realizados mais ensaios, com maior 

quantidade de fibra a ser acrescentada para se observar a possibilidade de aproveitar 

maior quantidade de resíduo por m3 de solo compactado. Sugere-se também a realização 

de ensaios de CBR para averiguar sua resistência à ruptura e se há variação volumétrica 

na mistura e, por tanto, se poderia ser utilizada como material construtivo para subleito 

bases e sub-bases de rodovias. 
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Resumo: Este estudo tem como finalidade analisar as melhorias obtidas num solo residual de granito com a 
adição de cimento Portland, nos teores de 2% e 4%. A melhoria das propriedades mecânicas de um solo pela 
adição de substâncias vêm sendo alvo de estudos da engenharia civil nas últimas décadas, dada a 
necessidade de se aproveitar os recursos geotécnicos disponíveis e de se diminuir custos de transportes em 
obras com grande volume de serviços de corte e/ou aterro. No solo analisado, após a realização dos ensaios 
de caracterização, realizou-se a mistura do solo com cimento e procedeu-se à compactação através de 
dispositivo mecânico, com energia normal e reuso de material. Obteve-se com o incremento do cimento, em 
ambas as percentagens, um aumento da umidade ótima e uma diminuição da massa específica aparente 
seca. 
 
Palavras-Chave: solo melhorado, ensaio de compactação, cimento Portland, densidade seca máxima. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Estudar as características diversificadas de um solo é necessário para que se 

conheça as suas propriedades, e assim, se possa aliar segurança e economia nas 

construções (BONAFÉ, 2004). O solo no seu estado natural, nem sempre apresenta as 

características solicitadas em projeto.  

Corrêa (2008), destaca que no Brasil, devido ao método de dimensionamento 

utilizado, inúmeras obras de pavimentação apresentam deformabilidade nas estruturas. 

Para evitar tais situações, existem diversas técnicas para aprimorar o comportamento dos 

solos. Uma delas é o melhoramento de solo com cimento Portland, que, de acordo com 

Cruz (2004), é uma das aplicações mais difundidas para aperfeiçoar suas propriedades. 

Buscando colaborar no entendimento das melhorias proporcionadas pela adição 

de cimento em solos, apresenta-se neste artigo os resultados obtidos a partir da 

caracterização do solo coletado em campo bem como as variações obtidas nos resultados 

do ensaio de compactação do solo sem adição e com adição de cimento Portland. 

 

 

 

2 METODOLOGIA 
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Para se iniciar esta pesquisa aplicada de caráter exploratório buscou-se coletar 

a amostra de solo em campo e verificar sua história geológica. Coletou-se então uma 

amostra deformada de solo em terreno localizado no Bairro Barreiros no município de São 

José/SC na Região Metropolitana de Florianópolis/SC.  

 

Figura 01 – Aspecto visual da amostra deformada coletada 

 

Fonte: Dos autores 

Segundo PMSJ (2020) o solo coletado localiza-se em região pertencente ao 

Complexo Canguçú, Suíte Intrusiva Pedras Grandes, unidade geotécnica PVg – Podzólico 

Vermelho Amarelo de substrato granítico. O material foi coletado a 10 metros de 

profundidade em relação ao nível da rua em ponto de coordenadas: latitude 27°34’33”S e 

longitude 48°36’22’O em 25 de setembro de 2019. 

Após, escolheu-se o cimento o cimento Portland composto com fíler calcário (CP 

II-F-32) para misturar ao solo. De acordo com Souza et al. (2016), esse material não possui 

adição mineral, ou seja, não reage quimicamente com o solo, consequentemente não altera 

os resultados dos ensaios. 

Optou-se por adicionar os percentuais de 2% e 4% na amostra de solo, sendo 

assim, segundo Pereira (1970) apud Dias (2012), a mistura utilizada na presente pesquisa, 

classifica-se como solo corrigido com cimento ou modificado com cimento, visto que, as 

porcentagens de cimento previstas estão compreendidas entre 1% e 4%. 

O trabalho experimental se iniciou com a preparação da amostra conforme 

ABNT NBR 6457:2016, para os ensaios de caracterização. Realizou-se o ensaio de massa 

específica dos grãos como preconiza a norma da ABNT NBR6458:2016, análise 

granulométrica de acordo com a NBR7181:2016, limite de liquidez de acordo com a 

NBR6459:2016, limite de plasticidade respeitando a NBR7180:2016 e ensaio de 

compactação para o solo puro e o solo com adição de cimento de acordo com a 
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NBR7182:2016. O ensaio de compactação foi realizado com reuso de material, na energia 

normal e com compactador mecânico. 

Ao final, realizou-se a análise dos resultados como descreve-se a seguir: 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Ensaios de caracterização  

 

Os estudos de caracterização geotécnica revelaram se tratar de um solo residual 

silto argiloso (55,20% de silte e 23,88 % de argila) com massa específica dos grãos de 2,65 

g/cm³. A Tabela 01 apresenta o resumo dos resultados obtidos a partir do ensaio de 

granulometria. 

 

Tabela 01 – Frações granulométricas do solo 

 

Fonte: Dos autores. 

 

As frações da Tabela 01 estão graficamente representadas na Figura 02: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Curva granulométrica do solo 

 Massa específica dos grãos (g/cm³) 2,65

 Limite de liquidez (%) 43

 Limite de plasticidade (%) 26

 Índice de plasticidade 17

 Pedregulho ( 2,0 < d < 60 mm) 20,12%

 Areia grossa (0,6 < d < 2,0 mm) 0,21%

 Areia média (0,2 < d < 0,6 mm) 0,46%

 Areia fina (0,06 < d < 0,2 mm) 0,13%

 Silte (0,002 < d < 0,06 mm) 55,20%

 Argila (d < 0,002 mm) 23,88%

 Limites de consistência

 Faixa granulométrica (ABNT)
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Fonte: Dos autores. 

 

Para a determinação do limite de liquidez, confeccionou-se um gráfico com os 

cinco pontos obtidos do ensaio, sendo no eixo das abscissas os teores de umidade em 

escala aritmética e nas ordenadas os números de golpes em escala logarítmica. A partir da 

equação da reta do gráfico, calculou-se o valor do limite de liquidez. O gráfico da Figura 03 

apresenta o gráfico do ensaio de limite de liquidez cujo resultado é a umidade equivalente a 

25 golpes, no caso, 43%. 

 

Figura 03 – Limite de Liquidez do solo 

 

Fonte: Dos autores. 

 

O limite de plasticidade foi calculado a partir da média aritmética entre três 

resultados encontrados de umidade, que ficaram dentro do limite máximo de 5% de 

variação, chegando-se ao resultado de 26% de umidade. Por fim, com os valores dos 

limites de liquidez e plasticidade, calculou-se o índice de plasticidade (IP) sendo de 17%. 
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Segundo Pinto (2006) os valores de LL e IP obtidos se aproximam do que é conhecido para 

solos brasileiros residuais de granito, confirmando a classificação geológica obtida nos 

mapas da PMSJ (2020). 

 

3.2 Ensaio de Proctor 

 

Com o objetivo de averiguar alterações provocadas na curva de compactação do 

solo pela adição de cimento, realizou-se o ensaio de compactação para cada uma das 

misturas (adição de 2% e 4%) assim com para o solo sem adição. Dessa forma foi possível 

determinar a variação da densidade seca máxima e umidade ótima para cada caso. 

Figura 04 – Curvas de compactação 

 

Fonte: Dos autores. 
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Como se observa nas curvas de compactação (Figura 04), a densidade seca 

máxima e umidade ótima das misturas com adição resultaram em valores muito próximos 

(Tabela 02). Entretanto, quando comparadas com a curva sem adição de cimento, 

possuem densidade seca máxima menores e umidades ótimas maiores. 

 

Tabela 02 – Resultados dos ensaios de compactação 

 

Fonte: Dos autores. 

 

Visto que a maior umidade ótima atingida foi a com o teor de 4%, acredita-se 

que isso se deve à reação de hidratação do cimento, uma vez que adicionando-se mais 

cimento à mistura, necessita-se de maior quantidade de água para que ocorra essa reação. 

Outra suposição está atrelada ao aumento da quantidade de finos, pois quanto maior a 

quantidade de finos em uma mistura, maior será a quantidade de água necessária para 

cobrir as partículas. 

Dias (2012), ensaiou em sua pesquisa um solo silto argiloso, com adições de 8% 

e 12% de cimento. Verificou que a relação entre teor de cimento e umidade ótima, são 

diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a adição de cimento, maior o valor da 

umidade ótima. Já a densidade seca máxima diminuiu quando se adiciona cimento. 

 Os resultados obtidos corroboraram com as pesquisas feitas em solos residuais 

de granito (Broering et al., 2018) onde nota-se que há uma ligeira diminuição da umidade 

ótima no comparativo entre a amostra natural e a amostra com 3% de incorporação de 

cimento. Comparando-se a amostra natural e a amostra com 7% de incorporação de 

cimento, o aumento da umidade ótima é ligeiramente pequeno. A comparação entre as 

amostras com cimento incorporado mostra um aumento da umidade ótima com o aumento 

do teor de cimento, reafirmando as conclusões também obtidas em outras pesquisas.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização de solo melhorado com cimento é utilizada na construção civil para 

que se possibilite a utilização de material geológico com melhorias nas suas propriedades 

Teor de 

adição (%)

Wótima 

(%)

γd máx 

(g/cm³)   

0% 17,89 1,67

2% 20,32 1,58

4% 20,47 1,60
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mecânicas. Nesta pesquisa se quantificou o ganho nos resultados de curvas de 

compactação com a adição de teores de 2% e 4% de cimento, se comparados ao mesmo 

solo sem adição. 

Os resultados mostraram que, como o aumento do teor de cimento incorporado 

na mistura, maior também é a umidade ótima necessária para se atingir a densidade seca 

máxima. Se compararmos a umidade ótima do valor de referência com o de 4% de adição, 

verifica-se um aumento na hot de quase 13%. 

Com a relação da variação da densidade seca máxima observou-se uma 

diminuição de até 4% quando se compara os valores do solo de referência (sem adição) 

com a amostra com 4% de adição de cimento. 

Os valores obtidos nesta pesquisa ocorreram para um solo silto argiloso de 

origem residual de granito. No entanto, outros autores já obtiveram resultados que apontam 

para o aumento da hot e diminuição da densidade seca máxima com outros tipos de solo 

(DIAS 2012; CRUZ 2004). 
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Resumo: A partir de revisão teórica, verificou-se a lacuna sobre um procedimento técnico de avaliação da 
edificação provisória da obra baseada em fatores de habitabilidade do ambiente em uso. Diante disso, o 
objetivo desta pesquisa foi de estabelecer uma proposta experimental de procedimento técnico de avaliação 
da edificação provisória de obra baseado em fatores de habitabilidade do ambiente em uso. A metodologia 
utilizou o estudo de caso em 4 canteiros de obras e de instrumentos de coleta de dados associados a 
parâmetros normativos (NR-18 e NBR 15.575) e de percepção ambiental pelo usuário, em que este baseou-
se na técnica da Constelação de Atributos. Os resultados observados apontaram situações em desacordo 
legal, conflitos de acessibilidade e funcionalidade dos espaços, além de revelarem as expectativas dos 
usuários sobre o ambiente construído da área de vivência. 
 
Palavras-Chave: Área de vivência, desempenho, ambiente construído, habitabilidade. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente não há normas vigentes que caracterizem o desempenho de 

edificações provisórias, como é o caso daquelas instaladas na etapa do canteiro de obras, 

a saber: instalação sanitária, vestiário, refeitório, almoxarifado, escritório, etc. Por ser 

considerado um espaço de trabalho, aplica-se a regulamentação trabalhista da norma 

regulamentadora NR 18 que especifica sobre as diretrizes do espaço construído do canteiro 

de obras. Ou seja, a NR 18 limita-se a determinar a função, o dimensionamento mínimo e 

as técnicas construtivas aceitáveis de uma edificação provisória, porém não apresenta 

requisitos e critérios para verificar o desempenho do ambiente construído em uso para essa 

etapa do canteiro de obras. É a situação de se planejar e executar um ambiente construído 

para refeitório no canteiro de obras, cumprindo a norma NR 18, e se desconhecer o 

desempenho de edificação ao longo do uso, bem como não saber sobre as avaliações pós-

ocupação pelos usuários (os requisitos qualitativos) em relação à capacidade de habitar do 

ambiente construído (mesmo que em edificação provisória). 

A construção civil empregou aproximadamente 7% da população ocupada do 

Brasil, algo em torno de 6,5milhões de trabalhadores, segundo dados do IBGE (2019) 

referentes ao trimestre de março/abril/maio do ano de 2019. O canteiro de obras é o local 

de trabalho desse grande público, cujo ambiente construído possui características 

peculiares por ser uma edificação provisória e carente de investimentos. 

No Brasil, estudos associaram os problemas decorrente do processo da 

construção do edifício “parecem estar relacionados muito mais às questões internas e de 

organização dentro do canteiro ou pelos gestores das construtoras contratadas do que a 
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questões externas”. (De Filippi e Melhado, 2015; Saurin e Formoso,2006) Também 

concluem que é necessário “retomar os esforços para se entenderem processos, 

ferramentas, recursos humanos, e como todos esses fatores se interligam para a obtenção 

do sucesso do projeto”. Nesse sentido, a percepção do usuário agrega na discussão sobre 

o ambiente construído da área de vivência ao revelar anseios acerca da organizar espacial 

e funcionalidade dos espaços, além de indicar suas características construtivas esperadas. 

Diante desse contexto, pode-se associá-lo aos fatores de habitabilidade da NBR 

15.575, possibilitando a modelagem de um instrumento de avaliação de edificação de uso 

provisório em obras, como é o caso da área de vivência de canteiros de obras. Assim, essa 

pesquisa elaborou o modelo de avaliação do desempenho da edificação provisória em obra 

baseada em fatores de habitabilidade da NBR 15.575-1(2013) e associado às orientações 

das Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis ao ambiente da área de vivência e à 

percepção ambiental do usuário da área de vivência.   

O estudo delimitou-se na área de vivência instalada nas obras analisadas, 

composta apenas de ambiente de vestiário, instalações sanitárias e refeitório. A 

fundamentação normativa era a Norma Regulamentadora n°18 (NR-18) vigente no ano de 

2019, período da realização da pesquisa de campo na cidade de Criciúma/SC. A 

participação de trabalhadores foi voluntária e anônima, por meio de resposta em 

questionário. 

 

1.1 Área de Vivência em canteiros de obras e Habitabilidade do ambiente 

    A área de vivência é um espaço construído com a finalidade de apoio às 

atividades de produção em um canteiro de obras. É regulamentada pela legislação da 

Norma Regulamentadora (NR) n°18 (BRASIL 1978) , que exige um documento que 

apresente o projeto do ambiente construído do canteiro de obras com especificação dos 

ambientes, técnica construtiva e implantação da obra, considerando a sua evolução 

produtiva, isto é, fase de implantação(início), de máxima produtividade (meio) e de 

desmobilização (fim), sendo orientado pela visão de segurança do trabalho em obras de 

construção civil. Esta norma apresenta uma lista de ambientes necessários ao canteiro de 

obras e de suas mínimas condições dimensionais e técnicas relacionadas aos espaços de 

apoio do trabalhador (área de vivência), a saber: instalações sanitárias, vestiário, 

alojamento, local de refeições, cozinha, lavanderia, área de lazer, ambulatório. Assim, os 

ambientes da área de vivência do canteiro de obras seguem requisitos construtivos 

específicos e com variação em dimensão física (metragem construída) em função da 

quantidade de trabalhadores atendidos.  
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Os usuários desse espaço de trabalho na obra convivem com um ambiente 

construído com características peculiares por ser provisório (dura o tempo daquela obra), 

intermitente (devido à diferente localização das obras, ele não é fixo) e diversificado 

(executa a mesma tarefa em condições ambientais diversas conforme cada tipo de obra). 

Isso gera uma condição de adaptação constante do usuário ao ambiente construído do 

canteiro de obras, além de lidar constantemente com novas situações organizacionais 

devido à mudança frequente de tipo de obra e de ambiente construído para o trabalho. O 

aspecto de habitar esse espaço de trabalho na construção civil, que num primeiro momento, 

supõe-se ser um único espaço construído e fixo, é na verdade de muitos espaços 

oscilantes, haja vista que cada obra (edificação) possui uma localização única e condições 

ambientais próprias. Exige-se que o operário vivencie cada obra para executar sua tarefa 

e usufrua aquele ambiente construído pelo tempo determinado, decorrente do tipo de obra. 

A variabilidade na qualidade do ambiente construído para o trabalho depende do grau de 

investimento financeiro da empresa construtora para o canteiro de obras, bem como do 

cumprimento de legislação específica para a área.  O canteiro de obras assume-se como o 

elemento estrutural da obra, e com isso, se estrutura também a maneira como o trabalhador 

vivência seu ambiente de trabalho, ou deixa de vivenciá-lo (ELALI, 2010). 

No campo da construção civil, pode-se compreender Habitabilidade pela 

definição da Norma Brasileira de Desempenho - NBR 15.575-1 (2013) no relato de Borges 

(2008, p.4) como sendo o conjunto de necessidades do usuário a serem satisfeitas pelos 

sistemas da edificação, de modo a cumprir com suas funções, sendo expressas pelos 

seguintes fatores: estanqueidade; desempenho térmico; desempenho acústico; 

desempenho lumínico; saúde, higiene e qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade; 

conforto tátil e antropodinâmico.  Os fatores usados pela norma baseiam-se em dados e 

índices pré-estabelecidos por outras normativas nacionais e internacionais para avaliar a 

edificação construída, “os quais sempre permitem a mensuração clara do seu 

cumprimento”, conforme NBR 15.575-1 (2013) ( Figura 01). 

Algumas situações podem influenciar a condição da habitabilidade, como o uso 

(funcionalidade do ambiente construído), o tempo (possibilidade de vivenciar o lugar num 

prazo de tempo maior/menor) e a escala do projeto (particular/público). 

O ambiente construído é percebido de forma diferente pelos usuários, gerando 

sensações diferentes entre eles (ELALI, 2010). Num indivíduo a qualidade daquele lugar 

pode ser de atração enquanto no outro, pode ser de repulsão. São os fatores subjetivos da 

habitabilidade, e eles são particularizados, pessoais e variáveis de um indivíduo para outro. 

E exigem um olhar científico, buscando estabelecer uma tendência ou uma certeza 
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aproximada do universo estudado. Já os fatores físicos do habitabilidade permaneceram 

imutáveis, posto que são índices determinísticos (dados fixos) e amplamente pesquisados 

pela academia e difundidos no mercado profissional, por exemplo o nível mínimo de 

intensidade luminosa no ambiente de trabalho.   

Figura 01 - Expansão do conceito de desempenho de edificação habitacional 

da NRB 15.575 para uma edificação provisória, no caso do canteiro de obras, baseado no 

requisito de habitabilidade do ambiente construído. 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Baseia-se numa abordagem qualitativa a partir da análise pós-ocupação (APO) 

em estudos exploratórios de ambientes construídos de área de vivência em 4(quatro) 

canteiros de obra na cidade de Criciúma / SC, considerando duas etapas: a) etapa física e 

b) etapa subjetiva. 

Na etapa física, foi elaborado e aplicado instrumento de coleta de dados 

fundamentado na NR-18. Ele foi organizado objetivando estabelecer associação possíveis 

com os fatores de habitabilidade da NBR 15.575, conforme visto no quadro 01. Realizou-

se coleta de dados em cada ambiente da área de vivência. No caso de referência ao 

conforto lumínico, foi utilizada a norma regulamentadora NR-24 (BRASIL 1978) e para 

conforto acústico, baseou-se no anexo 1 da norma regulamentadora NR-15 (BRASIL 1978). 

Em outros casos, houve a inserção de novos requisitos, devido à demanda oriunda dos 
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resultados da avaliação subjetiva do local pelo usuário, como no caso do aspecto 

localização e conexão entre ambientes. Também se adicionou o fator “aberturas” na 

avaliação, de modo a permitir avaliar a área de ventilação no ambiente, a tipologia e 

orientação solar. 

Na etapa subjetiva, a avaliação da percepção ambiental do usuário foi por meio 

da aplicação e análise da Constelação de Atributo - desenvolvida por Moles em 1968 e 

aperfeiçoada por Ekambi-Schmidt em 1974, por meio da ferramenta on-line Soft-ferramenta 

Constelação de Atributos, desenvolvido para finalidades de pesquisa acadêmica junto a 

Fec-Unicamp (http://www.fec.unicamp.br/~confterm/index.php). Ela identificou os atributos 

ligados à percepção do ambiente imaginário x real pelo usuário. Para tal, foram realizadas 

duas perguntas aos usuários: “O que vem a sua mente quando você pensa numa área de 

vivência do canteiro de obras?” e em seguida outra questão “O que vem a sua mente 

quando você pensa na área de vivência do canteiro de obras em que trabalha?”. As 

respostas foram agrupadas conforme a similaridade das opiniões coletadas e 

categorizadas em aspectos de ambiente construído (relacionados com aspectos físicos do 

ambiente); organização (associado ao aspecto de organização cultural da empresa e de 

estrutura de trabalho) e social (relacionado ao aspectos socioculturais e afetivos dos 

usuários).  Após essa coleta de dados, realizou-se a análise comparativa do dados obtidos 

com os parâmetros pré-definidos do modelo proposto de avaliação da edificação provisória 

de obra, segundo dados do modelo (Quadro 01). 

O estudo de caso foi realizado na empresa “W” de construção civil da cidade de 

Criciúma/SC, que ramo desde a década de 1990. Pesquisou-se em 4(quatro) obras de 

construção de edifícios, cuja caraterísticas são de diferentes etapas de execução, com 

variada tecnologia construtiva empregada na área de vivência de cada obra e de diversos 

portes de construção (pequeno, médio e grande).  Dessa forma, ampliou-se a coleta da 

percepção do usuário sobre diferentes cenários de ambiente construído de área de 

vivência. As visitas foram realizadas em maio de 2019, sendo realizado a inspeção técnica 

do ambiente construído na parte da manhã, e na parte da tarde a coleta da percepção do 

usuário sobre o ambiente construído. Participaram voluntariamente de 169 trabalhadores. 

 

2.1 Desempenho de edificações provisórias de obra  

Compreende-se que habitabilidade da edificação provisória de obra é a 

capacidade do ambiente construído em caráter provisório na obra de atender as 

expectativas físicas e subjetivas do usuário trabalhador da indústria da construção. O 

desempenho da edificação provisória no canteiro de obras está relacionado com a 

ISSN: 2526-4044   p.  569 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

capacidade de habitar que um ambiente construído possui.  No caso da área de vivência, 

essas expectativas são especificadas em 7 fatores de habitabilidade da edificação 

provisória de obra, baseadas na NBR 15.575-1(2013), avaliadas no ambiente em uso,  e 

mensurados a partir da estruturação de requisitos, critérios e métodos de avaliação (Quadro 

01), resultando na possibilidade de avaliar-se o desempenho da habitabilidade da 

edificação provisória de obra.  

 

Quadro 01 - Fatores de habitabilidade da edificação provisória de obra, 

destaque coluna temas adaptados para a área de vivência. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Os valores obtidos pelas obras sobre o cumprimento dos aspectos legais da 

NR-18 para a área de vivência atingiram a média de 87,5%, sendo a obra A aquela que 

mais cumpre a legislação (94,12%), seguida da obra B (88,24%), depois a obra D (85,29%) 

e por último a obra C (82,35%).  Houve pouca dispersão na amostra. 
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 No que se refere ao conforto lumínico, todas as obras precisam de ajustes, 

objetivando adequar a potência das lâmpadas para atingir o nível mínimo de 100 lux para 

vestiário e instalação sanitária, e de 150 lux para o refeitório, conforme NR-24 e NR-18.  

Sobre a estanqueidade (controle de umidade e acesso de pontos de infiltração), a obra D 

apresenta problemas no teto do vestiário, com infiltração de água de chuva, e no teto do 

refeitório, cujos buracos nas telhas são originados pela queda de objetos em altura do bloco 

em construção próximo do local. Em ambos os ambientes há prejuízo no uso interno do 

local devido à grande proporção da infiltração de água pelo teto.  Acerca do conforto térmico 

e acústico, os ambientes apresentaram resultados dentro dos parâmetros normais das 

normas regulamentadoras (NR-15). Entretanto, devido à rotina penosa de atividades na 

construção civil, é comum os trabalhadores guardarem peças do vestuário de uniforme (ou 

roupas de trabalho) penduradas nas paredes ou acomodadas dentro dos armários 

individuais, bem como botinas/calçados de segurança, com higienização precária após a 

jornada de trabalho incidindo na proliferação de odores no local. Por isso, é interessante 

ajustar a estratégia de ventilação no ambiente para novas aberturas que permitam 

aumentar a circulação natural do ar e/ou instalar ventilação mecânica. Quanto à 

funcionalidade e acessibilidade da área de vivência instalada, há conflito de entre o 

ambiente do vestiário x instalação sanitária na maioria das obras analisadas, devido à sua 

localizados em pontos distantes do terreno ou afastados da entrada da obra, induzindo o 

usuário a cruzar a circulação geral da obra para acessar um dos locais, em meio ao trânsito 

de maquinários e de solo lamacento/sem tratamento para circulação de pessoas. 

Os resultados obtidos indicam sobre: 

a) panorama subjetivo:  destaca-se a expectativa subjetiva do usuário em 

relação à manutenção preventiva e corretiva da edificação provisória de obra. Exemplos 

práticos citados pela amostra são: 1) uso e conservação de caixa d’água própria para os 

sanitário (evitar a falta de água durante o expediente de trabalho), 2) reparos em vedações 

laterais e coberturas para manter a estanqueidade (evitar situações de goteiras e de acesso 

direto às intempéries), 3) manutenção de instalações elétricas e de pontos de iluminação 

(evitar o corte de energia e garantir intensidade luminosa no ambiente), 4) dimensionar o 

ambiente de instalação sanitária de modo ter barreira visual no acesso e permitindo a 

privacidade de uso, além de considerar um espaço maior na área do box sanitário, 5) 

estabelecer conexões vizinhas entre ambientes de vestiário e instalação sanitária (evitar a 

situação do usuário pós-banho expor-se em percurso externo na obra para acessar 

vestiário, e vive-e-versa);  
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b) panorama físico: relata-se situações de natureza do processo de projeto da 

área de vivência e da execução dos ambientes. As verificações técnicas tratam da ideia de 

edificação provisória de obra induzir a um pensamento de necessitar de pouca ou nenhuma 

manutenção do ambiente construído, tendo como consequência a certas inadequações 

legais ao longo do uso (peças danificadas, acessos sem tratamento, iluminação 

insuficiente, infiltrações que impedem o uso do mobiliário). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa apresenta dados técnicos sobre desempenho do ambiente 

construído da área de vivência que podem auxiliar os processos de projeto de área de 

vivência de obras na construção civil, além de servir de substrato em discussões técnicas 

de parâmetros normativos específicos dessa área no país.   
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Resumo: Em uma planta termossolar a geração de energia ocorre através da conversão da radiação solar 
em energia térmica, para essa conversão são usados elementos concentradores. A eficiência de conversão 
depende em sua grande parte das características relacionadas a fonte de energia (sol), e da geometria dos 
concentradores, de modo a buscar sempre uma conversão otimizada. Este artigo tem como objetivo 
demonstrar a modelagem de um protótipo em escala reduzida de um coletor em calha parabólica, utilizando 
cálculos encontrados nas referências bibliográficas (DUFFIE; BECKMAN; MCGOWAN, 1985) e 
(KALOGIROU, 2014) e simulando esse protótipo em um software de simulações, para chegar em um alto 
nível de eficiência. Para realizar a simulação foi usado o software SolTRACE na qual é possível verificar a 
geometria calculada através do método de raios traçados. Esse artigo poderá ser utilizado, também, como 
uma referência para a utilização do software SolTRACE em uma simulação de modelos de calha parabólica. 
Após a realização dos cálculos e a simulação no SolTRACE foi possível estimar a eficiência ótica do coletor 
em torno de 60%. 
 
Palavras-Chave: SolTrace, simulação, termosolar, calhas parabólicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As tecnologias envolvidas na produção de energia elétrica que utilizam os 

recursos naturais disponíveis, vêm se tornando cada vez mais acessíveis. Isto se deve em 

grande parte, as pesquisas de desenvolvimento. Atualmente a tecnologia mais acessível é 

a conversão solar, que utiliza painéis fotovoltaicos. Este tipo de tecnologia no Brasil, vem 

identificando um potencial de crescimento à medida que é viabilizado seu uso para atender 

o consumo doméstico e fornecer o excedente para a rede elétrica (RELLA, 2017). Além da 

tecnologia de conversão solar fotovoltaica, um outro método que utiliza o sol como fonte 

primária de energia é a geração heliotérmica ou termosolar, que utiliza o calor proveniente 

da radiação solar para geração de energia. Essa tecnologia é mais utilizada como gerador 

de energia térmica utilizada no aquecimento de água e de ambientes.  

Para a geração de energia a tecnologia termosolar concentra os raios solares, 

através dos espelhos concentradores, em um tubo em que circula um fluido de transferência 

de calor. Esse fluido troca de calor com a água e o vapor de água segue para a turbina do 

gerador ou para tanques de armazenamento térmico utilizados para gerar energia em dias 

com pouca radiação e até durante a noite. Existem quatro tipos de sistemas termosolares: 

linear Fresnel, disco Stirling, torre e calha parabólica. 

Para a modelagem e testes foi escolhida o modelo de Calha Parabólica, por ser 

a tecnologia mais avançada em relação à concentração de energia, devido à experiência e 

desenvolvimento de pequenas indústrias na construção desse sistema (KALOGIROU, 

2014), sendo, 94% das plantas (Concentrating Solar Power, Energia Solar Concentrada) 

ISSN: 2526-4044   p.  573 de 986

mailto:SATC/Pesquisa%20Eng.%20Mecatrônica%20/diego.souza@satc.edu.brl


9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

instaladas mundialmente tendo uma capacidade de geração de 1.8GW (IRENA, 2012). 

Vários países com altos níveis de incidência solar como Egito, Índia, México Marrocos e 

Estados Unidos tem focado no desenvolvimento em energia solar (ABDULHAMED et al., 

2018). Os Estados Unidos possuem 9 plantas PTC (Parabolic Trough Collector, Coletor de 

Calha Parabólica) no deserto de Mojave na California, as usinas denominadas SEGS (Solar 

Electric Generating System) produzem cerca de 1GWh durante o ano (DUFFIE; BECKMAN; 

MCGOWAN, 1985). No modelo de calha parabólica o coletor tem formato de parábola para 

direcionar o máximo de radiação para o tubo absorvedor, colocado no ponto focal do 

coletor, esse tubo percorre todo o comprimento da parábola (Figura 1). 

Figura 1 – Coletor parabólico 

 
Fonte: Adaptado (Moya, 2012) 

Para calcular a geometria do coletor, foram utilizadas as equações de 

dimensionamento encontradas nas referências técnicas (DUFFIE; BECKMAN; 

MCGOWAN, 1985) e (KALOGIROU, 2014). Após a realização dos cálculos, os dados 

obtidos foram aplicados no software de simulação SOLTRACE, criado pela National 

Renewable Energy Laboratory (NREL), para realizar a modelagem, avaliar a distribuição 

dos raios solares e identificar os níveis de eficiência ótica e térmica do modelo. 

2 METODOLOGIA 

O coletor de calha parabólica possui um refletor em forma de parábola que reflete 

os raios solares em direção a um tubo receptor linear que percorre todo o comprimento do 

coletor. A Figura 2 apresenta características geométricas de uma calha parabólica. 
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Figura 2 – Características coletor em calha 

 
Fonte: (DUFFIE; BECKMAN; MCGOWAN, 1985) 

Onde os principais elementos são: 𝛉𝐫 = Ângulo de abertura; Wa ou a = Abertura 

da parábola (m); f = Distância focal (m); W = plano focal (m). 

Alguns parâmetros geométricos para a definição da calha parabólica foram 

definidos com base na bibliografia técnica, e em parâmetros comprovados a partir dos 

coletores já desenvolvidos e utilizados comercialmente em plantas de geração termosolar. 

O primeiro parâmetro escolhido foi o ângulo de abertura da parábola de 75° que segundo 

(KALOGIROU, 2014), possui um alto nível de concentração. A abertura de 0,8m e o 

comprimento de 2m foram dimensionados pelo autor, por conta dos recursos disponíveis. 

Para realizar os cálculos dos parâmetros restantes foram utilizadas as equações 

disponíveis em (KALOGIROU, 2014) e (DUFFIE; BECKMAN; MCGOWAN, 1985). Após 

definir e calcular todos os dados foi utilizado o software SolTrace (NREL), versão 2019 – 

2020, para avaliar a geometria do protótipo. 

2.1 Detalhes do modelo 

O material utilizado como refletor será uma chapa de alumínio que possui 

refletividade acima de 80% dependendo do tipo de alumínio usado. Na Tabela 1 pode ser 

visto os parâmetros e detalhes óticos do coletor. 

Tabela 1 – Características do coletor modelo 

Ângulo de Abertura 75° 

Abertura 0,8m 

Comprimento da Parábola 2m 

Distância Focal 0,26m 

Diâmetro tubo absorvedor ½´ - 0,0127m 

Reflexão coletor (ρ) 0,85 

Absorção tubo (α) 0,8 

Transmissão (τ) --------------------------- 

Fator de interceptação (ϒ) 0,90 
Fonte: (Autor, 2019) 
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2.2 Desenvolvimento no SOLTRACE 

O SolTrace foi utilizado para avaliar os dados calculados para a confecção de 

um modelo reduzido de um coletor de calha parabólica eficiente que aquecerá a água que 

passa pelo tubo absorvedor. O software utiliza o método dos raios traçados onde uma 

quantidade de raios é traçada do sol através do sistema sofrendo interações óticas, sendo 

algumas delas de natureza probabilísticas e outras determinísticas (WENDELIN; DOBOS; 

LEWANDOWSKI, 2013).  

Para realização dos testes no software é necessário informar as seguintes 

informações:   

➔ Configurar o posicionamento do sol, através de pontos de localização do 

coletor e calcular pontos de correção através de equações definidas.  

➔ As características óticas do sistema, que são as características óticas dos 

materiais utilizados.  

➔ E a geometria, onde será informado as dimensões do modelo e o tipo de 

coletor.  

2.2.1 Configurações do Sol 

Duas características a serem definidas são a posição do sol e a forma do sol. Há 

duas formas de definir a posição do sol. A primeira é definir um ponto no sistema de 

coordenadas globais onde, um vetor desse ponto até a origem de coordenadas globais, 

define a direção do sol. Com isso a posição do sol é determinada no eixo Z. (WENDELIN; 

DOBOS; LEWANDOWSKI, 2013). Outra forma é definir a latitude (L); dia do ano (D) 

qualquer dia entre 1 e 365; e hora solar (H) que varia de 1 a 24 horas. O programa calcula 

a posição do sol no azimute (Equação 3) e sua elevação (Equação 1), ao informar esses 

dados será necessário calcular os pontos de correção X, Y e Z (Equações 5, 6 e 7) do 

coletor para que os raios atinjam o coletor perpendicularmente. Esses pontos podem ser 

calculados através das equações abaixo:  

δ =  arcsin(0.39795cos(098563(D − 173)))   (1) 

ω =  15(H − 12)       (2) 

α =  arcsin(sin(δ)cos(L) + cos(δ)cos(ω)cos(L))   (3) 

γ =  arcos(
sin(δ)cos(L)−cos(δ)sin(L)cos(ω)

cos(α)
)    (4) 

X =  −sin(γ)cos(α)       (5) 

Y =  sin(α)        (6) 

Z =  cos(γ)cos(α)       (7) 
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Para definir a forma do sol há três opções Gaussian, Pillbox e uma opção 

personalizada, em que o usuário define a forma do sol com dados da intensidade. As duas 

primeiras são as mais utilizadas, porém Pillbox é mais adequado pela possibilidade de o 

sistema possuir erros óticos e de geometria (WENDELIN; DOBOS; LEWANDOWSKI, 

2013), que é o caso do protótipo que será testado. 

Para realizar os testes foi informado a Latitude do local (Criciúma) 28°Sul (-28°), 

o dia do ano (90) e a hora solar (10). 

2.2.2 Configurações Óticas 

Ao informar as características óticas do coletor e receptor, como a reflexão (ρ), 

absorção (α), transmissividade (τ), fator de interceptação (ϒ) e desvios padrão do material 

a ser utilizado. Para qualquer iteração o software inicialmente determina a superfície de 

estudo (frontal ou traseira) com base nas propriedades óticas definidas realiza as iterações, 

a medida que se observa que o raio foi absorvido o programa realiza a análise do próximo 

raio. Se o raio não for absorvido, serão calculados os fatores de reflexão, baseado na 

inclinação da superfície (WENDELIN; DOBOS; LEWANDOWSKI, 2013). 

2.2.3 Configurações de Geometria 

Estes parâmetros definem os dados relacionados a geometria e modelo do 

coletor ao software. Primeiramente é configurado a forma da superfície do coletor, ao abrir 

a seção “Surface” escolher a opção “Parabolic”, nessa opção será necessário definir valores 

para variáveis de referência do software (Cx e Cy), onde Cy é 0 e Cx é calculado pela 

expressão 1/(2f). Sendo “f” a distância focal dada em metros.   

Em seguida deverá ser informada as dimensões do coletor. Na seção “Aperture” 

é utilizado a seleção “Single Axis Curvature Section”, onde as variáveis X1, X2 e L são: X1 

= (-Wa/2), X2 = (Wa/2) e L o comprimento da parábola. 

Também deve ser informados os pontos de correção (X, Y, Z) calculados 

anteriormente. Esses pontos são informados na linha referente a “Aim point” em suas 

respectivas colunas (Figura 5). Ao lado esquerdo há três opções a serem marcadas, 

selecionar apenas “Multiple hits per ray” e “Trace through” (Figura 4). 
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Figura 4 – Configurações de Geometria 

 
Fonte: Autor (SOLTRACE, v.2019-2020) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para realizar a simulação o SolTrace avalia a emissão de 10000 raios em direção 

ao coletor. No caso do teste, 9858 raios atingiram a superfície concentradora e 5959 raios 

atingiram o tubo receptor, dessa forma calculamos a eficiência ótica do modelo, que é a 

relação entre do número de raios que atingiram o tubo (5945 raios) pelos raios que 

refletiram no concentrador (9856 raios), como visto na Figura 5, resultando em 60,5%. 

 

Figura 5 – Resultado dos raios refletidos 

 
Fonte: Autor (SOLTRACE, v.2019-2020) 

A eficiência ótica também pode ser calculada através da Equação 8 (Kalogirou, 

2009) como visto abaixo. 

ηo = ρταγ[1 − Af tan(θ))cos(θ)]    (8) 

Af =
2

3
Wahp+f.Wa[1+

Wa2

48.f2]

Aa
      (9) 

Onde: hp = altura da parábola (m); Aa = área de abertura da parábola (𝑚2). 

A variável τ, utilizada na Equação 8, foi eliminada da equação, pois ela é 

referente ao tubo de vidro, que não será usado no protótipo. O Af (utilizada na Equação 8) 

foi encontrada a partir da Equação 9. Ao resolver a equação é obtido o valor de 61,2% de 

eficiência ótica, um valor bem próximo ao 60,5% encontrado através dos dados informados 

pelo SolTrace. 

A eficiência térmica pode ser calculada através da Equação 10 (KALOGIROU, 

2009). 
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 ηc =
mCp(To−Ti)

AcGt
     (10) 

Onde:m = vazão do fluído (kg/s); Cp = calor específico do fluído (J/kg°C); To = 

Temperatura de saída do fluído (°C); Ti = Temperatura de entrada do fluído (°C); Ac = Área 

do coletor (𝑚2); Gt = Radiação solar incidente (W/𝑚2). 

Essa equação despreza as perdas para o ambiente. Para essa equação foram 

definidos a vazão da água, que passará pelo tubo, que será de 0.033 kg/s, a área do coletor, 

1,6𝑚2. O calor especifico da água é 4180J/kg°C e a radiação local máxima incidente é 

entorno de 400 W/𝑚2por dia durante o ano, segundo o site (GLOBAL SOLAR ATLAS, 

2020); que informa a radiação solar anual em  qualquer lugar do globo, conseguindo uma 

eficiência térmica de 75% e aquecendo a água entorno de 10°C. 

Inicialmente foi planejado que o protótipo aqueceria a água até 90°C, porém 

como a área do coletor é pequena e a radiação solar local não é muito alta foi decidido 

reduzir a temperatura de saída do fluido e aumentar o número de coletores para três, 

triplicando a área de abertura disponível. Há também a opção de reduzir a vazão do fluido 

para aumentar a eficiência térmica do coletor, contudo, a vazão já está em valor reduzido 

e diminui-la seria inviável. 

Como essa tecnologia utiliza a concentração dos raios solares não poderá ter 

erro em sua geometria para isso é necessário que os cálculos sejam os mais precisos e 

utilizar é utilizado softwares de simulação, como o SolTrace, para realizar a verificação dos 

dados de geometria calculados e encontrar possíveis erros óticos do modelo, ao utilizar os 

cálculos foi constatado que a radiação solar local era baixa em relação a área de 

concentração, com isso a variação de temperatura não é muito alta, devido a isso foi 

decidido o uso de quatro coletores, assim aumentando a área de concentração e 

aumentando a variação de temperatura do líquido. Através dos cálculos e da simulação foi 

estipulado uma eficiência ótica entorno de 61%, uma boa eficiência considerando o fato de 

ser um protótipo que pode possuir erros óticos devido a construção e os materiais utilizados. 
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Resumo: Este trabalho objetiva desenvolver e validar uma atividade de ensino de Teoria de Controle Moderno 
para alunos de um curso técnico integrado ao Ensino Médio em Eletromecânica, em tempos de Pandemia da 
COVID-19. Para tanto, os alunos receberam materiais para implementar um sistema para o controle em malha 
fechada de velocidade de um motor DC com encoder, através de uma placa Arduíno Uno. Um algoritmo PID 
Digital foi implementado e os alunos realizaram a sintonia dos ganhos do controlador de forma empírica. 
Como resultados percebe-se que, mesmo sem nenhum conhecimento prévio de Teoria de Controle Moderno, 
os alunos conseguiram com êxito compreender a influência de cada um dos ganhos no desempenho em 
malha fechada de um controlador PID Digital, realizando sua sintonia ótima. 
 
Palavras-Chave: PID Digital; controle de velocidade; atividade remota de aprendizagem; robótica móvel. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os principais problemas do controle de movimento de robôs móveis, o  

problema de Rastreamento de Trajetória – que combina o seguimento de um robô por um 

caminho com um perfil de velocidade, ambos pré determinados – já é amplamente 

conhecido e resolvido na literatura de Robótica Móvel (TZAFESTAS, 2014). 

Independentemente da topologia e da cinemática do robô móvel sob rodas, este problema 

só converge com o controle de velocidade de cada uma de suas rodas. 

O Controle Proporcional, Integral e Derivativo – PID, tem sido utilizado como 

estratégia de controle de velocidade para rodas de robôs móveis desde a década de 1960 

até os dias de hoje (SICILIANO e KHATIB, 2008). Apesar de modernas técnicas de sintonia 

automática dos ganhos deste controlador (SAFWAN, UDDIN e ASIF, 2016), o 

conhecimento de técnicas para sua sintonia manual é de fundamental importância para 

pesquisadores desta área. Porém, a maioria destas técnicas exigem conhecimento mínimo 

de cálculo diferencial e integral, álgebra linear e sistemas dinâmicos (OGATA, 2010), o que 

dificulta sobremaneira sua compreensão por estudantes de nível médio. Lynch (2015) 

apresenta uma interessante técnica empírica para estes casos. 

O Grupo de Pesquisa Meios Computacionais e Aprendizagem – MECA, vem 

realizando, por meio da aprendizagem da robótica, ações para o desenvolvimento do 

Pensamento Computacional (WING, 2016) em estudantes do Ensino Médio, 

particularmente os do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Eletromecânica. 

Apesar do projeto pedagógico deste curso (IFSC, 2012) ter unidade uma 

curricular voltada para programação de microcontroladores – especificamente na 
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plataforma Arduíno – nem robótica e nem a teoria de controle é contemplada pelo 

desenvolvimento de Ensino. O campo da Pesquisa tenta, especificamente, dar conta desta 

demanda curricular para os alunos que desejam, extracurricularmente, desenvolver estas 

áreas de conhecimento. 

Então, o objetivo deste trabalho é o de desenvolver o conhecimento de sintonia 

empírica de ganhos de um controlador PID digital para o controle de velocidade de um 

motor DC em alunos do Curso Técnico em Eletromecânica. Para tanto, dois alunos do 

MECA, que estão desenvolvendo uma plataforma robótica, implementaram um sistema 

eletroeletrônico para um motor DC, baseado em Arduíno e desenovolveram um controlador 

PID digital, apresentados na Seção 2 deste trabalho. Em seguida, na Seção 3, é 

apresentado o processo empírico de sintonia do controlador PID realizado pelos alunos, 

cujos resultados são discutidos na Seção 4. Esta pesquisa foi realizada toda com atividades 

remotas, por conta da Pandemia da COVID-19. 

 

2 SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE 

 

A plataforma robótica que está sendo desenvolvida pelo MECA é um robô móvel 

sobre rodas do tipo diferencial, ou seja, ela possui duas rodas acionadas por motores de 

corrente contínua e acionadas individualmente por sinais de controle. Cada uma dessas 

rodas deverão desempenhar uma trajetória específica, planejada por uma camada de 

controle de movimento superior, como propõe Serralheiro (2018). Esta trajetória de 

velocidade é um sinal de referência vref para que o controle automático imponha ao motor 

DC um sinal de controle upwm , do tipo pulse width modulation – pwm, tal que a velocidade 

do motor vmot siga a trajetória de referência. 

 

2.1 Sistema Eletroeletrônico 

 

O motor usado neste projeto é um Pololu 25Dx69L1, com um encoder acoplado 

no eixo de seu motor DC que fornece 340 pulsos por revolução do eixo principal. Para 

acionar este motor é usado um Driver2, este acionado por um sinal de controle pwm gerado 

pelo Arduíno. A Figura 01 apresenta o esquema de ligação deste protótipo. 

 

 
1https://www.filipeflop.com/produto/motor-dc-6v-com-encoder/ 
2https://www.filipeflop.com/produto/driver-motor-ponte-h-l298n/ 
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Figura 01 – Esquema de ligação do protótipo 

Fonte: dos autores 

 

O sinal de controle pwm é gerado pela porta digital 9 do Arduíno (fio lilás na Fig. 

01), e o sinal do encoder do motor é adquirido pela porta digital 2 (fio amarelo na Fig. 01). 

Esta porta digital é a entrada para a interrupção externa, que chama um procedimento no 

qual se incrementa os pulsos do encoder em um período de integração programável dt. 

O sistema eletroeletrônico para o controle de velocidade foi implementado por 

um dos alunos em casa – Aluno A – por conta da Pandemia da COVID-19 . Para tanto, os 

materiais necessários para a implementação foram entregues. Além do motor DC, do Driver 

e do Arduíno, o aluno também recebeu uma protoboard com uma fonte de alimentação, e 

jumpers para realizar as ligações elétricas. Nesta montagem, nenhuma carga mecânica foi 

aplicada ao motor, com seu eixo livre de rodas. A Figura 02 apresenta a foto do protótipo 

montada na casa do aluno. 

 

Figura 02 – Foto da montagem na casa do Aluno A 

Fonte: dos autores 

Para compreender o comportamento em malha aberta do motor, os alunos 

desenvolveram um procedimento na qual é imposto um sinal de controle em malha aberta 
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upwm (adimensional), e observada a velocidade vmot do motor dada pela contagem de pulsos 

do encoder a cada período de tempo dt = 100ms, dada em [daHz] (decaHertz). A Figura 03 

ilustra graficamente este comportamento. 

 

Figura 03 – Ganho estático em malha aberta do motor sem carga 

Fonte: dos autores 

 

Percebe-se, pelo gráfico da Figura 03, que o comportamento do ganho estático 

em regime permanente do motor é bastante não-linear no início de sua escala. Porém, a 

partir de um sinal de controle upwm = 100,  equivalente à tensão de u=2V, o ganho estático 

do sistema em malha aberta observado é de aproximadamente G = 0,41 daHz . 

Considerando as relações eletromecânicas do sistema, o ganho estático do motor é de: 

𝐺𝑣 = 0,41
𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠

𝑑𝑠
⋅
600

𝑑𝑠

𝑚𝑖𝑛
⋅50𝑉−1

340
𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çã𝑜

≃ 36,5 𝑅𝑃𝑀 𝑉⁄  . 
 

(1) 

2.2 Controlador PID Discreto 

 

A cada período de tempo dt é executado um procedimento de cálculo discreto 

do sinal de controle digital, na forma diferencial de velocidade, apresentado por Åström e 

Wittermark (1997). Para tanto, um erro de velocidade é calculado subtraindo-se a contagem 

de pulsos do encoder durante o período dt – acumulada na variável vmot – de um valor de 

referência vref. Este erro é armazenado em um buffer tal que se tenha o erro do 

processamento atual e0 e os dois últimos erros calculados e1 e e2. Então, uma diferencial  de 

controle du da forma 

𝑑𝑢 = (𝐾𝑝 + 𝐾𝑖 + 𝐾𝑑) ⋅ 𝑒0 − (𝐾𝑝 + 2 ⋅ 𝐾𝑑) ⋅ 𝑒1 + (𝐾𝑑) ⋅ 𝑒2 , (2) 

onde Kp, Ki e Kd são respectivamente os ganhos Proporcional, Integral e Derivativo do 

controle de velocidade, é integrada ao sinal de controle 
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𝑢𝑝𝑤𝑚 = 𝑢𝑝𝑤𝑚 + 𝑑𝑢 (3) 

de maneira acumulativa a cada período de tempo dt. 

Este algoritmo de controle digital foi implementado no código do programa no 

Arduino como um procedimento do tipo void(), invocado a cada período de tempo dt. 

 

3 SINTONIA DOS PARÂMETROS DE CONTROLE 

 

Para o desenvolvimento remoto da sintonia empírica dos ganhos do controlador, 

os alunos realizaram uma web conferência apenas entre eles. O Aluno A, com o protótipo 

em sua casa, realizou a tarefa de ajuste dos ganhos no código enquanto monitorava o 

comportamento do sistema via plotter serial na IDE do Arduíno, compartilhando sua tela; 

enquanto o Aluno B realizava o relatório da atividade. É importante frisar que nenhum dos 

dois alunos tinham quaisquer conhecimentos prévios em Teoria de Controle. Os alunos 

foram orientados a realizar uma metodologia descrita a seguir, sem nenhuma interferência 

do professor. 

Os alunos iniciaram a atividade com os ganhos do PID ajustados em Kp = 0,1; Ki 

= 0,1 e Kd = 0,1. Uma série de valores de referência de velocidade foi programada para 

esta atividade: partindo de vref = 0,  degraus de vref = 100, vref = 25, vref = 75 e vref = 50 foram 

impostos a cada 5 segundos, mantendo o último valor de referência. Em cerca de t = 300s, 

um sinal de perturbação foi imposto ao sistema tocando levemente o eixo principal do motor 

com os dedos. As variáveis monitorada graficamente são vref , vmot e upwm. 

Então, os alunos foram incrementando apenas os valores do Ganho 

Proporcional do controlador de Kp = 1 até  Kp = 6, em passos unitários e, a cada passo, 

observando o comportamento dinâmico do sistema em malha fechada. Ao término desta 

primeira etapa, os alunos escreveram em seu relatório a conclusão de que “quanto maior 

for o valor numérico da variável Kp , menor será o tempo [de resposta], e maior será a 

intensidade dessa resposta em relação ao erro [sobressinal]3”. 

Em seguida, uma outra série de experimentos foram realizados, desta vez para 

que os alunos pudessem compreender a influência do Ganho Integral no desempenho do 

sistema em malha fechada. 

Da mesma forma, os alunos realizaram incrementos com passos unitários, 

partindo de  Ki = 1 e mantendo os valores de Kp = 0,1 e  Kd = 0,1. Os alunos rapidamente 

 
3Entre colchetes, grifo do professor para a melhor compreensão do leitor. 
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perceberam que “quanto maior o valor numérico da variável Ki, mais rápido será o tempo 

de resposta inicial em relação ao setpoint, porém maiores serão as oscilações do sinal [de 

controle upwm] e dos pulsos [de velocidade vmot ]”. Por conta disso, não avançaram muito no 

incremento do Ganho Integral pois, segundo eles, “conforme os testes realizados pode-se 

perceber que valores de Ki maiores que 2 apresentam grande oscilação”. 

Na terceira série de experimentos, os alunos realizaram incrementos unitários 

apenas no Ganho Derivativo. Perceberam que “quanto maior for o valor numérico da 

variável Kd, maiores serão as oscilações. Baseado nos testes, e visando obter variáveis 

com valores ideais, o valor da variável pode ser menor que 0,5 e deve ser menor que 1,0”. 

Baseadas nestas conclusões, os alunos então iniciaram um ajuste empírico dos 

ganhos do controlador, variando os valores gradualmente de acordo com suas observações 

anteriores. Cada passo foi relatado na Tabela 01 abaixo. Este experimento está 

compartilhado no YouTube4. 

 

Tabela 01 – Sintonia empírica dos ganhos do controlador PID 

Kp Ki Kd Comportamento Observado 

1,0 1,0 0,1 Bom tempo de resposta inicial, atinge o setpoint, porém 
oscilações consideráveis quando há uma diminuição do valor de 
setpoint 

1,0 0,9 0,1 Bom tempo de resposta, pequena oscilação, responde bem a 
perturbações externas e sobrepõe o setpoint. 

1,0 0,8 0,1 Bom tempo de resposta, oscilações ainda menores, sobrepõe o 
setpoint. 

1,0 0,7 0,1 Maior tempo de resposta e oscilações maiores. 

0,9 0,8 0,1 Menor tempo de resposta e pequenas oscilações. 

0,8 0,8 0,1 Pequeno tempo de resposta e oscilações consideráveis, 
sobrepõe o setpoint. 

1,0 0,8 0,2 Pequeno tempo de resposta, sobrepõe o setpoint e pequenas 
oscilações. 

1,0 0,9 0,2 Bom tempo de resposta, porém grandes oscilações e não 
sobrepõe o setpoint. 

1,1 0,8 0,2 Pequeno tempo de resposta, sobrepõe o setpoint e pequenas 
oscilações. 

1,1 0,8 0,1 Pequeno tempo de resposta, sobrepõe o setpoint e quase 
nenhuma oscilação. 

0,9 0,8 0,1 Excelente tempo de resposta a qualquer tipo de perturbação, 
sobrepõe o setpoint oscilações muito pequenas. 

Fonte: dos autores 

 
4https://youtu.be/K03eNxfiRKo 
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Ao final do experimento, os alunos concluíram que “o conjunto de valores 

numéricos que atingiram o objetivo determinado para as variáveis forma respectivamente 

0,9, 0,8 e 0,1 para as variáveis Kp, Ki e Kd”. Segundo os alunos, o controlador obteve 

“excelente tempo de resposta a qualquer tipo de perturbação, sobreposição da linha de 

“setpoint” e oscilações extremamente baixas, sendo por isso considerados os melhores 

valores possíveis”. A Figura 04 apresenta a resposta temporal do sistema de controle em 

malha fechada, com o controlador sintonizado com os parâmetros ótimos dos alunos. O 

gráfico na cor azul representa a velocidade de referência vref ; em vermelho a velocidade do 

motor vmot; e na cor verde, o sinal de controle upwm. Uma leve perturbação com os dedos foi 

imposta em  t = 280s, onde se percebe uma rejeição a esta perturbação. 

 

Figura 04 – Comportamento dinâmico do sistema em malha fechada 

Fonte: dos autores 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se, pelo relato dos alunos, que eles conseguiram, de 

forma empírica, compreender a influência de cada um dos ganhos no 

comportamento dinâmico de um sistema controlado em malha fechada 

com um algoritmo PID, de acordo com o que se encontra na literatura da 

área (OGATA, 2010; LYNCH, 2016). Este tipo de experimento didático é 

amplamente utilizado em ensino de Controle em cursos de nível superior 

em Engenharia, e a principal contribuição deste trabalho é demonstrar 
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que é possível realizar este mesmo experimento didático, inclusive como 

uma atividade remota de ensino para alunos do curso técnico. 

Como trabalhos futuros, estes alunos irão implementar o controle de velocidade 

linear e angular para um robô diferencial, com uma malha de controle individual por roda, 

mas com valores de referência impostos por uma camada superior de controle. 
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Resumo: O presente trabalho descreve a criação de uma torre eólica de microgeração, controlada através 
de comandos e controles eletro eletrônicos sobre uma mecânica compacta, com o intuito de aproveitar a 
energia cinética dos ventos locais por conversão em energia elétrica no aerogerador. A conversão 
eletromecânica de geração elétrica aparece com critérios acadêmicos, de aplicação do conhecimento à 
prática, integração universitária e social para uma planta piloto de geração energética moldada pelo estudo 
dos ventos em direção, frequência e velocidade ao longo do ano e sobretudo a densidade de potência do 
vento, fundamental na parametrização e formulação do projeto.O projeto apresenta uma análise de dados de 
geração, posição da nacele e leitura meteorológicas, distribuídos em segmentos de comunicação atribuídos 
de nós slaves liderado pelo master, um receptor e transmissor de operações aos slaves. A torre com dez 
metros de altura com pás fixas ao rotor da nacele recebe estes comandos e desempenha uma função 
encadeada por sinais de operação. Portanto, o controle e suporte do sistema nas operações regra o 
rendimento de carga do banco de bateria, a conversão da energia nos inversores e reguladores para uso em 
ambientes universitários. Assim permite aferir que a planta de geração energética requer um estudo amplo 
em análise de comandos e resistência fabril de execução, modeladas por grandezas físicas, proporcionam 
uma construção viável e benéfica. 
 
Palavras-Chave: Vento, Potencial, Controle, Energia, Geração.  

 
1 INTRODUÇÃO  

 

A universidade Federal de Santa Catarina possui um curso de Engenharia de 

Energia, situado no Campus Araranguá. Dentre as muitas atividades realizadas no contexto 

do curso, existe uma equipe de competição de robôs, a Quantum team. Motivados pelo 

contexto sustentável do curso, alguns membros da equipe idealizaram a construção de uma 

torre eólica experimental para fornecer energia renovável para o laboratório da equipe. 

A ideia amadureceu e virou um projeto de pesquisa que inclui a construção de 

uma pequena central de geração eólica integrada com geração fotovoltaica, sediada no 

Campus da UFSC em Araranguá, a fim de, em primeira instância, suprir energeticamente 

uma parte da universidade, permitindo que os demais alunos também pudessem se 

envolver.  

Juntamente a isto, foi proposto o levantamento de uma série de estudos tais 

como: o potencial energético do local no âmbito geral e especificamente de cada uma das 

fontes, a conexão da GD à rede elétrica convencional, o armazenamento da energia 

sobressalente do consumo das fontes para ser posteriormente utilizada, a interface adotada 

entre o “produtor” e “consumidor” utilizando a internet das coisas, a fim de criar um modelo 

no qual a geração e o consumo possam interagir, trocando informações baseadas nas 

necessidades e condições operacionais de cada um. Além disto, esta interação entre a 
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fonte e o consumidor permite que o sistema possa ser mais estável, sendo possível 

encontrar problemas e ainda resolvê-los de forma remota, atrelar os diferentes pilares da 

IoT (do inglês Internet of Things - Internet das coisas), desde o software até o hardware, e 

também permite um estudo aprofundado desta aplicação, relacionando a geração 

distribuída, as micro centrais e diferentes fontes de energia. 

O  objetivo deste trabalho é apresentar o projeto e a fase inicial da construção 

de um aerogerador para ventos de baixa velocidade pelos alunos do curso de graduação 

em Engenharia de Energia da UFSC.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O projeto da torre foi desenvolvido a partir da análise de dados de vento obtidos 

através de um LIDAR (Light Detection and Ranging) instalado na cidade de Araranguá, na 

unidade Mato Alto da UFSC. Os dados foram coletados a 10 m de altura. 

Foi realizada a análise estatística dos dados, sua distribuição de frequência e 

estimada a densidade de potência (DP) do vento no local, conforme a equação: 

𝐷𝑃 = 0,5. 𝜌. 𝜈³            (1) 

 definindo o potencial dos ventos por unidade de área como densidade média do 

ar 𝜌 e o cubo do valor médio da velocidade do vento 𝑣 perpendicular à área da hélice eólica 

e contabilizando uma redução da velocidade de massa de ar, com a conversão da energia 

cinética em energia mecânica na rotação das pás (CRESESB,2008).  

A unidade de geração projetada será composta por uma torre de 10 metros de 

altura em concreto, oito pás leves de 4 metros no rotor. O rotor por sua vez estará fixado a 

caixa multiplicadora de relação 1:15,82 de engrenagens helicoidais, na qual está acoplado 

o gerador elétrico, um alternador de automóvel com potência de 2,2 kW. 

Foi projetado um sistema mecânico de fixação das pás permitindo melhorias 

futuras das mesmas, denomina hub (sistema de sustentação e regulação da rotação das 

pás para receber o vento no ângulo de ataque) (ENERGES,2020). O sistema de 8 pás 

exercerá maior torque inicial, porém demandará mais tempo para atingir a velocidade final 

devido à massa das mesmas. A carcaça da nacele é fabricada em alumínio, onde estão 

alojados os sistemas de geração, refrigeração, sensores térmicos e de rotação. 

O sistema contará com uma estação meteorológica, que éresponsável em 

fornecer a direção e a velocidade do vento para um sistema eletrônico com motor e redução, 

que por sua vez posicionará a nacele a partir de um controlador principal denominado 
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master, que fará as correções necessárias juntamente aos sistemas secundários, 

denominados slaves. 

A fixação da nacele na extremidade da torre será com perfis metálicos de aço 

adjunto ao sistema de giro da nacele, garantindo uma estabilidade e distribuição de cargas 

segura sobre a torre (poste), que também contará com sistema de sinalização noturna. A 

comunicação entre os sistemas nacele, estação meteorológica e quadro de comando será 

aterrado, pois existe uma distância entre tais. O acesso até a nacele acontecerá através de 

uma escada externa. A lubrificação e drenagem de óleo do sistema ocorrerá por dutos, 

sendo por compreensão e bombeamento. 

A estação meteorológica realizará diretivas de posição de vento estável (cut-in) 

e (cut-off) quando não estável, ou na presença de rajadas de vento, orientadas pelo 

anemômetro e biruta digital. A parte eletro-eletrônica de controle da unidade geradora 

baseia-se na integração de arduinos com sensores que se comunicam entre si, tomando 

decisões baseadas nas condições meteorológicas e funcionais do sistema eletromecânico, 

tudo isso disposto em um quadro de comando aos pés da torre. Este sistema contará com 

um banco de baterias, inversores de tensão e reguladores de carga. Futuramente pretende-

se construir uma central de controle próxima à torre, que posteriormente virá a abrigar o 

banco de baterias, reguladores de carga e sistemas de inversão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 apresenta o histograma de velocidade dos ventos e a densidade de 

potência utilizados para o projeto da torre eólica; as médias estão apresentadas na Tabela 

1. Foi observado que a direção leste-nordeste (ENE) apresenta mais constância em tempo 

e predomínio local durante o ano analisado; esse dado é importante para o posicionamento 

da microgeração.  
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Figura 1: Frequência dos ventos por horas de ocorrência. 

   

O resultados obtidos em relação à frequência condiz com um período 

estimado de 2 meses de vento de 2 m/s em ocorrência constante em relação a um ano. 

Pela Tabela 1 percebe-se uma diferença entre o valor médio e  o vento mais frequente 

no período de um ano.  

 

 DADOS MÉDIO DAS GRANDEZAS 

 
VELOCIDADE (m/s) 

DIREÇÃO (°) 
DENSIDADE DE POTÊNCIA (W/m²) 

MÉDIA 2,7 92,13 12,66 

VALOR MAIS FREQUENTE 2,0 78,75 5,17 

Tabela 1: dados médio e frequentes do vento. 

   

A Figura 2 apresenta a relação entre as frequências das classes de velocidade do 

vento, a potência e o tempo de predominância.  A potência gerada por ano a partir da 

ocorrência das classes de velocidade do vento é relativa à quantidade de horas que cada 

classe atuou no respectivo período do ano. Assim mensuramos uma potência de 300 KW/h, 

em 5952 horas de medição de vento, resultando em uma faixa de 1218 horas na velocidade 

mais frequente. Esse dados foram levados em consideração para projetar a torre eólica, 

considerando a baixa velocidade do vento disponível. 
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Figura 2 : potência por velocidade e horas de ocorrência 

 

Após a análise dos dados de vento, e a determinação da viabilidade construtiva 

da torre, foi solicitada à Direção do Campus a autorização para uso do local de instalação 

previsto (Figura 3). O terreno escolhido é plano, distante das salas de aula e permite, além 

do estabelecimento da unidade geradora eólica e da estação meteorológica, uma futura 

sede de controle operacional e um projeto futuro de módulos fotovoltaicos.  

Figura 3: Local de instalação, Campus Araranguá, UFSC.
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 O comando da torre contará com um sistema de mestres e servidores acionados 

eletronicamente através da comunicação de sensores de controle estabelecendo, equilíbrio 

na microgeração, sendo desenvolvido com uso de arduinos (Figuras 4 e 5). 

 

Figura 4: Quadro de comando com master e slaves. 

 

Figura 5: Master de comando.  

 

Por fim, está em fase construtiva a nacele, a qual contará com o acoplamento de 8 

pás de 4 m de comprimento cada, gerando uma potência de saída estimada de 2,2 kW. A 

nacele é composta principalmente por: gerador alternador Ducato boxer jumper de 150 A  

e 14 V de tensão nominal, com um sistema de freio de moto CBX150, composto por uma 

bomba de pistão hidráulica, pistonetes de acionamento, pastilhas de freio e disco de freio. 

A torre será composta por um poste de concreto armado de 10 m de altura, fixado em uma 
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fundação que sustentará a nacele. A Figura 6 apresenta uma foto da estrutura mecânica e 

elétrica da nacele. 

 

Figura 6 : Nacele em fase final de construção.  

 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o início do projeto tiveram-se vários desafios, principalmente no contexto 

mecânico, devido à presença de um sistema de elevado tamanho, composto por elementos 

de grande porte e elevado peso com difícil movimentação. No decorrer da construção foram 

detectadas diversas falhas,  e superadas através de métodos alternativos, na maioria das 

vezes por questões de segurança. Por outro lado, foram desenvolvidos muitos pontos 

positivos, principalmente no que diz respeito ao aprendizado teórico aplicado na prática, as 

integrações entre os sistemas mecânicos e eletroeletrônicos certamente são os que mais 

exigem da cognição, próximo a isto, pode-se ter mais proximidade ao que um engenheiro 

de energia trabalha, permitindo também um contribuição profissional para os integrantes do 

projeto. 

Atualmente a torre eólica se encontra em fase final de desenvolvimento, os 

sistemas mecânicos e eletrônicos principais já estão finalizados, o próximo passo será a 

fixação da torre eólica no solo e refino nas operações do sistema de controle, otimizando e 

encerrando um projeto cobiçado. 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Aos colaboradores Engetom, Pagé, Coopera e Retífica Teixeira, em especial a 

Luiz Tomasi, Jéssica Cipriano, Sidnei Castro e Josué Teixeira. À Universidade Federal de 

ISSN: 2526-4044   p.  596 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Santa Catarina pelo apoio,  ao CNPq pela bolsa de pesquisa  e à Equipe de Competição 

Quantum Team.   

 

REFERÊNCIAS 

 

Cresesb. Energia e Potência Extraída do Vento. Disponível em < 
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&cid=221 >. Acesso 
em 20 de setembro de 2020. 

Energes. 7 COMPONENTES DO AEROGERADOR QUE VOCÊ PRECISA CONHECER. 
Disponível em <https://energes.com.br/fale-energes/aerogerador/ >. Acesso em 20 de 
setembro de 2020.  

 

 
 

 
 

ISSN: 2526-4044   p.  597 de 986

http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&cid=221
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&cid=221
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&cid=221


9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

DESENVOLVIMENTO DE UM ALGORITMO PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO 
TAMANHO DE PARTÍCULA E DA CIRCULARIDADE DO PÓ CERÂMICO ATOMIZADO 

André Soratto1, Tainá Marcolino da Silva2, Diego Tiburcio Fabre3, Werther 

Serralheiro4, Marcelo Dal Bó5 
IFSC - Campus Criciúma / Engenharia Mecatrônica (acadêmico) / soratto.andre@gmail.com 

IFSC - Campus Criciúma / Licenciatura em Química (acadêmica) / taina.ms@aluno.ifsc.edu.br 
IFSC - Campus Criciúma / Engenharia Mecatrônica (docente) / diego.fabre@ifsc.edu.br 

IFSC - Campus Araranguá / Eletromecânica (docente) / werther@ifsc.edu.br 
IFSC - Campus Criciúma / Licenciatura em Química (docente) / marcelo.dalbo@ifsc.edu.br 

 

Resumo: Este trabalho visa desenvolver um algoritmo de análise de imagem que possibilite mensurar a 
distribuição do tamanho de partícula e a circularidade do pó cerâmico atomizado. Nas indústrias de 
revestimentos cerâmicos particulados na forma de pó são usados durante o processo. Uma característica 
fundamental do pó cerâmico é a sua fluidez, a qual tem estreita relação com o percentual de partículas finas 
e grossas que compõem o pó e também com a sua esfericidade. Para o desenvolvimento deste trabalho foi 
usada a ferramenta Python e para a validação do algoritmo de tratamento de imagens usou-se como 
comparativo o software ImageJ (Fiji). A circularidade dos particulados apresentaram valores de ~0,92 tanto 
com o Python quanto com o ImageJ. Por outro lado, o tamanho médio das partículas foi de ~30 pixels tanto 
com o Python quanto com o ImageJ. Os resultados mostraram que o algoritmo desenvolvido foi capaz de 
analisar imagens de particulados calculando a distribuição do tamanho de partículas e também a sua 
circularidade. Estes resultados foram comparados com a análise de imagem através do ImageJ mostrando 
similaridade entre os resultados, o que por sua vez valida o algoritmo desenvolvido. 
 
Palavras-Chave: Circularidade, tamanho médio de partículas, pó atomizado, cerâmica. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Diversas indústrias utilizam matérias-primas na forma de pó como parte do 

processo de fabricação. Entretanto, o comportamento do escoamento desses sólidos ainda 

requer estudos e maior controle por parte das indústrias. Isso pode ser explicado porque, 

geralmente, diversos ramos industriais utilizam matérias-primas de baixo custo e de pouco 

valor agregado (Campos, 2012). Algumas das dificuldades encontradas na produção de 

mercadorias que utilizam de pó é o problema com a escoabilidade, como é o caso da 

indústria cerâmica. 

O escoamento de um material particulado, por exemplo, só ocorrerá se as 

partículas que o compõem vencerem as forças de coesão e de atrito entre si (Escudeiro e 

Ferreira, 2014). A força dessas partículas depende de várias propriedades, uma delas é a 

distribuição do tamanho das partículas. Sendo assim, quanto mais uniforme for a 

distribuição, e, quanto mais esférico for esse pó, melhor será a sua escoabilidade e, 

consequentemente, melhor será o fluxo do material particulado no processo produtivo. 

Segundo Harima (2003), quanto mais esférico for o pó maior é a facilidade de 

transporte do mesmo. Partículas de superfícies ásperas e de forma irregular reduzem a 

eficiência de empacotamento e também dificultam a moldagem. Assim como, a presença 

de grande número de aglomerados, que normalmente estão associados com tamanhos de 
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partículas do pó cerâmico, também prejudicam o processo de homogeneidade, pois 

precisarão de um maior tempo de mistura. 

Atualmente nas indústrias cerâmicas a distribuição do tamanho das partículas 

somente é controlada no laboratório, usando dispositivos de peneiramento manuais ou 

eletromecânicos. As amostras são retiradas da linha de produção em um intervalo de 8 h, 

ou somente em caso de problemas no processo, o que não permite um feedback rápido no 

controle do processo de atomização e prensagem (Giuseppe e Revel, 2006). Para 

aplicações industriais o sistema de controle deve ter precisão, velocidade e baixo custo. 

Portanto, é desejável ter a disposição uma técnica de medição não intrusiva e online, 

possibilitando o ajuste contínuo dos parâmetros de atomização, a fim de manter o pó dentro 

dos limites desejado (Andrade, Paone e Revel, 2000).  

Giuseppe e Revel (2006) desenvolveram um sistema automatizado de medição 

online para a determinação da distribuição granulométrica de pó cerâmico atomizado, onde 

esse sistema é baseado em um dispositivo de imagem óptica adequado para aplicação 

online. Onde o controle do processo é adequado para ajuste de parâmetros em tempo real 

e garantia de qualidade da cadeia de produção. Tal sistema já foi implementado e testado 

com sucesso em linhas de produção reais. Entretanto, o sistema desenvolvido neste 

trabalho tem como principal diferencial a determinação da circularidade do pó atomizado, 

além da distribuição do tamanho de partícula. 

Nesse sentido, este trabalho objetiva desenvolver um software, validado pelo 

software de processamento e análises de imagens ImageJ, que possibilite medir a 

circularidade e a distribuição do tamanho de partícula do pó utilizado na indústria de 

revestimentos cerâmicos de forma automática através de um tratamento de imagens. 

Promovendo maior controle do processo, assim como, a integração entre pesquisadores 

de diferentes áreas do conhecimento, possibilitando uma posterior aplicação na indústria. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para realizar análises granulométricas com imagens digitais o meio acadêmico 

familiar é o pacote Fiji do software ImageJ, que se trata de um programa livre de análise de 

imagens com código aberto escrito na linguagem de programação Java e Java3D 

(SCHINDELIN et al., 2012),  funcionando em múltiplas plataformas (GUILHERME et al. 

2015). O ImageJ já é comumente utilizado para análise de núcleos, células e grãos (DE SÁ, 

2011). Por isso, utilizamos este software como ponto de partida e com a finalidade de 

comparação para o desenvolvimento do software deste trabalho.  
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Em contraste com tal ferramenta, que necessita de uma interação manual, o 

interesse desta pesquisa é uma forma de automação dos filtros e processos de imagem. 

Por isso, optou-se por utilizar Python (Python Software Foundation, 

https://www.python.org/) por conter uma linguagem mais moderna, e que também conta 

com a implementação multiplataforma e capacidade de adicionar diversas bibliotecas de 

código aberto. A principal biblioteca responsável pelo processamento de imagem é a 

OpenCV, um pacote de mais de 2500 algoritmos de visão computadorizada e aprendizado 

de máquina aplicado por várias grandes empresas do ramo (BRADSKI, 2000). Outras 

bibliotecas também importantes são: Scikit-Image (VAN DER WALT et al. 2014), que 

complementa com funções específicas voltadas ao meio acadêmico, numPy e sciPy, 

utilizados para cálculos algébricos.   

Para que o reconhecimento de núcleos dos grãos seja feito a imagem precisa 

passar por diversas camadas de tratamento. A primeira é chamada de “Limiar Binário”, que 

consiste em um truncamento das cores na imagem. Para cada pixel da figura, se o valor de 

brilho for maior do que o limiar definido no filtro, ele é automaticamente truncado para a cor 

branca. Caso contrário, fica com a cor preta, como é mostrado na Fig. 01a e b. 

 

 

 

 

Figura 01a – Pó atomizado de aço. 

 
Fonte: Steward Materials (2020) 

Figura 01b – Limiar binário. 

 
Fonte: dos Autores 

Com os filtros aplicados é perceptível que muitas partículas estão sobrepostas 

na imagem, dificultando sua identificação individual. A solução para esse problema foi 

encontrada em um algoritmo de segmentação chamado Watershed. O intuito é definir o 

ISSN: 2526-4044   p.  600 de 986

https://www.python.org/


9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

centro de cada grão, encontrando as distâncias entre concentrações de pixels e separando-

as no meio. Como mostra o tratamento realizado na Fig. 02. 

 

Figura 02 – Algoritmo de Segmentação Watershed. 

 

Fonte: Van der Valt (2014) 

 

Finalizando o processamento de imagem os seguintes dados são resgatados de 

cada grão individualmente: área, perímetro, circularidade, diâmetro maior e diâmetro 

menor. Os dados são tratados numa planilha eletrônica para serem posteriormente 

comparados com dados retirados do software ImageJ. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Fig. 03 mostra o resultado comparativo entre a circularidade das partículas 

obtidas com o ImageJ e com o software desenvolvido neste trabalho. Nota-se que a 

circularidade dos grãos está concentrada principalmente em ~0,92, tanto com o ImageJ 

quanto com o software desenvolvido. Por outro lado, o percentual acumulado é muito similar 

entre o ImageJ e o software desenvolvido neste trabalho. 

 

Figura 03 – Comparação dos valores de circularidade. 
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Fonte: dos Autores 

 

A Fig. 04 mostra a comparação entre o diâmetro médio das partículas obtido com 

o ImageJ e com o software desenvolvido neste trabalho. Nota-se que o diâmetro médio das 

partículas de pó foi de aproximadamente 30 pixels, tanto com o ImageJ quanto com o 

software desenvolvido neste trabalho. Por outro lado, a curva do diâmetro médio acumulado 

também foi muito similar entre os dois softwares. 

 

 

Figura 04 – Comparação dos valores de diâmetro em pixels. 
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Fonte: dos Autores 

De acordo com os resultados apresentados, comprova-se que o programa 

desenvolvido apresenta desempenho muito similar ao ImageJ quanto a circularidade e ao 

tamanho médio das partículas de sólidos particulados. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho objetivou desenvolver uma ferramenta computacional que 

possibilite a medição da circularidade e do tamanho médio de partículas do pó cerâmico 

atomizado. 

A circularidade dos grãos analisados com o Python e com o ImageJ 

apresentaram valores de ~0,92. O que representa grãos com uma circularidade próxima a 

um círculo perfeito. Já o tamanho médio de partícula mensurado com o Python e com o 

ImageJ apresentaram valores de ~30 pixels. 

Os resultados das análises de imagens validaram o software desenvolvido com 

o Python através de comparativos com o ImageJ, o qual é uma ferramenta consagrada no 

quesito análise e tratamento de imagens. 
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Resumo: Conforme dados estatísticos que evidenciam o crescente número de pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida no mundo, surge a necessidade de desenvolver produtos e serviços, atra-
vés da tecnologia assistiva, que visem atender às necessidades destas pessoas. Unido ao conceito de Dese-
nho Universal, o desenvolvimento destes produtos e serviços pode contribuir com o aumento de fatia de 
mercado, problema enfrentado por empresas que desenvolvem produtos para nichos específicos, como o das 
pessoas com deficiência. Nosso projeto pretende aplicar um modelo de referência para o desenvolvimento 
de produtos, visando criar uma solução inovadora e de baixo custo, uma vez que o transporte é um serviço-
chave que facilita a integração das pessoas na sociedade. Para isto, será utilizado o modelo para o desen-
volvimento de produtos proposto por Rozenfeld et al. (2006). Seguindo este mesmo modelo, este artigo busca 
apresentar a análise de mercado, uma das fases da etapa informacional do modelo de Rozenfeld, que servirá 
de entrada para todas as outras e será usada como guia para a busca de soluções na fase conceitual do 
projeto. Após a coleta de dados, tornou-se notável a presença de produtos similares sendo oferecidos no 
mercado, assim como a existência de algumas patentes ao redor do mundo. 
 
 
Palavras-Chave: análise de mercado, tecnologia assistiva, transporte, acesso veicular  

 
1 INTRODUÇÃO 

Dos diversos produtos e serviços que são utilizados no dia a dia, poucos são 

projetados tendo em vista a possibilidade de utilização por alguém com deficiência, o que 

dificulta, significativamente, o cotidiano das pessoas que têm alguma limitação, seja ela 

física ou mental. Uma das razões para isto é a falsa noção de que essas pessoas corres-

pondem a um nicho pequeno de mercado, que não justificaria projetos adaptados. 

Entretanto, os dados mostram o contrário. De acordo com o Relatório Mundial 

sobre Deficiência, mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo convive com alguma 

forma de deficiência, dentre os quais cerca de 200 milhões experimentam dificuldades fun-

cionais consideráveis (OMS, 2012). O Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE) de 2010 apontou a existência de 45,6 milhões de pessoas que 

se declararam com algum tipo de deficiência (23,9% da população), destes, 7% apresentam 

deficiência motora (IBGE, 2010). 

Se considerar que ainda há pessoas com mobilidade reduzida, seja de caráter 

permanente ou temporário, o número já aumenta. Com a inclusão dos familiares e de outras 

pessoas envolvidas em cuidados e monitoramento, o número de pessoas abrangidas pode 
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chegar a representar 70% da população (BRASIL, 2009), o que justifica, economicamente, 

a oferta de bens e serviços de caráter adaptado, visando incluir no mercado de consumo 

as pessoas com deficiência. 

Questões sobre mobilidade e acessibilidade urbana têm ganhado impulso à me-

dida que se busca um melhor funcionamento econômico e social das cidades e, para todas 

as pessoas, incluindo as Pessoas com Deficiência (PcD), o transporte tem sido um serviço-

chave que facilita a integração na sociedade (COOPER; COOPER, 2010), possibilitando 

acesso a emprego, socialização, serviços de saúde e etc. (VAN ROOSMALEN; PAQUIN; 

STEINFELD, 2010). 

No entanto, as opções de serviços de transporte disponíveis para os cadeirantes 

e pessoas com mobilidade reduzida ou são especificamente desenvolvidas para atender 

suas necessidades, ou são desenvolvidas para a média geral da população, desconside-

rando as necessidades específicas destas pessoas e ambas as opções se referem a servi-

ços que não promovem a inclusão. 

Além disto, a maioria das cidades não têm estrutura adequada para atender às 

PcD e, por isso, o investimento em soluções personalizadas, como o acesso facilitado a 

veículos particulares, pode ser uma solução adequada à conjuntura atual. Embora diversas 

soluções personalizadas já estejam disponíveis no mercado, seus preços são geralmente 

elevados. Além de custo, soluções que envolvam PcD precisam ainda lidar com a particu-

laridade de cada pessoa, levando à necessidade de personalização na maioria dos casos. 

Surge, então, o desenvolvimento de tecnologias específicas que auxiliam estas 

pessoas, independente de faixa etária ou tipo de deficiência, denominadas por alguns au-

tores de Tecnologias Assistivas (TA), que vêm auxiliando no dia a dia, promovendo quali-

dade de vida e inclusão social, e abrange desde o desempenho nas atividades profissionais 

até as tarefas básicas de autocuidado (ABNT, 2004). 

Sendo uma das etapas do sistema de PDP utilizada no desenvolvimento do pro-

duto, este artigo objetiva apresentar a análise de mercado que servirá de entrada para todas 

as outras e será usada como guia para a busca de soluções na fase conceitual do projeto. 

 

 

 

2 METODOLOGIA 

Para a obtenção do protótipo pretendido nesta pesquisa, será aplicado o modelo 

de referência proposto por ROZENFELD et al. (2006), cuja atividade de pesquisa envolve 
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interdisciplinaridade e conhecimento de diversas áreas na aplicação de um modelo teórico 

na busca de uma solução prática. O aluno pesquisador terá uma participação ativa na tarefa 

de desenvolvimento do produto, atuando como coordenador das atividades do projeto do 

produto, interagindo com a comunidade por meio de diálogo com os clientes do projeto 

(Associação da Pessoa com Deficiência Física da cidade de Araranguá-SC) e usuários de 

cadeira de rodas. 

O potencial de inovação na aplicação deste modelo em outros projetos de pes-

quisa pretende dar continuidade ao desenvolvimento de produtos para Pessoas com Defi-

ciência identificados por meio da parceria do IFSC com a comunidade e com a Associação 

da Pessoa com Deficiência Física de Araranguá-SC. A construção do protótipo será coor-

denada pelo discente pesquisador, orientado pelos professores das disciplinas envolvidas, 

e realizada nos laboratórios de CAD/CAM, fabricação mecânica, soldagem, eletrônica, má-

quinas e acionamentos elétricos, em algumas situações junto aos discentes das disciplinas 

envolvidas, causando impacto em seu processo formativo e contribuindo com sua formação 

técnica e cidadã, ao aplicar os conhecimentos teóricos das disciplinas em uma solução 

prática e real. 

As fases de desenvolvimento deste modelo aplicadas nesta pesquisa são: Pro-

jeto Informacional; Projeto Conceitual e Projeto Detalhado. 

O Projeto Informacional caracteriza-se como o momento de coleta e análise de 

um conjunto de informações que especifiquem o produto com a maior clareza a fim de 

orientar a geração de futuras soluções de projeto, convergindo para identificar as necessi-

dades dos clientes e definir os requisitos técnicos do produto. O projetista precisa de co-

nhecimento sobre as diferentes habilidades e limitações dos usuários com necessidades 

específicas e, para isso, será contatada e convidada a participar do projeto a Associação 

de Pessoas com Deficiência Física de Araranguá - SC. 

O Projeto Conceitual relaciona-se com a busca, criação, representação e sele-

ção de soluções para o problema do projeto. Na fase de Projeto Detalhado são finalizadas 

todas as especificações do produto, para então serem encaminhadas à manufatura e às 

outras fases do desenvolvimento. 

Com a conclusão da fase de projeto, inicia-se a fase de construção e montagem 

do protótipo. A compra de material de consumo está prevista para ser adquirida com o apoio 

financeiro destinado a este projeto de pesquisa. Além disso, haverá a busca por recursos 

financeiros junto à iniciativa privada, a órgãos governamentais e a agências de fomento de 

ciência e tecnologia. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A deficiência é complexa e multifacetada e, geralmente, requer o uso de Tecno-

logia Assistiva (TA) para a execução das atividades diárias, principalmente daquelas rela-

cionadas à mobilidade. A acessibilidade, no Brasil, apesar de ainda possuir inúmeras fa-

lhas, vem sendo alvo de contínuas melhorias.  

Segundo BECKER (2000), os usuários de cadeiras de rodas a utilizam para te-

rem suas necessidades de mobilidade atendidas. Estes usuários podem ser divididos em 

dois grupos: pessoas com deficiência motora em caráter temporário (acidentados, pós-ope-

rados, etc.) e pessoas com deficiência em caráter permanente que, por sua vez, subdivide-

se em dois grupos: pessoas cuja mobilidade sem assistência é limitada (idosos, pessoas 

com atrofia muscular branda, etc.) e os cuja a mobilidade sem assistência é impraticável 

(paraplégicos e tetraplégicos). 

Segundo MELLO (1997), a tecnologia é considerada assistiva quando é usada 

para auxiliar no desempenho funcional de atividades, reduzindo incapacidades para a rea-

lização de atividades da vida diária e da vida prática, nos diversos domínios do cotidiano. 

É diferente da tecnologia reabilitadora, usada, por exemplo, para auxiliar na recuperação 

de movimentos diminuídos. Sendo assim, para a construção de um produto é preciso saber 

o que fazer, para quem fazer, quando fazer, com o que fazer e como fazer. 

O mercado de produtos que visa aumento da independência de pessoas com 

deficiência vem sofrendo constantes investimentos, sejam eles públicos ou privados. O Pro-

cesso de Desenvolvimento de Produtos (PDP) tem como principal objetivo trazer um novo 

produto ou serviço ao mercado.  

De acordo com ROZENFELD et al. (2006), o PDP se inicia a partir da identifica-

ção de uma necessidade de mercado, posteriormente transformada em um novo produto. 

Para que isso ocorra é necessário, primeiramente, traduzir a necessidade de mercado, as 

possibilidades e limitações tecnológicas, em especificações de projeto de um produto e de 

seu processo produtivo. 

A sociedade necessita de produtos que façam o papel de facilitador no dia a dia 

de pessoas com deficiência e, deste modo, as universidades e os institutos de educação 

entram com o papel fundamental de buscar a inovação conseguindo o desenvolvimento de 

novas tecnologias que consigam atender tal demanda e, consequentemente, contribuir com 

a situação socioeconômica do país.  

Dentro deste contexto, o presente trabalho busca, por meio da aplicação de con-

ceitos de engenharia e inovação, realizar a análise técnica e econômica da produção de 
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um produto que busque a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida ou com de-

ficiência, atendendo requisitos como qualidade e conforto, juntamente com o aumento de 

eficiência e a facilidade de utilização do produto. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a referida pesquisa, foi definida a tarefa de identificação de produtos simi-

lares no mercado, visando conhecer os serviços similares oferecidos e os custos, para ava-

liar a relevância da ideia que se pretende desenvolver, identificando-se de que maneira os 

produtos similares atendem ou não as demandas existentes. As informações sobre os pro-

dutos similares serão utilizadas ainda como dados de entrada para a hierarquização dos 

requisitos do produto na fase de projeto informacional. Esta pesquisa foi realizada por meio 

de buscas na internet, cujo resultado é apresentado na Tabela 1. Para essa pesquisa de 

dados, utilizou-se as seguintes palavras-chaves: banco de carro adaptado, disability car 

seat e rotating car seat.  

 

Tabela 1 – Dados encontrados nas pesquisas de internet. 

Buscas na 
internet O que foi encontrado Fonte 

Google MIXCAR https://bit.ly/2ESBEa4 

Google Helio Mobilidade https://bit.ly/3l1vzHx 

Mercado Li-
vre 

Veículo com adaptação com banco giratório que vira 
cadeira de rodas para facilitar o embarque https://bit.ly/36iZuHe 

Youtube 

Adaptação veicular: Cadeira de Rodas para trans-
porte no Veículo - Indy Car Adaptações https://bit.ly/33hgITv 

Youtube 

Embarque e desembarque cadeirante e ou idoso - 
Town & Country 2011 - Cadeirante https://bit.ly/36m8Ode 

Google Pa-
tentes Rotating car seat mechanism https://bit.ly/3jkXiCF 

Google Pa-
tentes 

Motor vehicle chair system for physically disabled 
persons https://bit.ly/2SaGvX2 

INPI Banco giratório de veículos para deficientes físicos https://bit.ly/30oryVN 

Fonte: os próprios autores 

 

 

A MIXCAR é uma empresa que trabalha, exclusivamente, com adaptação veicu-

lar. Um dos seus modelos de adaptação é o banco rotante (Figura 1): O banco rotante para 
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cadeirante conta com giro aproximado de 90° e deslocamento horizontal para fora do veí-

culo. Ele suporta até 150 quilos.  

 

Figura 1 - Banco rotante MIXCAR 

 

Fonte: https://www.mixcar.srv.br/imagens/informacoes/banco-giratorio-automovel-02.jpg 

 

A Helio mobilidade é uma empresa focada em adaptação veicular, desde 1974, 

colaborando para mais conforto e acessibilidade aos portadores de deficiência. Eles traba-

lham, entre outros tipos de adaptação, com bancos giratórios, conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 - Banco giratório Helio mobilidade 

 

Fonte: https://heliomobilidade.com.br/image/cache/catalog/Helio/Produto/Asachair-400x400.png 

 

Na plataforma Mercado Livre, encontra-se um anúncio, já indisponível, de venda 

de um automóvel Gol adaptado com banco giratório que vira cadeira de rodas, para facilitar 

o embarque. 

No Youtube, conforme pode ser visto nos links da tabela, encontram-se vídeos 

com diferentes modelos de adaptações veiculares. 

Também já existem patentes, tanto internacionais como nacionais, de produtos 

adaptados às PcD, idosos, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Essas paten-

tes descrevem alguns mecanismos similares, porém diferentes, ao que será usado nesse 

projeto.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que a vida de uma pessoa com deficiência é repleta de dificuldades. A 

rotina, por si só, já é composta de uma série de obstáculos que precisam enfrentar para 

obterem o mínimo de qualidade de vida e dinamicidade. A acessibilidade é uma necessi-

dade emergente que vem ganhando força e repercussão nas últimas décadas, contudo 
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ainda fazem-se necessárias políticas públicas e medidas reparadoras nas instâncias que 

se aplicam à vida cotidiana dos mesmos. 

A tecnologia pode minimizar as limitações de pessoas com deficiência ao propi-

ciar-lhes autonomia, ao possibilitar-lhes desempenhar suas próprias atividades da vida di-

ária, ao facultar-lhes a mobilidade, ao permitir-lhes acesso à saúde, à educação e ao mer-

cado de trabalho e ao facilitar-lhes a interação social com outras pessoas com e sem defi-

ciência. Ao mediar todos estes aspectos do viver humano, a tecnologia contribui para o 

empoderamento das pessoas com deficiência e para que elas possam ter uma vida sócio 

economicamente ativa assim como quaisquer pessoas sem deficiência. 

O trabalho apresentado recomenda que o projeto seja aperfeiçoado e materiali-

zado para comercialização do produto que poderá servir como mecanismo de assistência 

ao público cadeirante, como subsídio para engrenagem e movimentação de um mercado 

específico.  

O objetivo desse artigo foi apresentar a análise de mercado, uma das etapas do 

sistema de PDP que está sendo usado no desenvolvimento do produto. Analisando as in-

formações encontradas, é notável a presença de produtos similares sendo oferecidos no 

mercado, assim como a existência de algumas patentes ao redor do mundo. Essa etapa 

servirá de entrada para todas as outras e será usada como guia para a busca de soluções 

na fase conceitual do projeto. 
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O Hotel Tecnológico (HT) é uma pré-incubadora com o objetivo de hospedar e acolher projetos de alunos e 
egressos da comunidade acadêmica, fornecendo subsídios e apoio nos primeiros passos para o 
desenvolvimento de uma ideia de negócio. Em muitos casos, grandes ideias são elaboradas e desenvolvidas 
no sentido de encontrar soluções para diversas demandas sociais dentro das unidades curriculares de projeto 
integrador e empreendedorismo que precisam ser valorizadas. Entretanto, para isso é necessário criar um 
espaço de diálogo e para o desenvolvimento das bases do empreendedorismo, para que as ideias de 
soluções e negócios tenham a oportunidade de entrar mais sólidas no mercado. Visando atingir esse objetivo 
foi realizada a implantação do HT no Câmpus Garopaba, que foi realizada através de várias ações como: a) 
contatos iniciais com instituições parceiras; b) oficialização da comissão de trabalho através de portaria da 
direção geral; c) escrita de projetos para aquisição de recursos financeiros e bolsistas; d) elaboração dos 
documentos para posterior aprovação no colegiado do câmpus; e) seleção dos projetos hospedados através 
da divulgação de edital e uso do modelo simplificado de negócios, Canvas e f) fase de início do processo de 
assessoramento dos projetos selecionados. Concomitante a isso, o espaço foi estruturado e inaugurado em 
2019 com a presença de parceiros da comunidade externa e interna. 
 
Palavras-Chave: Hotel Tecnológico, empreendedorismo e pré-incubadora. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Todos os cursos técnicos do Câmpus Garopaba possuem em seu currículo 

unidades curriculares de Projeto Integrador e Empreendedorismo. Nos projetos 

integradores os estudantes possuem o espaço adequado que permite a aplicação prática 

de todos os saberes adquiridos até então no curso, além de desenvolverem a habilidade 

do trabalho em equipe e a capacidade de liderança. Vários professores são envolvidos 

neste espaço, onde os estudantes possuem a liberdade de trabalhar nos projetos que 

possuem interesse sem perder de vista o foco empreendedor, a realidade local e arranjos 

produtivos. Também é válido citar que todos os cursos do Câmpus Garopaba também 

possuem a unidade curricular de empreendedorismo, com o objetivo de que os estudantes 

possam perceber a atividade empreendedora como potencial para o desenvolvimento 

regional e como alternativa profissional para as diferentes áreas de atuação dos cursos. 

Visando potencializar e valorizar ainda mais as ideias trabalhadas nas unidades 

curriculares de projeto integrador e empreendedorismo, a direção do Câmpus Garopaba, 

em 2016, iniciou a articulação para a implantação de um Hotel Tecnológico. A  iniciativa foi 

aprovada na instância máxima de deliberação do Câmpus, o seu colegiado. 

O Hotel Tecnológico (HT) pode ser compreendido como uma pré-incubadora 

para o desenvolvimento de projetos de estudantes e egressos, apoiando-os em seus 
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primeiros passos e tendo como prioridades: formação empresarial; estímulo à postura 

empreendedora; incentivo a criação de empresas com produtos/serviços inovadores de 

base tecnológica e aproximação do meio acadêmico do mercado profissional. A 

implantação do HT também possui como base a lei nº 11.892/2008, que institui a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências; define que os IF´s possuem 

como Finalidades e Características realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção 

cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; e promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente (BRASIL, 2008). 

No espaço do HT do Câmpus Garopaba, as ideias hospedadas recebem 

consultorias nas áreas: financeira, jurídica, marketing e plano de negócios para 

estruturarem suas futuras empresas e entrarem mais sólidos no mercado. O Câmpus 

possui o espaço para o HT, inicialmente idealizado em sua planta original  para a orientação 

de construção dos Câmpus pertencentes a mesma fase do plano de expansão que o 

Câmpus Garopaba. As discussões para a  viabilidade de implantação deste projeto foram 

oficializadas por meio de portaria da direção geral desde 2017. 

É importante considerar que a maioria dos habitantes do município de Garopaba 

possui sua renda baseada na atividade turística. Entretanto, tal atividade possui sua 

sazonalidade bem configurada, o que faz com que na maior parte do ano, muitas pessoas 

fiquem sem emprego. Este é apenas um dos indícios que ilustram o potencial que a 

atividade empreendedora possui neste cenário. Além disso, enquanto instituição de ensino, 

pesquisa e extensão, o IFSC possui o papel de contribuir para o desenvolvimento regional, 

através da geração de empregos e pela melhoria das condições de vida da população 

(SILVA, 2017) 

Acredita-se que a valorização das ideias e projetos que os estudantes 

desenvolvem nas unidades curriculares de projeto integrador e empreendedorismo, 

possam ser impulsionadas, dando-lhes a oportunidade de criação de um negócio real no 

futuro. Tal valorização, aproxima os saberes teóricos dos saberes práticos, fornece mais 

significado para os conhecimentos e consequentemente, contribui fortemente para que os 

estudantes permaneçam no curso tendo êxito ao finalizado e aumenta as chances de êxito 

enquanto egressos e futuros empreendedores também. 

Considerando o contexto abordado, o objetivo deste artigo é abordar sobre a implantação 

do HT no Câmpus Garopaba como forma de valorizar e potencializar a atividade 

empreendedora dos estudantes e egressos. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para a implantação do HT no Câmpus Garopaba os seguintes passos foram 

realizados: 

a) Oficialização de uma comissão para estudar a viabilidade de implantação do 

HT levando-se em consideração questões, tais como: espaço físico e amparo legal para 

posterior aprovação no Colegiado do Câmpus Garopaba. 

b) Organização e revisão de toda a documentação relacionadas à gestão do 

espaço, tais como contratos dos projetos hospedados e regras de uso para posterior 

aprovação do Colegiado. 

c) Promoção de atividades de aproximação dos projetos desenvolvidos nas 

unidades curriculares de projeto integrador e empreendedorismo e prospecção de 

estudantes que possuem interesse em empreender através da realização de oficinas 

utilizando o Canvas como modelo simplificado de plano de negócios (LOBOSCO et al., 

2015). 

d) Realizar projetos de seleção dos projetos candidatos ao processo de 

hospedagem no HT utilizando o Canvas. 

e) Iniciar o processo de hospedagem dos projetos selecionados através das 

assessorias prestadas para o desenvolvimento da ideia de negócio. 

f) Realização da cerimônia de inauguração do HT do Câmpus Garopaba com a 

participação de instituições parceiras do Câmpus Garopaba, tais como ACIG – Associação 

Comercial e Empresarial de Garopaba, Prefeitura Municipal de Garopaba, CDL – Câmara 

de Dirigentes Logísticas e ACIM – Associação Comercial de Empresarial de Imbituba, 

ACORDI – Associação Comunitária Rural de Imbituba entre outras. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Associado as articulações realizadas com a direção do Garopaba, também foram 

submetidos dois projetos para a implantação do HT que foram aprovados nos editais 

02/2018 PROEN e 01/2019 PROEN. Esses editais foram publicados pela Pró-reitoria de 

Ensino e possuíam como objetivo fomentar ações de permanência. A ação da implantação 

do HT se alinha com algumas das ações previstas no Plano Local de Permanência e Êxito 

(PLPE) do Câmpus Garopaba, dentre as quais visam incentivar a postura empreendedora 

em cursos que possuem taxas de evasão mais elevadas, tais como: Técnico em 

Biotecnologia, Técnico de Controle Ambiental, Técnico em Restaurante e Bar, Técnico em 

ISSN: 2526-4044   p.  616 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Guia de Turismo e no curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, que possuem 

respectivamente as seguintes taxas de evasão com base no PLPE, 24%, 50%, 47,7%, 

50,8% e 34%. 

A criação de uma comissão para estudar a viabilidade de implantação do HT foi 

oficializada através de portaria da direção geral em 2017. A referida comissão atuou no 

estudo de modelos de outras instituições, confecção dos documentos de uso e 

regulamentação do HT, assim como dos editais para selecionar os projetos candidatos ao 

processo de hospedagem e o contrato que oficializou o início dos trabalhos por esses 

grupos. A criação do HT, e os documentos citados foram aprovados na 12a Reunião 

Extraordinária do Colegiado do Câmpus Garopaba realizada em 28 de dezembro de 2018. 

Com auxílio do grupo de bolsistas e dos autores desse artigo, foram realizadas 

reuniões para a idealização do espaço pensando em um ambiente que estimula a inovação 

e a troca de ideias. O espaço estruturado pode ser visualizado na Figura (1). 

 

Figura 01 – Foto do espaço do HT do Câmpus Garopaba finalizado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Atividades de sensibilização foram realizadas com várias turmas dos cursos 

regulares com auxílio dos bolsistas e dos autores deste artigo, conforme ilustrado na Figura 

(2). A sensibilização consistiu na realização de uma oficina utilizando Canvas como Modelo 

de Negócio. Além disso, esses momentos também foram utilizados para divulgação do 

edital de seleção de projetos. 

Figura 02 – Foto de uma das oficinas de sensibilização realizadas com as turmas de 

cursos regulares do Câmpus Garopaba. 
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A imagem da Figura (3) ilustra um dos materiais utilizados para a divulgação do 

edital de seleção do HT. 

Os projetos selecionados foram de estudantes do Curso Técnico em 

Biotecnologia. O primeiro projeto selecionado, denominado Isobut, se propôs a produzir 

um isotônico orgânico de Butiá. O segundo projeto selecionado, denominado Adubeer, se 

propôs a valorizar os resíduos de uma cervejaria artesanal para a produção de Bokashi, 

um tipo de adubo que é constituído por microrganismos eficientes. 

As duas equipes realizaram a assinatura dos contratos e foram acolhidas. Na sequência 

receberam um plano de trabalho para ser realizado durante os 12 meses de hospedagem 

no hotel. 

No dia 21 de março de 2019 o HT do Câmpus Garopaba foi inaugurado, 

conforme foto da Figura (4). Na ocasião estiveram presentes instituições parceiras do IFSC 

Câmpus Garopaba, tais como ACIG – Associação Comercial e Empresarial de Garopaba, 

PMG - Prefeitura Municipal de Garopaba, CDL – Câmara de Dirigentes Logísticas, ACIM – 

Associação Comercial e Empresarial de Imbituba, ACORDI – Associação Comunitária Rural 

de Imbituba e Cervejaria artesanal Urutau. Neste momento foi apresentado os objetivos do 

HT e os estudantes apresentaram seu projetos para a comunidade presente. No caso do 

Isobut, os estudantes também promoveram uma degustação do seu isotônico com 

aplicação de uma ficha de degustação. Ao passo que o grupo do Adubeer mostrou os 

materiais utilizados para a fabricação do adubo, incluindo o resíduo de malte, material 

residual do processo de produção de cerveja. Os grupos também realizaram uma mini 

palestra com os planos de negócio de cada projeto, utilizando o método do Canvas e outros 

materiais visuais também. 

Figura 03 –  Imagem de material utilizado para a divulgação do edital de seleção de 

projetos para o HT. 
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Figura 04 –  Inauguração do HT e  mini palestra realizada pelo grupo de estudantes do 

projeto selecionado Adubeer. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O câmpus teve um grande ganho com a implantação do HT. A valorização do 

conhecimento e das ideias dos estudantes fará com o seja possível que toda a comunidade 

possa colher os frutos deste projeto, com futuros grandes empreendimentos. 

Após a realização deste projeto foi possível detectar pontos fortes que devem 

ser fomentados para o fortalecimento e consolidação do HT e pontos fracos que ainda 

precisam ser contornados. 

Pontos fortes: Através das sensibilizações realizadas com os alunos foi possível 

perceber a importância do projeto no sentido de valorizar das ideias dos estudantes 

desenvolvidas nas unidades curriculares de projeto integrador e empreendedorismo, para 

que as mesmas pudessem ser impulsionadas tornando-se uma possível oportunidade de 

criação de um negócio real no futuro. Tal valorização, aproximou os saberes teóricos dos 

saberes práticos, forneceu mais significado para os conhecimentos e consequentemente, 

contribuiu fortemente para que os estudantes permaneçam no curso. Além disso, também 

observou-se a possibilidade de estruturar e valorizar um espaço do campus que estava 

sendo subutilizado e colocar em prática o que estava previsto na planta do prédio. 

Pontos à serem superados: Observou-se a dificuldade de encontrar horários em 

comum para conversar com a equipe, pois foram selecionados estudantes de quatro 

diferentes cursos que tinham horários incompatíveis. Dessa forma, a estratégia encontrada 

foi reunir o grupo no horário do intervalo entre 17:30 e 18:30. Também foi observada 

dificuldade em se trabalhar com egressos devido ao fato dos mesmos já terem iniciado 

cursos superiores. A divisão de tarefas e a dificuldade em priorização das atividades do 

projeto hospedado foi apontado como fator impeditivo para o andamento das atividades. 
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar a elaboração de um sistema para a garantia da qualidade 
orientada pelo controle do processo, focado nas características produtivas específicas de um pequeno 
fabricante de máquinas e implementos agrícolas. O sistema desenvolvido tem como característica a 
simplicidade e visa atender as necessidades da empresa sem consumir muitos recursos, contendo os 
controles e ações realmente necessários para manter o padrão de qualidade. A metodologia utilizada para 
desenvolvimento do trabalho consiste na identificação dos problemas, elaboração e implantação de plano de 
ação para bloquear as causas fundamentais dos problemas, verificação da efetividade das ações de bloqueio, 
padronização e prevenção contra o reaparecimento dos problemas. Os resultados principais foram 
disponibilizar para a empresa um sistema, com novos padrões de processos, que permite a melhoria gradual 
dos sistemas produtivos, com redução dos índices de defeitos. Este sistema possibilitou uma maior 
conscientização em busca de melhores padrões de qualidade. O Impacto esperado para a empresa é reduzir 
o índice de defeitos, aumentar a produtividade, reduzir custos e consequentemente melhorar a participação 
no mercado e a rentabilidade da empresa.  
 
Palavras-Chave: Qualidade. Gestão de qualidade. Sistema da qualidade. Sistema de produção. Melhoria 
contínua. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das premissas do trabalho na área da Qualidade diz respeito aos processos 

administrativos voltados para a eficiência da corporação. A busca por eficiência, e 

consequentemente a sobrevivência da empresa, está intimamente ligada à visão 

estratégica de se manter competitiva no mercado, de forma que os processos sejam 

eficientes e os produtos tenham qualidade à um custo compatível com o mercado 

(CARVALHO, PALADINI, 2012, p.27). 

O nível de concorrência entre as empresas do setor industrial causou uma redução 

nos seus números de colaboradores, incluindo o quadro técnico, que sempre teve um papel 

fundamental nos processos de inovação. Este fato tende a limitar a capacidade da equipe 

em trabalhar com atividades complexas que exigem maior controle de processo e 

prevenção de problemas (DE NEGRI, SALERNO, 2005, p. 210). 

Com isso, surge a possibilidade de se utilizar as teorias da qualidade para auxiliar a 

organização em seus processos de melhoria contínua. Uma delas, muito comum em 

empresas de transformação industrial, é aplicar as metodologias das normas ISO 9001 e 

ISO 9004. Outra possibilidade, segundo Campos (2004, p.11), é a utilização da metodologia 

da gestão da qualidade total (Total Quality Management - TQM). Entretanto, as 

implantações destas metodologias requerem a utilização de muitos recursos simultâneos 
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(financeiros, humanos, tecnológico, entre outros). São diversos requisitos que devem ser 

atendidos, exige uma equipe técnica dedicada e uma grande quantidade de documentação. 

Dependendo da característica da empresa, este esforço pode ser ainda maior, como, por 

exemplo, no caso dos fabricantes com uma grande variedade de produtos complexos com 

pequenos lotes de produção.  

Assim, existe uma demanda por um sistema de garantia da qualidade enxuto, mas 

eficaz, que não consuma muitos recursos da empresa e que contenha os controles e ações 

realmente necessários para manter um elevado nível de qualidade. Para atingir estes 

objetivos é importante que o sistema esteja otimizado para as características da empresa. 

Dessa forma, o presente trabalho, realizado especificamente em um pequeno fabricante de 

máquinas agrícolas de Jaraguá do Sul-SC, tem o objetivo de apresentar a elaboração e 

implantação de um sistema para garantia da qualidade orientado pelo controle do processo, 

considerando as características produtivas específicas do fabricante.  

O trabalho descrito no presente artigo caracteriza a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho, circunscrevendo a identificação dos problemas, elaboração 

e implantação de plano de ação para bloquear as causas fundamentais dos problemas, 

verificação da efetividade das ações de bloqueio, padronização e prevenção contra o 

reaparecimento dos problemas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

2.1 Metodologias e Ferramentas da qualidade  

 

A Gestão da Qualidade Total, representado pela sigla TQM (do inglês: Total Quality 

Management), refere-se a um pensamento estratégico orientado para criar consciência da 

qualidade em todos os processos organizacionais da empresa por meio de um processo de 

melhoria contínua, tendo como prioridade o atendimento aos requisitos do cliente, o 

compromisso da gestão, o  treinamento e educação dos colaboradores. Dessa forma, o 

TQM coloca a qualidade no centro e objetiva o sucesso e benefícios para os membros da 

organização e da sociedade a longo prazo, mediante a satisfação dos clientes (KIRCHNER 

et al., 2013, p.67). 

Nos anos 1950 foi criado e difundido pelo mundo o denominado ciclo PDCA, criado 

pelo estatístico Walter Andrew Shewhart e disseminado por William Edwards Deming, este 

ciclo serviu de base para formulação do TQM (RODRIGUES, 2020, p. 15). O ciclo de 

planejar-fazer-verificar-agir (PDCA) é um modelo bem conhecido para melhoria contínua de 
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processos e tem por finalidade satisfazer a crescente competitividade global para garantir 

o alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma organização (JOHNSON, 2016, 

p. 45). O método utilizado no controle e melhoria dos processos consiste em quatro passos, 

planejar, fazer, verificar e agir. A sigla vem do inglês e quer dizer plan-do-check-act. 

Uma ferramenta muito utilizada para a identificação das causas dos problemas e 

permitir a sua priorização é o denominado Diagrama de Causa e Efeito, também chamado 

de Diagrama Espinha de peixe ou Diagrama de Ishikawa. Esta ferramenta de análise é uma 

das Sete Ferramentas Básicas do Controle da Qualidade (7FCQ) e foi desenvolvida por 

Kaoru Ishikawa. As causas ou fatores são representados com setas que concorrem para o 

efeito (problema) que está sendo estudado. A ferramenta permite o aprofundamento na 

análise de diversos fatores envolvidos como, por exemplo, Mão-de-Obra (ou pessoas); 

Materiais (ou componentes); Máquinas (ou equipamentos); Métodos; Meio Ambiente; 

Medição (SANTOS et al., 2019, p. 212). 

Na elaboração de um plano de ação para a resolução de um problema é muito 

comum a utilização da ferramenta chamada de 5W1H. Esta ferramenta permite considerar 

todas as tarefas a serem executadas, com as responsabilidades perfeitamente definidas 

durante a implementação em um projeto (CAMPOS, 2004, p. 208). O 5W1H é um acrônimo 

em inglês que representa cinco palavras que se iniciam com a letra W, What-Why-Where-

When-Who-How e apenas uma palavra que se inicia com a letra H, How. Essas palavras 

são definidas respectivamente como “O que será feito?”; “Por que será feito?”; “Onde será 

feito?”; “Quando será feito?”; “Por quem será feito?”; “Como será feito?”. 

  

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho pode ser classificada de diferentes formas. 

Quanto a natureza da pesquisa, pode ser considerada como pesquisa aplicada. Neste caso, 

o objetivo é aplicar o conhecimento científico na prática, na resolução de problemas e 

alteração da realidade. Por este motivo, o procedimento metodológico se enquadra na 

pesquisa-ação. Dessa forma, não apenas são analisados os problemas, mas ao longo do 

processo se faz presente a submissões de ações de melhorias para o objeto de estudo 

(TRIPP, 2009, p. 443). A abordagem desta pesquisa se caracteriza como qualitativa, esta 

escolha possibilita a obtenção de dados de forma mais eficiente (GIBBS, 2009, p. 7). Neste 

caso, o objeto de pesquisa fornece uma quantidade mínima de dados referentes a 
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procedimentos de qualidade. Fato este que inviabilizaria uma abordagem de análise 

quantitativa.  

A metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho foi elaborada a partir do 

Ciclo PDCA, com a utilização de outras ferramentas da qualidade. Na primeira etapa do 

trabalho, a de planejamento, foi realizado a identificação do problema e uma análise para 

identificar as causas fundamentais. Nesta etapa foram realizadas entrevistas, por meio de 

um questionário estruturado, e acompanhamento do sistema produtivo. Na segunda etapa, 

de execução, foi estabelecida uma estratégia com um plano de ação, elaborado com um 

diagrama 5W1H, com o objetivo de bloquear as causas fundamentais do problema. A 

terceira etapa foi de verificação das ações, por meio de observação, acompanhamento e 

relatório de ocorrências. Por fim, na quarta etapa, de padronização, foram estabelecidos as 

normas e instruções para prevenir a ocorrência dos problemas. 

Dessa forma, o trabalho seguiu as etapas para caracterizar um ciclo PDCA, 

perfazendo as quatro fases compreendidas em planejamento, execução, verificação e 

padronização. A Figura 1 apresenta uma representação do ciclo PDCA utilizado e as etapas 

do desenvolvimento do projeto. 

Figura 01 – Ciclo PDCA do desenvolvimento do projeto 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos em cada etapa do 

desenvolvimento do sistema da qualidade com a utilização do ciclo PDCA e algumas 
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ferramentas da qualidade. O trabalho foi realizado junto a um pequeno fabricante de 

máquinas agrícolas em Jaraguá do Sul, que tem como característica a produção de 

equipamentos complexos, com grande número de componentes, em pequenos lotes de 

produção. 

 

3.1 Sistema de qualidade 

 

3.1.1 Etapa de Planejamento 

 

 A etapa de planejamento teve início com uma reunião entre os pesquisadores e a 

direção da empresa. Nesta reunião foram relatados os principais problemas de qualidade 

existentes e a necessidade de melhorar os padrões. Também foi evidenciado na reunião o 

comprometimento da direção com o desenvolvimento do sistema de qualidade. 

 Na sequência, iniciou-se um processo de identificação dos problemas. Este processo 

envolveu a observação e acompanhamento do sistema produtivo, nas suas diversas 

etapas. Foi verificado a ausência de dados relativos à qualidade, como índice de defeitos e 

retrabalhos. 

Também foram realizadas entrevistas com a gerência de produção e líderes dos 

setores. As entrevistas utilizaram um questionário estruturado, previamente elaborado, e 

envolveram os setores de projetos, planejamento e controle da produção (PCP), compras 

e recebimento de materiais. O resultado deste processo permitiu entender e analisar os 

procedimentos e padrões adotados em cada setor, bem como verificar eventuais ausências 

de requisitos e padrões de processo, que podem resultar em problemas de qualidade. 

A partir do acompanhamento e análise dos processos da empresa, bem como os 

problemas de qualidade existentes, foi necessário direcionar e priorizar o desenvolvimento 

do sistema de qualidade. Considerando os processos primários da empresa como 

desenvolvimento de produtos, processo de fabricação (interno e externo), vendas e pós 

vendas foi possível identificar onde estão as maiores fontes dos problemas de qualidade 

da empresa. Nesse caso, foi consensado junto com os envolvidos e a direção que os 

maiores problemas estão no processo de fabricação, causados por componentes e 

materiais fornecidos por terceiros, que impactam fortemente na fabricação do produto. 

Assim, foi definido que o principal efeito, que causa problemas de produção, é a 

existência de componentes de terceiros que não atendem as especificações. Dessa forma, 

foi possível priorizar, avaliar e buscar suas causas fundamentais por meio da elaboração 
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de um diagrama de Ishikawa, que relaciona as causas e efeitos, conforme representado na 

Figura 2. 

Figura 02 – Diagrama de Ishikawa 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

3.1.2 Etapa de Execução 

  
 A partir do estabelecimento da relação entre a causa e efeitos relacionadas aos 

problemas de qualidade, foi elaborado, junto com a empresa, um plano de ação por meio 

de um diagrama 5W1H. A Figura 3 mostra a representação do diagrama. 

 

3.1.3 Etapa de Verificação 

 
  Com o estabelecimento de um plano de ação, com responsáveis e prazos, foi 

possível fazer a verificação e acompanhamento das ações relacionadas ao sistema de 

qualidade. 

 A implementação gradual do plano permitiu identificar as dificuldades e promover os 

ajustes necessários para atingir os objetivos. Uma dificuldade encontrada está relacionada 

a mobilização de recursos, por parte da empresa, para promover as mudanças necessárias, 

como por exemplo, mudança de leiaute e identificação de áreas de inspeção. Outro 

problema observado e corrigido está relacionado às normas e procedimentos. Neste caso, 

após o início da implementação, foi necessário rever os responsáveis por alguns processos 

inicialmente previstos. 

 

ISSN: 2526-4044   p.  627 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Figura 03 – Diagrama 5W1H 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

3.1.4 Etapa Padronização 

 

Como resultado da etapa de padronização tem-se um novo fluxograma do processo 

de aquisição e inspeção com indicação dos responsáveis por cada etapa e as 

documentações para a padronização do processo. 

  A padronização ocorreu por meio de duas classes de documentos: Normas de 

Qualidade (NO) e Ficha de Inspeção de qualidade (FI). As normas têm como função 

estabelecer critérios de qualidades, voltadas às atividades operacionais. Já as fichas de 

inspeções estabelecem aspectos a serem observados no momento da inspeção. 

  O documento NO-001 é responsável por estabelecer critérios gerais no ato do 

recebimento de mercadoria; NO-002 impõem critérios e etapas específicas na inspeção; 

NO-003 esclarece os procedimentos para tratamento das não conformidade e ação 

corretiva de materiais adquiridos; FI-001 e Fi-002 são fichas de inspeções regidas pelas 

normas anteriormente citadas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de pesquisa cumpriu o objetivo de disponibilizar para a empresa um 

sistema de qualidade focado nas suas características produtivas. Com a utilização do ciclo 
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PDCA, e com o estabelecimento de padrões, a empresa deverá implementar um histórico 

de falhas, que permitirá definir novas metas e promover melhorias contínuas do processo. 

Desta forma, uma contribuição importante foi, além de desenvolver padrões de 

processos até então inexistentes na empresa, promover a conscientização e a 

sistematização em busca de melhores padrões de qualidade. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem a FAPESC pelo financiamento deste projeto. Também 

agradecem ao Instituto Federal de Santa Catarina pelo apoio no desenvolvimento deste 

projeto. 

 

REFERÊNCIAS 

 
CARVALHO, M. M.; PALADINI, E.P. Gestão da qualidade: teoria e casos. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier: ABEPRO, 2012. 
 
CAMPOS, V. F. TQC: Controle da qualidade total no estilo japonês. 8. ed. Nova Lima, 
MG: Editora Falconi, 2004. 
 
DE NEGRI, J. A.; SALERNO, M. S. Inovações, padrões tecnológicos e desempenho 
das firmas industriais brasileiras. Brasília: IPEA, 2005. 
 
JOHNSON, C. N. The Benefits of PDCA: Use this cycle for continual process 
improvement. ProQuest, Milwaukee, v. 49, n. 1, p. 45, jan./2016. Disponível em 
https://search.proquest.com/openview/204123ca19e492bd4ffcd4599515adf5/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=34671. Acesso em: 18 set. 2020. 
 

KIRCHNER, A.; KAUFMANN, H.; SCHMID, D; FISCHER, G. Gestão da qualidade: 
Segurança do trabalho e gestão ambiental. 2.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2013. 
 

GIBBS, G. Análise de dados qualitativos: coleção pesquisa qualitativa. Porto Alegre: 
Bookman Editora, 2009. 

RODRIGUES, M.V. Ações para a qualidade: gestão estratégica e integrada para a 
melhoria dos processos na busca da qualidade e produtividade. 6.ed. São Paulo: Atlas, 
2020 

SANTOS, P. F. T. et al. Balanço tecnológico de patentes na ferramenta de Diagrama de 
Ishikawa. Anais do XI Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe: Sergipe, n. 9, 
p. 211-221, nov.2019. Disponível em: http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12566. Acesso em: 
18 set. 2020. 

TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e pesquisa, v. 31, n. 
3, p. 443-466, 2005. 

ISSN: 2526-4044   p.  629 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: ESTUDO DE CASO PARA O CENTRO 
DE USINAGEM DE UMA EMPRESA CATARINENSE 

 

Gustavo Alexandre Bunn¹, Anderson Elias Furtado², Ariel Teixeira3, Daniel João 
Generoso4, Márcio Fontana Catapan5, Fábio Evangelista Santana6 

1Sie do Brasil/ Departamento de Programação/ Itajaí/ gustavo_bunn@hotmail.com 
2Associação Educacional Dom Bosco/ Faculdade de Engenharia/ Resende/ andersonelias.furtado@gmail.com 

3Instituto Federal de Santa Catarina/ Eletromecânica/ Araranguá/ ariel.teixeira@ifsc.edu.br 
4Instituto Federal de Santa Catarina/ Eletromecânica/ Araranguá/ generoso@ifsc.edu.br 

5Universidade Federal do Paraná/ Departamento de Expressão Gráfica/ Curitiba/ marciocatapan@ufpr.br 
6Instituto Federal de Santa Catarina/ Eletromecânica/ Araranguá/ fsantana@ifsc.edu.br 

 

 
Resumo: Observa-se que a problemática de uma empresa do ramo automotivo na cidade de Itajaí SC é o 
treinamento de novos colaboradores, principalmente relacionado ao conhecimento técnico e operacional de 
máquinas computadorizadas. Esta pesquisa teve como objetivo buscar, por meio de um estudo de caso, um 
meio de padronização e adequação do material para consulta dos operadores, utilizando a revisão 
bibliográfica de trabalhos e pesquisas sobre manual de treinamento nas empresas e padronização de 
processos. Com essa busca, constatou-se a importância de um Procedimento Operacional Padrão (POP) 
como base para outros manuais ou documentos de padronização. Para elaborar o manual de procedimentos 
padrão foram documentadas a rotina e os processos no setor de usinagem, além de realizar uma busca em 
dados já padronizados pela empresa Sie do Brasil. Os resultados atingidos mostraram-se passíveis de 
abranger outros setores da empresa, seja na linha de produção ou administrativa, com a padronização de 
toda a companhia. 

 
Palavras-Chave: Treinamento industrial, Padronização de processos, Procedimento operacional padrão, 
Centro de usinagem. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
O treinamento para novos colaboradores é algo indispensável para as empresas 

em todas as funções, principalmente nas áreas técnicas e com manuseio de maquinários 

e equipamentos. O investimento pode ser alto para algumas funções, contando-se 

principalmente o tempo de adaptação de uma pessoa sem experiência. 

Este estudo relaciona-se à empresa Sie do Brasil situada na cidade de Itajaí-SC. 

O grupo SIE surgiu no México e gradativamente expandiu-se para outros países como 

Espanha, Marrocos, Romênia e em 2012 no Brasil. A empresa tem como foco a produção 

de holders para fabricação, automação, e teste para a indústria de chicotes elétricos 

automotivos, desde o desenvolvimento, produção e montagem, e serviços técnicos. A 

produção destes equipamentos elétricos parte da usinagem das peças em polímeros 

usináveis como poliacetal, alumínio, e outros materiais específicos. A Figura 1 mostra tipos 

de equipamentos elétricos, pneumáticos e mecânicos. 

A Figura 2 ilustra um banco de testes completo com diversos holders para produção 

e testes de chicotes elétricos. O mesmo testa presença correta dos pinos nos conectores, 

estanqueidade, e corrente elétrica. 
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Figura 1 – Equipamentos elétricos, pneumáticos e mecânicos. 
 
 

 
Fonte: Catálogo Sie Group. 

 

FIGURA 2 – Banco de Testes Elétricos Pneumáticos. 

 

 
Fonte:Catálogo Sie Group. 

 
 

A Figura 3 mostra um dos centros de usinagem CNC (comando numérico 

computacional) utilizado na produção dos componentes. 

Figura 3 – Máquina CNC Hass Mill Dt1. 

Fonte: Os autores. 

 
 

Os centros de usinagem utilizados, são máquinas CNC verticais de 3 eixos, com 

sistema operacional fanuc. Seu porte é mais voltado para metais leves e polímeros 

usináveis. Possui 21 slots para ferramentas, que variam entre fresas, punteadores e brocas. 

A altura da peça a ser usinada, não deve ser superior a 65 mm. Cada lado da peça deve 
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ser mecanizada (virar lado) e presa no mordente de acordo com os programas 

selecionados. A empresa possui cinco máquinas CNC Hass Mill Dt1. 

Vivenciando a rotina da empresa, nota-se dificuldade no ensino e treinamento 

dos profissionais sem um material padronizado com as principais definições e 

procedimentos para a formação dos operadores de CNC. Observa-se uma carência na 

documentação e definição de métodos padronizados, gerados de acordo com o modo de 

trabalho da empresa, para acesso a todos colaboradores. 

O objetivo desta pesquisa é a padronização dos procedimentos utilizados de 

forma objetiva e completa, com a documentação do material que será utilizada tanto para 

treinamento de novos colaboradores quanto resolução de dúvidas recorrentes e padrões 

utilizados pela empresa. 

 
2 METODOLOGIA 

 
 

Para chegar nos resultados obtidos, a pesquisa foi do tipo descritiva qualitativa, 

para o levantamento de material na literatura com estudo no treinamento e padronização 

de processos para indústria com foco em maquinários industriais utilizando dos 

procedimentos técnicos como um estudo de caso. 

Para isso foi feito um levantamento dos procedimentos padrão para a operação 

de um centro de usinagem computadorizado CNC seguindo os requisitos da empresa, e a 

documentação dos mesmos. Os principais envolvidos foram funcionários da empresa 

sendo o programador CNC e o operador CNC mais experiente. 

Para a criação do manual de procedimentos padrão, efetuou-se o 

acompanhamento em uma rotina de trabalho juntamente com o operador com maior tempo 

de experiência para as anotações dos processos. Foi descrito cada etapa básica de como 

iniciar o centro de usinagem, como “mecanizar” (girar ou trocar o lado) as peças, tipos de 

materiais, tipos de ferramentas, ajustes a serem feitos caso necessidade, níveis de fluídos, 

como efetuar as trocas de insertos danificados, zeramento das ferramentas, zeramento dos 

eixos “x” e “y”, e demais etapas observadas até o final do expediente com o desligamento 

das máquinas e compressores. 

Com as anotações feitas o próximo passo foi a formatação organizando os itens 

por ordem de execução dos procedimentos. Para complemento das informações efetuou- 

se uma busca rápida no manual de instruções fornecido pelo fabricante Hass assegurando 

alguns passos descritos pelo operador. 

A empresa já utilizava algumas tabelas padronizadas para saídas de 

ferramentas e padrão de insertos que foram inseridas no manual, como mostra a Figura 4. 
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FIGURA 4 – Tabela com padrão de ferramentas utilizado. 
 

Fonte: Os autores. 

 
O departamento de programação CNC, responsável pela criação dos códigos 

em txt convertidos para a leitura do processador, é muito influente e presente no setor de 

usinagem; por isso ele foi consultado nos procedimentos de rotina relatados pelo operador 

de CNC para cruzar informações e documentar a melhor forma possível dos processos. 

Para a programação é utilizado o software de desenho computacional 3d 

Solidworks com extensão de CADCAM que se chama Camworks. Utiliza-se uma base de 

dados padronizada em todas as empresas do grupo. Essa base de dados auxilia e facilita 

a programação com operações pré-definidas de acordo com o processador da máquina e 

ferramentas utilizados, como velocidades, altura, diâmetros e materiais. Porém, assim 

como no setor abordado não existe um POP documentado, toda informação é passada de 

colaborador para outro quando a necessidade de treinamento de um novo membro. 

Uma entrevista com respostas semiaberta foi aplicada para o operador menos 

experiente com ênfase nas maiores dúvidas que teve no início do seu treinamento, e 

algumas dificuldades na rotina diária. O entrevistado quando questionado se já tinha 

experiência na função antes da contratação, afirmou que nunca trabalhou diretamente na 

função, mas que já havia trabalhado em outra empresa do ramo. Segundo o mesmo, teve 

apenas contato visual com os centros de usinagem. 

Sobre quais foram as primeiras informações quando iniciou o treinamento para 

operador CNC, o colaborador afirmou ter recebido um resumo básico do funcionamento 

das máquinas, e mecanização das peças. 
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Sobre como foi o treinamento e quais a maior dificuldade no primeiro dia, o 

entrevistado afirmou ter sido acompanhado pelo operador mais experiente durante o 

primeiro, e sua maior dificuldade foi como mecanizar (girar) a peça de acordo com os lados 

a serem usinados além da interpretação do desenho. A sua maior dificuldade no primeiro 

mês foi como fazer o zeramento correto dos eixos “x” e “y”, e sua maior dificuldade hoje é 

como verificar possíveis erros de programação. 

Quando questionado sobre o que gostaria de aprender, o mesmo gostaria de 

aprender sobre programação para ter uma visão mais abrangente. Sobre qual o motivo dos 

principais erros no início, o entrevistado falou sobre a falta de atenção e experiência 

afetaram bastante. O colaborador também afirmou não ter total domínio da utilização da 

máquina mesmo após 1 ano na função, já que recebeu no treinamento apenas as 

informações suficientes para operação. 

Sobre a questão de ter algum material próprio para consulta, o entrevistado 

afirmou ter anotado sobre alguns procedimentos como zeramento dos eixos, tipos de 

materiais e como conferir compensação de altura dos programas. 

Com isso foi possível dar um maior destaque em partes do treinamento que 

talvez para quem já está habituado, não tenha muita importância. O responsável direto não 

pode responder as perguntas desenvolvidas, mas viu-se que a contratação de novos 

colaboradores nem sempre utiliza alguns critérios sobre conhecimento ou formação 

técnica. Com isso o treinamento deve ser ainda mais detalhado para total aprendizado. 

Uma revisão com os envolvidos foi feita antes de passar para o gestor 

responsável para que seja feito a impressão e documentação de arquivo com acesso físico 

e digital para todos colaboradores da empresa. O mesmo documento pode servir para que 

outros setores criem seus manuais de procedimentos padrão, para a otimização e futura 

padronização de toda a empresa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com a criação do manual de procedimentos padrão, o treinamento de novos 

colaboradores tem como fundamento normas e regras padronizadas para uma melhor e 

mais segura execução das tarefas. Com o passo a passo é possível que funcionários de 

outros setores também sejam aptos a operar os centros de usinagem seguindo o material 

descritivo. A Figura 5 demonstra um recorte do manual desenvolvido. 
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FIGURA 5 – Recorte de Manual de Procedimentos Padrão. 

Fonte: Os autores. 

 

Após uma revisão bibliográfica com base na padronização de processos vimos 

que um POP pode ser usado como um manual de treinamento sendo que o documento 

deve mostrar as etapas, processos e execução passo a passo, além de possíveis erros e 

precauções a serem tomadas. 

Como no período de desenvolvimento da pesquisa não houve novas 

contratações, não foi possível aplicar o treinamento para novos colaboradores, com maior 

familiarização de pessoas sem experiência com a área. Para teste, pedimos para que duas 

pessoas de outro setor desse início a uma operação seguindo o manual de procedimentos. 

Para esta situação o resultado foi positivo, pois os mesmos conseguiram executar alguns 

programas desde a inicialização da máquina sem o auxílio dos operadores. Com isso vimos 

que o manual de procedimentos operacionais padrão pode ser utilizado no treinamento e 

acompanhamento para novos colaboradores com resultado satisfatório. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O manual POP é uma ferramenta de qualidade indispensável para a indústria e 

empresas de vários setores, inclusive pequenas empresas. Seguindo as dicas de criação 

do POP descrito na revisão bibliográfica, houve uma complementação na formulação do 

documento padronizado para ser utilizado para treinamento, consulta técnica e normativas 

do setor de usinagem. 

Os resultados descritos neste trabalho abrangeram somente a parte de 

treinamento profissional de novos colaboradores para operação de centros de usinagem 

CNC. Com o estudo é esperado grandes resultados como qualidade de produção, redução 

de tempo de setups, conservação de máquinas e equipamentos, além da documentação 

do conhecimento individual que muitas vezes não é passado totalmente de pessoa para 
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pessoa possibilitando a perda de detalhes adquiridos pela experiência profissional que 

podem fazer a diferença para quem assume a função. 

Como sugestão para trabalhos futuros, há possibilidade de abrangência para 

todos setores da empresa, assim como diferentes empresas e diferentes tipos de trabalho. 
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Resumo: Com a utilização de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento realizou-se o 
mapeamento do uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Capivaras localizada no 
município de Florianópolis/SC, com o objetivo de se quantificar alterações provocadas no ciclo hidrológico 
local num período de 20 anos, a partir das alterações provocadas pela alteração da precipitação efetiva 
(Pe), infiltração potencial (P) e coeficiente de escoamento (C). O método proposto utilizou imagens de 
satélite gratuitas (Landsat 5, CBERS2B, CBERS4) e software SIG gratuito e de código aberto, o QGIS. Os 
resultados mostraram um aumento de 214% na área urbana da bacia analisada, diminuição de 27% na 
infiltração potencial e em torno de 7% de variação para a precipitação efetiva e coeficiente de escoamento. 
 
Palavras-Chave: software livre, QGIS, CBERS, precipitação efetiva, infiltração potencial. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo do comportamento de bacias hidrográficas é extremamente 

necessário para a análise de risco de alagamentos e enchentes. Segundo o IBGE 84% da 

população catarinense reside em áreas urbanas, consequentemente o solo é cada vez 

mais impermeabilizado, além de outros danos que a população causa, como a poluição e 

o descaso com áreas de vegetação. Com a utilização de softwares pode-se observar a 

crescente urbanização com o passar dos anos e assim fazer o estudo de suas 

consequências no ciclo hidrológico, no que diz respeito ao escoamento superficial e 

infiltração da água no solo.  

Para demonstrar isso, realizou-se um estudo na bacia hidrográfica do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ribeirão das Capivaras (BHRC), localizada ao norte da ilha de Florianópolis-SC (Figura 

1).  
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Figura 1: Localização da BHRC 

 

Fonte: Autores 

 

Utilizando-se a técnica do sensoriamento remoto, com a classificação de 

imagens de satélite de três anos distintos (1997, 2008 e 2018), e o software QGIS 

(Quantum GIS), observou-se a evolução da área urbana e as mudanças na vegetação, 

cujos dados foram necessários para se determinar a precipitação efetiva (Pe), infiltração 

potencial (S) e do coeficiente de escoamento (C).  

Assim, entende-se por precipitação efetiva (Pe) a parte do volume precipitado 

que efetivamente contribui com o escoamento superficial (ANA,2014). A infiltração 

potencial (S) está ligada aos fatores que influenciam a capacidade de infiltração, como 

tipo de solo, cobertura vegetal e uso e ocupação do solo (NASCIMENTO; CARVALHO e 

COSTA ,2017). O Coeficiente de escoamento superficial (C) representa a razão do volume 

escoado superficialmente e o volume total precipitado na região, representando o 

percentual de impermeabilização da área (GOROTTI e BARBASSA, 2010). 

 

2 METODOLOGIA 

 

A sequência metodológica desta pesquisa consistiu na obtenção de imagens 

de satélite e radar gratuitas e, por sensoriamento remoto delimitou-se a área de estudos 

e se obtivesse a respectiva rede de drenagem (uma sub-bacia hidrográfica inserida na 

Ilha de Santa Catarina), depois, obteve-se os mapas de uso e ocupação do solo (UOS) 

num intervalo mínimo de 20 anos com o geoprocessamento de imagens de satélite. Após, 

com os dados de UOS e a caracterização física da área de estudos, foi possível calcular 

os valores de Pe, S e C para 1997, 2008 e 2018.  
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Utilizando uma imagem de radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), 

delimitou-se a bacia hidrográfica de estudo (a Bacia Hidrográfica do Rio Capivaras – 

BHRC) e gerou-se seu curso d’água principal e seus afluentes (Figura 2). Com isso 

obteve-se a área de bacia e o comprimento de seus rios, possibilitando o cálculo de 

infiltração potencial e precipitação efetiva. 

 

Figura 2- Dados Fisiográficos da BHRC 

              

 

                Fonte: Autores  

 

Adquiriu-se as imagens de satélite do site do INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), disponibilizadas de modo gratuito, e fez-se o tratamento das 

mesmas no software QGIS (software livre e de código aberto). Primeiramente fez-se a 

composição das 3 imagens, para isso realizou-se testes em cada uma das imagens para 

obter uma visualização mais clara, testa-se várias composições com as bandas 

disponíveis para chegar no melhor resultado (Figura 3a, 3b e 3c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 2526-4044   p.  639 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Figura 3a                     Figura 3b                 Figura 3c 

                 
(a ) RGB754 1997             (b ) RGB432 2008              (c ) RGB876 2018 

Landsat5                            CBERS2B                          CBERS4 

Fonte: Autores 

 

Em seguida realizou-se a classificação, para esta classificação existem 3 algoritmo 

disponíveis no software utilizado, sendo eles distância mínima, vizinho mais próximo e 

ângulo espectral, para cada uma das imagens fez-se os testes com os 3 algoritmo para 

identificar qual classificação melhor se adequa, para a imagem de 1997 e de 2018, o 

melhor algoritmo foi o distância mínima, já para a imagem de 2008 o melhor foi o ângulo 

espectral. Identificou-se 6 classes por imagem, sendo elas: água, mangue, vegetação 

rasteira, vegetação de grande porte, solo exposto e área urbana (Figuras 4a, 4b e 4c). 

 

Figura 4a                    Figura 4b                         Figura 4c 

       

(a ) Classificação 1997           (b ) Classificação 2008         (c ) Classificação 2018 

Fonte:  Autores 

 

As classes obtidas foram validadas e realizou-se a avaliação da qualidade 

temática produzida pelo cálculo do índice Kappa, cujos resultados (0,625; 0,625 e 0,646) 

mostraram ser muito bons de acordo com Leão et al (2007). 

Uma vez que a evolução do UOS foi observada, partiu-se para o cálculo da 

precipitação efetiva (Pe) utilizando-se a fórmula 1 (TARGA, et al, 2012) descrita abaixo 
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𝑃𝑒 =
 (𝑃 − 0,2𝑆) 2

(𝑃 + 0,8𝑆)
          (1) 

Onde:  

P= Precipitação máxima em dado período de retorno (mm); 

S = Infiltração potencial (mm). 

 

Obteve-se os dados de precipitação máxima no site do INMET (Instituto 

Nacional de Meteorologia), no período de 20 anos e fez-se uma média para ser utilizada 

nos cálculos. Já para os dados de infiltração potencial (fórmula 2) utilizou-se da fórmula 

descrita por Targa, et al (2012): 

 

𝑆 =
 25400

𝐶𝑁
 −  254        (2) 

 

Onde, segundo Targa (2011), o valor adimensional do CN deve ser definido por 

meio de tabelas, contudo em situações onde existe variação do uso e cobertura, deve-se 

utilizar um valor de CN ponderado. Sendo assim analisou-se o uso e ocupação do solo da 

BHRC e a tabela 1 (Tucci,1993) para verificar o valor de CN e posteriormente calcular o 

CN ponderado (CNpond) com a fórmula 3 descrita abaixo: 

𝐶𝑁𝑝𝑜𝑛𝑑  =  
𝛴(𝐶𝑁𝑐  (𝐴𝑐))

𝐴𝑡
         (3) 

CNc = Valor do número da curva de cada classe de uso e cobertura do solo 

da bacia; 

Ac = Área de cada classe do uso e cobertura do solo da bacia; 

At = Área total da bacia. 

O valor de Ac é obtido na análise dos mapas de UOS enquanto At na 

delimitação da área de estudos (figura 1). 
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Tabela 1: Valores de CN para bacias com ocupação urbana 

 

Fonte: Tucci, 1993 

 

Com os valores de infiltração potencial e de precipitação máxima também é 

possível calcular o coeficiente de escoamento (C), pela fórmula 4: 

𝐶 =  
(𝑃 − 0,2𝑆) 2

(𝑃 + 0,8𝑆)
 ∗  

1

𝑃
       (4) 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com todos os dados coletados e o método definido iniciou-se os cálculos 

necessários para averiguar as alterações ocorridas no ciclo hidrológico da BHRC. 

Primeiramente contabilizou-se as áreas correspondentes a cada classe em cada ano de 

análise (Tabela 2). A seguir, obteve-se o CN para cada classe pela tabela 1. Em seguida 

fez-se o cálculo de CNpond  para cada um dos anos de estudo (Tabela 3).  
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Tabela 2: Quadro de áreas de cada classe da BHRC. 

 

Fonte: Autores 

 

 Observando a tabela acima, nota-se um aumento gradativo na área urbana neste 

período de 20 anos, enquanto na área de floresta teve uma diminuição entre os anos de 

1997 e 2008, e um aumento entre os anos de 2008 e 2018, isso se deve à leis ambientais 

de preservação. Já a área de vegetação rasteira teve um aumento entre os anos de 1997 

e 2008, e uma diminuição de 2008 a 2018, acredita-se que essa vegetação tenha se 

reconstruído, em consequência da aplicação mais rigorosa das leis ambientais.  

 

Tabela 3: CNpond para cada um dos anos de estudo. 

 

Fonte: Autores 

 

Observa-se que o valor de CNpond aumenta com o passar dos anos, isso 

significa que, o uso e cobertura do solo variou de tal modo que, adquiriu características as 

quais diminuíram seu potencial de infiltração e aumentaram o escoamento superficial da 

água, isso está ligado ao processo de impermeabilização do solo, que é uma 

consequência da urbanização.  

Com os valores de CNpond, calculou-se a infiltração potencial, obtendo os 

valores da tabela 4, abaixo: 

 

Tabela 4: Variação de S para a BHRC 

 

Fonte: Autores 

 

Houve uma diminuição de aproximadamente 27% na infiltração potencial de 

1997 para 2018. 

Analisando os dados do INMET dos 20 anos decorrentes, obteve-se uma média 

de precipitação máxima de 610 mm, aplicando na fórmula com os outros dados obtidos, 

tem-se a precipitação efetiva de cada ano (Tabela 5). 
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Tabela 5: Precipitação efetiva 

 

Fonte: Autores 

O aumento dos valores de Pe ocorridos para as duas décadas de análise 

mostram que houve um aumento de 7,35% de 1997 a 2018, ou seja, houve um aumento 

na ocorrência e transporte da água na superfície da BHRC. 

Os valores encontrados para C estão descritos na tabela 6 abaixo: 

 

Tabela 6: Variação de C para a BHRC 

  

Fonte: Autores 

 

Analisando-se os dados das tabelas acima se percebe um incremento de 7,5% 

no cálculo do escoamento superficial.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para os vinte anos de análise do UOS da BHRC observou-se o grande impacto 

da urbanização, flagrado nos dados obtidos, onde apresentou um aumento de 214,21% 

na sua área urbanizada. No tocante à precipitação efetiva (Pe) verificou-se um incremento 

de 7,35% e, por consequência, de 7,50% para o escoamento superficial (C).  

Diante deste quadro, pode-se constatar que  a infiltração potencial diminuiu em 

27%, ou seja, a impermeabilização do solo provocado pelo processo de urbanização na 

região em estudo, faz com que os eventos hidrológicos com precipitação, não permita que 

a água de chuva não consiga infiltrar como em tempos anteriores, pela a perda da sua 

capacidade, podendo gerar assim diversos episódios de alagamentos e inundações na 

região. Mostrando que, para que isto não ocorra, apresenta-se indicativos que demandam 

um maior investimento em infraestrutura, como obras de drenagem urbana da área em 

estudo. 

Os parâmetros hidrológicos aqui analisados, espelham as preocupações no 

tocante à regulamentação da urbanização urbana na região. Os resultados apontam para 

um importante crescimento da área urbana e diminuição da vegetação, aumentando as 

áreas com solo impermeabilizado. 
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Resumo: A grande taxa de ocupação humana na franja litorânea gera, como consequência, um também 
grande custo ambiental em decorrência do uso do espaço. Em uma cidade alocada nas adjacências de um 
estuário, é possível mensurar o custo ambiental decorrente do despejo de material orgânico com origem 
antropogênica, utilizando marcadores biopoliméricos presentes no sedimento de ambientes aquáticos. O teste 
aplicado de novas metodologias capazes de medir impactos ambientais é uma estratégia válida na busca de 
monitorar e conservar a biodiversidade. Neste estudo, comparamos dois ambientes costeiros distintos que 
têm suas adjacências urbanizadas, levando em consideração suas diferenças quanto a produtividade local e 
ao fluxo de energia promovida pelas características hidrodinâmicas de cada um. Foram perceptíveis as 
diferenças no perfil biopolimérico da faixa sedimentar entre as formações de marismas estuarinas e áreas 
não vegetadas da plataforma continental (p = 0,011), muito embora não tenha sido constatado eutrofização. 
Os indicativos de taxas elevadas de lipídeos biopoliméricos encontrados no sedimento das marismas podem 
sugerir contaminação por esgoto urbano. Este tipo de metodologia pode servir como alicerce para tomadas 
de decisões por parte de gestores públicos ligados à área ambiental, e sua replicação em maiores escalas 
parece ser um caminho possível, haja vista a adaptabilidade das suas respectivas metodologias a diferentes 
ambientes, conforme executado neste trabalho. 

Palavras-chave: Biopolímeros Orgânicos, Gestão Ambiental, Marismas. 

1 INTRODUÇÃO:  

A atratividade dos ambientes costeiros demonstra uma certa tendência colonizadora 

ao longo do tempo, tanto das populações humanas antepassadas, quanto das 

contemporâneas (HUGO, 2011; NEUMANN et al., 2015). Muito disso está diretamente 

ligado a grande oferta de recursos, como biomassa animal, que pode ter sustentado a 

manutenção de grandes populações em áreas costeiras (MAREAN et al., 2007). Ao longo 

do tempo, a oferta de abundantes estoques de biomassa animal de fácil acesso teve seu 

declínio gradativo, criando a necessidade de novas fontes de energia na dieta dos povos 

antepassados que ocupavam os ambientes costeiros (e.g. KNEIP; FARIAS; DEBLASIS, 

2018). Nesse contexto, técnicas de cultivo agrícola foram gradativamente implementadas 

e disseminadas em substituição ao sistema caçador-coletor (RYAN; SHAWN, 2014).  

A expansão agrícola, aliada as grandes densidades humanas já presentes no 

litoral desde antes da troca da predominância do sistema caçador-coletor, vêm alterando o 

ambiente costeiro e explorando cada vez mais seus recursos naturais (BICHO; HAWS, 

2008). Isto representa um cenário em que há um custo ambiental agravado aos serviços 

ecossistêmicos prestados pela zona costeira. Por exemplo, a expansão antrópica nestes 

ambientes é capaz de acelerar e potencializar a descarga de matéria orgânica continental 
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em direção aos sistemas aquáticos costeiros (e.g. DEININGER; FRIGSTAD, 2019). Apesar 

da interação promovida pelo material terrígeno alóctone em processos biogeoquímicos ser 

de suma importância tanto na coluna d’água quanto na faixa sedimentar, uma carga 

elevada pode promover cenários de eutrofização cultural, desencadeados por uma 

superestimulação da produção local de matéria orgânica (ANTONIADES et al., 2011).  

A eutrofização cultural de um corpo aquático se dá, quando de origem antropogênica, 

através de um elevado aporte de fertilização, seja pelo despejo de esgoto com indevido 

tratamento ou até mesmo proveniente do escape dos insumos utilizados na agricultura 

(SKULBERG, 1964; GARCIA-RODRIGUEZ, 2011; SAVCI, 2012). A eutrofização ocorre em 

vários graus, sendo que o estado trófico ambiental pode ser interpretado como a 

concentração de produtos inorgânicos, mas também como uma representação da 

produtividade de um determinado espaço. Suas classificações representam um gradiente 

do fluxo de carbono entre os níveis da teia trófica local e/ou regional (GARCIA-

RODRIGUEZ, 2011). Tais classificações podem representar um sistema oligotrófico (baixa 

produtividade), mesotrófico (intermediária produtividade) e por fim um sistema eutrófico ou 

hipertrófico (alta produtividade) (DEININGER; FRIGSTAD, 2019). Esta mudança crítica no 

estado trófico de um determinado ambiente aquático pode uma quebra na homeostasia da 

qualidade ambiental, promovendo, por exemplo, alto grau de produtividade de macrófitas 

além de cenários de anoxia com ampla mortalidade de organismos (SKULBERG, 1964; 

CONLEY et al., 2009). 

O material orgânico alóctone, por conta de suas características físico-químicas, 

em sua maioria, não permanece longos períodos em suspensão na coluna d’agua e tende 

a suspender e formar depósitos sobre o leito dos ambientes costeiros (ALLEN, 1990; 

BERTOCCI et al., 2019). Estas condições, aliadas ao perfil granulométrico destes 

determinados ambientes, podem promover alterações na configuração biopolimérica do 

sedimento de tal forma que os processos biogeoquímicos locais sejam moldados por este 

fator supracitado, haja vista que a faixa sedimentar e a biota associada respondem a estes 

fatores apresentando visíveis alterações estruturais (e.g. HADLICH et al., 2018; CÂNDIDO; 

NETTO, 2020). Isto tudo, aliado à natureza altamente específica presentes nos marcadores 

biopoliméricos e à sensibilidade que eles apresentam em relação a mudanças no estado 

trófico, torna possível aferir qualitativamente sobre o sedimento (DELL’ANNO et al., 2002; 

DANOVARO, 2010). 

Estes fatores convergem na ideia de que acessar o estado trófico do sedimento 

é uma ferramenta valiosa no diagnóstico e gestão destas zonas, visando medidas 

mitigadoras de impactos para posterior restauração e, mais além, promover o uso 
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sustentável e duradouro da exploração dos recursos de uso comum, tão valiosos à 

sociedade. O uso deste tipo de ferramentas para este propósito, já foi aplicada em trabalhos 

como os de Dell’Anno et al. (2002), Pusceddu et al. (2003) além de em Danovaro (2010) e, 

no Brasil, em trabalhos recentes como os de Silva et al. (2017) e Cândido e Netto (2020). 

No presente estudo, o objetivo foi aplicar esta metodologia e promover uma comparação 

entre o estado trófico de dois distintos ambientes, sendo eles plataforma continental e 

marisma, no município de Laguna, localizada no centro-sul do estado de Santa Catarina, 

haja vista que ambos apresentam, em teoria, diferenças críticas na quantidade de matéria 

orgânica local. Desta maneira avaliamos o quão diferente é o perfil biopolimérico e o 

respectivo estado trófico da faixa sedimentar das Marismas em relação a Plataforma 

Continental.  

2 METODOLOGIA  

2.1 Área de estudo 

O estudo, que se enquadrou como sendo do tipo descritivo, contou com dados 

cedidos por terceiros em relação as amostragens do ambiente Plataforma Continental 

(presentes em CANDIDO; NETTO, 2020), e teve amostragens tomadas nas formações de 

marismas presentes no Sistema Estuarino de Laguna (SEL), que têm suas descrições 

fisiográficas, biológicas e físico-químicas detalhadas com precisão em Netto & Fonseca 

(2017) e Netto et al. (2018). 

2.2 Amostragem 

Os valores e localizações exatas obtidos para o ambiente de plataforma continental, 

trata-se de dados secundários (presentes em CÂNDIDO; NETTO, 2020). O total de cinco 

pontos de amostragem foram definidos nas formações de marisma presentes no SEL, em 

cada ponto foram coletados os primeiros 3 cm de sedimento com potes previamente 

esterilizados, para o processamento e análise de biopolímeros. O material coletado foi 

armazenado em freezer a -20°C, até o momento de posterior processamento. 

2.3 Processamento das amostras 

O processamento foi realizado somente nas amostras de marisma. A análise de 

biopolímeros orgânicos sedimentares (proteínas, carboidratos e lipídios) seguiu os 

procedimentos descritos em Danovaro (2010). Análises das proteínas totais foram 

realizadas após a extração com NaOH (0,5M, 4 h). Os carboidratos totais (CHO) foram 
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analisados de acordo com Gerchacov e Hatcher (1972). Lipídios totais (LIP) foram extraídos 

de 1 g de sedimento liofilizado homogeneizado por ultrassonicação (20 min) em 10 ml de 

clorofórmio: metanol (2: 1 v / v). Brancos para cada análise foram realizados com 

sedimentos pré-queimados a 450 e 480ºC por 4 h. Concentrações de PRT, CHO e LIP 

foram expressas como albumina de soro bovino (BSA), equivalentes de glicose e 

tripalmitina, respectivamente. Todas as análises foram realizadas em triplicata. A soma dos 

equivalentes de carbono de proteínas, lipídios e carboidratos foi relatada como o carbono 

biopolimérico e usada como uma estimativa confiável da fração lábil do carbono orgânico 

(DANOVARO, 2010). 

2.4 Análise de dados 

O estado trófico das áreas foi classificado de acordo com Dell’Anno et al. (2002). 

A classificação de Dell’Anno et al. (2002) é baseada em limiares tróficos de proteínas e 

carboidratos em: - sistemas hipertróficos (PRT > 4 mg.g-1; CHO > 7 mg.g-1), eutróficos (PRT 

1,5-4 mg.g-1; CHO 5-7 mg.g-1), e oligotróficos (PRT < 1 mg.g-1; CHO < 5 mg.g-1). Os dados 

correspondentes aos marcadores biopoliméricos (PRT, CHO e LIP), foram analisados no 

pacote PRIMER 6; PERMANOVA+®. Diferenças nos valores do estado trófico, além dos 

indicadores proteína, lipídios e carboidratos entre os dois ambientes estudados, foram 

testadas através de uma análise de variância permutacional (PERMANOVA). As análises 

foram aplicadas a matrizes de distância euclidiana, com 9999 permutações e resíduos 

permutados em modelos reduzidos (ANDERSON et al., 2008). Para a visualização das 

diferenças no perfil biopolimérico encontrado entre plataforma continental e marisma, foi 

utilizada uma análise de escalonamento multidimensional (nMDS) aplicada a matriz de 

similaridade (ANDERSON et al., 2008). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi possível visualizar uma clara diferença entre o perfil biopolimérico dos 

ambientes, como consta na Figura 1. Tanto nos valores totais quanto nas quantidades 

individuais de cada polímero orgânico, o teste PERMANOVA sugeriu diferença significativa 

(p = 0,011). O ambiente de marismas, apresentou altas taxas de carbono biopolimérico 

(BPC), visível na Figura 2, muito embora sugere-se que nestes cenários a tendência é uma 

baixa fração biodisponível, sendo grande parte deste carbono classificada como refratária 

(não digestível enzimaticamente pelos organismos consumidores) (PUSCEDDU et al., 

2003). Os ambientes aqui estudados, apresentam uma clara distinção nos níveis de matéria 

orgânica e, por conseguinte, de produtividade. As marismas (constituídas de Spartina 

ISSN: 2526-4044   p.  649 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

alterniflora), estão alocadas em um ambiente estuarino que tem como singularidade o 

abrigo da energia recebida dos impactos das ondas, resultando em uma zona de deposição 

de muita matéria orgânica dissolvida junto ao sedimento, características estuarinas chave 

para a formação deste tipo de vegetação (DONATO et al., 2011; FAGHERAZZI et al., 2013).  

 

Figura 1 – escalonamento multidimensional (nMDS) para os marcadores biopoliméricos 

(proteínas = PRT; carboidratos = CHO; lipídeos = LIP) ilustrando cada marcador por 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - contribuição de proteínas (PRT), carboidratos (CHO) e lipídeos (LIP) para a 

concentração de carbono biopolimérico (BPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta especificidade, acarreta num aprisionamento de carbono significativo, na 

faixa sedimentar, que pode permanecer ali intacto por muito tempo (JOHNSON et al., 2017). 

Este padrão de deposição nas marismas, resultante também da hidrodinâmica muito menos 
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energética, pode sugerir que estes ambientes estão muito mais propícios ao acúmulo de 

matéria orgânica, e consequente eutrofização do que as zonas de plataforma continental 

em si. Ambientes muito energéticos, tendem a impedir grande parte do acúmulo local de 

matéria orgânica no sedimento, como em Cândido e Netto (2020), onde observou-se um 

impacto baixo e localizado, num ambiente de plataforma costeira. Entretanto, segundo a 

classificação de Dell’Anno et al. (2002) os valores de PRT e CHO por nós encontrados, 

enquadram as marismas como um sistema mesotrófico (PRT < 1 mg.g-1; CHO < 5 mg.g-1). 

Muito embora os limiares não apontem eutrofização, os valores altos de lipídeos 

encontrados nas marismas sugerem, todavia, um indicativo de fontes de contaminações 

urbanas de esgoto e óleo, como apontado na Figura 2 (VENTURINI et al., 2012). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados deste estudo ilustraram claras diferenças no perfil biopolimérico e 

no estado trófico de dois distintos ambientes aquáticos (plataforma continental; marismas). 

Embora as diferenças tenham sido constatadas, ambos espaços estão vinculados a mesma 

máxima – a ocupação antropogênica. A pressão exercida pelo humano frente a franja 

litorânea e suas adjacências, gera um custo ambiental de difícil negociação, haja vista a 

dificuldade encontrada em atingir um acordo entre todas as partes envolvidas: o ambiente 

fornece recursos e os recursos geram capital. Esta interdependência de fatores pode ser 

administrada de maneira inteligente, e o uso de ferramentas diagnosticadoras das 

qualidades ambientais é valioso não só ao gestor de políticas públicas ambientais, mas 

também ao povo, cujos recursos usufrui. Baseando-se nesta argumentação, é visível que 

o uso deste tipo de metodologias em estudos de impacto ambiental  
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Resumo: Esse estudo teve como objetivo desenvolver produtos da reciclagem a partir de sistemas simples 
de produção por meio da técnica de upcycling. A metodologia proposta parte de uma visão holística a 
respeito da inovação e está voltada para as pessoas, compreendendo a busca de soluções que possam 
promover maior bem-estar da vida em sociedade. Foi utilizado o Design Thinking para desenvolver soluções 
a partir de necessidades reais presentes na sociedade e geraram-se moldes e produtos de segmentos 
variados, utilizando da reciclagem de termoplásticos refugados. Foram realizadas a separação e limpeza 
dos reciclados; construção dos equipamentos de trituração, aquecimento, extrusão e prensagem e 
desenvolvimento de moldes e produtos. No desenvolvimento do projeto estão envolvidos pesquisadores do 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e da Cooperativa de 
Materiais Recicláveis de Balneário Camboriú (Coopermar). Como resultados de construção obteve-se um 
triturador, uma extrusora, uma injetora, uma prensa com aquecimento, moldes e produtos de plástico 
reciclados. Quanto ao aspecto socioeconômico o projeto permitiu a ampliação do número de catadores 
envolvidos no processo devido a maior quantidade de toneladas de resíduos que são reciclados, gerando 
novas fontes de renda e novas famílias cooperadas e possibilitou a produção de produtos com maior valor 
agregado e que podem ser comercializados pelos cooperados, estabelecendo uma maior sustentação 
econômica e garantindo o crescimento social das famílias. Como resultado da ampliação do percentual de 
resíduos reciclados por meio da sua correta destinação possibilitar-se-á, consequentemente, a redução dos 
materiais descartados em lixões ou aterros sanitários, reduzindo assim a contaminação do ar, do solo, do 
lençol freático, reduzindo os vetores de doenças (dengue, febre amarela, febre tifoide, cólera, disenteria, 
leptospirose, malária, esquistossomose, giardíase, peste bubônica, tétano e hepatite A), germes 
patológicos, moscas, mosquitos, baratas e ratos, assim como evitando a degradação de áreas para 
construção dos aterros sanitários.  
 
Palavras-Chave: Reciclagem; resíduos; sustentabilidade; eficiência; termoplásticos. 

 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os plásticos estão entre os materiais mais presentes na economia moderna, 

pois combinam propriedades funcionais com baixo custo. Seu uso aumentou muito nos 

últimos 50 anos, crescendo de 15 milhões de toneladas em 1964 para 311 milhões de 

toneladas em 2014 e a previsão é de continuar aumentando, segundo dados da 

Fundação Ellen Macarthur (2016). 

Apesar de muito funcionais, os plásticos vem revelando uma série de 

desvantagens que impactam a economia e a vida social. Ao mesmo tempo em que são 

baratos e oferecem praticidade, muitos são descartados inadequadamente e de forma 

muito breve. 95% do material plástico são descartados depois de um primeiro ciclo de 

uso, principalmente se observados os casos das embalagens. Isso significa que um alto 

valor, de US$80-120 milhões anuais se perde, considerando ainda que 32% dos plásticos 

escapam totalmente aos sistemas de coleta indo parar em meio aos oceanos, por 
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exemplo, e gerando um grande impacto na produtividade dos sistemas vitais (sem 

considerar ainda os que não são separados adequadamente na coleta seletiva). 

As embalagens plásticas, que são consideradas a principal matéria prima deste 

estudo, são e continuarão respondendo por uma boa parte do volume de plásticos 

utilizados no planeta. No entanto, uma porcentagem pequena do volume produzido e 

descartado é reciclada (14%) e é mais baixa do que outros materiais como o papel (58%) 

e o aço (70-90%), segundo dados do Relatório “A nova economia do plástico: repensando 

o futuro do plástico” da Fundação Ellen Macarthur (2016). 

Esses dados acenam para uma situação complexa no cenário atual que requer 

uma mudança de postura da sociedade como um todo: é preciso aumentar a eficácia dos 

sistemas para obter melhores resultados econômicos e ambientais. 

Uma das grandes preocupações apontadas pela Fundação Ellen Macarthur é 

de evitar que os plásticos se transformem em resíduos, procurando assegurar sua 

reintrodução na economia. Na medida em que se tomam como base materiais utilizados 

para embalagens que foram descartados e se transforma em novos produtos com ciclo de 

vida mais longo, maior potencial de usabilidade e de permanência contribui-se para uma 

nova visão do consumidor de maior valor em relação ao produto, impactando até mesmo 

no seu comportamento em relação ao descarte do seu “lixo” (MANZINI, 2008). 

O alinhamento com os princípios da economia circular promove a reintrodução 

do plástico descartado na economia (BRAUNGART, 2008). Tem como ambição, alinhado 

a princípios sociais, oferecer melhores resultados econômicos e ambientais a partir da 

criação de um sistema de pós-uso do plástico, evitando o descarte do material para os 

sistemas naturais ou, até mesmo, seu depósito em aterros. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia proposta neste estudo parte de uma visão mais holística a 

respeito da inovação e está voltada para as pessoas, compreendendo a busca de 

soluções que possam promover maior bem estar da vida em sociedade. O Design 

Thinking é um modelo mental mais colaborativo e humano e, através dele, consegue-se 

acessar camadas de soluções mais profundas, propondo, desse modo, soluções a partir 

de necessidades reais presentes na vida das pessoas ou da sociedade.  

Neste estudo, o modelo de Design Thinking revela-se como o mais adequado 

tanto pela necessidade de experimentação e inovação quanto pela necessidade de 

trabalhar de forma colaborativa. O Design Thinking propõe uma maneira de pensar, 
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baseado em três grandes valores: empatia, colaboração e experimentação. A empatia 

envolve a necessidade de compreender o contexto, saber acolher, assimilar e acomodar 

perspectivas alheias; a colaboração inclui principalmente a possibilidade de cocriação em 

equipes multidisciplinares para que a capacidade de entendimento se multiplique 

exponencialmente; e a experimentação constitui a forma de construir e testar soluções 

para evitar problemas na fase de implementação. 

A definição desta metodologia se deu pela sua natureza iterativa e flexível, com 

uma abordagem que alterna momentos de divergência e convergência de pensamento, 

baseados no processo de inovação conhecido como Duplo Diamante. 

Pela abordagem, o momento de gerar soluções se inicia apenas depois de 

vasta compreensão de contexto e ressignificação de um desafio e é apenas parte da 

jornada. Isso porque, após o momento de geração de ideias, o Design Thinking estimula 

os grupos de trabalho a irem às ruas validar suas ideias e testá-las. Esses momentos 

demonstram a flexibilidade e a abertura ao processo de experimentação, além do olhar 

para as pessoas como processo de validação. 

Ainda no que diz respeito a metodologia, enumera-se abaixo as principais 

etapas: 

 

a) Separação e limpeza dos reciclados 

 Foi realizada a coleta e separação de embalagens, utensílios e artefatos de 

plástico de acordo com sua classificação (termoplásticos e termorígidos). Cada tipo de 

plástico possui características, temperatura de fusão e propriedades químicas próprias. 

O termoplástico Polietileno de Alta Densidade (PEAD) foi utilizado para o 

desenvolvimentos dos produtos. 

Após a separação foi realizada a limpeza das embalagens que continham 

resíduo de adesivos, rótulos, sujeira, líquido, gordura ou alimentos.  

 

b) Construção dos equipamentos de trituração, aquecimento, extrusão e 

prensagem 

 Em geral, os componentes dos equipamentos foram fabricados e montados 

no Instituto Federal de Santa Catarina por meio de processos de usinagem, conformação 

e soldagem. Somente os cortes a laser foram terceirizados em empresas especializadas. 

 

c) Desenvolvimento de moldes e produtos 
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O desenvolvimento de moldes e produtos ocorreu por meio do levantamento 

das características de usabilidade e agregação de valor a fim de possibilitar um upground 

social às famílias cooperadas. 

Foram confeccionados os moldes de alumínio e aço por fresamento e corte a 

laser e, posteriormente, o termoplástico triturado foi prensado, extrudado e injetado nos 

moldes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da geração de ideias do Design Thinking o grupo de trabalho procurou 

validar tais ideias por meio de estudos de produtos, por meio do upcycling, que 

possibilitassem a agregação de valor à cooperativa de catadores. 

Como resultado desse processo foram definidos os produtos a serem 

fabricados com o polietileno de alta densidade e os moldes e equipamentos necessários 

para a produção. 

A fim de possibilitar a fabricação das peças plásticas foram produzidos quatro 

equipamentos: um triturador, uma extrusora, uma injetora e uma prensa com 

aquecimento. 

O triturador (figura 1a) teve como função triturar o material termoplástico (figura 

1b) separado pelos catadores e, a extrusora (figura 1c), a injetora (figura 1d) e a prensa 

com aquecimento (figura 1e) tiveram a função de fabricação das peças. 

O processo de trituração obteve sucesso para embalagens plásticas de 

tamanho pequeno e médio. Já no caso de embalagens grandes foi necessário um pré-

corte realizado em guilhotina, para posterior trituração. 

A extrusão ocorreu de maneira contínua na forma de fios de diâmetros variados 

conforme a necessidade, sendo possível produzir produtos tais como luminárias, 

chapéus, cestos e barras (figura 2). 

A injeção plástica foi iniciada com o abastecimento do recipiente, um posterior 

aquecimento em torno de 20 minutos e a injeção manual no molde (figura 3a) para 

fabricação do raspador de parafina (Figura 3b). 

O processo de prensagem iniciou com o preenchimento do molde (figura 3c) 

com o plástico triturado, posterior posicionamento dentro do forno, prensagem do molde e 

início do aquecimento do forno, com pequenas prensagens de ajuste conforme o 

aquecimento ocorria. Nesse processo foram obtidas chapas plásticas (figura 3d) que 
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podem ser cortadas e acabadas para diversas finalidades, como pranchetas para 

escrever (figura 3e) e tábuas de corte de legumes (figura 3f). 

 

Figura 1 – Triturador (1a), Polietileno de alta densidade triturado (1b), 

Extrusora (1c), Injetora (1d) e Prensa com aquecimento (1e). 

  

(a) 

  

(b) 

 

 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Fonte: Do Autor (2020). 

 

Figura 2 – Peças produzidas por fio extrudado – a) luminárias, b) chapéus,     

c) cestos e d) barras. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: https://preciousplastic.com/ (2020). 
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Figura 3 – Molde de raspador de parafina (3a), raspador de parafina (3b), 

molde de placa plástica (3c) e placa plástica (3d). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Fonte: Do Autor (2020) e https://preciousplastic.com/ (2020). 

 

A figura 4 mostra os demais moldes que estão em fase de finalização. Esses 

moldes foram fabricados em aço ABNT 1045 por meio do processo de corte a laser. Têm-

se os seguintes moldes que serão utilizados no processo de injeção de plástico:  

 

• Ladrilho plástico hexagonal 

• Ladrilho plástico triangular  

• Mosquetão 

• Quebra-cabeça 

• Gancho de roupa  

• Suporte de celular  

• Grampo de roupa  

• Imã de geladeira  
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• Palmares de natação médio e grande 

 

Figura 4 – Moldes em fase de finalização – a) Ladrilho plástico 

hexagonal, b) Ladrilho plástico triangular, c) Mosquetão, d) Quebra-

cabeça, e) Gancho de roupa, f) Suporte de celular, g) Grampo de roupa, 

h) Imã de geladeira, i) Palmares de natação médio e grande. 

  

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

  

(e) 

  

(f) 

  

(g) 

  

(h) 

  

(i) 

Fonte: Do Autor (2020). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto trouxe, por um lado, novas alternativas de fontes de renda às famílias 

cooperadas e possibilitou a produção de produtos com maior valor agregado, que podem 

ser comercializados pelos cooperados, estabelecendo uma maior sustentação econômica 

e garantindo o crescimento social das famílias. 

E por outro lado, permitirá a ampliação do número de catadores envolvidos no 

processo devido a maior quantidade de toneladas de resíduos que são reciclados e, 

consequentemente, possibilitar-se-á a redução dos materiais descartados em lixões ou 

aterros sanitários, reduzindo assim a contaminação do ar, do solo, do lençol freático, 

reduzindo os vetores de doenças (dengue, febre amarela, febre tifoide, cólera, disenteria, 

leptospirose, malária, esquistossomose, giardíase, peste bubônica, tétano e hepatite A), 

germes patológicos, moscas, mosquitos, baratas e ratos, assim como evitando a 

degradação de áreas para construção dos aterros sanitários.  
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Resumo: Ações antrópicas na Mata Atlântica vêm gerando inúmeros impactos ambientais negativos. Neste 
contexto, o presente estudo teve como objetivo geral, estudar a qualidade ambiental de um fragmento da 
Mata Atlântica do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau. Como objetivos específicos propôs-se, levantar os 
principais aspectos e impactos ambientais desse fragmento florestal e avaliar o grau de preservação do 
córrego local, antes e durante a pandemia por Covid-19. Para a revisão de literatura utilizou-se a internet, 
livros, artigos e revistas científicas. Já, o trabalho de campo ocorreu através de visitas in loco para observação, 
coleta de informações, descrição da realidade, registros fotográficos e análise qualiquantitativa de 
parâmetros macroscópicos observados. Os resultados revelaram que a qualidade ambiental do fragmento 
florestal do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau é preocupante devido às ações antrópicas, como a degradação 
da vegetação e paisagem, presença de construções, supressão da mata ciliar, erosão, lixo e presença de 
esgoto sanitário. Por outro lado, a análise qualiquantitativa dos parâmetros macroscópicos indicou que 
houve uma melhora no grau de preservação do córrego local, que passou de péssimo (E), para ruim (D), 
após 120 dias de isolamento social, devido a Covid-19. Este trabalho de iniciação científica revelou os 
principais resultados de ações antrópicas na área verde e entorno do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau e 
forneceu dados importantes para a sua recuperação, manejo e conservação. 
 
Palavras-Chave: Impactos ambientais, Fragmentação florestal, Conservação da biodiversidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Mata Atlântica é uma das formações florestais mais ricas em biodiversidade 

no mundo e exerce papel importante no equilíbrio de flora e fauna, oferta alimentar, 

regulação climática, manutenção da qualidade da água, turismo, lazer e no 

desenvolvimento de atividades econômicas (SOSMA, 2019). 

Entretanto, as ações antrópicas levaram a uma intensa devastação e 

fragmentação deste bioma, gerando inúmeros impactos ambientais negativos como a 

formação de fragmentos florestais isolados, destruição de habitats e perda de 

biodiversidade e assim corre o risco de extinção do planeta (ALMEIDA, 2016). 

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostram que no 

Brasil a devastação da Mata Atlântica entre 2018-2019 foi de 14.502 hectares, o que 

representa um aumento de 27,2% comparado a 2017-2018 (INPE, 2020). 

Considerando-se esta problemática do desmatamento e a consequente 

fragmentação ambiental, formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Qual é o estado 

atual da qualidade ambiental do fragmento de Mata Atlântica do IFSC Câmpus Jaraguá do 

Sul-Rau? 
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Partindo-se do pressuposto que, em geral, os fragmentos florestais pequenos 

encontram-se comprometidos em relação à qualidade ambiental, hipotetisa-se que a 

observação macroscópica das ações antrópicas no fragmento da Mata Atlântica do IFSC 

Câmpus Jaraguá do Sul-Rau e entorno pode fornecer dados importantes para a análise do 

grau de preservação e qualidade da água do córrego local e auxiliar na implementação de 

planos de recuperação e manejo visando a sua conservação. 

Neste viés, o presente estudo teve como objetivo geral: Estudar a qualidade 

ambiental de um fragmento da Mata Atlântica do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau como 

subsídio para a sua recuperação, manejo e conservação. Como objetivos específicos 

propôs-se: Levantar os principais aspectos e impactos ambientais de um fragmento da Mata 

Atlântica do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau; e, Avaliar o grau de preservação do córrego 

local, antes e durante a pandemia por Covid-19. 

Considerando-se este contexto, a justificativa para este estudo apoia-se no fato 

de que a busca de conhecimentos sobre a qualidade ambiental em fragmentos 

remanescentes de Mata Atlântica é fundamental para a implantação de ações de 

recuperação, manejo e conservação desse importante bioma brasileiro. 

Assim, a partir deste estudo foram levantadas informações para o início da 

recuperação desse fragmento de Mata Atlântica do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau, 

incluindo a Área de Preservação Permanente (APP), com um córrego e a mata ciliar. 

 

2 METODOLOGIA 

 
O presente estudo é parte do projeto intitulado “Criação de uma área modelo 

para a implantação de técnicas de recuperação e conservação ambiental, na região norte 

de Santa Catarina, Brasil”, desenvolvido entre agosto/2019 e julho/2020, através de 

pesquisas bibliográficas e trabalho de campo, com a participação de professores e alunos. 

A revisão de literatura ocorreu com a utilização de diferentes fontes de pesquisa, 

como internet, livros, artigos e revistas científicas. O trabalho de campo envolveu o 

levantamento dos principais aspectos e impactos ambientais da área de estudos, bem como 

a avaliação do grau de preservação e da qualidade da água do córrego local. 

Os aspectos e impactos ambientais foram levantados através de visitas 

constantes, in loco, à área de estudos para observação, coleta de informações, descrição 

da realidade encontrada e registros fotográficos. As fotografias e informações coletadas 

foram gerenciadas através do Google Drive, facilitando o trabalho da equipe. 

ISSN: 2526-4044   p.  663 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

O estudo do grau de preservação do córrego foi realizado adaptando-se a 

metodologia proposta por Dias (2004) e adotada por diversos autores como Gomes, De 

Melo e Do Vale (2005) e Beckauser, Nakashima e Silva (2019). Assim, foram registrados 

os parâmetros macroscópicos de observações in loco ,antes da Covid-19 e 120 dias após 

as medidas de isolamento social decretadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina e 

o resultado apresentado na forma de tabela. 

A partir da somatória dos valores atribuídos à cada parâmetro (1, 2 e 3), 

calculou-se a pontuação final, a classe e o grau de preservação do córrego e 

apresentados nos resultados, conforme descreve a Tabela 01. 

Tabela 01 - Classificação quanto ao grau de preservação. 

Pontuação final Classe Grau de Preservação 

37 a 39 A Ótima 

34 a 36 B Boa 

31 a 33 C Razoável 

28 e 30 D Ruim 

menos de 28 E Péssimo 

Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada de Dias (2004) e Gomes, De Melo e Do Vale (2005). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 PRINCIPAIS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DA ÁREA DE ESTUDOS 

 

A Figura 01 mostra alguns aspectos ambientais da área verde do IFSC Câmpus 

Jaraguá do Sul-Rau. A degradação da vegetação e da paisagem é facilmente observada 

nesse fragmento florestal, em que há lianas (cipós e trepadeiras) (Fig. 01a-b) e alta 

densidade de Chusquea bambusoides (Raddi) Hack, conhecida como taquari (Fig. 01c). 

Uma parte da Área de Preservação Permanente (APP) do córrego local foi 

cercada, com mourões de cimento e telas de aço, pavimentou-se com pavers e meio fios 

de cimento e utiliza-se como estacionamento de veículos, além e abrigar um contâiner (Fig. 

01a e 01d). 

Estas ações reduziram o tamanho da APP e impactaram negativa e diretamente 

o córrego e a mata ciliar. No córrego houve a supressão total da mata ciliar em uma grande 

extensão das margens e em outros trechos, a sua cobertura vegetal ficou escassa (Fig. 

01e), com a dominância da gramínea oportunista Coix lacryma-jobi L. 
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Figura 01 - Aspectos ambientais da área verde do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau. 

    
(a) (b)  (c) (d) 

    
(e)  (f) (g) (h) 

Legenda: (a) Aspecto geral da vegetação, cerca e estacionamento; (b) lianas; (c) C. bambusoides; (d) 
Contâiner; (e) Mata ciliar; (f) Lixo; (g) Esgoto; (h) Poecilia sp. 

Fonte: Fotografia dos autores (2020). 

Há presença de lixo (Fig. 01f), no interior da mata, nas bordas e próximo da 

nascente do córrego como vidros, restos de material de construção, cacos de telhas, ferro, 

sacos e garrafas de plástico, madeiras, latas de tintas, fragmentos de móveis e papelão. 

A erosão é evidente nas margens do córrego (Fig. 01g) e pode ter sido causada 

também pela canalização e lançamento de esgoto pluvial no interior do córrego, pois a força 

da água canalizada durante uma chuva é desproporcional à suportada pelas margens do 

córrego forçando o processo de erosão. 

Além dos aspectos apresentados, é nítida a presença esgoto sanitário (Fig. 01g). 

Em função da má qualidade da água, principalmente, devido a poluição por esgoto, no 

córrego local observou-se uma grande escassez de animais aquáticos, representados 

apenas por cardumes de peixes pequenos, conhecidos como Guaru (Poecilia sp.) (Fig. 

01h). 

O gênero Poecilia, comum em riachos urbanos, apresenta fácil adaptação, tolera 

bem a remoção da mata ciliar e presença de efluentes, alimentando-se basicamente de 

detritos, além de restos de insetos e vegetais (OLIVEIRA; BENNEMANN, 2005). 

A invasão de gramíneas exóticas e o domínio de certas populações de lianas e 

trepadeiras dificultam o desenvolvimento de indivíduos arbóreos (RODRIGUES, 2009). A 

C. bambusoides, endêmica da Mata Atlântica impede a regeneração natural de áreas 

degradadas (INSTITUTO RÃ-BUGIO, 2020). 
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Os aspectos ambientais observados para esta área de estudos promovem a 

destruição de habitats, perda de biodiversidade e funcionalidade de ecossistemas, 

empobrecimento do solo (perda de nutrientes e matéria orgânica), diminuição da 

reciclagem, promove a lixiviação, aumento de erosão e diminuição da produtividade 

(BARBOSA et al., 2006; RODRIGUES, 2009). 

Resultados semelhantes foram relatados por Gomes, De Melo e Do Vale (2005), 

quando avaliaram os impactos ambientais em nascentes na cidade de Uberlândia, estado 

de Minas Gerais. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO CÓRREGO LOCAL 

 
Antes do período de isolamento social, imposto pelo governo estadual, em 

função da Covid-19, portanto, com atividades escolares na Universidade Católica SC e no 

IFSC Câmpus Jaraguá do Sul - Rau, a água do córrego apresentava-se com fluxo maior, 

coloração escura e odor relativamente forte, devido a presença de esgoto doméstico, 

porém, sem a constatação de materiais flutuantes, porém, com a presença de espumas e 

óleos. 

A antropização da área de estudos e entorno é evidenciada pela presença de 

casas e outras construções civil a menos de 10m da nascente do córrego, muito lixo 

(madeiras, restos de construções e de tintas, plásticos, vidros, papel, papelão, móveis 

descartados etc.), espalhados ao redor e próximos à nascente. Praticamente desde a 

nascente, a água e a área do córrego foram tubuladas e aterradas para aumentar a área 

útil da propriedade da Universidade Católica SC. 

Constatou-se in loco a presença de grades de esgoto pluvial, diversas 

construções civis em alvenaria e calçamento ao longo do que deveria ser o leito do córrego. 

A mata ciliar encontra-se totalmente degradada ou não existe mais e, apenas uma pequena 

parte da APP é preservada. 

A vegetação é escassa e composta principalmente por gramíneas, além de 

bananeiras e pteridófitas, com árvores esparsas, como figueira, embaúba e ipê. Os animais 

observados foram cães, gatos, ratos e aves urbanas como pardais, bem-te-vis, quero-

queros, rolinhas e corruíras. 

Embora exista proteção com cercas de telas, ocorrem aberturas que permitem o 

acesso humano de fora para dentro da área verde do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau e 

da Católica SC, que apresenta o acesso interno livre e sem qualquer tipo de identificação 

até a nascente. Além disso, verificou-se que há supressão da vegetação natural da mata 
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ciliar da nascente e do córrego, o que permite a interferência humana direta na APP e o 

carreamento de sedimentos para o interior do corpo d’água. 

O somatório final dos pontos atribuídos aos parâmetros macroscópicos do 

córrego que passa pela área de estudos atingiu 22 pontos. Assim, com a análise 

qualiquantitativa dos parâmetros macroscópicos, esse córrego foi classificado como E, ou 

seja, em péssimo grau de preservação (Tab. 02). 

Tabela 02 - Análise qualiquantitativa dos parâmetros macroscópicos observados 
no córrego local, antes e 120 dias após o isolamento social, em função da pandemia 

de Covid-19. 

Parâmetros macroscópicos 
Pontuação - Antes do 

Isolamento Social/Covid-19 
Pontuação - 120 dias após o 
Isolamento Social/Covid-19 

Cor da água 1 2 
Odor 1 2 

Lixo ao redor 1 2 
Materiais Flutuantes 3 3 

Espumas 3 3 
Óleos 3 3 

Esgotos 1 3 
Vegetação 1 1 

Uso por animais 1 1 
Uso por humanos 1 3 
Proteção do Local 2 2 

Proximidade com residência 1 1 
Tipo de área de inserção 3 3 

Pontuação final 22 29 
Classe E D 

Grau de Preservação Péssimo Ruim 

Fonte: Elaborada pelos autores, com dados do trabalho de campo (2020). 

Conforme a Tabela 02, passados 120 dias, após o isolamento social e, portanto, 

sem as atividades escolares presenciais na Universidade Católicas SC e no IFSC Câmpus 

Jaraguá do Sul-Rau, constatou-se que a água do córrego teve o fluxo diminuído, com 

coloração clara e de odor fraco ou quase inexistente e sem a presença de esgoto 

doméstico. Os demais parâmetros mantiveram-se os mesmos de antes da Covid-19. Assim, 

incluindo-se esses novos parâmetros macroscópicos obteve-se na análise quantitativa 

uma somatória de 29 pontos, o que elevou a classificação do grau de preservação do 

córrego de E (péssimo) para D (ruim). 

O córrego existente na área de estudos integra-se à Bacia hidrográfica do Rio 

Itapocu que conta com cerca de 200 ribeirões, riachos e rios, sendo seus afluentes 

principais o Rio Jaraguá e o Itapocuzinho (GUIA SANTA CATARINA, 2020). 

Estabelecendo a análise macroscópica e dos parâmetros microbiológicos de 

nascentes da área urbana de Cláudio/MG, Rocha, Fonseca e Souza (2017) verificaram que 

a maioria das nascentes se enquadravam como D ou E, sendo que nenhuma era O (ótima).  
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Em Santa Catarina, essa triste realidade se repete e foi constatada pela 

Fundação SOS Mata Atlântica, em sete pontos de coleta entre os municípios litorâneos de 

Florianópolis e São José, em que a qualidade da água permaneceu estável na condição 

regular em dois ciclos de monitoramento (SOSMA, 2020). 

Infelizmente, as nascentes e os córregos urbanos apesar de sua importância 

como fonte de recursos naturais, sofrem com a sua degradação imposta pela sociedade, 

além do descaso do poder público evidenciaram a necessidade de medidas de recuperação 

e manutenção desses mananciais (OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2013; ROCHA, FONSECA, 

SOUZA, 2017). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados obtidos revelaram que o estado atual da qualidade ambiental do 

fragmento remanescente da Mata Atlântica do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau é 

preocupante, devido as ações antrópicas observadas in loco, como a degradação da 

vegetação e paisagem, presença de construções, supressão da mata ciliar, erosão, lixo e 

presença de esgoto sanitário. 

A análise qualiquantitativa dos parâmetros macroscópicos indicou que esse 

córrego, antes da pandemia por Covid-19, era classificado como E, ou seja, em péssimo 

grau de preservação. Entretanto, como era de se esperar, passados 120 dias, após o 

isolamento social e, portanto, sem as atividades escolares presenciais no IFSC Câmpus 

Jaraguá do Sul-Rau e entorno, constatou-se que houve uma melhora no grau de 

preservação do córrego, que passou de E (péssimo) para D (ruim). 

A hipótese foi corroborada, pois as observações macroscópicas das ações 

antrópicas no fragmento da Mata Atlântica do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau e entorno 

forneceu dados importantes para a análise do grau de preservação do córrego local, o que 

servirá de subsídio para a elaboração e implementação de planos de recuperação e manejo 

visando a sua conservação. 

A partir deste trabalho de iniciação científica é recomendável que se adote 

medidas mitigatórias e/ou de compensação pelos danos ambientais causados, a ampliação 

de estudos e a investigação da existência de possíveis ligações clandestinas de esgoto 

sanitário e o seu direcionamento adequado para a rede de coletas do SAMAE. 
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Resumo: A sustentabilidade tem sido assunto do momento, provocando questionamentos sobre o 
consumismo e a produção em série dos artigos de vestuário de baixo custo. Após décadas de extrativismo e 
excessos junto aos recursos naturais para atender demandas industriais, estamos em tempo de identificar os 
desafios e propor soluções coletivamente. Percebe-se que a indústria da moda é uma das mais poluentes no 
planeta, tem sido ponto de pauta nas discussões relacionadas aos processos e pessoas envolvidas nas fases 
de desenvolvimento de materiais têxteis e das fases de vida dos produtos: design, produção, distribuição, uso 
e descarte. A  pesquisa exploratória apresenta um breve recorte qualitativo do relato de experiência sobre o 
desenvolvimento do projeto intercampi, do Instituto Federal de Santa Catarina de Jaraguá do Sul - Rau e Jar 
para a construção do protótipo da arara, uma estrutura  de metal, para disposição de roupas e acessórios a 
serem entregues para o sistema de trocas. A implantação da ação de trocas teve orientações precisas para 
que as roupas fossem entregues prontas para uso, limpas e sem defeitos, expostas nos cabides ou dobradas. 
Dessa forma, ações como a Arara Rotativa geram a possibilidade de reflexão sobre o consumo, o cuidado, a 
doação ou troca dos produtos com objetivo de ampliação do tempo de uso das peças e de compartilhar seu 
melhor com outra pessoa. 
 
Palavras-Chave: sustentabilidade, design de moda, meio ambiente, educação, espaço de trocas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O vestir é necessário para todas as pessoas, mas “como sociedade, a obsessão 

pelo consumo de bens de moda gerou um crescimento enorme na moda de produção em 

massa, em especial na moda rápida(...)”, Gwilt (2014, p. 14). Para a autora o consumismo 

desencadeou o crescimento dos processos produtivos industriais na cadeia de moda, que 

em todo o percurso geram impactos socioambientais. 

O ciclo de vida dos produtos de moda é composto por etapas que envolvem a 

produção de fibras e tecidos, design, produção, distribuição, uso e descarte, no qual as 

escolhas conscientes da equipe criativa envolvida pode contribuir ou não com o 

desenvolvimento de produtos de moda sustentável (Gwilt, 2014; Salcedo, 2014). A indústria 

têxtil se tornou uma das maiores e mais poluentes indústria do planeta e traz consigo 

designers e consumidores como (co)responsáveis por ações e consequências em torno do 

ciclo de vida desde o nascimento até o descarte dos produtos (FLETCHER, GRASE, 2011; 

GWILT, 2014; MORGAN, 2015). 

Diante disto, o setor industrial de moda tem sido instigado a propor reflexões, 

revisão e soluções para os desafios. O descarte inapropriado de resíduos sólidos tem 

ampliado os espaços de lixões em todo o mundo (GWILT, 2014; MORGAN, 2015). Como 
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a maior parte dessas roupas não são biodegradáveis, permanecem em seus locais por 

duzentos anos ou mais afetando o ecossistema.   

Em 2015, na reunião da Cúpula das Nações Unidas, os 193 países ali 

representados acordaram uma agenda com objetivos mundiais em prol de uma existência 

sustentável, onde os efeitos colaterais do que exigimos do planeta para viver o hoje, não 

comprometam a possibilidade de viver o amanhã (FUNDAÇÃO ABRINQ; AGENDA 

PÚBLICA; FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, 2019). 

Desde 2013, com o movimento Fashion Revolution, ampliou-se o canal de 

comunicação sobre a sustentabilidade na moda e questionamentos sobre como são feitas 

as roupas, quem são as pessoas envolvidas e sob quais condições de trabalho estão 

sujeitas. Com isso, em 2018 foi publicado o primeiro relatório com índice de transparência 

de grandes marcas de moda brasileira, com o intuito de acompanhar a transformação 

sistêmica do setor e fomentar processos mais éticos (FASHION REVOLUTION, 2019). 

Em 14 de agosto é celebrado o "controle de poluição industrial", com intuito de 

despertar a sociedade civil, empresas e governo sobre a gravidade dos problemas 

ambientais e a degradação do planeta. O dia em questão, é uma referência à assinatura do 

Decreto nº 1413, de 1975 que dispõe, de forma pioneira, sobre o controle dos impactos 

ambientais causados pelas atividades industriais (BRASIL, 1975). Por esta razão, 

institucionalmente, o mês de agosto foi propício à estimular atitudes individuais e iniciativas 

coletivas para a conscientização junto aos estudantes e servidores do IFSC. 

No ano de 2018, vislumbrou-se uma oportunidade do envolvimento educacional 

do IFSC para discutir a temática da poluição e sustentabilidade da moda junto aos 

estudantes dos Câmpus Jaraguá do Sul-Jar e Rau. Os objetivos específicos da ação 

intitulada Arara Rotativa envolveu a sensibilização da comunidade interna e externa para 

discussões e reflexões sobre o desenvolvimento sustentável com a elaboração de uma 

espaço comum no IFSC, para compartilhar artigos de moda e vestuário. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Este relato de experiência caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, 

descritiva e qualitativa apoiado nas informações do relatória da ação de extensão e revisão 

de literatura. 

O projeto extensionista Arara Rotativa foi iniciado junto aos estudantes do IFSC 

Câmpus Jaraguá do Sul-Jar e Rau, bem como, discutido, na Comissão local do IFSC 

Sustentável, pautados nas diretrizes para a educação do século XXI, em consonância com 
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o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSC e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. A equipe foi orientada pela metodologia do design participativo, na abordagem 

do Design for Change ou design para mudança, estruturada em quatro etapas: Sentir, 

Imaginar, Fazer, e Compartilhar. Método que visa estimular o potencial criativo das pessoas 

por meio de ferramentas lúdicas para solucionar desafios do cotidiano (DESIGN FOR 

CHANGE, 2020). 

Inicialmente, realizou-se a sensibilização, discussão e pesquisas bibliográficas 

sobre esta temática com os estudantes do Curso Técnico de Produção e Design de Moda 

do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Jar, na Unidade Curricular (UC) de Meio Ambiente e Moda 

(MAM), estendida ao processo criativo e desenvolvimento de coleções a partir de produtos 

usados, dentro do Projeto Integrador, considerando os conceitos de desenvolvimento 

sustentável e as dimensões: ambiental, social e econômica. 

Já no Câmpus Jaraguá do Sul-Rau, este tema foi amplamente discutido na 

Comissão do IFSC Sustentável, Curso Técnico em Mecânica e Eletrotécnica e Curso 

Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica, nas Unidades Curriculares de Tecnologia 

e Meio Ambiente (TMA) e de Fabricação Mecânica e Sustentabilidade (FMS). Os 

estudantes e servidores do Curso Técnico em Mecânica do Câmpus Jaraguá do Sul-Rau 

desenvolveram o protótipo de uma "arara para roupas e sapatos". Entretanto, no Câmpus 

Jaraguá do Sul-Jar reutilizou-se o mobiliário existente no câmpus (armário e arara de 

roupas) para a disponibilização dos produtos, devido à falta de materiais para a construção 

de dois protótipos. 

As pesquisas bibliográficas foram desenvolvidas pelos estudantes e mediada 

pelos servidores em livros, sites e filmes da área de moda e sustentabilidade que 

apontavam para o processo criativo de produção na indústria da moda e seu ciclo de vida 

dos produtos, considerando-se o momento atual de transição para um novo paradigma. 

Os materiais obtidos nas pesquisas foram utilizados na preparação dos 

conteúdos para as palestras e comunicação da ação. Além disso, durante as pesquisas 

foram utilizadas ferramentas do design participativo que instigaram a investigação juntos 

aos familiares, amigos e sociedade sobre hábitos de consumo e descarte de seus produtos 

do vestuário. 

O aprofundamento na discussão dos conteúdos com os estudantes na UC MAM, 

embasou a realização de palestras e a elaboração de um infográfico de orientações de 

como compartilhar, na arara rotativa, produtos de moda de maneira correta, construindo um 

ambiente mais sustentável. Tanto as palestras quanto a cartilha foram preparadas pelos 

estudantes, com o apoio dos docentes de moda e de meio ambiente. O lançamento da ação 
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coletiva e as palestras foram divulgados à comunidade externa e interna por meio de mídias 

sociais como o Facebook e Instagram. 

As palestras foram desenvolvidas em três momentos diferentes, com a duração 

de duas horas cada, sendo uma no Hall da Cantina do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Jar e 

duas no Mezanino do IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Rau. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta ação coletiva foi iniciada em agosto de 2018, mês dedicado nacionalmente, 

ao Controle da Poluição Industrial. Houve o envolvimento de docentes de diferentes áreas 

de Meio Ambiente e Design de Moda, e de três estudantes do Curso de  Moda. 

 Foram realizadas quatro palestras com aproximadamente 80 pessoas cada, 

totalizando 320 pessoas, contando com alunos, professores, servidores dos dois câmpus, 

familiares e amigos. As palestras representaram uma boa alternativa encontrada para se 

refletir e repensar com a comunidade, o melhor uso de recursos em suas etapas do ciclo 

de vida e diminuição de impactos socioambientais, envolvendo ações colaborativas e o 

compartilhamento de conhecimentos e produtos de moda. 

 

Figura 01 – Espaços de sensibilização dos estudantes. 

 

Fonte:elaborado pelos autores 
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Além da sensibilização, esses espaços oportunizaram discussão e reflexão, 

tanto para a comunidade interna (estudantes e servidores) quanto para a externa, no que 

se relaciona o ciclo de vida dos produtos de moda e vestuário sustentáveis. 

Como consequência, as palestras despertaram o interesse dos estudantes do 

segundo semestre de 2018 do Curso Técnico de Produção e Design de Moda na UC de 

MAM para o estudo do livro Moda Sustentável: um guia prático, da autora Alison Gwilt 

(2014). Esse estudo culminou em um seminário, envolvendo a teoria e um desafio prático 

sobre o reuso, reutilização, reciclagem e customização de produtos de moda. 

Assim iniciou-se a elaboração de um infográfico para comunicação gráfico visual 

(Figura 02), com orientações de compartilhamento ao público-alvo e o desenvolvimento da 

identidade visual da ação. 

 

Figura 02 – Comunicação gráfico visual, com orientações sobre compartilhamento.

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Esse material foi distribuído aos participantes das palestras e disponibilizado 

online, bem como, disposto em locais estratégicos da instituição. O desenvolvimento da 

identidade visual oportunizou a comunicação, identificação e o reconhecimento da ação 

pelo público, como um diferencial no espaço coletivo, impulsionando a ação pelas mídias 

sociais. Os elementos visuais foram harmonizados com a identidade visual do IFSC, 

favorecendo a divulgação institucional. 

Destaca-se ainda que a elaboração do Infográfico com orientações ao público 

sobre a triagem, preparação e compartilhamento dos produtos foi compreendida e 

praticada. 

A cocriação e construção do protótipo da Arara Rotativa no Câmpus Jaraguá do 

Sul-Rau, atentando para que fosse o mais sustentável possível, Figura 03. 
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Figura 03 – Arara rotativa projetada e construída no Câmpus Jaraguá do Sul-Rau. 

 

Fonte: elaborados pelos autores 

 

Assim, na seleção do material considerou-se os recursos disponíveis, como o 

aço, o maquinário e as habilidades e competências desenvolvidas no curso de mecânica. 

O modelo foi discutido coletivamente e construído por estudantes do Curso Técnico em 

Mecânica, sob orientação de um professor. Neste protótipo, não se utilizou pintura (Figura 

03), o que permite o reuso da matéria prima utilizada. 

Para a escolha do espaço físico no qual a Arara Rotativa foi alocada, considerou-

se a visibilidade e facilidade de acesso, contou com a participação da gestão do campus. 

A definição e disponibilização desse espaço físico compartilhado, Figura 04, foi muito 

importante, pois estimulou a autonomia e a sensibilização das pessoas quanto ao descarte 

de roupas, reaproveitamento e a maneira mais apropriada para as pessoas fazerem o 

compartilhamento e doações de seus produtos de moda e vestuário. 

 

Figura 04 - Espaço coletivo para a Arara Rotativa, no IFSC Câmpus Jaraguá do Sul-Jar. 

 
Fonte: Fotografias dos autores (2020). 

 

Diariamente era perceptível a rotatividade de produtos surpreendendo a todos 
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pela reciprocidade da comunidade junto a ação da Arara Rotativa em ambos os campus, a 

Figura 05 registra o espaço no campus Jaraguá do Sul-Rau. 

 

Figura 05 - Espaço coletivo para a Arara Rotativa, no Câmpus Jaraguá do Sul-Rau. 

 
Fonte:Elaborado pelos autores 

 

De modo geral, toda a comunidade foi beneficiada com esta ação de extensão, 

em que foram compartilhados centenas de peças do vestuário (roupas, bolsas, sapatos, 

bijuterias, carteiras, lenços, cachecóis, chapéus, etc), livros e outros objetos. 

Observou-se que durante o uso e interação das pessoas no espaço da Arara 

Rotativa, houve uma excelente receptividade, engajamento no compartilhamento e 

disseminação da ação pela comunidade envolvida, resultando em alta rotatividade dos 

produtos. Identificou-se que essa ação despertou a curiosidade e reflexão da comunidade 

em momentos de visitação externa ao câmpus, em ações promovidas pela Instituição. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta ação oportunizou abrir o espaço de participação, reflexão e atuação de 

estudantes, sociedade e servidores, contribuindo para repensar o ciclo de vida dos produtos 

do vestuário, fundamentada em literaturas relacionadas ao novo design de moda ético e 

sustentável do plantio à indústria, consumo e descarte.Pondera-se que o modelo, os 

materiais e o dimensionamento da arara atenderam a sua função, porém, para o 

desenvolvimento de um próximo protótipo poderia ser desmontável e com rodas, facilitando 

a ação fora do câmpus, junto à comunidade. 

Assim, o compartilhamento dessa proposta instiga as pessoas a fazerem a 

triagem prévia e colocação dos produtos em um espaço apropriado, pensando no próximo 

usuário, partindo do princípio de como gostaria de encontrar os produtos para seu próprio 

uso. As pessoas foram orientadas pelo conteúdo das palestras e infografia sobre como 
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selecionar, preparar e compartilhar seus produtos na Arara Rotativa, construindo um 

ambiente mais sustentável. 

Todas as ações realizadas pelos estudantes serviram de motivação para o 

desenvolvimento do projeto integrador que culminou no desfile do terceiro módulo, 

denominado neste semestre ModaFlix. A comunidade externa participou como modelo de 

passarela e plateia, ampliando o uso do espaço de trocas. 

O projeto da Arara Rotativa permanece ativo em ambos os câmpus do IFSC, 

oportunizando reflexões sobre o consumo, o cuidado, a doação ou troca dos produtos com 

objetivo de ampliação do tempo de uso das peças e de compartilhar seu melhor com outra 

pessoa. 
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A OBSERVAÇÃO DE AVES EM UM MUNICÍPIO LOCALIZADO NA APA DA BALEIA 
FRANCA: O USO DO CAPITAL NATURAL E SEU POTENCIAL PARA A EDUCAÇÃO, 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO TURISTICO NA CIDADE DE 

IMBITUBA – SANTA CATARINA 

Diego dos Anjos Souza 
Universidade do Sul de Santa Catarina/souzadiego.a@gmail.com 

 
 
Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar a importância da observação de aves para o 
desenvolvimento turístico, econômico e ambiental, na cidade de Imbituba, localizada no Sul de Santa 
Catarina. A observação de aves é uma prática que cresceu com o passar dos anos no mundo e ganha espaço 
no Brasil. Assim, através de observação direta foi registrado e aqui apresentado as aves encontradas em 
alguns pontos da cidade na estação outono/inverno de 2020. Foi totalizado 109 espécies de aves, divididas 
em 44 famílias. Thraupidae foi a família das aves que apresentou a maior riqueza de espécies. Registrou-se 
sete ocorrências novas de espécies para a cidade. Foi feito a observação de uma espécie que consta na lista 
nacional e estadual de animais ameaçados de extinção. Duas espécies exóticas foram registradas. As 
espécies aqui catalogadas favorecem o fortalecimento do turismo, não apenas para a atividade de observação 
das aves, mas em sincronia com as demais belezas naturais, e assim contribuem para um turismo sustentável. 
 
 
Palavras-Chave: Avifauna, Thalasseus maximus, Thraupidae. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O município de Imbituba, localizado ao Sul de Santa Catarina, é reconhecido 

internacionalmente por suas belezas naturais (Prefeitura Municipal de Imbituba, 2020). A 

cidade integra a APA da Baleia Franca, conforme seu Plano de Manejo, tem a missão de 

"promover, de forma participativa, a conservação do patrimônio natural e cultural no 

território" (ICMBio, 2020). O capital natural é o estoque ou reserva provida pela natureza 

que produz valor para as pessoas de economia e bem-estar (Ministério do Meio Ambiente, 

2020). Um desses capitais são os animais, e em especial as aves. A observação de aves, 

é uma atividade de lazer que também contribui para a conservação dos ambientes naturais, 

educação ambiental e científica (WikiAves, 2020). Com cerca de 1,9 mil espécies de aves 

catalogadas, o turismo de observação de aves, ganha fôlego no país (Ministério do Turismo, 

2020). Em Imbituba, pouco se conhece e se tem trabalhos de avifauna. Mesmo com a 

ausência de trabalhos científicos, existe um número razoável de avistamentos de espécies 

de aves registradas em plataformas como a do WikiAves, na qual tem por objetivo registrar 

as aves avistadas por observadores e promover a ciência cidadã. A observação de aves é 

um tipo de turismo comum na América do Norte e Europa, porém, no Brasil, a modalidade 

ainda está se desenvolvendo (Ministério do Turismo, 2020). Em Imbituba esses registros 

são realizados por pessoas em maioria de outras regiões, sendo que muitas avistagens 

não são ao menos padronizadas. Sobre as aves, o grau de tolerância de cada espécie a 

modificações no seu ambiente varia conforme sua capacidade de modificar ou ampliar seu 
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nicho, ajustando-o à novas condições do habitat (Welty e Baptistal, 1962). A pergunta do 

presente trabalho é se avistamentos de aves em diversos pontos turísticos da cidade 

podem contribuir para o inventário de espécies no munícipio através de ciência cidadã e 

incentivar o turismo e a conservação do meio ambiente? 

 

2 METODOLOGIA 

 

Os registros em Imbituba se fizeram através de observação direta das espécies de 

aves. A metodologia é adaptada de Piacentini e Campbell-Thompson (2006). Foi percorrido 

trilhas a pé em várias localidades e pontos turísticos a fim de se cobrir a maior parte dos 

ambientes presentes. As observações ocorreram nas estações outono e inverno dos meses 

de março (final do mês) até setembro (início do mês) de 2020. Se manteve o cuidado para 

permanecer em trilhas e pontos sem que fosse adentrado intensamente nos locais. Durante 

os deslocamentos entre as áreas amostrais, os quais podiam ser feitos de carro ou a pé, 

as aves também eram registradas quando possível. A identificação das espécies foi 

realizada visualmente ou através de vocalizações, e com auxílio de binóculos (Jiaxi Wyj 

8x40) e registrados com câmera profissional (Canon Powershot sx60 hs). Quanto a 

confirmação das espécies se fez na plataforma do site Wiki Aves por comparações das 

coleções e consulta a especialistas quando necessário. 

 

2.1 Área de estudo 

Imbituba está localizada no litoral centro-sul de Santa Catarina, dentro da APA da 

Baleia Franca. Tem as coordenadas Latitude: -28.2405, Longitude: -48.6703 28° 14′ 26″ 

Sul, 48° 40′ 13″ Oeste. O munícipio faz divisa ao norte com Garopaba, a oeste com Imaruí, 

a Leste com a linha da costa junto ao oceano Atlântico e ao Sul com Laguna. Segundo 

Dbcity (2020) a classificação de Köppen-Geiger: Cfa, o clima da região é do tipo Clima 

subtropical úmido (sem estação seca definida e verões quentes). Clareiras nas florestas 

naturais criadas para agricultura, desenvolvimento urbano e outros propósitos originam 

paisagens fragmentadas, contendo remanescentes da vegetação natural circundados por 

hábitats matrizes de vegetação alterada ou urbanizados (Gimenes e Anjos, 2003). Imbituba 

era originalmente coberta por florestas, com o avanço da expansão urbana desordenada 

agora é fragmentada, onde encontra-se paisagens naturais como praias, dunas, lagoas, 

banhados, restingas e florestas secundárias que se dividem em meio a áreas antrópicas 

rurais e urbanas. Das localidades amostradas: Ao sul, Itapirubá Norte e Roça Grande nas 
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Lagoas do Timbé (28°18'54.87"S e 48°42'43.63"O) e Santo Antônio (28°19'23.05"S e  

48°44'12.27"O); na região central, Vila Nova, Centro e Paes Leme nas localidades Rimsa 

(28°16'2.72"S e  48°41'2.93"O), Praia da Vila (28°14'21.87"S e 48°39'10.64"O) Lagoa da 

Bomba (28°14'37.12"S e 48°40'18.24"O)  e Caixa D’água (28°14'34.22"S e 48°41'3.43"O); 

ao leste Sambaqui, Mirim e Nova Brasília nas Balsa do Rio D’una (28°10'43.36"S e  

48°43'52.27"O), Trapiche do Mirim (28°14'0.21"S e 48°42'24.58"O) e Dunas atrás da ZPE 

(28°12'39.13"S e 48°41'31.44"O); e norte na Barra de Ibiraquera na lagoa da Barra de 

Ibiraquera (28° 9'50.08"S e 48°40'4.21"O). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registradas em Imbituba 109 espécies de aves pertencentes a 44 famílias. A 

Thraupidae foi a família das aves que apresentou a maior riqueza de espécies (12), do qual 

pode ser observado na Tabela 01.  A família Thraupidae é estudada a anos, e considera-

se a maior família de aves canoras, com destaques para suas exuberantes colorações que 

se destacam nas Américas. 

 

Tabela 01 – Aves observadas em Imbituba de março a setembro de 2020 

 

Família Espécie Nome Comum Ameaçado/Exótico 

Anhimidae Chauna torquata (Oken, 1816) tachã   

Apodidae Chaetura meridionalis (Hellmayr, 1907) andorinhão-do-temporal   

Anatidae 
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho   

Anas bahamensis (Linnaeus, 1758) marreca-toicinho   

Cracidae Ortalis squamata (Lesson, 1829) aracuã-escamoso   

Podicipedidae Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) mergulhão-caçador   

Ciconiidae Ciconia maguari (Gmelin, 1789) maguari   

Fregatidae Fregata magnificens (Mathews, 1914) tesourão   

Sulidae Sula leucogaster (Boddaert, 1783) atobá-pardo   

Phalacrocoracidae Nannopterum brasilianus (Gmelin, 1789) biguá   

Ardeidae 

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) savacu   

Ardea cocoi (Linnaeus, 1766) garça-moura   

Ardea alba (Linnaeus, 1758) garça-branca-grande   

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira   

Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena   

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) garça-azul   

Threskiornithidae 
Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) tapicuru   

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca   

Cathartidae 

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha   

Cathartes burrovianus (Cassin, 1845) urubu-de-cabeça-amarela   

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta   

Accipitridae 
Circus buffoni (Gmelin, 1788) gavião-do-banhado   

Buteo brachyurus (Viellot, 1816) gavião-de-cauda-curta   

Rallidae 

Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato   

Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819) saracura-sanã   

Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1838) saracura-do-banhado   

Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818) frango-d'água-comum   

Charadriidae Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero   
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Charadrius collaris (Vieillot, 1818) batuíra-de-coleira   

Haematopodidae Haematopus palliatus (Temminck, 1820) piru-piru   

Recurvirostridae Himantopus melanurus (Vieillot, 1817) pernilongo-de-costas-brancas   

Scolopacidae 
Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816) narceja   

Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) maçarico-grande-de-perna-amarela   

Jacanidae Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã   

Sternidae 

Sterna trudeaui (Audubon, 1838) trinta-réis-de-coroa-branca   

Sternula superciliaris (Vieillot, 1819) trinta-réis-pequeno   

Thalasseus acuflavidus (Cabot, 1847) trinta-réis-de-bando   

Thalasseus maximus (Boddaert, 1783) trinta-réis-real MMA (EN) SC (VU) 

Rynchopidae Rynchops niger (Linnaeus, 1758) talha-mar   

Columbidae 

Columbina talpacoti (Temminck, 1810) rolinha-roxa   

Columbina picui (Temminck, 1813) rolinha-picui   

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pomba-asa-branca   

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) avoante   

Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855) juriti-pupu   

Cuculidae 

Piaya cayana(Linnaeus, 1766) alma-de-gato   

Crotophaga ani (Linnaeus, 1758) anu-preto   

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco   

Strigidae Asio clamator (Vieillot, 1808) coruja-orelhuda   

Trochilidae 
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura   

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) beija-flor-de-garganta-verde   

Alcedinidae 
Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde   

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande   

Picidae 

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado   

Picumnus temminckii (Lafresnaye, 1845) pica-pau-anão-de-coleira   

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo   

Falconidae 

Caracara plancus (Miller, 1777) carcará   

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro   

Milvago chimango (Vieillot, 1816) chimango   

Falco sparverius (Linnaeus, 1758) quiriquiri   

Psittacidae Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) caturrita   

Thamnophilidae 
Thamnophilus caerulescens (Vieillot, 1816) choca-da-mata   

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul   

Furnariidae 

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro   

Certhiaxis cinnamomeus  (Vieillot, 1817) curutié   

Synallaxis spixi (Sclater, 1856) joão-teneném   

Tyrannidae 

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha   

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela   

Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) tucão   

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho   

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi   

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro   

Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-vermelho   

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe   

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno   

Xolmis irupero (Vieillot, 1823) noivinha   

Corvidae Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818) gralha-azul   

Hirundinidae 
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa   

Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande   

Troglodytidae Troglodytes musculus (Naumann, 1823) corruíra   

Turdidae 

Turdus leucomelas (Vieillot, 1818) sabiá-barranco   

Turdus rufiventris (Vieillot, 1818) sabiá-laranjeira   

Turdus amaurochalinus (Cabanis, 1850) sabiá-poca   

Mimidae Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo   

Passerellidae Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico   

Parulidae 
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) mariquita   

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra   

Icteridae 

Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819) encontro   

Amblyramphus holosericeus (Scopoli, 1786) cardeal-do-banhado   

Agelasticus thilius (Molina, 1782) sargento   
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Pseudoleistes virescens (Vieillot, 1819) dragão   

Agelaioides badius (Vieillot, 1819) asa-de-telha   

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) chupim   

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia-inglesa-do-sul   

Thraupidae 

Paroaria coronata (Miller, 1776) cardeal   

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento   

Tangara palmarum (Wied, 1821) sanhaçu-do-coqueiro   

Tangara palmarum (Wied, 1821) canário-da-terra   

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu   

Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete   

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto   

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul   

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica   

Embernagra platensis (Gmelin, 1789) sabiá-do-banhado   

Emberizoides ypiranganus (Ihering & Ihering, 1907) canário-do-brejo   

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) saí-canário   

Fringillidae 
Spinus magellanicus (Vieillot, 1805) pintassilgo   

Euphonia violacea  (Cabanis, 1847) gaturamo-verdadeiro   

Estrildidae Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre Exótico 

Passeridae Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal Exótico 

Riqueza Família Riqueza Espécie     

44 109     

 

Foi registrado sete ocorrências novas de aves para o município sendo elas cardeal 

(P. coronata) em área edificada do munícipio, coruja-orelhuda (A. clamator) em área 

edificada as margens da BR 101 com alguns fragmentos de restinga por perto, papa-

taoca-do-sul (P. leucoptera) em ponto turístico de floresta ombrófila, saí-canário (T. 

sordida) em fragmento em transição de floresta paludosa e restinga ameaçada por 

poluição e pressão antrópica, sargento (A. thilius) as margens da restinga com transição 

para floresta paludosa em ponto turístico, tiê-de-topete (T. melanops) ponto turístico de 

floresta ombrófila e urubu-de-cabeça-amarela (C. burrovianus) em fragmento em 

transição de floresta paludosa e restinga ameaçado por poluição e pressão antrópica. É 

importante destacar que a A. clamator foi resgatada e registrada em soltura após 

reabilitação. Ela foi uma vítima de colisão na estrada da BR 101.  

Foi avistado e registrado na Figura 01, uma ave ameaçada de extinção, trinta-réis-real (T. 

maximus) onde é constado na lista do ICMBio/ MMA Portaria 444/2014, classificado em 

perigo (EN); estadual, resolução CONSEMA 02/2011 lista de fauna ameaçada de 

extinção, classificado como vulnerável (VU). 
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. 

Figura 01 – Trinta-réis-real, ave ameaçada de extinção 

l  

Fonte: Autor 

 

Provavelmente outros ambientes devem conter espécies raras, ou ainda não 

registradas na cidade. Das espécies exóticas, foram registradas o bico-de-lacre (E. astrild) 

e o pardal (P. domesticus). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa apresentou sete novas ocorrências de espécies para a 

cidade, um registro de ave ameaçada de extinção, e proporcionou a amostragem de uma 

parte da riqueza do capital natural do munícipio quando em questão de avifauna, 

respondendo positivamente à pergunta do trabalho. As espécies aqui mencionadas 

favorecem o fortalecimento do turismo, não apenas para a atividade de observação das 

aves, mas em sincronia com as demais belezas naturais. Pode-se inferir que a alta 

produtividade biológica no Sul, devido às características oceanográficas, pode ainda vir a 

tornar a cidade importante na área de alimentação para aves marinhas e seu descanso, 

hora que ainda possui ambientes que podem ser conservados. É oportuno a criação de 

unidades de conservação no munícipio, a fim de salva guardar o patrimônio e que deve ser 

feito um trabalho de educação ambiental o quanto antes, para que se tenha uma evolução 

aliada ao desenvolvimento sustentável. 
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Catarina por incentivar a observação de aves e compartilhar das experiências e 

identificações. 
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Resumo: O consumo de produtos manufaturados está cada vez maior, principalmente o de produtos 
descartáveis. Dentre estes descartáveis, estão os copos de plástico, cujo consumo no Brasil atinge 720 
milhões de unidades/dia, dos quais pouco mais de 1% é reciclado. Este estudo teve como objetivo analisar 
a aceitabilidade da utilização dos copos descartáveis de papel pelo público em geral, além de descrever as 
características do produto, analisar as vantagens e desvantagens de sua utilização em relação aos copos 
descartáveis de plástico e avaliar o conhecimento dos consumidores sobre o tema. Foram realizados 
estudos bibliográficos e em sites de empresas especializadas para conhecer melhor as características 
desse produto. Também foram entrevistados180 potenciais consumidores por meio de questionário 
semiestruturado enviado e respondido em meio online. Verificou-se que o copo de papel é uma alternativa 
viável e interessante para o tipo de uso previsto e que o mesmo causa menor dano ao meio ambiente 
devido à origem sustentável da sua matéria-prima e seu curto tempo de degradação.  A maioria dos 
entrevistados reconhece os impactos ambientais causados pelos copos descartáveis de plástico e soube 
indicar quais seriam os principais benefícios ambientais de sua substituição por copos descartáveis de 
papel. Pouco mais de 60% dos entrevistados relataram já conhecer ou ter utilizado copos descartáveis de 
papel e mais de 85% estariam dispostos a fazer uso deste produto em razão do seu menor impacto 
ambiental. Contudo, independente do produto que se utiliza, precisa-se desenvolver o hábito do consumo 
consciente 
 
Palavras-Chave: Copo de papel, Descartáveis, Consumo Consciente, Meio Ambiente. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Copos são utilizados em todo o mundo para o consumo dos mais diversos tipos 

de bebidas. Existe, atualmente, uma grande variedade de copos comercializados, entre 

os quais os copos de vidro sempre foram os mais tradicionais. Conta-se que o vidro foi 

descoberto por acaso quando, ao fazerem fogueiras na praia, os navegadores 

perceberam que a areia e o calcário (oriundo de conchas) se combinaram em razão da 

alta temperatura. Há registros da utilização do vidro desde 7.000 a.C. por sírios, fenícios e 

babilônios (RECICLOTECA, 2020). No entanto, com o passar dos anos, os copos de vidro 

foram sendo substituídos por copos descartáveis, que passaram a ser utilizados com 

maior frequência, pois a sociedade moderna está em um estágio de alto consumo de 

produtos que facilitam e/ou maximizam o seu tempo.  

O consumo de inovações industrializadas tem aumentado gradativamente nas 

últimas décadas e, dentre estes, o consumo de materiais descartáveis é 

consideravelmente alto. No caso dos copos, isso ocorre porque a oferta de diferentes 

tipos de copos descartáveis agradou a população, principalmente devido a sua 

praticidade de utilização e de descarte. Contudo, esse aumento de consumo traz como 

consequência o acréscimo de materiais a serem descartados. Dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que no Brasil são utilizados em média 

720 milhões de copos descartáveis por dia (ECYCLE, 2016). Para ter ideia do que isso 
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representa, o empilhamento dessa quantidade de copos seria o equivalente a 

aproximadamente uma volta e meia na Terra. 

Com o objetivo de reduzir esse problema, muitas empresas criaram formas de 

tentar diminuir a demanda desse produto, entre as quais incentivarem os funcionários a 

terem seus próprios copos para minimizar a utilização dos descartáveis. No entanto, os 

maiores consumidores desses descartáveis são os estabelecimentos de atendimento ao 

público (ECYCLE, 2016), como restaurantes e lanchonetes. 

 O avanço das tecnologias dos descartáveis é uma das consequências das 

mudanças pelas quais a sociedade tem passado. Com isso, deve-se atentar-se para o 

consumo consciente desses materiais, pois nos últimos anos tem-se falado muito em 

preservação do meio ambiente e nos impactos causados pelos descartáveis (BRASIL, 

2019). Uma das alternativas possíveis seria a utilização de copos de papel, pois o impacto 

ambiental causado por esse tipo de material é menor que os demais. Apesar de ainda não 

ser possível realizar a reciclagem dos copos de papel, sua decomposição leva em média 

18 meses, enquanto que a do plástico pode levar muito mais tempo, podendo superar os 

400 anos (SANTOS, 2020). Além disto, para fabricação dos copos de papel utiliza-se um 

recurso renovável, que é a madeira. Se por um lado a produção de papel pode ser 

considerada de impacto negativo, pois provoca a destruição de ecossistemas para a 

implantação de reflorestamentos comerciais, por outro esses mesmos reflorestamentos 

trazem benefícios para o planeta na medida em que capturam CO2 da atmosfera durante 

seu crescimento. Em contrapartida, os copos descartáveis de plásticos são feitos de 

matéria-prima sintética derivada do petróleo, um recurso não renovável e cuja obtenção 

causa grandes impactos ambientais, sendo a liberação de CO2 e de outros gases 

responsáveis pelo desequilíbrio do efeito estufa um dos mais preocupantes 

(LOURENSONI, 2013). 

 Um argumento a favor dos copos de plástico é que a sua reciclagem é 

possível. No entanto, o custo de produção a partir da matéria-prima é baixo quando 

comparado ao processo envolvendo a reciclagem, pois neste último é necessário utilizar 

mais etapas até chegar ao produto final, incluindo a etapa de limpeza, que requer 

aumento do consumo de água. Além disto, o copo plástico tem seu peso unitário muito 

baixo, sendo necessário gerar um volume muito elevado para compensar sua reciclagem. 

Outro fator importante e que reduz a viabilidade da reciclagem dos copos plásticos é que, 

por serem compostos de matéria-prima sintética, podem liberar toxinas cancerígenas 

quando a eles forem adicionados líquidos em temperaturas mais elevadas (ECYCLE, 

2019). 

ISSN: 2526-4044   p.  687 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a aceitabilidade 

da utilização dos copos descartáveis de papel pelo público em geral. Também foram 

objetivos do estudo descrever as suas características, analisar as vantagens e as 

desvantagens da sua utilização em relação aos demais descartáveis, ponderar a 

viabilidade econômica da substituição dos copos descartáveis de plástico por copos 

produzidos com papel e avaliar o conhecimento dos consumidores em relação aos copos 

produzidos com papel. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Este estudo se caracteriza como descritivo, pois coube ao pesquisador fazer o 

levantamento e a análise dos dados e foram utilizadas técnicas padronizadas de coleta 

das informações, sendo que não houve interação ou envolvimento por parte do 

pesquisador no assunto analisado (TUMELERO, 2018). 

 As informações relativas aos copos de papel foram obtidas por meio de estudo 

bibliográfico e de pesquisas em sites de empresas que os produzem e serviu para 

descrever as características técnicas e verificar as vantagens e desvantagens da sua 

utilização. Em seguida, foi realizado o levantamento de dados com o potencial público 

consumidor, utilizando um formulário com seis questões semiestruturadas para averiguar 

se os copos de papel satisfazem os consumidores, o que eles acham do produto e o que 

pensam sobre preservação ambiental. O formulário foi elaborado com auxílio do programa 

Google® Forms® em ambiente da Internet. O link para acesso ao formulário gerado pelo 

programa foi disponibilizado para contatos e grupos da plataforma WhatsApp® e por 

mensagens enviadas via correio eletrônico. O preenchimento do questionário foi feito pelo 

próprio entrevistado, que respondeu a algumas perguntas de múltipla escolha e outras 

dissertativas. Os dados obtidos foram organizados em tabelas e gráficos e subsidiaram a 

análise dos resultados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A principal característica associada à sustentabilidade ambiental dos copos de 

papel em relação aos copos descartáveis de plástico é seu tempo de degradação no meio 

ambiente. Além dessa, outra característica importante é sua produção a partir de matéria-

prima renovável proveniente de áreas de reflorestamento (ECYCLE, 2019). 

 Atualmente tem-se no mercado copos de papel de diversos tamanhos – de 
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80mL a 550mL – e que podem ser recomendados para servir bebidas em temperatura 

ambiente ou inferior ou para bebidas quentes, como o cafezinho do dia a dia. Para 

garantir a resistência a vazamentos e umidade, os copos de papel são confeccionados 

com uma ou duas camadas de isolamento, que pode ser de polietileno (PE) ou de resina. 

A opção por PE corresponde a uma micro camada de plástico que não interfere em sua 

degradação. O uso de revestimento de resina proporciona impermeabilização 

ecologicamente correta, tornando o copo biodegradável e permitindo seu descarte junto 

ao lixo orgânico (ESTILOPACK, 2013), o que possibilita sua compostagem. 

 O número de camadas de isolamento do copo depende da sua finalidade de 

uso. Nos copos para bebidas quentes a camada de isolamento é feita somente na parte 

interna, enquanto na externa não recebe esta camada justamente para que se tenha uma 

melhor aderência ao pegar o copo. Nos copos para bebidas frias é feita a camada de 

isolamento em ambas as partes, pois ao colocarmos uma bebida gelada a parte externa 

do copo irá “suar”. Dessa forma, a camada de isolamento externa impede a sua 

deformação. Outra questão importante na produção é que, além dos copos brancos 

tradicionais, podem ser confeccionados copos de papel impressos com logotipo e 

informações do cliente e para isso são utilizadas tintas atóxicas indicadas para uso em 

produtos com contato alimentício (CARTONCUP, 2020). 

 Para testar a viabilidade e as características dos copos descartáveis, Toledo et 

al. (2017) testaram quatro diferentes tipos: papel com polipropileno (PP), papel, plástico 

poliestireno (PS) e Isopor PS expandido, todos voltados principalmente para bebidas 

quentes. Foram realizados testes de isolamento térmico, vazamento, compressão e 

observação em microscópio. No teste de isolamento térmico, o copo com melhor 

desempenho em relação aos demais foi o de isopor e apesar dos resultados similares 

entre os outros três tipos, os autores argumentam que os copos de papel levaram 

vantagem, pois mantém maior diferença entre a temperatura do líquido e a do copo assim 

que o mesmo é cheio com líquido quente, o que facilita seu manuseio nos momentos 

iniciais (TOLEDO et al., 2017). No teste de vazamento, o copo de papel teve uma 

variação de massa de 4,41%, enquanto que o copo plástico variou 3,85% e o copo de 

isopor 5,06%. Contudo, nem toda a diferença de peso pode ser creditada a vazamento, 

pois há certa evaporação durante o teste, e a diferença de apenas 1,21% entre os 

diferentes percentuais de perda de massa indica similaridade entre os materiais no 

quesito vazamento. No teste de compressão, o copo de papel precisou de uma força 

maior para deformação em seus eixos vertical e horizontal, sendo o mais rígido. Por fim, 

na observação em microscópio, constatou-se que o copo de papel possui uma base mais 
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fibrosa, ou seja, com mais poros, porém com o revestimento de PP assemelha-se muito 

com o copo plástico. Considerando todos os testes, os autores relatam que o copo de 

papel é um produto viável, com propriedades tão boas quanto as dos demais materiais e, 

por ser mais rígido, reduz a possibilidade de deformações em seu transporte e manuseio 

(TOLEDO et al., 2017). 

 Em relação à pesquisa com os potenciais consumidores, foram recebidos 180 

formulários devidamente preenchidos. Desse total, 88 (48,9%) foram de residentes em 

Criciúma, 27 (15%) em Içara, 43 (23,9%) em outros municípios de Santa Catarina e 22 

(12,2%) em outros estados, com predominância de São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Quanto ao gênero, 105 (58,3%) se declararam do sexo feminino e 75 (41,7%) do sexo 

masculino. Em relação à idade, a grande maioria tem entre 26 e 35 anos (45%) e outros 

19,4% tem entre 36 e 45 anos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Distribuição por faixa etária dos consumidores que responderam o formulário. 

Faixa etária Nº de consumidores % 

De 15 a 25 anos 26 14,4 

De 26 a 35 anos 81 45,0 

De 36 a 45 anos 35 19,4 

De 46 a 55 anos 23 12,8 

Acima de 56 anos 15 8,3 

Total 180 100,0 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 Em relação à frequência com que costuma utilizar copos descartáveis de 

plásticos, a maioria (36,1%) declarou utilizar a cada 15 dias. Contudo, chamou a atenção 

que 26% utilizam todos os dias, o que ajuda a explicar os cerca de 720 milhões de copos 

descartáveis utilizados diariamente no Brasil (ECYCLE, 2016). Por outro lado, 18,3% 

afirmaram terem eliminado o uso de copos descartáveis em seu cotidiano (Figura 1). 

 Referente ao local onde mais frequentemente costumam utilizar os copos 

descartáveis de plásticos, 41,6% relataram que é no local de trabalho, enquanto outros 

30,6% que responderam que é em festas. Nesse contexto, o percentual que utilizou em 

estabelecimentos comerciais é relativamente baixo (15,6%) e menor ainda é o percentual 

daqueles que utilizam em casa (2,8%) (Figura 2). Esses dados evidenciam a preferência 

pelos copos reutilizáveis, como os de vidro, em locais onde sua limpeza é mais fácil e 

possível, como nas residências e estabelecimentos comerciais, enquanto que o uso dos 

copos descartáveis é mais comum quando se busca praticidade e facilidade de uso 
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(ECYCLE, 2016). 

 

Figura 1 – Frequência de utilização de copos descartáveis pelos consumidores que 

responderam os formulários. 

 

Fonte: Autores, 2020. 
 

  

Figura 2 – Locais onde os consumidores que responderam o formulário costumam utilizar 

os copos descartáveis com mais frequência. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 Quanto ao conhecimento sobre algum tipo de impacto ambiental que os copos 

descartáveis de plásticos poderiam ocasionar ao meio ambiente, 85,5% relataram que 

conhecem, 10,6% disseram que não e 3,9% descreveram que não conhecem quais os 

impactos, mas quem tem ciência de que há sim algum tipo. Nessa mesma questão, os 

consumidores que responderam “sim” puderam relatar quais impactos conheciam. As 

respostas foram agrupadas e o número de citações ultrapassa o número de consumidores 

que responderam os formulários, pois muitos citaram mais de um item. Um pouco mais de 
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38% das citações apresentam como impacto dos copos descartáveis de plástico a 

poluição em geral, a poluição dos rios e a poluição do solo (Tabela 2). 

  

Tabela 2 – Quantidade e percentual de citações de impactos causados pelos copos 

descartáveis de plástico relatados pelos consumidores que responderam o formulário. 

Impactos apresentados pelos entrevistados Nº de citações % 

Causam poluição em geral; Poluição dos rios; Poluição do solo 115 38,5 

Maior dificuldade/tempo para decomposição 72 24,1 

Prejudicial para a fauna/flora; Causam a morte de animais 38 12,7 

Geram acúmulo em aterros 13 4,3 

São prejudiciais à paisagem 13 4,3 

Exigem utilização de recursos não renováveis 7 2,3 

São prejudiciais à saúde 5 1,7 

Estão relacionados ao aquecimento global 5 1,7 

Podem causar enchentes 5 1,7 

Requerem uso excessivo de água para fabricação 4 1,3 

Falta de recursos para reciclagem 3 1,0 

Não sabem/Não indicaram 19 6,4 

 Total 299 100,0 

Fonte: Autores, 2020. 

  

 A poluição indicada por quase 40% dos entrevistados é causada em grande 

parte por aquilo que se conhece vulgarmente como lixo, que corresponde ao que já não 

tem utilidade e que se tem a tendência de jogar fora. Esses materiais, como os copos 

descartáveis, resultam das atividades domésticas e econômicas e, em geral, são 

eliminados. No entanto, muitos dos resíduos que vão para o lixo podem ser transformados 

por meio da reciclagem (RIBEIRO, 2019). O Brasil é, atualmente, o quarto maior gerador 

de resíduos sólidos no mundo e, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), o montante coletado em 2018 foi 

de aproximadamente 79 milhões de toneladas (ABRELPE, 2019). Os estudos também 

mostram que somente 59,1% desse lixo foram destinados para locais adequados, como 

os aterros sanitários, e que apenas 40% das cidades brasileiras destinam os resíduos 

para locais apropriados (SOUZA, 2019). Corrobora a preocupação apresentada pelos 

entrevistados o fato de que 13,5% dos resíduos sólidos produzidos no Brasil, equivalentes 

a cerca de 10,5milhões de toneladas, são de resíduos plásticos e que apenas 1,2% 

desses resíduos são destinados à reciclagem, índice muito abaixo da média global, que é 

de 9% (GRANDELLE, 2019). 

 Neste contexto, ressalta-se que todo produto sintetizado pelo ser humano e 
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desconhecido pela natureza reúne potencial para causar algum dano ambiental, havendo 

sempre pontos a favor ou contra em cada uma das opções (ECYCLE, 2019). Contudo, os 

copos de papel causam um impacto bem menor ao meio ambiente uma vez que seu 

processo de decomposição não deixa nenhum tipo de resíduo. O copo de papel pode 

fazer a diferença nos ambientes onde for utilizado, pois é uma ótima opção para 

preservação do planeta e para manutenção da qualidade de vida para as futuras 

gerações (MEDEM DELIVERY, 2020). 

 Os copos descartáveis de papel parecem ser uma boa alternativa para 

substituição dos copos descartáveis de plástico (LOURENSONI, 2013; TOLEDO et al., 

2017), pois 61% dos consumidores que responderam o formulário relatou que já 

conheciam ou tinham utilizado e indicou que isto ocorreu em estabelecimentos comerciais 

de venda de alimentos (20,2%) e festas e eventos (12,1%) (Tabela 3). Contudo, 39% dos 

entrevistados relataram que não conheciam ou que nunca utilizaram os copos de papel.  

  

Tabela 3 – Quantidade e percentual de citações dos consumidores que responderam o 

formulário sobre onde conheceu e/ou utilizou copos descartáveis de papel. 

Onde conheceu e/ou utilizou copos descartáveis de papel Nº de Citações % 

Em estabelecimentos comerciais de venda de alimentos  25 20,2 

Na internet / Mídias sociais 21 16,9 

Em festas / Em eventos 15 12,1 

Meios de comunicação 14 11,3 

Em lojas especializadas / Supermercados 12 9,7 

Por meio de amigos 9 7,3 

No trabalho / Em empresas 9 7,3 

Já utilizei 8 6,5 

Na faculdade/escola 4 3,2 

No exterior (viagem/trabalho) 4 3,2 

Em órgão público 3 2,4 

Total 124 100,0 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 Quando questionados sobre se o fato de o material utilizado na fabricação dos 

copos ser papel seria uma justificativa plausível para optar pelo seu uso em relação aos 

copos tradicionais de plásticos, 165 (91,7%) dos consumidores que responderam que sim 

e apenas 15 (8,3%) disseram que não. Instados a apresentarem motivações para essa 

substituição, as seis primeiras justificativas, que somadas representam quase 95% das 

citações, referem-se ao menor impacto no meio ambiente (Tabela 4). Esse resultado 

demonstra que já há um nível significativo de conhecimento e de conscientização sobre 
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os impactos dos copos descartáveis de plástico, e que o papel, por ser um material 

renovável e de mais fácil decomposição, teria a preferência dos consumidores. 

As justificativas dos consumidores que relataram que não fariam a substituição 

de copos descartáveis de plástico por copos descartáveis de papel são apresentadas na 

tabela 5. Nesse caso, o custo e a qualidade dos copos descartáveis de papel, ambas com 

23% de citações, evidenciam os 39% dos consumidores que ao responder o formulário 

mencionaram não ter utilizado esse produto. Em relação ao argumento “custo”, embora as 

respostas possam estar baseadas em suposição e não em levantamento de mercado, 

uma rápida pesquisa em sites de venda destes produtos na Internet revela que os copos 

descartáveis de plástico mais simples e menos estruturados, produzidos em poliestireno 

(PS), são em média 80% mais baratos que os de papel, o que não ocorre com copos 

descartáveis de plástico mais estruturado, fabricados de polipropileno (PP), cujo custo é 

em média 30% maior que os copos de papel. Em relação ao argumento “qualidade”, 

verificou-se que não é consistente, conforme demonstraram Toledo et al. (2017). 

Tabela 4 – Quantidade e percentual de citações dos consumidores que responderam o 

formulário sobre as motivações para a substituição de copos descartáveis de plástico por 

copos descartáveis de papel. 

Motivações apresentadas  pelos consumidores Nº de citações % 

Causam menor dano ao meio ambiente 71 36,2 

Contribuem para a preservação do meio ambiente 41 20,9 

Possuem menor tempo de decomposição / São biodegradáveis 41 20,9 

São mais sustentáveis 19 9,7 

É uma forma de conscientização em relação ao meio ambiente 9 4,6 

O material é reciclável 5 2,6 

Oferecem a mesma qualidade/usabilidade 2 1,0 

A matéria-prima é renovável 2 1,0 

Depende da diferença de preço 2 1,0 

É uma forma de marketing verde 1 0,5 

Outros 3 1,5 

Total 196 100,0 

Fonte: Autores, 2020. 

  

 

 

Tabela 5 – Quantidade e percentual de citações dos consumidores que responderam o 

formulário sobre as justificativas para a não substituição de copos descartáveis de plástico 
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por copos descartáveis de papel. 

Justificativas apresentadas pelos consumidores Nº de citações % 

Custo 3 23 

Qualidade 3 23 

Não utiliza 2 15,4 

Conscientização no descarte 2 15,4 

Copos reutilizáveis 1 7,7 

Higiene 1 7,7 

Utilizar recicláveis 1 7,7 

Total 13 100 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 A última questão buscava avaliar se os consumidores estariam dispostos a 

pagar mais caro pelos copos descartáveis de papel, ao que 83% manifestaram que sim e 

os outros 17% que não.  As tabelas 6 e 7 apresentam, respectivamente, as justificativas 

apresentados pelos que estariam dispostos ou não a pagar mais pelos copos 

descartáveis de papel.  

 

Tabela 6 – Quantidade e percentual de citações dos consumidores que responderam o 

formulário sobre as justificativas para estarem dispostos a pagar mais por copos 

descartáveis de papel. 

Justificativas apresentadas pelos consumidores  Nº de citações % 

Contribuem para a preservação do meio ambiente / Sustentabilidade 76 41,5 

Causam menor impacto ao meio ambiente 53 29,0 

É uma forma de conscientização em relação ao meio ambiente 26 14,2 

Desde que o custo não seja muito elevado 13 7,1 

Por não serem prejudiciais à saúde/bem estar 9 4,9 

Possuem menor tempo de decomposição 2 1,1 

Possibilidade de reutilização 2 1,1 

Desde que sejam de qualidade 2 1,1 

Total 183 100,0 

Fonte: Autores, 2020. 
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Tabela 7 – Quantidade e percentual de citações dos consumidores que responderam o 

formulário sobre as justificativas para não estarem dispostos a pagar mais por copos 

descartáveis de papel. 

Justificativa apresentada pelos consumidores Nº de citações % 

Custo 19 63,3 

Qualidade inferior “não passa confiança” 4 13,3 

Não utiliza/faz uso de copos reutilizáveis 4 13,3 

Faz o descarte correto de resíduos 2 6,7 

Também gera impacto 1 3,3 

Total 30 100 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 O menor impacto no meio ambiente, totalizando 85,8% das justificativas, é o 

principal argumento daqueles que estariam dispostos a pagar mais, enquanto que o 

custo, totalizando 63,3% das citações, é o argumento de maior relevância apresentado 

pelos consumidores que não estariam dispostos a pagar mais por copos descartáveis de 

papel. Em relação ao custo, como já demonstrado acima, os copos descartáveis de 

plástico são sim mais caros que os de papel, ficando a decisão do consumidor entre a 

proteção ao meio ambiente ou a redução do custo de aquisição de produto. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste estudo permitiram evidenciar que é preciso ter consciência 

em relação aos tipos de produtos que adquirimos e conheceras consequências que os 

mesmos podem trazer para o meio ambiente. Em paralelo a isto, verificou-se que a 

maioria dos entrevistados se importa com o meio ambiente e que estão dispostos a fazer 

algo para mudar esse cenário em que vivemos. Pode-se também verificar que o tema 

abordado neste estudo gerou questionamentos positivos por parte dos entrevistados e 

proporcionou ainda a obtenção de informações sobre alguns dos materiais sintéticos 

utilizados no dia a dia. 

O uso de copos de papel é uma alternativa viável em substituição aos 

tradicionais copos descartáveis de plástico, podendo ser considerado uma das melhores 

opções para preservação do planeta e para a manutenção da qualidade de vida das 

futuras gerações. De todo modo, independente do produto que utilizamos, é sempre 

importante ter consciência sobre seus impactos e se possível procurar sucessivamente a 

alternativa mais benéfica para nossa saúde e do meio ambiente. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo conhecer os impactos ambientais gerados pelo setor têxtil da 
cidade de Criciúma e as soluções empregadas para lidar com essas consequências, sugerindo, quando 
possível, alternativas que visem a uma maior sustentabilidade do processo produtivo. Por meio de pesquisas 
bibliográficas, visitas in loco e entrevistas, foi possível identificar que os resíduos têxteis compõem a maior 
parte dos materiais descartados por esse setor. A venda, a doação e a reciclagem térmica foram as 
destinações citadas pelas empresas participantes, ou seja, a ocupação de aterros não foi um impacto 
identificado na destinação final desse tipo de resíduo. Outros resíduos sólidos, como papel e plástico, são 
vendidos ou doados para terceiros que os encaminham para a reciclagem. Lodo de ETE, materiais 
contaminados com óleo e lâmpadas geram custos para as empresas que, para atenderem à legislação 
ambiental, precisam contratar terceirizados responsáveis pelo descarte adequado. Redução, reutilização e 
reciclagem são fundamentais para elevar a eficiência e reduzir custos de produção, sendo indispensável que 
a empresa faça uma reflexão crítica acerca de sua atuação, pois só assim será possível identificar as 
demandas e avaliar os investimentos necessários. Prevenir a Poluição e implementar a Produção mais limpa 
são medidas inteligentes, pois reduzem o problema na fonte, permitindo maior competitividade para as 
empresas que assumem essa abordagem estratégica. 
 
Palavras-Chave: Indústria de confecções. Resíduo têxtil. Impacto ambiental. Reciclagem. Prevenção 
da poluição. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria têxtil pode ser dividida em três grandes segmentos: o de fibras, a da 

manufatura têxtil e o da confecção (Neto & Gusmão, 2008, p. 3). O setor, muito importante 

no cenário nacional, emprega cerca de 9,5 milhões de trabalhadores, diretos e indiretos, 

sendo o 2º maior empregador da indústria de transformação. O Brasil conta com 25,2 mil 

empresas em todo país, representando 16,7% dos empregos e 5,7% do faturamento da 

Indústria de transformação (ABIT, 2019).  

Em Santa Catarina, de acordo com SEBRAE (2010, p. 67), a indústria de 

confecções do vestuário contava, em 2008, com 11.040 empresas e 89.060 empregos 

gerados. Em Criciúma, esse é o setor tradicional que mais emprega e, de acordo com 

SEBRAE (2013, p. 68), no ano de 2010, a cidade contava com 662 empresas e 4.385 

empregos. Além disso, nesse mesmo ano, apresentou um Valor Adicionado Fiscal (VAF)1 

de R$ 103.375.300, atrás apenas do setor de Fabricação de produtos cerâmicos, dado que 

evidencia sua importância no cenário regional. 

 
1 VAF é um “indicador econômico-contábil utilizado para calcular o índice de participação 
municipal no repasse da receita do ICMS (Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e também sobre os Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI)” 
(Sebrae, 2013). 
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Como toda a atividade produtiva, a indústria de confecções, foco deste estudo, 

também gera uma série de impactos, entre eles os ambientais. Muitas tecnologias já foram 

desenvolvidas para automatizar todo o processo produtivo, promovendo grande avanço 

tecnológico para o Brasil. No entanto, apesar dessas inovações, o setor ainda produz 

quantidades significativas de resíduos de difícil tratamento, principalmente devido à 

presença elevada de sais dissolvidos e de corantes sintéticos, ao alto teor de detergentes 

e à lenta biodegradabilidade (PÔRTO, 2002 apud RAMOS, 2009, p. 22-23). 

Devido à grande importância do setor têxtil, é imprescindível conhecer as 

principais consequências ambientais geradas por essa atividade, bem como a forma como 

são administradas. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é propor alternativas que 

promovam a redução dos impactos ambientais identificados na indústria de confecções ao 

longo da pesquisa. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Após revisão bibliográfica acerca dos principais impactos gerados pelo setor, foi 

feito levantamento e contato com as empresas da indústria do vestuário de Criciúma. A lista 

de estabelecimentos foi elaborada a partir da relação de associados do Sindicato da 

Indústria do Vestuário do Sul Catarinense (Sindivest) (2020).  

Visitas in loco e reuniões com os responsáveis em lidar com a destinação final 

dos resíduos das empresas foram realizadas ao longo de 2019. Por meio dessas 

entrevistas, informações gerais, como porte, existência de sistema de gestão ou setor 

ambiental, e dados específicos de produção, tipos e quantidades de resíduos gerados bem 

como sua destinação final puderam ser coletadas. 

A partir desses dados, foram apresentadas algumas opções para lidar com a 

geração de resíduos na indústria têxtil, tendo como objetivos a redução dos impactos e 

custos de produção, além da promoção de inovação e alternativas tecnológicas ao setor. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da relação de associados publicada pelo Sindivest, foi possível listar 34 

indústrias de confecções na cidade de Criciúma. Foi feito contato com todas elas, tanto por 

telefone, quanto por e-mail. Apenas três se disponibilizaram a participar da pesquisa, muitas 

não se manifestaram e outras afirmaram que não tinham interesse. 
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Essa primeira dificuldade deve-se em parte ao receio dos empresários em falar 

sobre a questão ambiental, apesar de explicar que o objetivo era pesquisa e não 

fiscalização, ainda assim foi possível perceber resistência por parte das empresas. Curi 

(2011, p. 305) destaca que existe uma resistência em se questionar sobre “a 

sustentabilidade da natureza dos negócios” e complementa que oportunidades estratégicas 

surgem dessa análise, o que pode tornar a empresa mais competitiva. 

Cabe destacar que, das três empresas que colaboraram com a pesquisa, duas 

só o fizeram por conta de contatos pessoais internos, ou seja, essa discussão não se 

mostrou atrativa para o setor. A Tabela 1 traz um resumo das características das empresas 

participantes. 

Tabela 01 – Caracterização das empresas participantes 

Empresa Porte Possui 
Setor 

ambiental 

Possui Sistema 
de gestão 
ambiental 

Dificuldade em 
cumprir a 
legislação 
ambiental 

Interesse em 
adquirir 

tecnologias 
para PmaisL2 

A Grande  Não Não  Não  Não  

B Micro  Não Não Não Não 

C Grande Sim Não Não Não 

Fonte: Autoria própria. 

A geração de resíduos sólidos representa a maior parte do volume gerado, sendo 

que a sua composição, de acordo com Pizyblski (2012, p. 50-51), depende do porte da 

empresa, da capacidade produtiva e das tecnologias utilizadas. A autora identificou em seu 

estudo os seguintes resíduos como principais na cadeia produtiva: papéis, retalhos de 

tecido, linhas, cones de fios, óleo lubrificante das máquinas, sapatas de metal de máquinas 

quebradas ou enferrujadas, agulhas quebradas, plásticos, etiquetas. 

Nesta pesquisa, foi possível elencar uma série de resíduos citados pelas 

empresas participantes, bem como conhecer a sua destinação final. Esses resultados 

podem ser observados nas Tabelas 2. 

Tabela 02 – Resíduos elencados pelas empresas e destinação final.  

 

Resíduos  

Empresas 

A B C 

Subprodutos 
contaminados 

com óleos 

Enviado a empresa 
terceirizada 

Não ocorre Enviado a empresa 
terceirizada 

 
2 Produção mais limpa (PmaisL): Conceito que sugere a substituição das tecnologias convencionais de controle por uma 

abordagem preventiva, conciliando prioridades produtivas e ambientais para reduzir a geração de resíduos (Curi, 2011, 

p. 287-288). 
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Aparas e retalhos 
de tecidos 

Destinado ao 
incinerador com filtro 

Malhas são 
vendidas/brim são 

doadas 

Incineração própria 
para aquecimento 

de caldeira  

Papel e papelão Doação para terceiros Coleta 
municipal/catadores 

Venda para terceiros 

Embalagens de 
plástico 

Doação para terceiros Coleta 
municipal/catadores 

Venda para terceiros 

Lâmpada Enviado a empresa 
terceirizada 

Não citado Não citado 

Lixo Orgânico Coleta municipal Coleta municipal Coleta municipal 

Lodo proveniente 
do filtro da 

prensa (ETE) 

Não ocorre Não ocorre Enviado a empresa 
terceirizada 

Fonte: Autoria própria 

Apesar da baixa adesão das empresas do setor, foi possível fazer algumas 

constatações importantes. De forma geral, resíduos de papel e plástico, independentes de 

serem vendidos ou doados, acabam sendo encaminhados para a reciclagem, o que propicia 

a preservação de recursos naturais, economia de energia e transporte, geração de emprego 

e renda, além de promover conscientização ambiental (SCHWANKE, 2013, p. 217).  

A micro empresa B, que listou apenas os resíduos têxteis (cerca de 300kg/mês), 

é uma típica facção que se encontra facilmente pela região: familiar e anexa à residência 

dos proprietários. Com uma produção pequena, os demais resíduos acabam absorvidos 

pelo sistema de coleta municipal.  

De grande porte, a empresa A tem um custo adicional para enviar seus retalhos 

e aparas (aproximadamente 2,4t/mês) para serem incinerados por uma olaria localizada em 

outro município. Essa reciclagem térmica é um investimento necessário, pois, de acordo 

com o colaborador entrevistado, tal empresa desenvolve estampas próprias, associadas a 

marcas com grande valor agregado, e o sigilo desse design é imprescindível para a 

manutenção dessa exclusividade. 

A empresa C, por possuir lavanderia em suas instalações, usa a reciclagem 

térmica dos seus resíduos têxteis (cerca de 15m3/mês) para o aquecimento da caldeira, o 

que gera economia de energia e também de lenha. No entanto, a empresa C precisa lidar 

com um outro impacto: a geração de efluentes líquidos provenientes da lavanderia. O 

tratamento desses efluentes passa por processos físico-químicos padrões, gerando um 

novo resíduo: o lodo da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). 
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A destinação final desse lodo traz custos para empresa, que precisa pagar para 

que o seu descarte ocorra de acordo com as normas ambientais. No entanto, existem 

diversas alternativas de aplicação para esse resíduo, como seu uso na produção de massa 

de pré-moldados e tijolos para construção civil (WENG; LIN; CHIANG, 2003, p. 680), o que 

reduz a quantidade de matéria-prima e torna o processo economicamente mais viável. A 

empresa C poderia vender ou simplesmente doar esse lodo para construtoras que tenham 

interesse em desenvolver produtos alternativos. 

Milan, Vitorazzi e Reis (2010, p. 14-15) constataram que o principal impacto 

ambiental gerado pela indústria do vestuário é a ocupação física dos resíduos em aterros 

sanitários, que podem contaminar o solo e a água. Os autores identificaram um volume de 

22% de desperdício dos tecidos usados na produção, 93% desse total foi enviado a aterros, 

o que gera custos, e os outros 7% foram doados. Neste estudo, tal problema não foi 

detectado, pois a reciclagem térmica, venda ou doação foram as destinações citadas.   

Alternativas para que as empresas aproveitem ao máximo todas as sobras de 

tecidos são destacadas por SEBRAE (2020), que sugere: reutilização, doação e reciclagem, 

indicando bancos de compra e venda de resíduos na internet. A entidade ainda reforça que 

o descarte incorreto desses materiais é considerado crime ambiental, pois, em contato com 

o ambiente, contribuem com mudanças climáticas e, caso haja incineração desses restos, 

poluição química, gerada pelas tinturas e outros químicos, além de efeitos negativos sobre 

a saúde humana.  

Para viabilizar a reciclagem de resíduos têxteis, é necessário o desenvolvimento 

de tecnologias específicas, pois esses materiais têm características muito singulares. 

Nesse sentido, Zonatti (2016, p. 86-100) indica os processos mais adequados para cada 

tipo de resíduo – reciclagem química, mecânica, mix de tecnologias ou térmica – e elenca 

uma série de equipamentos utilizados na reciclagem mecânica, como desfiadeiras e 

cortadeiras. Trombini (2016) apresenta um desfiador de aparas e retalhos de todas as 

gramaturas e, de acordo com a autora, nas confecções onde o equipamento foi instalado, 

houve aproveitamento de 90% dos resíduos sólidos, sendo possível reutilizar os resíduos 

de todo o processo fabril, desde as aparas resultantes da sala de corte até as sobras de 

máquinas de costura. 

Mais importante que reciclar, é reduzir o volume de resíduos, ou seja, promover 

a Prevenção de Poluição. Tal estratégia pode “se relacionar com adequações processuais, 

modificações de entrada e saída de materiais e equipamentos, alterações de produtos, 

análise custo-benefício e fatores relacionados (HARRINGTON, 2012 apud ZONATTI, 2016, 

p.26). Marteli (2011, p. 52-32) destaca, como alternativa para diminuir a geração de 
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resíduos durante a produção, que o desenvolvimento do design de tecidos ou roupas 

viabilize a redução da quantidade e da toxicidade dos materiais utilizados, o que facilita seu 

reuso. O autor também sugere o aumento da vida útil dos produtos, bem como a reutilização 

dos restos e a utilização de embalagens mais eficientes.  

Milan, Vitorazzi e Reis (2010, p. 16) destacam a importância de se considerar 

todos os impactos gerados ao longo do ciclo de vida do produto e sugerem algumas ações 

para um melhor aproveitamento da matéria-prima, como: a padronização dos rolos de 

tecidos, o uso de estratégias de modelagem para um melhor aproveitamento no encaixe, 

a definição da grade de tamanhos e a combinação adequada de referências e tamanhos 

em  um mesmo plano de encaixe. Além disso, a empresa deve sempre buscar atualização 

tecnológica para alcançar maior eficiência, a aquisição de uma máquina revisora de 

tecidos, por exemplo, pode reduzir consideravelmente a geração de resíduos.  

A Produção mais limpa, que também busca minimizar a geração de resíduos no 

processo produtivo, quando implementada no setor têxtil, promove a redução dos custos 

da produção, o aumento na eficiência do processo e na qualidade do produto. Ainda 

contribui para a inovação industrial e a competitividade, o que melhora o conceito público 

da empresa e gera benefícios sociais, econômicos e ambientais (DEBASTIANI; 

MACHADO, 2012 apud ZONATTI, 2016, p.28).  

A redução, o reuso e a reciclagem dos resíduos sólidos derivados do segmento 

têxtil não promovem apenas a melhoria dos ecossistemas ao redor da empresa, mas, 

também, o aumento de sua lucratividade, que varia entre 1% e 2%, estimulando a economia 

local (ALVEZ, 2007, p. 21).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os impactos ambientais gerados pela atuação industrial vêm recebendo atenção 

crescente nas últimas décadas. Nesse contexto, as empresas têm experimentado grande 

pressão advinda das políticas ambientais. É consenso que o cumprimento dessas políticas 

pode melhorar o desempenho das empresas que, ao assumirem um papel proativo na 

proteção ambiental, ganham em competitividade. 

Tecnologias alternativas vêm conquistando grande destaque no setor têxtil, 

ajudando na padronização de processos e promovendo a redução, o reuso e a reciclagem 

dos materiais derivados desse segmento. Com a utilização dos resíduos na construção civil, 

nas cerâmicas, com as vendas de estopa para limpeza e outros métodos de reutilização, a 
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indústria de confecções, além de dar suporte para os outros setores, lucra e ganha 

visibilidade, uma verdadeira abordagem estratégica em relação às questões ambientais. 
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Resumo: O aquecimento global é um dos principais desafios para a sociedade moderna. Uma das principais 
causas desse fenômeno é o aumento da concentração de Gases do Efeito Estufa (GEE) na atmosfera. As 
emissões desses gases ocorrem praticamente em todas as atividades humanas e setores da economia: na 
agricultura, através da preparação da terra para plantio e fertilizantes; na pecuária, através do tratamento de 
dejetos animais; no transporte, pelo uso de combustíveis fósseis como a gasolina e gás natural; no tratamento 
dos resíduos sólidos, através da forma como o lixo é tratado; nas florestas, através do desmatamento; e nas 
indústrias, através dos métodos de produção. As emissões de GEE são um indicador importante com relação 
a sustentabilidade em projetos e execução de infraestrutura, como por exemplo em usinas de asfalto. Quando 
o asfalto é aquecido, emite vapores que se condensam em contato com o ar frio. Esses vapores (emissões), 
apresentam alguns poluentes que podem contribuir para o efeito estufa e também afetar a saúde dos 
trabalhadores. As misturas asfálticas são produzidas nas usinas, e nas mesmas existem diferentes 
equipamentos que emitem os Gases do Efeito Estufa, causando assim impacto ambiental. Essa pesquisa 
visa quantificar as emissões de GEE provenientes de equipamentos de tipos diferentes de usinas de asfalto 
de Santa Catarina, visando assim encontrar possíveis soluções a serem tomadas para a mitigação dessas 
emissões. 
 
Palavras-Chave: Aquecimento global, gases do efeito estufa, emissões, sustentabilidade, usinas de asfalto. 

 
1 INTRODUÇÃO 

Com a crescente conscientização a respeito dos problemas ambientais em nível 

mundial, tem-se o aquecimento global como um dos desafios a ser enfrentado para o novo 

milênio. 

Neste contexto é necessário o conhecimento das emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) relacionadas às atividades industriais. A realização de um controle e a 

quantificação dessas emissões baseia-se em dados e medidas levantadas em estudos 

científicos, cujos indicadores e medidas de tomada de decisão são discutidos em acordos 

mundiais, como o Protocolo de Quioto (NAÇÕES UNIDAS, 1998). Devido à relevância 

desse tema, com o objetivo de contribuir para o controle, algumas empresas vêm tentando 

voluntariamente controlar suas emissões (BARANDICA et al., 2013). 

As emissões de GEE são um indicador-chave quando a sustentabilidade está 

sendo avaliada em projetos de infraestrutura (FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ E RODRÍGUEZ-

LÓPEZ, 2010; GASPARATOS et al., 2008).  

Para que haja um desenvolvimento econômico em um país, é necessário que o 

sistema de infraestrutura seja bem planejado, implantando e conservado. A infraestrutura 

pode ser dividida em dois grupos: não econômica, que compõe a rede social como 

educação, saneamento, habitação, etc. e econômica, que compõe os setores de transporte, 

energia e telecomunicações (VIEIRA E GONDIM, 2012). 
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Para que se viabilizem ciclos sustentáveis de desenvolvimento, é necessário que 

os investimentos em infraestrutura econômica se desenvolvam, fazendo crescer o Produto 

Interno Bruto (PIB). Países como a China, Índia e Coreia do Sul, investem 48%, 37% e 28% 

respectivamente, do seu PIB em infraestrutura, explicando assim o crescimento da 

economia desses países relacionado ao investimento nos setores de transportes, energia 

e telecomunicações (VIEIRA E GONDIM, 2012). 

No Brasil, a infraestrutura rodoviária é importante pois o setor rodoviário possui 

uma grande participação com relação ao transporte de cargas. Entre as décadas de 1990 

e 2000, esse setor atendeu mais de 60% do total transportado no país. Isso reflete um 

processo que se desenvolveu por várias décadas, predominando o crescimento rápido do 

setor rodoviário (CAMPOS NETO et al., 2011). 

Um dos principais fatores para o crescimento econômico de um país é o 

desenvolvimento em infraestrutura. No Brasil, há uma certa demora na realização de novos 

investimentos, o que pode acarretar na limitação do desenvolvimento sustentável. É 

necessária uma organização do país para que se sua infraestrutura se desenvolva e um 

ciclo de crescimento seja iniciado, trazendo benefícios para a sociedade (VIEIRA E 

GONDIM, 2012). 

Em projetos de infraestrutura, quando a sustentabilidade está sendo avaliada, 

as emissões de GEE são um indicador chave considerando ser este um dos principais 

fatores que contribuem para o aumento da temperatura terrestre. A contribuição para o 

aquecimento global acontece também devido ao alto consumo de energia, uso de recursos, 

matéria-prima e superfície, geração de altos volumes de resíduos, longa vida útil etc. (CASS 

E MUKHERJEE, 2011). 

Segundo Bernucci et al. (2008), o pavimento é uma estrutura de múltiplas 

camadas de espessuras finitas construída sobre a superfície final de terraplanagem, ou 

fundação. Tem o objetivo de tecnicamente e economicamente resistir aos esforços do 

tráfego de veículos e do clima, oferecendo ao usuário melhores condições de rolamento 

trazendo conforto, economia e segurança. 

O material utilizado para fabricação do revestimento, que é a camada de 

rolamento de um pavimento, é obtido em uma usina de asfalto específica (fixa ou móvel) 

ou preparado na pista. Além disso, o tipo de ligante pode identificar os revestimentos, como 

misturas a quente, com a utilização de concreto asfáltico a quente ou misturas a frio com o 

uso de emulsão asfáltica (NAKAMURA, 2011).  

O concreto asfáltico (mistura executada a quente) é o tipo de revestimento mais 

utilizado no Brasil (BERNUCCI et al., 2008). Para a sua produção, é realizada a mistura de 
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agregados de vários tamanhos e cimento asfáltico, aquecidos em temperaturas escolhidas, 

em função da viscosidade-temperatura do ligante. As misturas asfálticas a frio são mais 

econômicas, e assim recomendadas para o revestimento de estradas com baixo volume de 

tráfego, ou camada intermediária e também nas manutenções e conservações 

(NAKAMURA, 2011). 

Sendo as misturas asfálticas produzidas nas usinas, essas possuem uma 

estrutura que em alguns pontos geram fontes de emissões. É importante ter um controle 

destas emissões para que através disso garanta-se a saúde pública, a preservação do meio 

ambiente, diminuição das mudanças drásticas no clima,  

De acordo com Kawakami et al. (2009) as emissões de dióxido de carbono (CO2) 

em obras de pavimentação nas fases de: produção de materiais, transporte de materiais, 

construção e eliminação de resíduos, se mostram maiores na fase de produção. 

Um estudo realizado por Olard (2008), mostra que na França são produzidas 45 

milhões de toneladas anuais de misturas a quente, com 40% das usinas movidas a gás 

natural e 60% movidas a diesel. As emissões de CO2 nessas usinas a gás são 

aproximadamente de 200 kg/MWh e cerca de 270 kg/MWh nas usinas a diesel. 

No Brasil existem poucos estudos que envolvam a quantificação das emissões 

de GEE e do consumo de energia nas usinas de asfalto, a fim de encontrar soluções para 

minimizar as emissões. 

O objetivo desse trabalho é medir a quantidade de emissões de gases do efeito 

estufa (GEE) provenientes de tipos diferentes de usinas de asfalto em Santa Catarina, 

visando assim encontrar soluções para minimizar essas emissões. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo visa pesquisar tipos diferentes de usinas de asfalto existentes 

em Santa Catarina e avaliar as emissões de GEE em cada uma delas. 

O equipamento a ser utilizado para a medição será um analisador de gases de 

combustão, conforme o tipo exemplificado na Figura 1. É um sistema versátil e eficaz que 

utiliza a eletroquímica com sensor, para monitorar monóxido de carbono, dióxido de azoto, 

óxido nítrico, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio e oxigênio, combinando até cinco 

sensores eletroquímica com a tecnologia de medição de infravermelhos para monitorar 

monóxido de carbono (até 10%), dióxido de carbono e hidrocarbonetos. Através da captura 

dos dados, é possível transferir as análises de leituras para o computador, e assim produzir 

relatórios impressos. O equipamento será adquirido para a realização da pesquisa.  
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Figura 1: Analisador de Gás de Combustão IT-9206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instrutemp – Instrumentos de medição, 2015 

 

Para que seja realizada a medição das emissões, é necessário locar os pontos 

emissores na usina. O Quadro 1 apresenta os agentes e as fontes poluidoras de usinas de 

asfalto.    

Através das informações apresentadas no Quadro 1, será realizada a medição 

das emissões de gases, provenientes da combustão do óleo, do misturador de asfalto, do 

aquecimento do cimento asfáltico e dos tanques de estocagem de óleo combustível e de 

cimento asfáltico. 

Com a análise dos resultados obtidos, serão adotadas medidas possíveis para 

as soluções de redução das emissões, como por exemplo a instalação de sistemas de 

controle de poluição do ar, filtros, e toda medida que possa impedir o máximo possível as 

emissões de partículas de gases do efeito estufa para a atmosfera. 

 

Quadro 1: Agentes e fontes poluidoras das usinas de asfalto 
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Fonte: Norma DNIT 070/2006-PRO 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Através de pesquisas, ensaios e estudos, percebe-se que aumentam cada vez 

mais as emissões de GEE nas usinas de asfalto para a construção de pavimentos. Essas 

pesquisas são realizadas com o intuito de identificar e quantificar essas emissões para a 

busca de possíveis soluções, para que seja possível realizar construções cada vez mais 

sustentáveis, além de: 

• Minimização do consumo de recursos; 

• Maximização da reutilização de recursos; 

• Utilização de recursos renováveis ou recicláveis; 

• Proteção do meio ambiente; 

• Criar um ambiente saudável; 

• Buscar a qualidade na criação do ambiente construído. 

O objetivo final desse estudo é a medição de gases do efeito estufa das 

diferentes usinas de asfalto, para que seja feita a análise do desempenho da produção de 

misturas asfálticas e assim realizada uma melhor seleção de materiais e/ou tecnologias 

inovadoras para a diminuição de emissões de GEE. 
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Resumo: O arroz, cultura mais cultivada no mundo, tem um cenário grandioso no Brasil, em especial no Sul 
do país onde o estado de Santa Catarina destaca-se como o segundo maior produtor nacional do grão. O 
grão, após passar pelo processo de beneficiamento gera em torno de 22% do seu peso em casca e apresenta 
um forte potencial para obtenção de energia através da sua queima agregando valor ao produto final, gerando 
economia financeira às agroindústrias e assumindo um importante passo na busca por energias de fontes 
renováveis, diversificando a matriz energética. Contudo esta queima resulta em cinzas que boa parte são 
depositadas no solo, pelos agricultores, a fim de condicionar e adubar para o plantio. Estudos apontam 
concentrações de metais nestas cinzas e que podem ser altamente tóxicos para o meio, provocando impactos 
significativos para solos e plantações através da contaminação de corpos d’água. O presente estudo tem o 
objetivo de avaliar o potencial toxicológico do lixiviado obtido através das cinzas da casca de arroz utilizadas 
para a geração de energia, através de testes com modelos biológicos, utilizando Lactuca sativa, Allium Cepa, 
Artemia sp e células de Escherichia coli DH5alpha. Com os resultados obtidos foi possível evidenciar certo 
nível de toxicidade em modelos vegetais quando submetidos à exposição ao lixiviado em determinadas 
concentrações. 
 
Palavras-Chave: Toxicologia, cinzas de casca de arroz, geração de energia, lixiviação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O arroz (Orysa sativa, L.) é a base alimentar de muitos povos, e constitui uma 

das culturas mais cultivadas no mundo (GARCIA et al., 2012). De acordo com a síntese da 

agroindústria (SANTA CATARINA, 2018), o Brasil além de se destacar como grande 

consumidor do grão também se destaca com a sua elevada produção, inserindo-o no 

cenário como o maior produtor do Mercosul e nono produtor mundial. Entre os estados 

brasileiros, o Rio Grande do Sul é o maior produtor seguido do estado de Santa Catarina, 

tornando os dois estados, a base de sustentação da produção nacional desse cereal 

(BRASIL,2017). 

Com o objetivo de preparar para o consumo, depois de colhido, o grão passa 

pelo processo de beneficiamento onde compreende o descascamento. Nesta etapa, a 

casca representa em torno de 22% do grão e torna-se um subproduto que pode ser 

aproveitado de diversas formas, (BAIOCCHI, 2011), dentre elas, para a geração de energia 

através da sua combustão. (FOLETTO et al., 2005), (INÁCIO, 2016), (LUDWIG; ARAÚJO; 

PUTTI, 2012). No sul do país, uma forma comum de produzir energia nas indústrias de 

beneficiamento é através da combustão das cascas do arroz produzido, que geram vapor 

para a secagem dos grãos, agregando valor ao produto final e gerando economia para as 

agroindústrias (INÁCIO, 2016). Esta forma de utilização deste subproduto vai ao encontro 

ISSN: 2526-4044   p.  713 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

com a busca e o desenvolvimento de novas tecnologias onde novas fontes de geração de 

energia tornam-se cada dia mais necessárias devido ao crescimento contínuo da demanda 

energética.  

Gerar energia através de fontes como a casca de arroz, pode tornar-se muito 

atraente tanto do ponto de vista econômico como ambiental. (MAYER; HOFFMANN; 

RUPPENTHAL, 2006). Porém, paralelo à esta necessidade urgente de reduzir o declínio 

das reservas naturais e contribuir para a melhoria nos impactos ambientais, esta combustão 

gera em torno de 4% do peso do arroz em forma de cinzas (DELLA; KÜHN; HOTZA, 2001). 

E na expectativa de gerar benefícios ao processo de conservação ambiental, muitos 

rizicultores acabam aplicando estas cinzas como alternativa de composição do substrato 

para plantio do arroz irrigado (ISLABÃO, 2013). 

De acordo com os dados preliminares divulgados pelo Brasil (2017) presume-se 

em Santa Catarina se toda a casca de arroz proveniente do beneficiamento for queimada 

para produzir energia será gerado um total aproximado de 37 mil toneladas de cinzas ao 

ano. Este dado gera grande preocupação e incerteza no que se refere ao descarte 

adequado deste resíduo, pois pesquisas caracterizando estas cinzas mostram que são 

encontrados metais importantes em sua composição, como o Manganês (Mn) e Magnésio 

(Mg) (JEREMIAS, 2019). Ainda, segundo Foletto et al.,(2005), se esta cinza for carreada e 

solubilizada nas águas superficiais, poderá provocar impactos significativos através da 

contaminação de corpos d’água e consequentemente solos e plantações por meio de 

substâncias como sílica e carbono em alto teor. 

Portanto, sendo o estado de Santa Catarina responsável por uma porção 

significativa da produção nacional de arroz, e devido aos impactos negativos que possíveis 

agentes tóxicos como os metais, possam vir a causar ao ecossistema, torna-se necessário 

o estudo dos seus potenciais toxicológicos e ecotoxicológicos.  

Visando precaver, prevenir e proteger a saúde dos seres e dos ecossistemas, 

neste estudo são realizadas análises dos atributos toxicológicos e genotóxicológicos 

resultantes do lixiviado de cinzas de casca de arroz provenientes da combustão para 

geração de energia, através de ensaios com modelos biológicos utilizando Lactuca sativa, 

Allium Cepa, Artemia sp e células de Escherichia coli DH5alpha. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Obtenção das Amostras 
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Foram obtidas amostras de cinzas junto às indústrias de beneficiamento de arroz 

da região, onde as cascas do grão foram queimadas à 600ºC e o resíduo, é por elas, 

direcionado aos agricultores locais para que seja utilizado como adubo do solo.  

2.2 Produção do Lixiviado das Cinzas de Casca de Arroz 

O lixiviado foi obtido pelo método prescrito pela ABNT na NBR 10005:2004 

“Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos” com adaptações 

específicas, de acordo com SHIAU; SMITH; AVELLAR (2000). Utilizou-se uma quantidade 

de (50 + 0,1) g de amostra e transferida para o frasco de lixiviação juntamente com a 

solução extratora (água mineral comercial) em quantidade igual a 20 vezes a amostra 

utilizada. Na sequência, o frasco passou por agitação durante (18 + 2) h a temperatura de 

até 25 ºC e rotação de (30 + 2) rpm.  Em seguida, o material foi filtrado em filtro com 

porosidade de 0,6 µm a 0,8 µm (ABNT, 2004) conforme mostra a Figura 01 – Produção e 

filtragem do lixiviado. 

Figura 01 – Produção e filtragem do lixiviado 

 

Fonte: Da autora, 2020. 

2.3 ENSAIOS TOXICOLÓGICOS 

Os ensaios toxicológicos em modelos vegetais e animais foram elaborados com 

amostras de Allium Cepa, sementes de Lactuca Sativa e indivíduos jovens (náupilos) de 

artemia salina, onde destacou-se a capacidade destes organismos-testes em produzirem 

respostas biológicas adequadas aos experimentos. 

Ensaio toxicológico subagudo em Allium cepa 

As amostras de Allium Cepa foram obtidas comercialmente e expostas (n=6) a 

50 mL do lixiviado diluído em água mineral obtida de forma comercial, nas concentrações 

0, 25, 50, 75 e 100% e dispostas em tubos cônicos à temperatura ambiente. As amostras 

permaneceram por 07 (sete) dias em local escuro, mantendo constantemente o bulbo em 
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contato com o lixiviado, sendo que para garantir este contato durante o período, as 

amostras do lixiviado foram renovadas diariamente.  

No ensaio, observou-se a inibição do crescimento radicular nas amostras de A. 

Cepa, indicando se houve toxicidade subaguda do lixiviado sobre os organismos-testes, 

sendo calculados e expressos em percentagem, mensurarado-se ao final do período o 

comprimento da maior raiz de cada bulbo e a concentração média efetiva determinada por 

regressão sigmoidal não linear, através do modelo matemático de Boltzman 

(BORTOLOTTO et al., 2009). 

Teste subagudo de germinação de sementes de Lactuca sativa  

Foram realizados ensaios com sementes de Lactuca sativa obtidas 

comercialmente e seguiram os padrões de Bortolotto et al., (2017), onde analisou-se a 

germinação nas sementes (n=10). As sementes foram dispostas em papel embebido em 

2mL de lixiviado às concentrações 0, 25, 50, 75 e 100% em placa de Petri (90 mm) à 

temperatura 22°C em ambiente escuro e em triplicata. Após 72 h de exposição, identificou-

se o crescimento das plântulas e o percentual de sementes germinadas e comparou-se ao 

grupo de controle (0%). 

Ensaios com Artemia sp.  

Os ensaios de toxicidade com Artemia sp foram realizados de acordo com Netto 

et al., (2013), sendo encubados cistos de Artemia sp em meio salino preparado com sal 

marinho sintético (30 g/L). Os indivíduos jovens (n=10) foram colocados em placas de 

múltiplos poços com 2ml do lixiviado nas concentrações 0, 25, 50, 75 e 100%, repetidos 

quatro vezes e analisados após 24 horas de exposição comparando o número de 

organismos mortos com o meio controle (0%). 

2.4 ENSAIOS GENOTÓXICOLOGICOS 

Análise da quebra de DNA plasmidial 

A capacidade dos lixiviados em danificar o material genético foi verificado através 

da análise de quebra de DNA plasmidial e realizado de acordo com NETTO et. Al (2013). 

As células de Escherichia coli DH5alpha foram transformadas com pBSK II e incubadas a 

noite em 5mL de LB suplementado com 0,1 mg/mL de amplicilina à 37 °C sob agitação. 

Após, foi inoculado 1 mL em 300 mL de LB suplementado com 0,1 mg/mL de amplicilina e 

incubado por 8 h à 37 °C com agitação. O DNA plasmidial foi purificado a partir destas 

culturas com a utilização do Kit de purificação Qiagen Plasmid Maxi Prep Kit®. e a 
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quantificação foi efetuada por espectrofotometria com range de absorvância entre 260 nm 

e 280 nm.  

Para a avaliação da clivagem do DNA, foi incubado 400 a 600 ng do DNA 

plasmidial superenrolado junto a lixiviados de cinzas de casca de arroz e lixiviados de casca 

de arroz, ambos nas concentrações 0, 12.5, 25 e 50%, e 25 mM de tampão HEPES ((N- [2-

hidroxietil] piperazina-N '- [ácido 2-etanossulfónico]) SIGMA®) a pH 7,5. O controle negativo 

(0%) foi efetuado com água molecular (ultrapura e estéril) e o controle positivo com enzima 

Eco R1. Todas as incubações foram realizadas em triplicatas com a mesma quantidade de 

DNA a 37 °C por 12 h, e após esse período foi adicionado corante de carga para revelação. 

Na sequência, as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose (0,8%), 

escaneadas e analisadas por densitometria por meio do Software Lab-WorksTM v4.0 (UVP, 

Inc.) para avaliação da cisão da fita de DNA, formação de DNA de forma circular aberta 

(FII) e DNA de forma linear (FIII) e a determinação por cálculos a EC50. Os resultados 

foram expressos graficamente em porcentagem do DNA processado em comparação com 

os grupos controle (SILVA et. al, 2012), (NETTO et. al, 2013). 

2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os ensaios toxicológicos tiveram seus resultados submetidos à análise de 

variância (ANOVA) não paramétrico, com testes post hoc realizados com o auxílio do 

software GraphPad Prism 7.0 e aplicáveis a cada experimento com significância de p<0,05, 

tendo seus resultados expressos em média ± Desvio Padrão. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Ensaio toxicológico subagudo em Allium cepa 

Ao final do ensaio com amostras de Allium cepa, foram mensurados o maior 

comprimento da raiz de cada bulbo e a concentração média efetiva. Estes resultados 

encontram-se apresentados na Figura 2Erro! Fonte de referência não encontrada. - 

Resultados da avaliação toxicológica do lixiviado das cinzas de casca de arroz em modelo 

vegetal Allium cepa – peso médio das raízes e comprimento das raízes. 

Os grupos de concentrações 25, 50, 75 e 100% do lixiviado foram comparados 

ao grupo controle (0%) e de acordo com a análise de variância (ANOVA) não houve 

variação de p>0,05. O resultado mostrou a inexistência de evidências de toxicidade do 

lixiviado sobre os organismos-testes.  
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Figura 2Erro! Fonte de referência não encontrada. - Resultados da avaliação 

toxicológica do lixiviado das cinzas de casca de arroz em modelo vegetal Allium cepa – 

peso médio das raízes e comprimento das raízes. 

 
Fonte: Da autora, 2020. 

3.2 Teste Subagudo de Germinação de Sementes de Lactuca sativa 

As amostras de Lactuca sativa submetidas ao ensaio foram analisadas após 72 

horas de exposição aos lixiviados e tiveram mensuradas as medidas de suas radículas e 

hipocótilos. Os resultados são apresentados na Figura 3.  

Os grupos de concentrações 25, 50, 75 e 100% foram comparados ao grupo de 

controle (0%), e de acordo com a análise de variância, as amostras expostas ao grupo com 

25% do lixiviado das cinzas da casca de arroz evidenciaram significativa variação no 

comprimento médio. Estas amostras apresentaram redução de aproximadamente 19% no 

comprimento médio total (hipocótilo e radícula) após a germinação das sementes, 

reforçando assim, hipótese inicialmente apresentada da existência de elementos 

possivelmente tóxicos ao crescimento das plantas. 

 

Figura 3 - Resultados da avaliação toxicológica do lixiviado das cinzas de casca de arroz 

em modelo vegetal Lactuca sativa – comprimento médio do hipocótilo e radícula 

 
Fonte: Da autora, 2020. 
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3.3 Ensaios com Artemia sp 

Nos ensaios de toxicidade com Artemia sp a observação ocorreu 24 horas após 

a exposição dos grupos aos lixiviados de cinza de casca de arroz efetuando-se a contagem 

dos indivíduos mortos e expressos em percentagem conforme ilustrado no gráfico da 

Apesar da amostra com concentração de 50% do lixiviado resultar em um maior número de 

indivíduos mortos, ela não mostrou efeitos toxicológicos significativos, pois através da 

análise de variância (ANOVA) pode-se verificar que não houve diferença significativa em 

relação ao grupo controle (0%), onde p<0,05 para todas as amostras. 

 

Figura 4 – Resultados da avaliação toxicológica do lixiviado das cinzas de casca 

de arroz em modelo animal Artemia sp.Apesar da amostra com concentração de 50% do 

lixiviado resultar em um maior número de indivíduos mortos, ela não mostrou efeitos 

toxicológicos significativos, pois através da análise de variância (ANOVA) pode-se verificar 

que não houve diferença significativa em relação ao grupo controle (0%), onde p<0,05 para 

todas as amostras. 

 

Figura 4 – Resultados da avaliação toxicológica do lixiviado das cinzas de casca de arroz 

em modelo animal Artemia sp. 

 
Fonte: Da autora, 2020. 

3.4 Análise da quebra de DNA plasmidial 

Na análise de quebra do DNA plasmidial, foram avaliadas as fotos escaneadas 

após a eletroforese e observadas as quebras induzidas de DNA quando expostos as 

concentrações de lixiviados de cinzas de casca de arroz e de lixiviados de casca de arroz. 

De acordo com figura 5 - Mobilidade eletroforética do DNA plasmidial exposto 

aos lixiviados de cinzas de casca de arroz e ao lixiviado de casca de arroz, percebe-se que 

as amostras expostas ao lixiviado de cinzas de casca de arroz não apresentaram quebras 
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induzidas no DNA, indicando que não há níveis tóxicos importantes nestas concentrações. 

Entretanto, nas amostras expostas ao lixiviado de casca de arroz em concentrações 25 e 

50% determinaram a existência de danos ao DNA sugerindo a existência de algum 

composto orgânico ou inorgânico que possivelmente é eliminado durante a combustão das 

cascas do arroz. 

Figura 5 – Mobilidade eletroforética (a) e Percentual de formas (b) do DNA plasmidial 

exposto aos lixiviados de cinzas de casca de arroz e ao lixiviado de casca de arroz. 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Da autora, 2020. 
 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados dos ensaios de toxicidade em modelos animais com Artemia sp, 

mostraram que estes indivíduos possuem capacidade de sobrevivência quando expostos 

ao lixiviado, não apresentando em nenhuma das concentrações testadas, efeitos tóxicos 

significativos. 

Assim como, também foi possível verificar que não houve indícios de toxicidade 

nos modelos vegetais de Allium cepa, os quais mostraram capacidade de germinação e 

crescimento regulares quando expostos ao lixiviado.  
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Neste sentido, em relação aos ensaios com A. cepa, os resultados obtidos 

corroboram com os estudos de Brandalise (2018), onde amostras de lixiviado de cinzas da 

casca de arroz obtidas através da queima à uma temperatura de 600 ºC a 700 ºC não 

mostraram efeitos nocivos nestes modelos vegetais.  

Brandalise (2018) ainda conclui que as mesmas amostras não apresentaram 

resultados tóxicos sobre modelos vegetais de Lactuca sativa. Porém, nesta pesquisa, não 

foi possível constatar este mesmo resultado com as análises efetuadas nas amostras deste 

modelo, as quais indicaram a existência de potencial teor toxicológico dos lixiviados quando 

expostas à concentração 25%, onde apresentaram capacidade de redução de 19% no 

comprimento médio das raízes das amostras expostas após a germinação. Este mesmo 

resultado reforça a hipótese da existência de agentes tóxicos na composição das cinzas de 

cascas de arroz, indicando a necessidade de mais pesquisas no que diz respeito ao agente 

causador desta redução a fim de gerar respostas à sociedade quanto à níveis seguros de 

deposição destas cinzas no solo. 
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Resumo: O presente relato é um recorte da pesquisa desenvolvida no programa de iniciação científica 
denominado Conectando Saberes, sob o título “Sustentabilidade: ciclos de vida dos produtos do vestuário e 
possíveis transformações”, por um grupo de estudantes da quinta fase do Curso Técnico em Modelagem do 
Vestuário Integrado ao Ensino Médio, no Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, câmpus Jaraguá do Sul. 
Foram adotados métodos de pesquisa exploratória, qualitativa e descritiva de natureza aplicada. Com as 
pesquisas bibliográficas e de campo percebeu-se que os processos de desenvolvimento de materiais têxteis 
são pouco sustentáveis, visto que envolvem o plantio com agrotóxicos e químicos que põem em risco o 
ecossistema. Com o objetivo de conhecer as principais etapas do ciclo de vida dos produtos de moda: design, 
produção, distribuição, uso e descarte, o trabalho propõe a reflexão sobre possíveis transformações que 
minimizem ações insustentáveis. A visita técnica a uma empresa local de confecção do vestuário, na qual 
puderam visualizar várias das etapas do desenvolvimento das peças do vestuário, favoreceu a compreensão 
do complexo sistema de moda. Diante das informações obtidas, a equipe escolheu a etapa do design, início 
da criação e do ciclo de vida dos produtos de moda com a seleção de materiais, para cultivar um material 
biodegradável, o scoby, um couro vegano, proveniente da produção da bebida probiótica, o kombucha. 
Quanto ao cultivo do material biodegradável a equipe obteve êxito gerando amostras do couro vegano com 
teste de costurabilidade positivo. Na pesquisa em andamento, tem-se encontrado desafios quanto à produção 
do scoby com a espessura e simetria adequadas, o surgimento de mofo na etapa de secagem do scoby, 
fatores que comprometem a resistência que favoreça a manutenção do material e o uso no vestuário. A equipe 
está disposta a desenvolver uma peça do vestuário conceitual. 
 
Palavras-chave: sustentabilidade, design de moda, scoby, material biodegradável, produto de vestuário. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Este relato apresenta parcialmente a trajetória de uma equipe de estudantes da 

quinta fase do curso Técnico de Modelagem do Vestuário Integrado ao Ensino Médio, 

iniciada há um ano, com o objetivo de conhecer as principais etapas do ciclo de vida dos 

produtos de moda: design, produção, distribuição, uso e descarte para então repensar 

possíveis transformações que minimizem ações insustentáveis. 

O Curso Técnico em Modelagem do Vestuário do IFSC, em implantação desde 

2018, traz em sua matriz curricular o programa Conectando Saberes (CS), que objetiva 

oportunizar um trabalho transdisciplinar por meio da pesquisa. O CS é desenvolvido por 

projetos temáticos, divididos em dois ciclos: nas primeiras três fases é articulado com o 

tema Sociedade e Meio Ambiente, no segundo ciclo, com a iniciação das duas fases do 

curso tem como foco pesquisas temáticas relacionados à grande área de conhecimento, 

neste caso a modelagem do vestuário. Já nas duas últimas fases do curso os estudantes 
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desenvolvem um Projeto Integrador (PI) unindo os conhecimentos relacionados à cultura 

geral, área técnica de modelagem e pesquisas relacionadas ao mundo do trabalho, unindo 

as funções intelectuais e instrumentais para propor um objeto de estudo. Nos dois ciclos do 

CS os estudantes se organizam em pequenos grupos de pesquisa, para o PI podem optar 

por desenvolver os trabalhos de forma individual, ambos com o acompanhamento de um 

orientador, servidor do IFSC. Os trabalhos são apresentados semestralmente em formato 

de bancas com entrega de uma versão escrita acadêmica. 

Na pesquisa relatada, destacamos que para o desenvolvimento de um produto 

de moda, precisa-se conhecer as principais etapas do ciclo de vida dos produtos de 

vestuário. De acordo com Gwilt (2014), o termo “ciclo de vida” refere-se à jornada percorrida 

pelo produto desde a extração da fibra bruta das matérias primas até o descarte do produto. 

A autora afirma que um ciclo de vida pode ser dividido em cinco etapas: design, produção, 

distribuição, uso e fim da vida. Segundo Salcedo (2014), o ciclo de vida apresenta a fase 

de desenvolvimento de materiais têxteis, antes de iniciar a etapa do design. Ressalta que 

a indústria têxtil é responsável por parte da contaminação das águas no conjunto da 

atividade industrial do planeta. Para a equipe, neste trabalho, entende-se que a escolha 

dos materiais está relacionada ao design, primeira etapa do ciclo de vida dos produtos de 

moda. 

Os produtos são desenvolvidos e ofertados para atender as necessidades do 

usuário, mas, o consumismo, tem gerado consequências desastrosas no ecossistema, 

discutidos à nível mundial (GWILT, 2014). A área da moda necessita muitas inovações, 

elencadas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS e na agenda 2030, que, 

ao observar as referências, destacam-se dois aspectos: o ciclo de vida dos produtos e 

possíveis transformações. Para ampliar as percepções das estudantes de maneira mais 

palpável sobre o tema moda e sustentabilidade, a pesquisa de campo envolveu a 

participação em um evento científico universitário sobre moda e suatentabilidade e uma 

visita técnica em uma empresa local de confecção do vestuário. 

Analisando as informações em pesquisas bibliográficas e de campo, percebeu-

se que em todas as etapas do ciclo de vida dos produtos de moda geram impactos. Mas, 

dentre os processos, o desenvolvimento de materiais têxteis na etapa do design mostrou-

se pouco sustentáveis, envolvendo o plantio com agrotóxicos e químicos que põem em 

risco o ecossistema. Na etapa de produção dos produtos, destacam-se a modelagem e a 

construção das peças do vestuário que geram grandes quantidades de resíduos sólidos. A 

etapa da distribuição envolve o transporte dos produtos durante e após sua produção e 
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para o varejo, gera a emissão de gases poluentes e discussões sobre o pagamento de 

salários e da qualidade de vida de pessoas (trabalhadores). O uso dos produtos agrega o 

usuário como corresponsável do ciclo de vida dos produtos, desde o momento da compra, 

consertos e reformas que ampliam o tempo de uso, manutenção (lavar e passar) traz 

questões como consumo de água, produtos químicos e energia. A etapa final da vida ou 

descarte aponta discussões sobre as responsabilidades de todos os envolvidos no 

processo e de toneladas de resíduos sólidos têxteis no lixo. Entendeu-se que em todas as 

etapas são gerados impactos ambientais e sociais, tornando a indústria da moda a segunda 

mais poluente, bem como, identificou-se ações e pesquisas em cada uma das etapas 

vislumbrando ações mais sustentáveis. 

A etapa que mais chamou atenção da equipe foi o design, o momento no qual 

tudo se inicia e ocorre a seleção da matéria-prima ou material têxtil para produzir a peça do 

vestuário. Pesquisadores apontam possibilidades de produzir e cultivar materiais têxteis 

para que cresçam de maneira natural. A equipe selecionou artigos, e passou a cultivar um 

material biodegradável, o scoby, um tipo de couro vegano, proveniente da produção da 

bebida probiótica, o kombucha. 

Este relato de experiência apresenta alguns dos resultados desse experimento, 

de cultivo, secagem e teste de costurabilidade para construção de peças de roupa 

conceituais, em andamento. Quanto ao cultivo do material biodegradável a equipe obteve 

êxito gerando amostras do scoby com teste de costurabilidade positivo, porém com desafios 

na sua produção com a espessura e simetria adequadas. O surgimento de mofo na etapa 

de secagem do scoby que são fatores que comprometem a resistência que favoreça a 

manutenção do material e o uso no vestuário. A equipe está disposta a desenvolver uma 

peça do vestuário conceitual. 

Entende-se a relevância da pesquisa junto ao ensino médio, viabilizando 

ampliação das percepções sobre a realidade que o cerca e do sistema de moda e vestuário, 

possibilitando a vivência de experimentos para intervir na realidade e exercitar a curiosidade 

intelectual, o pensamento crítico e a criatividade. 

Parte desta pesquisa foi apresentada em formato de banner no Congresso 

Internacional de Sustentabilidade em Têxtil e Moda - Sustexmoda 2020, com o título Ciclo 

de vida dos produtos de moda: uma experiência de cultivo de material biodegradável. 

 

2 METODOLOGIA 

 

ISSN: 2526-4044   p.  726 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram adotados métodos de pesquisa 

exploratória, qualitativa e descritiva de natureza aplicada. Para os registros da pesquisa 

tem sido utilizado o caderno de ideias (sketchbook) com anotações, cronograma de 

atividades, fotos, colagens dos desafios e insights para possíveis soluções, bem como, um 

espaço coletivo para o trabalho online. 

A equipe iniciou o levantamento de informações com buscas sobre o processo 

de fabricação de um produto de moda e vestuário em referências físicas e digitais, na qual 

foi identificado o ciclo de vida dos produtos de vestuário (GWILT, 2014; SALCEDO, 2014). 

Para consolidar possibilidades e informações houve a participação das estudantes em um 

evento científico sobre moda e sustentabilidade, o Eco Fashion, na Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC) e visita técnica em uma empresa local, de grande porte do 

setor do vestuário. 

Com a análise das informações obtidas no levantamento bibliográfico e nas 

pesquisas campo, a equipe identificou que no design, a primeira etapa do ciclo de vida de 

um produto de moda seria a mais relevante para desenvolver um experimento no qual o 

material não seja tecido, e sim, possa ser cultivado e cresça (DIVAROLYC, 2017). Iniciou-

se o desafio de cultivar o scoby, em um processo de fermentação de chás para a produção 

da bebida probiótica kombucha. A fermentação é feita pelo scoby que é suspenso em um 

chá (que contenha naturalmente cafeína), uma porção de kombucha e o açúcar. 

Usualmente este preparo é colocado em recipiente de vidro esterilizado e deve ser mantido 

em ambiente fresco e escuro, em temperatura ambiente para que os microrganismos 

possam se reproduzir. Ao fim do processo da fermentação que dura cerca de 10 dias, o 

scoby é o colhido e colocado para secagem no sol ou em forno com baixa temperatura. 

Ao ser colhido e seco forma uma fibra maleável, com odor de fermentação e 

características físicas similares ao couro animal. O scoby tem a textura gelatinosa e 

maleável, resistente de acordo com sua espessura. Na primeira fase da pesquisa, a equipe 

conseguiu amostras de kombucha e de scoby, os testes foram realizados em casa, 

conforme orientações encontradas nas referências pesquisadas. Foram utilizados 

diferentes tipos de chá como flores de hibisco, chá preto e das folhas do chá verde, 

dependendo das quantidades e do tipo de chá, o líquido resulta em uma coloração 

diferente, entre o marrom e o avermelhado, consequentemente interfere na cor do scoby. 

 

Figura 01 – Etapas do cultivo do scoby, preparo do chá e amostra de costurabilidade 
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Fonte: elaborado pelas autoras 

 

No processo de secagem percebeu-se que dependendo da espessura do scoby 

ele poderia ser quebradiço ou maleável. Nas amostras mais espessas, foram feitos testes 

costura na máquina reta, modelo industrial. 

Por conta do covid-19, houve adequações no planejamento e cronograma da 

pesquisa, que continua sendo realizada remotamente por cada estudante em casa. O 

experimento tem proporcionado o conhecimento palpável das teorias encontradas no 

levantamento bibliográfico, ampliando novas possibilidades de realmente cultivar uma 

matéria prima biodegradável e orgânica para aplicação nas peças de roupa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conhecer as referências e opiniões de diferentes autores somada a experiência 

de participar de evento relacionado ao tema, a visita na empresa onde são fabricadas as 

peças do vestuário, auxiliou nas conexões e compreensão dos estudos, oportuniza a troca 

com os demais colegas na apresentação da banca semestral no contexto educacional. 

 Entende-se que é fundamental conhecer as principais etapas do ciclo de vida 

dos produtos de moda com a literatura e em visitas técnicas, para viabilizar a compreensão 

do mundo real em torno da indústria da confecção do vestuário. Na ocasião da visita 

técnica, a entrevista com parte da equipe criativa, contribuiu para compreender a 

complexidade de cada uma das etapas do ciclo de vida dos produtos e visualizando o 

processo no local, bem como, da implantação de ações sustentáveis em um parque fabril. 

O atual modelo do desenvolvimento industrial apresenta um processo 

insustentável que causa impactos ambientais e sociais (SALCEDO, 2014). Ao observar o 

ciclo de vida de um produto do vestuário, percebe-se que há empreendimentos e pessoas 

envolvidos, gerando resíduos e impactos em todas as etapas, desde o design, criação e 

produção, distribuição e o uso dos produtos, até seu descarte, o fim da vida. Evidencia-se 

que os profissionais como o designer e o modelista devam compreender todo o ciclo de 
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vida dos produtos de moda. Da mesma maneira o consumidor, que ao adquirir um produto, 

torna-se responsável pela manutenção e cuidado dos produtos, e todos são 

corresponsáveis pelo descarte e impactos gerados no ciclo de vida dos produtos de moda 

(GWILT, 2014). Ambas as autoras destacam a responsabilidade da equipe criativa na 

produção dos produtos de moda, em especial na escolha dos materiais têxteis. 

Outra pesquisadora, Neri Oxman, apresenta no documentário “Abstract”, 

segunda temporada, no episódio Bioarquitetura, também propõe estudos sobre materiais a 

serem cultivados incluindo a mescla entre tecnologia e natureza. Oximan tem trabalhado 

com biocompostos da natureza, materiais biodegradáveis colocados na impressora 3D 

onde são construídas estruturas gigantes (ABSTRACT: ... 2017). 

A designer Young-A Lee (DIVAROLYC, 2017) tem cultivado o scoby, esse 

material biodegradável composto por microrganismos em uma massa de celulose, ele é 

descartado no processo de fabricação da bebida, mas tudo indica que pode ser colhido e 

seco formando uma fibra maleável e a possibilidade de uso no vestuário. Outros 

pesquisadores como Costa (2017), apontam a facilidade de produção e versatilidade de 

aplicação. O scoby mostra-se um promissor material sustentável. A autora relata que devido 

à facilidade de produção do scoby, deve ser incentivado seu uso para fins didáticos em sala 

de aula e pesquisas acadêmicas. 

A isso associa-se que a análise da produção do couro animal, de acordo com 

Rosa (2019), gera impactos ambientais severos, além de maus-tratos e a morte de animais. 

O uso de couro sintético, é também agressivo ao meio ambiente. 

A equipe disposta a acompanhar o desenvolvimento do material biodegradável, 

o scoby, identificou estudos de universidades, com o intuito de produzir matéria-prima de 

base sustentável. Diante das possibilidades de experimentar uma das etapas do ciclo de 

vida, optou-se pelo cultivo e observação do desenvolvimento deste material, visto que a 

escolha e produção dos materiais aplicados na confecção dos produtos de vestuário são 

apontados como responsáveis pela poluição e acúmulo de resíduos sólidos nos lixões. 

Na realização do cultivo do scoby iniciado com receita para produzir o kombucha, 

desde o preparo do chá, formas de armazenamento, necessidade de tempo e detalhes de 

temperatura interferem na geração do material em determinada espessura. Identifica-se 

que o ideal seria a continuidade em ambiente controlado, como nos laboratórios do IFSC, 

mas devido a necessidade de isolamento social, não será possível. 

Após a colheita, o scoby deve secar, podendo ser de maneira natural ou em 

ambiente de calor, foi utilizado um forno elétrico caseiro com baixa temperatura. O tempo 

ISSN: 2526-4044   p.  729 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

de secagem varia de acordo com o calor e a espessura do scoby. Houve dificuldades na 

secagem natural, devido ao clima invernal e úmido da região, atrasando o processo de 

secagem, criando bolor e mofo após algum tempo. Para a questão do bolor, encontrou-se 

indícios de uma infusão do chá com adição de vinagre ou com canela, mas os estudos 

estão em desenvolvimento, agora com o apoio de um professor, doutor em biologia. 

 Após esta etapa, o scoby deve ser seco e então testado em protótipos com 

técnicas de costura e modelagem. Na realização dos testes de costurabilidade, o material 

é de fácil manuseio, aceitando a costura em máquina reta industrial e constitui boa 

resistência. Quando expostos à variação de temperatura, como o frio do inverno, 

dependendo da espessura do material proveniente do scoby, o tornam quebradiço. Indícios 

apontam que a espessura do novo scoby, possa estar relacionada à quantidade de 

panquecas, scoby, presentes no recipiente. 

A experiência com o cultivo do material biodegradável tem sido positiva. Todavia, 

há obstáculos para serem superados como: desenvolver scoby em outros formatos e 

tamanhos; do tempo que levaria a produção em escala; manutenção do material de forma 

que permaneça biodegradável; adesão dos consumidores e a alta absorção de umidade, 

tornando o material menos durável. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na ocasião, a entrevista junto a equipe criativa da empresa local, oportunizou a 

compreensão da complexidade que é a implantação da sustentabilidade no parque fabril 

existente. As vivências em campo no evento científico e na visita técnica para conhecer os 

processos da fabricação de peças de roupa na empresa tornaram os conhecimentos 

significativos, unindo funções instrumentais e intelectuais. 

A etapa de cultivo e observação do desenvolvimento do scoby, tem 

proporcionado o conhecimento palpável das teorias na proposta de novas possiblidades de 

matéria prima biodegradável e orgânica para aplicação nas peças de roupa. O scoby 

mesmo com a textura gelatinosa e espessa, ao secar torna-se fina, quase transparente e 

necessita manter a caraterística maleável para que viabilize a costura. 

 Ao ser colhido e seco, o scoby tem odor de fermentação e características físicas 

similares ao couro que necessitam de tratamento para que sejam aplicados e aceitos pelo 

usuário. Há necessidade de desenvolver pesquisas controladas e mais precisas sobre as 

receitas e uso de diferentes tipos de chá e da sua coloração resultante. 
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Após a colheita, o scoby deve secar, podendo ser de maneira natural ou em 

ambiente de calor, houve dificuldades na secagem natural, devido ao clima úmido da região 

na época de inverno, atrasando o processo de secagem, favorecendo o bolor e o mofo após 

algum tempo. Quando expostos à variação de temperatura, como o frio do inverno, 

dependendo da espessura do material proveniente do scoby, o tornam quebradiço. Na 

realização dos testes de costurabilidade, o material é de fácil manuseio, aceitando a costura 

em máquina reta industrial e constitui boa resistência. 

O tema é complexo, desafiador, indica a necessidade da continuidade de 

pesquisas que estimulem a reflexão e comunicação das vivências em cada uma das etapas 

do ciclo de vida dos produtos de moda, aproximando os espaços educacionais, sociais e 

empreendimentos econômicos. 

 

REFERÊNCIAS 

 
ABSTRACT: The Art of Design. Produção de Netflix. Cambridge - Massachusetts: 
Radicalmedia e Tremolo Productions, 2017. (43 min.), son., color. Legendado. Série Ep. 
2: Neri Oxman - Bioarquitetura. Disponível em: <https://www.netflix.com/title/80117470>. 
Acesso em: 08 out. 2019. 
 
COSTA, PZR da C.; BIZ, Pedro. Cultivando materiais: o uso da celulose bacteriana no 
design de produtos. Anais do 3º Simpósio de Pós-Graduação em Design da ESDI, 
2017. 
 
DIVAROLYC. Chá de kombucha pode ser usado para criar roupas, sapatos e bolsas. 
24 Out. 2017. Disponível em: <https://divaholic.com.br/biocouture/cha-kombucha-para-
criar-roupas-sapatos-e-bolsas/>. 
 
GWILT, Alison. Moda sustentável: um guia prático. 1 edição. São Paulo: Gustavo Gili, 
2014. 
 
ROSA, Kaynan Silva da. Aproveitamento no mundo da moda:" Couro Vegano". 
Tecnólogo em Design de Moda-Florianópolis, 2019. 
 
SALCEDO, Elena. Moda ética para um futuro sustentável. Barcelona, 2014. 

ISSN: 2526-4044   p.  731 de 986

https://divaholic.com.br/biocouture/cha-kombucha-para-criar-roupas-sapatos-e-bolsas/
https://divaholic.com.br/biocouture/cha-kombucha-para-criar-roupas-sapatos-e-bolsas/


9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM PARA PAVERS 
PRODUZIDOS COM AGREGADOS RECICLADOS 

Gabriela Martins Dagostin¹, Morgana Bonfante Fávaro², Bruna Just Meller3
,
  

Diego Haltiery dos Santos4,*  
 

1 IFSC-Criciúma/Departamento do Curso Técnico em Edificações/Discente/gabriela.md@aluno.ifsc.edu.br 
2 IFSC-Criciúma/Departamento de Eng. Civil/Discente/morgana.bf@aluno.ifsc.edu.br 

3 IFSC-Criciúma/Departamento de Eng. Civil/Docente/bruna.meller@ifsc.edu.br 
4 IFSC-Criciúma/Departamento de Eng. Civil/Docente/diego.haltiery@ifsc.edu.br; * autor correspondente 

 
 

Resumo: A construção civil tem grande influência na economia do país, porém também é geradora de grande 
percentual de resíduos, causando impactos ambientais quando há descarte inapropriado. A aplicação desses 
resíduos, depois de tratados, e na forma de agregados miúdos e graúdos vem sendo pesquisada em 
concretos, argamassas e na pavimentação. A análise bibliográfica mostrou que os agregados reciclados 
tendem a ter menor resistência mecânica e alto percentual de finos. Porém, seguindo os devidos processos 
normativos e adequando a dosagem, observa-se que os recursos naturais podem ser substituídos de maneira 
mais econômica por estes resíduos, podendo ser utilizados em elementos pré-moldados para pavimentação 
(pavers). No entanto, sua qualidade em relação ao acabamento e resistência mecânica tem sofrido grande 
variabilidade em função de parâmetros de processamento e moldagem. Dessa maneira, o objetivo deste 
trabalho consistiu na avaliação teórica da influência dos procedimentos de moldagem para pavers usados na 
pavimentação através de uma pesquisa qualitativa e exploratória, que servirá como base para futuros 
trabalhos. Analisou-se a influência no estado fresco, no qual o manuseio das peças, a trabalhabilidade e o 
acabamento são essenciais para um bom resultado e aceitação no mercado. Também se analisou o estado 
endurecido, que busca atingir as resistências necessárias e obter um menor preço para ter um produto mais 
competitivo. Os procedimentos de moldagem pesquisados envolveram a fabricação manual, produção em 
moldes plásticos ou em formas e vibro-prensas. Os resultados indicam clara influência da moldagem na 
qualidade dos pavers, porém não foi encontrado uma correlação numérica entre os métodos ou qual o 
procedimento mais indicado para a produção de pavers com RCD’s. Além disso, não se encontrou na 
literatura uma dosagem para pavers com o uso do RCD que atende o uso rodoviário, resistência mínima de 
35MPa, adequado para tráfegos leves. Sendo assim, novos estudos devem ser realizados para que estas 
informações possam ser obtidas e replicadas pelo setor produtivo.  
 
Palavras-Chave: Moldagem, Processamento, Pavers, RCD’s, Sustentabilidade.  
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar de seu ritmo ter diminuído nos últimos anos, a construção civil ainda tem 

um alto papel na economia brasileira, fazendo com que surjam diversas oportunidades de 

emprego na área. Analisando por um outro ponto de vista, esse setor também é 

responsável por grande parte dos resíduos gerados no país, correspondendo até 60% dos 

resíduos sólidos urbanos (ABRECON, 2020). Além disso, conforme o Instituto Brasileiro de 

Mineração (IBRAM, 2020), são consumidos cerca de 25% dos recursos naturais não 

metálicos disponíveis no Brasil, percentual que mostra a alta exploração de matéria-prima 

usada na construção civil. Dessa forma, além de extrair recursos da natureza e 

consequentemente risco de esgotamento das jazidas e reservas naturais, há grandes 

volumes de resíduos são gerados pelo setor.  

A busca por um destino para esse grande número de resíduos é frequentemente 

estudada e os aterros sanitários são apontados como uma solução para esse problema. No 
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entanto, não são suficientes, pois existe uma enorme quantidade de rejeitos, fazendo com 

que sua vida útil seja reduzida. Além disso, também deve-se levar em consideração os 

diversos impactos ambientais causados pelo seu descarte inadequado, como a criação de 

um ambiente propicio a proliferação de doenças, enchentes, desvalorização do espaço e o 

fechamento de vias (HOOD, 2006).  

Os estudos para a utilização de Resíduos da Construção e Demolição (RCD’s) 

tiveram início em 1946. Segundo o artigo nº 307 da CONAMA (2002), esses resíduos são 

definidos como provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos. Contendo em 

sua composição uma grande variabilidade de materiais que vão desde fragmentos de 

concreto de cimento Portland, argamassas, blocos de alvenaria, até telhas e placas 

cerâmicas, aço, plástico, papel e madeira. 

No Brasil, as pesquisas com RCD’s começaram a ser realizadas na década de 

80, mostrando em seus primeiros resultados a possibilidade de serem empregados em 

argamassas, concretos e pavimentos. Atualmente, muitas pesquisas são feitas com o 

objetivo de agregar cada vez mais sua utilização na construção civil, como matéria-prima 

alternativa, tendo em vista que esse material pode ter reaproveitamento bastante 

significativo (ANGULO, 2005; SANTOS, 2008; ABRECON, 2020).  

Para que esses resíduos sejam utilizados corretamente pelo setor da construção 

civil, usinas de reciclagem têm sido criadas (fixas ou móveis). No Brasil, as primeiras usinas 

de reciclagem começaram a surgir em 1991, porém ainda há um pequeno número 

espalhado pelo país com sua maioria concentrada no Estado de São Paulo (54%), e apenas 

3% delas estão localizadas no estado de Santa Catarina (ABRECON, 2015). 

 Através de processos de beneficiamentos simples, os resíduos se tornam 

adequados para utilização após comprovação por ensaios realizados de acordo com as 

normas vigentes. Com a implantação das mesmas, é possível gerar novos empregos e 

promover o desenvolvimento sustentável de materiais para diversas áreas da construção 

civil, entre eles, os agregados miúdos e graúdos para concretos e argamassas. 

A utilização desses agregados em concretos não estruturais é comprovada 

(ABRECON, 2020), da mesma forma que também é possível a elaboração de pavers com 

esses materiais (MAGAGNIN FILHO, 2015). Os pavers são elementos pré-moldados feitos 

de concreto empregados na pavimentação, podendo ser de diversas formas e espessuras, 

sendo encaixados uns aos outros para se fixar. Por sua versatilidade e facilidade de 

aplicação, são muito utilizados na construção de pavimentos urbanos (SIMIELI, 2007). 

ISSN: 2526-4044   p.  733 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Os agregados provenientes dos RCD’s, devem ser analisados antes da 

realização de qualquer serviço, por possuírem diversos materiais em sua composição e por 

serem derivados de uma demolição. Sendo assim, a grande mistura de componentes pode 

alterar diversas propriedades e, por conseguinte, no produto final. 

Além dos materiais, os procedimentos de moldagem podem interferir 

significativamente nos resultados. Segundo Toma et al (2018) o tipo de moldagem pode 

reduzir aproximadamente 20% da sua resistência a compressão e, inclusive, o tipo de 

forma, plástica ou metálica, também é capaz de atuar negativamente. Desta forma, faz-se 

necessário uma melhor análise do tipo de moldagem a ser aplicada para produção de 

pavers utilizando agregados de RCD’s e sua influência nestes elementos.   

 

2 METODOLOGIA 

Nessa seção, serão apresentados os procedimentos metodológicos aplicados 

para a pesquisa desenvolvida no presente artigo. Conforme os métodos científicos que 

regem as pesquisas científicas, o método de pesquisa adotado caracteriza-se por uma 

pesquisa qualitativa. Quanto aos objetivos, a presente pesquisa foi caracterizada como 

pesquisa exploratória, esse tipo de pesquisa objetiva dar maior familiaridade sobre o tema, 

contribuindo para a definição de hipóteses que nortearão futuras pesquisa (GIL, 2008).  

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, empregou-se a pesquisa 

bibliográfica, procurando responder ao problema a partir de referências teóricas publicadas 

em livros, revistas, artigos científicos e em bases de dados. Uma das finalidades da 

pesquisa bibliográfica, segundo Koche (1999, p.122), é de “ampliar o grau de 

conhecimentos em uma determinada área, capacitando o investigador a compreender ou 

delimitar melhor um problema de pesquisa”. Foram realizadas buscas em base de dados 

como o Periódico Capes, repositórios de Universidades e em pesquisas já realizadas no 

IFSC-Criciúma. 

A NBR 9781 (2013) estabelece os requisitos e métodos de ensaio para aceitação 

de peças de concreto para pavimentação sujeita ao tráfego de pedestres, de veículos e 

áreas de armazenamento de produtos. A norma ainda estabelece parâmetros físicos como 

elevada resistência, acima de 35 MPa, baixa absorção (≤6%) e resistência ao desgaste 

superficial. Além disso para comercialização devem apresentar um bom aspecto estético.  

Dessa forma, o presente trabalho busca avaliar, por meio de uma revisão de 

literatura, a influência dos procedimentos de moldagem para elementos pré-moldados de 

ISSN: 2526-4044   p.  734 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

concreto utilizados em pavimentações e sua influência nas propriedades nos estados fresco 

e endurecido destes elementos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No momento em que os pavers encontram-se no estado fresco, as propriedades 

fundamentais associam-se ao manuseio ao longo da fabricação, a trabalhabilidade e ao 

acabamento final. Como nessa etapa os blocos são desmoldados, a consistência do 

concreto deve atender uma fácil moldagem e, posteriormente um fácil manuseio das peças, 

que dependerão do equipamento utilizado. 

Nesse estágio também deve-se atentar as sobras de concreto que prejudicam o 

formato do bloco, conhecidas como nata. Isso ocorre devido à grande parcela de água 

necessária, que deve ser regulada no fator água/cimento (HOOD, 2006). Além disso, nos 

concretos com agregados de RCD, observou-se um maior grau de aderência entre as 

partículas e também um maior problema em adensar a mistura nos moldes (SOUSA, 2001). 

No estado endurecido, os pavers devem estar aptos a suportar os esforços 

submetidos de acordo com a solicitação do local onde serão instalados, como a 

movimentação de pessoas e veículos. Nesse sentido, a NBR 9781 (2013) determina 

algumas características necessárias aos pavers de acordo com o local de utilização. A 

resistência característica à compressão (fck) mínima varia conforme a solicitação. Para 

tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha, o fck mínimo permitido 

é de 35 MPa. Já para tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir 

efeitos de abrasão acentuados, o fck mínimo passa a ser de 50MPa.  

Além disso, a estética dos pavers pode ser comprometida devido a absorção de 

água, que diminui a vida útil do produto. O bom acabamento das peças também é algo 

muito importante, de modo aos agregados graúdos não interferirem na superfície, deixando 

um acabamento liso e uniforme. Sendo assim, o maior objetivo a ser alcançado no estado 

endurecido é a criação de um bloco que cumpra com a resistência necessária, mas sem 

que implique em maiores custos (HOOD, 2006). 

Alguns autores, ao comparar os agregados de RCD com os agregados naturais, 

constataram que os provenientes de demolições possuem baixa resistência mecânica, 

tenacidade e densidade. Em relação aos agregados graúdos, notou-se uma queda na 

resistência do concreto, devido aos grãos pouco resistentes. Já os agregados miúdos 

possuem uma grande absorção, que está relacionada diretamente com a porcentagem de 

finos e a porosidade (VIANNA NETO, 2018; SCARPATO, et al, 2019; SOUZA, 2001).  
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A fabricação manual dos pavers depende completamente do trabalho braçal dos 

funcionários, os quais realizam o lançamento do concreto, que é caracterizado por uma 

consistência mais fluida que outros métodos. Além disso, também são responsáveis por 

controlar a prensagem através de sua própria força, que ao longo da produção dos blocos 

pode variar. Esse tipo de fabricação tem influência direta na produtividade e qualidade dos 

produtos (PURIFICAÇÃO, 2013). 

Outra possiblidade seria a produção de pavers em moldes plásticos, fôrmas, no 

qual o concreto é lançado manualmente pelo funcionário e permanece por no mínimo 24 

horas para adquirir a resistência necessária para ser desmoldado. Embora promova melhor 

acabamento o processo é dispendioso, pois há a necessidade de limpeza e lubrificação dos 

moldes constantemente (SANTOS, 2020).  

A fabricação dos pavers também pode ser realizada por máquinas do tipo vibro 

prensa, que utilizam um concreto mais “seco” (pouca fluidez), e que podem ser de 

diferentes formas, tamanhos, tipos de motor, quantidade de produção, maneira de 

alimentação, etc. Essas costumam ser pneumáticas ou hidráulicas, e recebem essa 

denominação pois seu mecanismo funciona por vibração ligada a prensagem. As máquinas 

com alimentadores, possuem o controle desde o preenchimento dos moldes, até o 

adensamento e liberação dos pavers (SOUZA, 2001; PURIFICAÇÃO, 2013; 

BITTENCOURT, 2012).  

Os elementos pré-moldados por vibro-prensa, embora seja um procedimento 

que demanda equipamentos mais caros, tende a ser o mais utilizado por empresas pois 

permitem alta produção e alto controle tecnológico (BITTENCOURT, 2012).  

Vários dos trabalhos encontrados relatam a importância do tipo de moldagem 

para os pavers observando as variações no aspecto estético. No entanto não se encontrou, 

de forma mais direta, uma relação entre o procedimento escolhido e o desempenho no 

estado endurecido para à resistência mecânica, absorção e desgaste superficial ou uma 

relação percentual entre os métodos. Ainda faltam informações que possam indicar se o 

uso de agregados de RCD’s para a produção dos pavers acrescentam mais uma variável 

nesta equação ou se descrevem tendências análogas aos materiais naturais.  

Desta forma, após a análise criteriosa das leituras realizadas, recomenda-se a 

execução de procedimentos laboratoriais quais possam sanar estas dúvidas e obter 

informações que possam orientar os setores produtivos e viabilizar maiores utilizações dos 

resíduos sólidos de construção atendendo as demandas técnicas normativas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso dos agregados de RCD, para produção de pavers, podem trazer 

benefícios para as empresas que as incorporam em seu processo e produtos. De um modo 

geral, resíduos podem substituir um recurso natural de uma maneira mais econômica, com 

boa qualidade e ainda reduzindo impactos ambientais. Com o aumento de seu consumo, 

sua popularidade aumenta e assim o consumo do resíduo se torna maior e, 

consequentemente, a demanda por ele também, contribuindo para a sua comercialização 

pelas empresas fornecedoras de RCD’s. Ademais, o desenvolvimento de práticas 

sustentáveis valoriza as empresas em sua política de marketing, obtendo destaque. 

Desta forma, para cada procedimento existe uma relação adequada de materiais 

finos para dar melhor acabamento, dosagem adequada para se obter os parâmetros físicos 

como a resistência, energia de prensagem, tempo de vibração e ajustes no fator a/c para o 

equipamento utilizado, de modo a se garantir qualidade e repetitividade do processo.  

Assim, os autores acreditam que o uso de RCD’s para produção dos pavers é 

uma alternativa viável mas deve ser feito respeitando suas características, adequando-o ao 

processo de modo a não subjugar o material, pois menores resistências podem ser devido 

ao material e teor de incorporação, mas também podem estar vinculadas a falhas no 

processo de moldagem e também de cura.  

Outro fator observado foi que os diversos autores relatados neste artigo não 

obtiveram resistências adequadas dos pavers utilizando RCD’s para uso em tráfegos leves, 

que exige resistência mínima de 35 MPa. Desta forma, também se recomenda uma análise 

laboratorial para o desenvolvimento de dosagens que, combinadas com procedimentos de 

moldagem e cura, possam produzir elementos mais resistentes.  
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Resumo: A mobilidade urbana sustentável está relacionada ao desempenho social, econômico e ambiental 
das cidades, fato que afeta diretamente a qualidade de vida da população. A presente proposta visa avaliar 
indicadores de mobilidade urbana sustentável da cidade de Florianópolis/SC, como número de acidentes no 
trânsito, frota de transporte público e individual, gastos familiares com transporte público e taxa de 
motorização. Para tal, indicadores ambientais e econômicos foram analisados utilizando-se como base 
informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores sociais foram analisados com 
base nas informações obtidas pela Polícia Militar Rodoviária de Florianópolis. Os dados avaliados 
demonstraram um aumento de 10,72 e 23,20% na quantidade de veículos públicos e privados no município 
de Florianópolis entre 2010 a 2018, respectivamente. Tal análise também permitiu constatar aumento de 7% 
da taxa de motorização de automóveis e diminuição de 46,56% no número de acidentes de trânsito no 
mesmo período de estudo. Economicamente, foi observado que mais de 18% do custo médio mensal dos 
habitantes da cidade de Florianópolis foi destinado para o transporte, sendo que as maiores despesas neste 
quesito foram referentes a combustível (5,62%), seguido da aquisição de veículos (4,82%) e manutenção 
e/ou compra de acessórios (3,9%). Embora preliminares, os dados deste trabalho poderão subsidiar a 
tomada de decisões mais assertivas visando o desenvolvimento de políticas públicas capazes de ampliar a 
mobilidade urbana de Florianópolis. 

 
Palavras-Chave: Mobilidade. Indicadores de mobilidade urbana sustentável. Florianópolis.  

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos 30 anos o Brasil viveu um grande processo de urbanização. 

Inúmeras pessoas optaram por transferir suas moradias do campo para os centros 

urbanos em busca de melhores oportunidades de emprego, renda e, consequentemente, 

qualidade de vida.  

Tal fenômeno pode ser claramente observado através dos dados publicados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde em 1940 apenas 31,3% 

da população brasileira residia em centros urbanos, passando para 84,4% em 2010 

(IBGE,2010). Dentro deste cenário de urbanização, as cidades brasileiras sofreram e 

continuam sofrendo transformações na dinâmica econômica, na demanda por moradia, na 

necessidade de trabalho e de mobilidade.  

Através da mobilidade urbana a população das cidades tem acesso a novas 

oportunidades, a equipamentos e serviços que as cidades oferecem, tais como escolas, 

hospitais, lazer e empregos (COSTA, 2003; GOMIDE, 2006). De acordo com Kneib 

(2012), existe uma série de variáveis que impactam e são impactadas pela mobilidade 

urbana, seja de forma direta, como os sistemas de transporte, uso e ocupação do solo; ou 

indireta, como variáveis ambientais e econômicas. 
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Neste contexto de crescimento das cidades, a falta de mobilidade faz com que 

pessoas julguem como insatisfatória a qualidade dos sistemas de locomoção (BNDES, 

2015). Tais julgamentos provavelmente estão relacionados com o aumento nos tempos 

de viagens, congestionamentos, aumento da poluição, desperdício de energia, acidentes, 

mortes e aumento da frota de veículos particulares em circulação (BOARETO, 2008).  

Visando mitigar estes problemas, conceitos de sustentabilidade podem ser 

aplicados. Por meio da mobilidade sustentável pode-se auxiliar a população dos centros 

urbanos a obter um melhor entendimento das necessidades de acessibilidade e 

mobilidade atuais e futuras com reflexos positivos nas dimensões ambiental, econômica e 

social. Segundo Campos (2005) a mobilidade dentro da visão da sustentabilidade pode 

ser alcançada sob dois enfoques: um relacionado com a adequação da oferta de 

transporte ao contexto socioeconômico e outro relacionado com a qualidade ambiental.  

Mediante esta problemática, a presente proposta visa avaliar indicadores 

sociais, econômicos e ambientes da cidade de Florianópolis/SC, como número de 

acidentes no trânsito, frota de transporte público e individual, gastos familiares com 

transporte público e taxa de motorização. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa 

Catarina, localizada na região Sul do Brasil. Atualmente, Florianópolis possui uma 

população de 500.973 habitantes, com uma densidade demográfica de 623,68 hab./km² 

(IBGE, 2019).  

 

Figura 01 – Fluxograma dos indicadores sociais, econômicos e ambientais 

avaliados na cidade de Florianópolis no período de 2010 a 2018. 
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Neste trabalho foram avaliados indicadores de mobilidade urbana sustentável 

da cidade de Florianópolis sob o ponto de vista econômico, social e ambiental (Figura 01). 

Sob o ponto de vista social foram avaliados o número de acidentes de trânsito(CPMR, 

2019), bem como a evolução do transporte público e individual da cidade no período de 

2010 a 2018 (DETRAN, 2019). Do ponto de vista econômico foi quantificado o orçamento 

familiar gasto com transporte (IBGE, 2018, UDESC,2019)  e do ponto de vista ambiental 

foi determinada a taxa de motorização de Florianópolis ao longo dos anos deste estudo 

(Figura 01) (CONRADO, 2007; IBGE, 2019).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Indicador Social 

Na Tabela 01 pode ser observado a divisão dos modais de transporte público e 

individual e quantidade de acidentes de trânsito da cidade de Florianópolis, Santa 

Catarina, no decorrer dos anos de 2010 a 2018.  

Ao analisar os dados referentes ao transporte coletivo pode ser observado que, 

neste período, a quantidade de veículos ônibus e micro-ônibus média foi de 2838,56. Este 

modal apresentou um aumento na sua frota de 10,7%, passando de 2499 veículos para 

2767, no período de 2010 até o ano de 2018, respectivamente.  

Comportamento semelhante pode ser observado com o tipo modal automóvel, 

transporte individual, que por sua vez aumentou 21,13%, no decorrer dos anos de 2010 a 

2018, apresentando um valor médio de 213283. 

Ao se tratar das motocicletas, também categorizadas como transporte individual, é 

observado um valor médio de 49999,67. Este modal aponta um aumento de 32,54%, 

chegando a um valor máximo de 55609 no ano de 2018.  

O número de acidentes de trânsito de Florianópolis apresentou uma redução de 

46,56% entre 2010 a 2018 (Tabela 01).  

A taxa de mortalidade por acidente de motocicletas em Florianópolis variou de 

4,04 para 1,8/100.000 habitantes entre 2010 e 2019. Para o automóvel, essa taxa de 

mortalidade também sofreu variações, apresentando o valor máximo de 2,85/100.000 

habitantes no ano de 2010 e um valor mínimo de 0,60/1000.000 habitantes em 2019. A 

taxa de mortalidade total, que além de motocicletas e automóveis, leva em conta outros 

modais, tais como transporte coletivo e de cargas, também reduziu consideravelmente, 

passando de 9,26/100.000 habitantes para 2,4 /100.000 habitantes de 2010 para 2019.  
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Tabela 01 – Total da frota do transporte coletivo e individual e número de acidentes de 
Florianópolis no período de 2010 a 2018.  

ANO 
TRANSPORTE 

COLETIVO 
TRANSPORTE INDIVIDUAL TOTAL DE 

ACIDENTES 
AUTOMÓVEL MOTOCICLETA 

2010 2499 189008 41955 2627 
2011 2605 197766 45626 2609 
2012 2805 205458 47077 2485 
2013 2903 212727 48993 2344 
2014 3126 217468 50606 2090 
2015 3017 220371 52418 1724 
2016 2960 222505 53325 1608 
2017 2865 225302 54388 1455 
2018 2767 228942 55609 1404 

Média 2838,56 213283 49999,67 2038,44 
Máximo 3126 228942 55609 2627 
Mínimo 2499 189008 41955 1404 

Fonte: Adaptado DETRAN (2002-2018). Dados fornecidos pelo Comando de Policiamento Militar Rodoviário 
(CPMR, 2019).  

 

 

3.2 Indicador Econômico 
Ao se tratar especificamente de despesas com locomoção, evidencia-se que 

16,3% da renda da população residente na região sul do Brasil é destinada ao transporte 

(Figura 02). Em Florianópolis, os resultados obtidos indicaram que mais de 18% do custo 

médio mensal de seus habitantes é destinado para locomoção, sendo que as maiores 

despesas estão relacionadas com combustível (5,62%), seguido da aquisição de veículos 

(4,82%) e gastos com manutenção e/ou compra de acessórios (3,9%).  

 

Figura 02 – Despesa familiar mensal com transporte da região Sul e da cidade de 

Florianópolis referentes ao ano de 2017-2019. 

 

Fonte: Dados adaptados IBGE (2018), UDESC (2019). 

 
3.3 Indicador Ambiental 

A taxa de motorização é um comparativo entre o número de habitantes e o 

número de veículos de um local ou país. É esperado que quanto maior a taxa de 

motorização, maior será a quantidade de pessoas que possuem veículos, fato que pode 
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aumentar a possibilidade de problemas, incluindo acidentes, decorrentes da circulação de 

automóveis (ROCHA; SCHOR, 2013).  

A taxa de motorização de veículos no período analisado, em Florianópolis, 

apresentou um aumento de 7% entre 2010 para 2018, passando de 43,02% para 46,00%, 

respectivamente. O aumento mais expressivo ocorreu entre 2011 para 2012 onde a taxa 

de motorização passou de 44,48 para 45,87%, respectivamente (Figura 03). Embora 

detectado um aumento expressivo na taxa de motorização, não houve aumento do 

número de acidentes durante o período avaliado. 

 

Figura 03 – Evolução da taxa de motorização de automóveis de Florianópolis no 

período de 2010 a 2018.  

 
Fonte: Dados adaptados IBGE (2018). 

 
A partir dos dados apresentados observa-se que a urbanização se apresenta 

como um dos processos dominantes na contemporaneidade. De acordo com relatório das 

Nações Unidas, no ano de 2014, cerca de 54% da população mundial habitava áreas 

urbanas, número que poderá ser superior a 66% em 2050 (UNITED NATIONS, 2014). À 

medida que as cidades crescem, também aumentam os desafios ambientais, econômicos 

e sociais vinculados a mobilidade urbana. Evidencia-se, desta forma, a necessidade de 

implantação de princípios e diretrizes de sustentabilidade (ASSUNÇÃO, 2012, 

BALDRAIA, 2019).  

Sob o ponto de vista socioambiental, observa-se o uso cada vez mais intenso 

do transporte motorizado individual pela população brasileira (LESSA et al., 2019). 

Estimativas indicam que quase metade dos domicílios brasileiros (47%) dispõe de 

automóveis ou motocicletas para deslocamento de seus moradores (MARTINS, 2011). 

Fato que provoca a deterioração das condições de mobilidade dos grandes centros 

urbanos, principalmente em função do número de acidentes de trânsito com vítimas, dos 
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congestionamentos urbanos e também dos poluentes veiculares (HOFFMANN, M. H et 

al.,  2007; CARVALHO; PEREIRA, 2011; LESSA et al., 2019). 

Além disso, a deficiência de infraestrutura viária, segundo Martins et al. (2013) 

pode ser considerada um dos fatores que afeta a taxa de mortalidade no trânsito. No 

Brasil, os óbitos relacionados a acidentes de trânsito chegam a representar cerca de 30% 

de todos os acidentes causados por causas externas, com uma taxa de mortalidade de 

23,5 por 100.000 habitantes (REICHENHEIM et al., 2011). Apesar de evidenciarmos uma 

diminuição na taxa de mortalidade no trânsito nas principais vias da cidade de 

Florianópolis, é necessária a busca constante por maior segurança, com baixos índices 

de acidentes e números reduzidos de vítimas, principalmente com lesões graves e fatais 

(CARMO et al., 2019).   

Embora detectado a diminuição do número de acidentes, cabe destacar que 

Florianópolis apresentou um aumento no tempo de deslocamento casa-trabalho-casa, 

atingindo um valor médio de 110 minutos no ano de 2012 (FIRJAN, 2015). Tais fatores 

impactaram economicamente em 2,2% quando analisado a produção sacrificada, 

fenômeno relacionando com o aumento do tempo de deslocamento (FIRJAN, 2015). 

Parte dos problemas de mobilidade das cidades, tais como os evidenciados em 

Florianópolis, podem também estar vinculados às alterações econômicas. Observa-se 

segundo Carvalho (2011) que o aumento da renda das famílias também contribuiu para o 

avanço do transporte individual, já que há uma maior propensão das famílias brasileiras 

para comprometer renda com a aquisição e o uso do transporte privado, em comparação 

com o uso do transporte coletivo urbano. 

Logo, para satisfazer a demanda pela mobilidade sustentável, que visa uma 

melhor qualidade econômica, social e ambiental, é necessário investimento em 

infraestrutura, implantação de novas estratégias que reduzam a demanda de viagens, 

principalmente por transporte individual e implantação de sistemas de transporte coletivos 

mais adequados e associados ao contexto socioeconômico da região (CAMPOS, 2006).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora preliminares, os dados iniciais deste trabalho poderão subsidiar a 

tomada de decisões mais assertivas visando o desenvolvimento de políticas públicas 

capazes de ampliar a mobilidade urbana de Florianópolis. Cabe destacar que, além de 

investimentos em infraestrutura, estudos visando a implantação de novas estratégias que 

reduzam a demanda de viagens e implantação de sistemas de transporte coletivos mais 
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adequados, associados ao contexto socioeconômico da região, são pontos que precisam 

e devem ser considerados. 
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Resumo: Nas últimas três décadas constatou que a geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) aumentou 
consideravelmente três vezes mais rápido que o crescimento populacional, estima-se que se o ritmo atual de 
consumo e geração de RSU for mantido, em 2050 a humanidade somará em torno de 9 bilhões de habitantes 
e 4 bilhões de toneladas de resíduos gerados anualmente. Em 2018 no Brasil foram gerados cerca de 79 
milhões de RSU, sendo que 50% desse total produzido são resíduos orgânicos e deste montante, cerca de 
40,5% (43,3 milhões de toneladas) são destinados a locais inadequados como lixões ou aterros controlados, 
oferecendo riscos à saúde pública e impactos adversos ao meio ambiente. O principal método de reciclagem 
dos resíduos orgânicos é a compostagem, podendo ser realizada em sistemas abertos e fechados em um 
período aproximado entre 90 a 120 dias, quando feita da forma tradicional. Este trabalho teve como objetivo 
analisar a ação de três tipos de inoculantes no processo de compostagem em baldes: iogurte probiótico, leite 
fermentado e kefir, tendo como base para análise os parâmetros temperatura, umidade e pH. Ao final do 
processo constatou-se que os melhores resultados foram obtidos pelo iogurte probiótico, seguido do Kefir e 
por fim o leite fermentado. 
 
Palavras-Chave: resíduos orgânicos, inoculantes, reator biológico, compostagem. 

 
1 INTRODUÇÃO 

A Gestão inadequada dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é um problema 

universal, proveniente do alto consumo em conjunto com o crescimento populacional e o 

desenvolvimento das cidades. Atualmente a humanidade produz em média 2,1 bilhões de 

toneladas de resíduos por ano, com geração per capita variando de 0,11 a 4,54 kg/hab/dia 

(KAZA et al., 2018). 

No ano de 2018 o Brasil gerou cerca de 79 milhões de toneladas de RSU, com 

uma geração per capita de 0,96 kg/hab/dia deste montante 59% tiveram uma disposição 

adequada, mas 40,5 % ou seja 43,3 milhões de toneladas ainda são destinados a locais 

inadequados como lixões ou aterros controlados (ABRELPE, 2018/2019; SNIS, 2018). 

A composição gravimétrica dos RSU no Brasil é de 23% para o vidro, 3% para 

metal, 9% para papel/papelão, 13% para o plástico, 22% para outros e 50% para os 

resíduos orgânicos, concluindo-se que, metade de todo resíduo gerado no ambiente urbano 

é orgânico, sendo que menos de 2% da fração orgânica é destinada para a compostagem. 

(ABRELPE, 2017; SNIS, 2018). 

Os municípios da região Sul do Brasil geraram, em 2018, a quantidade de 22.586 

ton/dia de RSU, das quais 95% foram coletadas. Dos resíduos coletados na região, 29,4% 

foram encaminhados para lixões e aterros controlados (ABRELPE, 2018/2019; IMA, 2020). 

O município de Garopaba está situado na região Sul de Santa Catarina com uma 

população de 23.579 e possui uma área territorial de 114,773 km². Segundo o Governo 

Municipal de Garopaba, o turismo é a principal fonte de economia. Na baixa temporada a 
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cidade gera cerca de 800 ton/mês, na alta temporada de dezembro a fevereiro ocorre um 

aumento de pelo menos 1.500 de ton/mês (CHEIDDE, 2018; IBGE, 2020). 

O destino inadequado dos resíduos orgânicos geram impactos adversos ao meio 

ambiente e oferecem riscos à saúde pública quando despejado em lugares sem controle 

ambiental como os lixões ou aterros controlados. Estes resíduos, quando em contato com 

a água acabam gerando o lixiviado e gases que podem comprometer e causar efeitos de 

poluição atmosférica e a contaminação das águas subterrânea. Os métodos mais comuns 

de tratamento da fração orgânica são o sistema de biodigestores anaeróbios e o sistema 

aeróbio através da compostagem (GOMES, 2019). 

A compostagem é um processo de decomposição da fração orgânica dos 

resíduos, efetuada por microrganismos aeróbios, o qual ocorre em três etapas: Fase inicial 

ou termofílica, onde há liberação de calor e rápida elevação da temperatura. Nesta fase a 

maior parte da matéria orgânica é degradada em cerca de 40 dias por bactérias termofílicas 

que atuam há uma temperatura de 45°C a 65°C. A próxima fase é a de oxidação ativa ou 

mesofílica, onde ocorre a degradação das substâncias orgânicas mais resistentes. Nesta 

fase a temperatura varia entre 20°C a 40°C e reduz gradativamente por cerca de 90 dias 

até entrar na última fase, a maturação, na qual a temperatura e relação C/N se estabilizam, 

o pH é neutro e há baixa atividade microbiana. Esta fase tem duração de 30 dias. O tempo 

e qualidade do composto final depende do comportamento de alguns parâmetros ao longo 

do processo, como por exemplo o uso de inoculantes (microrganismos) para otimização do 

processo, a relação carbono / nitrogênio (C/N) ideal que deve ser de 30/1, o teor ótimo de 

umidade entre 40 e 60% e a temperatura ótima entre 50 ºC a 55 ºC. Normalmente o 

processo dura entre 90 a 120 dias, dependendo das condições do tempo (ABNT, 1996; 

BRASIL, 2017; PROSAB, [s.d.]; SENAR, 2009). 

Entre os sistemas de compostagem, destacam-se os o sistema abertos de leiras 

revolvidas (windrow), leiras estáticas aeradas (static pile) e os sistemas fechados de 

reatores biológicos de fluxo vertical, de fluxo horizontal e de bateladas (In-vessel). Desses 

sistema de leiras revolvidas é o mais simples e exequível, pois os resíduos são dispostos 

sobre leiras, e a aeração da massa de resíduos pode ser feita através do reviramento 

manual (PROSAB, [s.d.]). 

Portanto, este trabalho teve como objetivo analisar a ação de três tipos de 

inoculantes no processo de compostagem em baldes, tendo como base para análise os 

parâmetros de temperatura, umidade e pH, apresentados nos relatórios elaborados pelos 

alunos do curso de Gestão Ambiental (2018), Biotecnologia e Controle Ambiental do IFSC 
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– Campus Garopaba, com finalidade de identificar qual inoculante apresenta melhor 

resultado para compostagem de baldes. 

 

2 METODOLOGIA 

A primeira etapa do processo foi a produção do inoculante em laboratório, 

utilizando o leite pasteurizado como base e como fonte de microrganismos foram utilizados 

os seguintes produtos: kefir, leite fermentado e iogurte probiótico. 

Com a ajuda de um funil transferiu-se 250 ml de leite e 1,5 ml de iogurte 

probiótico para um erlenmeyer e anotou-se no mesmo o nome do inoculante. Em seguida 

colocou-se um tampão e enrolou-se o erlenmeyer em plástico filme. Repetiu-se a mesma 

operação para o kefir e leite fermentado. 

Os erlenmeyers foram colocados dentro de potes de vidros, os quais foram 

fechados e lacrados com plástico filme, com uma vela acesa em seu interior para criar um 

ambiente anaeróbio e posteriormente foram encaminhados para a estufa com temperatura 

de 37°C onde permaneceu por aproximadamente uma semana. 

Para simular a técnica de leiras revolvidas em ambiente controlado montou-se 

uma composteira com baldes de 15 L onde no balde superior armazena-se resíduos a 

serem compostados e no balde inferior é realizada a coleta do lixiviado. No balde superior 

foram realizados furos na parte superior, para permitir a passagem de ar atmosférico e furos 

no fundo para permitir a passagem do lixiviado para o balde inferior. 

A montagem das pilhas ocorreu intercalando entre camadas de resíduos ricos 

em carbono com resíduos rico em nitrogênio com a proporção de 2/3 de material seco (rico 

em carbono) e 1/3 de material úmido (rico em nitrogênio). Os inoculantes foram introduzidos 

quando as camadas chegaram ao meio da pilha. 

No total foram produzidas três composteiras cada uma com um inoculante 

diferente. A manutenção foi realizada a cada quinze dias, onde verificava-se a medição da 

temperatura, umidade e pH e fazia-se o revolvimento da massa quando necessário. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nos monitoramentos foram agrupados e passaram por 

tratamento estatístico, conforme observado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Síntese dos resultados obtidos durante o monitoramento da compostagem 

ISSN: 2526-4044   p.  750 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Fonte: Próprio autor 

 

Como mostra a Figura 2, não houve grandes variações de temperatura entre os 

inoculantes, Na média permaneceram entre 24,6 a 26°C. Embora o desvio padrão da 

temperatura na Figura 1 tenha sido menor para o Kefir, o iogurte probiótico conseguiu 

melhores resultados, pois o valor que mais se repete (moda) foi em uma temperatura mais 

alta, uma vez que se deseja um processo 100% termofílico, apontando o melhor resultado 

para o iogurte probiótico. Os resultados indicam que a compostagem em baldes não atingiu 

a fase termofílica, mesmo com o uso de diferentes inoculantes, ocorrendo somente a fase 

mesofílica, provavelmente em função do pequeno volume de resíduos utilizados. 

Figura 2 – Variação da temperatura (°C) ao longo do tempo 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Em relação ao teor de umidade, todos os inoculantes iniciaram com umidade 

elevada de 100% e a partir do segundo monitoramento a umidade do iogurte probiótico 

reduziu para 50% e ficou oscilando durante todo processo em uma faixa de 40% a 50%. 

Tanto na média quanto na moda, o iogurte probiótico se manteve na faixa de umidade ideal 

para a compostagem, além de ter obtido o menor desvio padrão entre os três inoculantes. 

O Kefir, até o terceiro monitoramento estava com umidade excessiva, mas a partir do quarto 

ISSN: 2526-4044   p.  751 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

monitoramento mostrou um comportamento parecido ao do iogurte probiótico, também 

oscilando na faixa ótima de umidade para compostagem e embora tenha obtido uma média 

excelente e um desvio padrão aceitável, obteve valores indesejáveis na moda. O leite 

fermentado foi o que menos permaneceu na umidade ideal, tendo todos os parâmetros 

estatísticos com valores indesejáveis. Portanto o melhor resultado obtido de umidade foi 

com o inoculante iogurte probiótico, seguido do Kefir e por fim o Leite fermentado, como 

pode-se observar na Figura 1 e Figura 3. 

 

Figura 3 – Variação da umidade (%) ao longo do tempo                             

 

Fonte: Próprio autor 

 

O pH sofreu alterações mais expressivas nos 03 primeiros monitoramentos como 

mostra a Figura 4. Todos os inoculantes nos três primeiros monitoramentos variaram de 7,8 

a 8,6 indicando um pH mais alcalino do que neutro. A partir do quarto monitoramento todos 

se estabilizaram e assim permaneceram ao longo do processo. Considerando que todos os 

inoculantes obtiveram média e moda iguais, o iogurte seria o que apresentaria melhor 

resultado devido ao menor desvio padrão entre os três inoculantes, seguido do leite 

fermentado que se estabilizou em 7,5 a partir do segundo monitoramento e obteve o 

segundo menor desvio padrão e por fim o Kefir que teve uma alteração significativa nos 

primeiros testes, vindo se estabilizar depois do quarto monitoramento, consequentemente 

obtendo o maior desvio padrão. 
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Figura 4 – Variação do pH ao longo do tempo 

            

    Fonte: Próprio autor 

 

Ao final do monitoramento, o composto demonstrava estar pronto para a fase de 

maturação. Ele possuía temperatura ambiente, pH próximo a 7, 45% de umidade, cor 

escura, com textura parecida com a de turfa e livre de odores, conforme a Figura 5. 

 

Figura 5 - Composto final . 

Fonte: Próprio autor 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos, constatou-se que o inoculante mais eficiente foi 

o iogurte probiótico, pois na maior parte do processo atingiu a temperatura mais elevada, 

manteve-se na faixa de umidade ideal e com um pH neutro. 

O Kefir foi segundo inoculante com o melhor resultado, pois embora tenha obtido 
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as menores temperaturas ao longo do processo, elas estavam muito próximas as 

temperaturas dos outros inoculantes. Seu pH estabilizou próximo ao neutro a partir do 

quarto monitoramento e a umidade também ficou na faixa ideal a partir do quarto 

monitoramento. 

O resultado menos expressivo foi o do leite fermentado mesmo obtendo  

temperaturas mais próximas do iogurte probiótico ao longo do processo e seu pH se 

estabilizando próximo ao neutro a partir do segundo monitoramento, ele só conseguiu 

manter a umidade ideal durante o quinto monitoramento, sendo que a umidade é um 

parâmetro essencial para o desenvolvimento dos microrganismos que fazem a degradação 

da fração orgânica dos resíduos na compostagem. 

O fato da temperatura não ter atingido a fase termofílica ao longo do processo 

mostrou que a temperatura é um parâmetro fundamental para a aceleração do processo, 

pois é na fase termofílica que a maior parte da fração orgânica é degradada, por isso 

constatou-se a necessidade da implementação de um mecanismo de controle de umidade  

e temperatura para próximas pesquisas, como os reatores biológicos automatizados. Esse 

tipo de equipamento controla umidade e temperatura automaticamente, mantendo um 

ambiente termofílico constante, teoricamente, otimizando o tempo de compostagem. 
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Resumo: Após o êxodo rural e liberação do campo para o plantio de culturas agrícolas, observa -se índices 
indicadores de que pesticidas e agrotóxicos utilizados na cadeia do agronegócio são causadores de 
contaminação na água potável das cidades brasileiras. Entre elas está Porto Alegre no estado do Rio Grande 
do Sul, com números em alta, levando problemas de saúde à população e causando um impasse  urbano 
quanto à contaminação da água potável e do meio ambiente. Analisando o problema e o grupo das partes 
interessadas, além de suas respectivas atuações na causa e solução, é buscado durante a criação do trabalho 
uma integração entre as partes, solucionando e criando um ambiente urbano sustentável através da 
colaboração, compreensão e solução da contaminação da água que abastece as residências da cidade. 

Palavras-chave: Água potável, Agrotóxicos, Sustentabilidade, Urbanismo. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 Segundo levantamentos dos índices urbanos divulgados pela Organização das 

Nações Unidas em 2016, 85% da população brasileira mora em cidades, com projeções 

desse número aumentar para 94% até 2050. Com o êxodo rural, o campo ficou livre para o 

cultivo de grãos e para o economia baseada no agronegócio (ALVEZ; SOUZA; MARRA, 

2011). Com o crescimento da lavoura e da produção de commodities, o Brasil enfrenta um 

novo problema: o excesso de agroquímicos e pesticidas que polui a rede de abastecimento 

de água que chega às cidades. Nesse sentido, Aranha e Rocha afirmam, com base nos 

dados, que 

[…] a contaminação da água está aumentando em um ritmo constante. Em 2014, 

75% dos testes detectaram agrotóxicos. Subiu para 84% em 2015 e passou para 

88% em 2016, chegando a 92% em 2017. Nesse ritmo, em alguns anos, pode ser 

difícil encontrar água sem agrotóxicos nas torneiras do país. (Aranha; Rocha, 2019) 

 

De acordo com o censo de 2010 do IBGE, na cidade de Porto Alegre, onde moram 1,4 

milhão de pessoas, 100% da população recebe abastecimento de água. No entanto, como 

mostra o levantamento do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para 

o Consumo Humano, foram detectados 27 agrotóxicos entre 2014 e 2017 no abastecimento 

de água da região metropolitana. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, 11 desses 

são associados a doenças crônicas, como câncer, defeitos de nascença e distúrbios 

endócrinos.  Somados a esses números estão a falta de monitoramento do sistema de 

abastecimento atual, o desconhecimento da população sobre a qualidade da água e a 

demanda no sistema de saúde pública de Porto Alegre com o tratamento de doenças 

causadas à população. Diante disso, o sistema urbano passa a enfrentar um novo desafio: 
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como garantir acesso sustentável co-criando uma alternativa sustentável e aliada à 

população para o abastecimento de água potável sem pesticidas. 

 

2 METODOLOGIA 

Foi utilizado como principal metodologia de pesquisa a revisão bibliográfica, com 

acesso a artigos, jornais, além de material disponibilizado durante curso de 

aperfeiçoamento em urbanismo sustentável. A análise do problema, desenvolvimento da 

solução e conclusão são embasadas no referencial teórico acessado.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Quando falamos em sustentabilidade no abastecimento de água da cidade de Porto 

Alegre, durante a análise dos resultados observamos que existe um problema que leva a 

metrópole a baixos índices ecológicos e altos índices de contaminação da população por 

doenças através da rede de abastecimento de água contaminada por agrotóxicos 

(SOARES; FARIA; ROSA, 2017). É possível entender que o tema envolve quatro principais 

partes interessadas. O primeiro diz respeito ao grupo que causa o problema. Em segundo 

está o administrador responsável pela solução. No terceiro lugar temos a população 

impactada. E o quarto nicho diz respeito a quem é cobrado por uma resposta. Agricultores 

e responsáveis pelo agronegócio da região metropolitana, bem como órgãos que 

incentivam a redução de impostos e a liberação de agrotóxicos, estão entre o grupo causal. 

No segundo grupo, responsável pela administração e abastecimento, está a empresa de 

abastecimento de água que gerencia e cuida do tratamento da água. Por falta de 

informação sobre as causas, muitas vezes o grupo empresarial é responsabilizado pelo 

problema final. Em terceiro lugar está o nicho de moradores, que muitas vezes não conhece 

os riscos relacionados ao uso de água contaminada por agrotóxicos. E, por fim, a prefeitura 

de Porto Alegre, a quem compete cumprir a legislação brasileira de meio ambiente e saúde, 

buscando a conservação dos recursos naturais e os princípios básicos da garantia da saúde 

pública, conforme dita a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei nº 

6.938, de 1981, em que coloca a conservação ambiental como condição para o bem estar 

humano. (Kroll, 2019) 

 Entendendo o problema e observando que há quatro grupos envolvidos na questão 

da contaminação por agrotóxicos no abastecimento de água da cidade de Porto Alegre, há 

duas questões principais a se fazer para a implementação de uma proposta de intervenção. 

A primeiro é "como informar a população sobre os riscos à saúde relacionados ao uso de 

água contaminada?". E a segunda pergunta é "como garantir o acesso à água sem a 
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presença de pesticidas?” Diante do desafio da cidade de Porto Alegre ao ter o acesso à 

água potável contaminado por agrotóxicos, a desinformação da população quanto à 

qualidade desse abastecimento e as consequentes doenças causadas passam a se tornar 

um problema urbano. Para o desenvolvimento do projeto de pesquisa e propondo uma 

solução, ao definir as duas questões como principais, se faz necessário a análise de dados 

e índices que sejam úteis para melhor compreender quanto da população não têm acesso 

às informações municipais sobre a atual qualidade da água no saneamento básico de Porto 

Alegre. Em segundo lugar, uma pesquisa sobre a quantidade de legislação e propostas 

governamentais em andamento se faz útil e determinante, com a divulgação dos resultados 

podendo ser objeto de influência para vetar que pesticidas e agrotóxicos sejam usados em 

locais de produção próximos a barragens e pontos de abastecimento urbano. Entendendo 

melhor as taxas de acesso da população às informações, seria possível implementar uma 

proposta voltada para a conscientização dos moradores da cidade, podendo levar estes a 

fazer o uso de filtros e purificadores nas torneiras das residências, aliado à cobrança ao 

governo municipal para o atendimento dos indicadores de sustentabilidade e bons índices 

de saúde. (Krol, 2019). 

 Buscando entender o ponto da desinformação da população quanto à contaminação 

das águas de Porto Alegre, a colaboração sustentável pode ter um papel importante no 

levantamento de dados e índices. A criação de ONGs, a exemplo do que acontece na 

cidade chinesa de Pequim, onde se monitora por meio destas a qualidade do ar, passa a 

ser uma alternativa possível à busca de índices necessários à pesquisa. Ao assumir o papel 

de entrevistador, as ONGs para o desenvolvimento de informações sobre a qualidade da 

água em Porto Alegre seriam capazes de desenvolver pesquisas com escolas e órgãos 

públicos. Através de palestras e conferências, se torna fácil obter informações sobre os 

índices de conhecimento da população quanto à atual qualidade no abastecimento de água. 

As escolas poderiam estar envolvidas em um nível satisfatório na coleta dos números. Com 

a formação de professores por integrantes das organizações não governamentais, se torna 

possível fornecer questionários a alunos e pais sobre a situação do abastecimento de água 

e qualidade em suas casas e vizinhança, obtendo dados rápidos e, em seguida, conteúdo 

fornecido às organizações com posterior disponibilização das informações para o governo 

através de domínio público. (Krol, 2019). 

 

4 CONCLUSÃO 

 Como resultado do problema, muitas pessoas podem estar usando água da forma 

em que ela chega às torneiras de casa. A união entre o setor de abastecimento público e a 
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população pode garantir a melhoria dos índices de doenças relacionadas aos agrotóxicos. 

Por meio da cocriação, a população é capaz de fiscalizar e garantir os números corretos 

para que a cidade desenvolva convênios e correta fiscalização, garantindo com isso a não 

contaminação do sistema de abastecimento. A cocriação traria informações aos moradores, 

que, além de conhecerem melhor a qualidade da água, optariam pelo uso de filtros e 

purificadores em suas residências, garantindo uma melhoria nos índices de saúde 

relacionados às doenças causadas pela contaminação de agrotóxicos. Por outro lado, o 

setor governamental se esforçaria para garantir uma melhor água tratada, garantindo a 

eliminação completa dos agroquímicos que passam pelo sistema de filtragem atual. 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL. Relatório Nacional Voluntário sobre os 
Objetivos de desenvolvimento Sustentável. 2017. Brasilia, DF. Disponível em: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15801Brazil_Portuguese.pdf. 
Acesso em 10 de set. 2020. 
 
SOARES, F.D. FARIA, A.M. ROSA, A.H. A nálise de risco de contaminação de águas 
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Resumo: Este artigo objetiva apresentar a aplicação do método do Mapeamento Participativo, utilizado para 
obtenção de dados qualitativos, na busca por diretrizes para solução de projeto em uma rua. A Rua Antônio 
Daré, já existente no Bairro Vila Rica em Criciúma aberta para passagem pública com a inauguração do 
Shopping Nações, no ano de 2016, e constitui o, aqui denominado Percurso IFSC-Nações por ligar o IFSC 
Câmpus Criciúma ao Nações Shopping. O projeto de pesquisa, que originou este artigo, intitulado, IFSC-
Nações: Proposta de solução de percurso em área urbana intermunicipal, enquadra-se na área de arquitetura 
e urbanismo, e, buscava obter dados sobre dificuldades enfrentadas no ambiente do percurso e possíveis 
soluções, almejadas pelos usuários. Já neste estudo, contou com o aporte da área da Geografia para 
compreensão, organização e aplicação do método do Mapeamento Participativo, utilizado em Cartografia. 
Este método, pode ser definido como um tipo de mapeamento auxiliado pelas comunidades que estão 
inseridas na área de estudo, que apontam os problemas e as possíveis soluções para determinada área. 
Apresentam-se aqui, as etapas componentes do processo, os elementos utilizados, a descrição da aplicação 
e os resultados obtidos, sistematizados após análise. A experiência foi muito gratificante e demonstrou 
fornecer resultados consistentes, que vão ao encontro dos obtidos naa aplicação de outros dois métodos: 
observações de imagens de drone e inquirição. 
 
Palavras-Chave: Percurso IFSC-Nações, Mapeamento Participativo, Método de obtenção de dados 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo objetiva a apresentação e aplicação de um método utilizado para 

obtenção de dados na busca por diretrizes para solução de problemas em um espaço 

público, ou seja, trata-se de parte de um projeto de pesquisa mais abrangente. 

O projeto de pesquisa, intitulado IFSC-Nações: Proposta de solução de percurso 

em área urbana intermunicipal, contemplado no Edital Universal em 2019, teve como objeto 

de estudo, a continuidade da Rua Antônio Daré, já existente no Bairro Vila Rica em 

Criciúma. Esta parcela final da rua, antes privada e não utilizada para tráfego de veículos, 

faz limite entre os municípios de Criciúma e Içara, e, foi aberta para passagem pública com 

a inauguração do Nações Shopping, em 2016. por serem o IFSC Criciúma e o shopping os 

pontos finais deste trecho da rua, os autores a denominaram como  Percurso IFSC-Nações. 

O projeto traz algumas reflexões sobre a rua, entendida como um espaço público 

do cotidiano, e um espaço no qual o direito de ir e vir deve ser plenamente realizado e no 

qual haja preocupação com aspectos da urbanidade, principalmente com o pedestre. 

Segundo Speck (2017 p15), em sua teoria sobre a caminhabilidade, os urbanistas contam 

com um movimento coletivo das cidades, para fazerem o que fazem de melhor, que é reunir 

pessoas, a pé. “(…) para ser adequada, uma caminhada precisa atender quatro condições 

principais: ser proveitosa, segura, confortável e interessante” (SPECK, 2017, p.20) 
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 A observação inicial dos pesquisadores, in loco, mostrou que o percurso IFSC-

Nações, mesmo sendo muito utilizado, é desprovido de pavimentação adequada, de 

mobiliário, de sinalização, de espaço destinado ao pedestre e de acessibilidade. Pode-se 

também afirmar que constitui um espaço degradado, que além de não oferecer atrativos, 

pela composição das fachadas formando um “paredão” e que não oferece segurança, 

dadas edificações abandonadas e pouca iluminação. Partindo desse diagnóstico preliminar, 

acredita-se que a melhor forma de projetar em arquitetura e urbanismo, é fazê-lo em função 

das necessidades e ponto de vista do usuário do espaço, capturando seus anseios. 

Segundo Voordt e Wegen (2013 p.6), a arquitetura sempre teve como princípio atender às 

expectativas de seus usuários, um desafio profissional é buscar soluções voltadas às 

necessidades do ser humano, sem deixar de lado, os valores estético-formais. 

Embora alguns métodos de obtenção de dados espaciais cartográficossejam  

mais comuns  na arquitetura e no urbanismo, como entrevista estruturada, aplicação de 

questionários, observação, entre outros. Um método bastante usado na Cartografia, gerou 

interesse nesta pesquisa e percebeu-se que poderia ser aplicado, é o Mapeamento 

Participativo, que pode ser entendido como um tipo de mapeamento auxiliado pelas 

comunidades que estão inseridas na área de estudo, como usuários. Com essa 

metodologia a comunidade aponta os problemas e as possíveis soluções para determinada 

área. 

Em Cartografia1, tem-se variadas metodologias de trabalho para a construção 

de representações gráficas e coleta de dados, uma delas é o Mapeamento Participativo, 

que pode ser conceituado como um tipo de mapeamento construído por meio 

reconhecimento do ambiente daqueles sujeitos que os utilizam. Ou seja, funcionam “como 

uma abordagem interativa baseada nos conhecimentos das populações locais permitindo 

aos participantes desse processo criar seus mapas representando os elementos mais 

significativos para essa população (ARAÚJO; ANJOS; FILHO, 2017, p.129). 

 A utilização do mapeamento participativo tem início durante a década de 1980 

com o desenvolvimento de projetos que tinham como finalidade o reconhecimento local, 

facilitando a comunicação entre os habitantes e os pesquisadores que tinham interesse de 

estudo em determinados espaços. (ARAÚJO; ANJOS; FILHO, 2017). 

Entretanto nos últimos anos, com o avanço do uso da Geotectologia, o 

desenvolvimento do Mapeamento Participativo tem ganho auxílio de sistemas de 

informações geográficas (SIG), sistemas de posicionamento global (GPS), imagens de 

 
1Cartografia é um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base o 

resultado de observações diretas ou da análise da documentação, se voltam para a elaboração de mapas, 
cartas e outras formas de expressão e representação de objetos, fenômenos e ambientes físicos e sócio-
econômicos, bem como sua utilização. Associação Cartográfica Internacional – ACI (1966). 
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satélite e outros recursos como drones que permitem ainda mais interação com a área de 

estudo e olhar dos sujeitos que utilizam aquele espaço em seu cotidiano, proporcionando 

uma melhor coleta e sistematização de dados, proporcionam resultados importantes para 

gestão de projetos futuros. 

O Mapeamento de forma participativa, no contexto desta pesquisa, desenvolveu-se 

com o objetivo de obtenção e registro de dados, realizado com a participação de atores 

sociais deste espaço, os usuários da rua, estudantes do IFSC. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Quer-se apresentar aqui, as etapas que ocorreram no processo de decisão e de 

organização para aplicação do Mapeamento Participativo em uma amostra da comunidade 

acadêmica do IFSC, que, por sua vez, faz o uso do percurso a ser estudado. 

Etapa 01: Fundamentação teórica. O procedimento iniciou-se com uma breve 

revisão bibliográfica que fomentou discussões, e onde compreendeu-se o conceito de 

Mapeamento Participativo, e suas formas de aplicação. Nesta etapa viu-se a necessidade 

de buscar amparo na Geografia e incluiu-se a participação da professora dessa Disciplina. 

Etapa 02: Definição das turmas participantes. Todas turmas que tinham aula de 

Geografia em 2019-2, que tratavam de urbanismo e teriam maior envolvimento com o 

Tema, que fossem de diferentes áreas do conhecimento, o que resultou em 4 turmas. 

Etapa 03: Definição dos materiais a serem utilizados. 

Por meio de um levantamento aéreo realizado por drone, foram obtidas imagens 

da rua, que foram compatibilizadas, com o auxílio de softwares, de modo que todo o 

percurso fosse representado e assim, foi definida a imagem base para aplicação do método, 

impressa com 2 metros de comprimento. (Figura 01) 

Figura 1 - Representação do percurso compreendido entre o IFSC Criciúma e o Nações 

Shopping 

 
Fonte: Os autores (2019) 

 

 

Concomitantemente, pensou-se em elementos que facilitassem a intervenção e 

IFSC 

NAÇÕES 
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a sistematização dos dados obtidos, então foram incorporados ao procedimento: 

a) Palavras impressas separadamente, referentes à sensações e elementos que 

podem ou não pertencer ao percurso: DESERTO, MOVIMENTO, CAMINHÃO, CARROS, 

ACESSÍVEL, OBSTÁCULOS, AMPLA, OPRESSORA, AGRADÁVEL, PRECÁRIA, MEDO, 

SEGURANÇA, AMIGOS, INSEGURANÇA, BICICLETA, CICLOVIA. 

b) Imagens de 10cmx10cm impressas (que possuíam descrição correspondente, 

de conhecimento apenas dos pesquisadores) e que poderiam ser associadas ao percurso, 

sendo positiva ou negativamente. Aqui cabe a explicação de que houve incorporação das 

premissas do método denominado Jogo de imagens e Palavras, desenvolvido pelo 

arquiteto Saddek Rehal. O uso de imagens e palavras de forma associativa proporcionaria 

o enriquecimento da comunicação, tornando possível que os usuários expressem melhor o 

que é difícil de explicitar com a linguagem cotidiana. [...] Reflete ideias dos participantes 

sobre o que é possível mudar e/ou melhorar nos ambientes. São utilizadas imagens 

fotográficas impressas para auxiliar os participantes na expressão de sentimentos e na 

discussão do assunto. (REHAL, 2002). Exemplo: Imagem e descrição de RUA COM 

CICLOVIA; imagem e descrição de RUA COBERTA. Estas definições prévias facilitaram a 

sistematização, porém, sabe-se que ao visualizar uma imagem, esta pode ser 

ressignificada pelo usuário. 

c) Blocos adesivos em duas cores, inspiração do método Canvas2, que 

pudessem representar dois pontos de vista diferentes sobre o percurso: cor verde claro,  

utilizar para expressar - Como eu gostaria que a rua fosse; e, cor rosa, utilizar para 

expressar - Como eu vejo a rua. 

d) Materiais básicos de papelaria como canetas coloridas e cola; 

e) Criou-se uma apresentação de slides explicativa, em PDF. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO DAS APLICAÇÕES DO MÉTODO DO MAPEAMENTO 

PARTICIPATIVO 

 

3.1 A Aplicação Mapeamento Participativo 

 

Foram agendados horário com as turmas, sendo a primeira aplicação na turma 

da 3ª fase do curso técnico concomitante em Meio Ambiente, a partir do qual, o único ajuste 

foi estabelecer tempo de 45min para finalização da atividade. As demais turmas foram os 

segundos anos dos cursos técnicos integrados em Edificações, Química, Mecatrônica. 

 
2O método Canvas utiliza blocos adesivos que funcionam como uma ferramenta que proporciona a dinamicidade de 

informações e dados. Permitindo os usuários debater e analisar situações, modelando e adaptando suas ideias. 
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No laboratório de maquetes, a imagem aérea foi disposta sobre uma mesa 

grande, onde todos poderiam ter acesso para intervir. Os estudantes receberam uma breve 

explicação do projeto e uma orientação de como se daria a construção do Mapa 

Participativo em questão. Após as orientações, iniciaram o processo de intervenção no 

“mapa” (Figura 02), onde observou-se crescente e amplo debate entre os participantes. 

Houve contribuições coletivas e individuais muito coerentes na montagem do mapeamento, 

tanto sobre os aspectos que a rua apresenta, quanto formas de resolver os problemas por 

eles apontados. Foi perceptível o afinco e a dedicação de grande parte dos alunos, e, 

tamanho envolvimento motivou muito os pesquisadores. 

 

Figura 02 - Realização do Mapeamento Participativo com 4 turmas 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 

3.2 A Análise e sistematização de dados do Mapeamento Participativo 

Ao término das intervenções , os mapas estavam prontos (Figura 03) para serem 

analisados e para passar por uma síntese detalhada de todas percepções e soluções 

advindas dos usuários do percurso. 

 

Figura 03 -  Exemplo de resultado da aplicação do Mapeamento Participativo 
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Fonte: Os autores (2019) 

 

Da análise e discussão do material resultante da intervenção de cada turma, 

sistematizou-se os dados da seguinte forma: a) Das palavras fornecidas, quais e quantas 

foram usadas (Tabela 01). 

TABELA 01 - Palavras mais usadas 

PALAVRAS MAIS USADAS 

EDIFICAÇÕES MECATRÔNICA MEIO AMBIENTE QUÍMICA 

COMO EU GOSTARIA QUE A RUA FOSSE? O QUE EU QUERIA QUE ELA TIVESSE? 

Movimento 2x Agradável 2x   

 Ciclovia 2x   

EM COMUM, AS QUE MAIS APARECERAM 

FORAM: 

AGRADÁVEL 

CICLOVIA 

MOVIMENTO 

SEGURANÇA 

COMO EU VEJO A RUA? COMO ELA É? 

Caminhão 2x Abandono 2x Medo 2x Deserto 

 Deserto 2x Precária 2x  

 Insegura 2x   

 Precária 2x   

EM COMUM AS QUE MAIS APARECERAM 

FORAM: 

ABANDONO 

DESERTO 

INSEGURA 

MEDO 

PRECÁRIA 

FONTE: Autores (2019) 

Das imagens fornecidas, quais e quantas foram usadas, estão sistematizadas na Tabela 02; E dos textos 

inseridos no mapa ou dos blocos adesivos coloridos, extraiu-se quais foram as ideias centrais (Tabela 03). 

TABELA 2 - Imagens mais usadas 
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IMAGENS MAIS USADAS 

IDENTIFICAÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO 

Figura 7 3 Rua com ciclovia. 

Figura 8 3 Rua iluminada. 

Figura 10 4 

Rua coberta, projetada para pedestres, iluminada e com 

ocupação comercial. 

Figura 16 4 Rua com buracos na pavimentação. 

Figura 22 3 Rua arborizada. 

Figura 33 4 Boca de lobo danificada. 

Figura 34 4 Rua com pavimentação precária. 

Figura 39 3 Rua sinalizada com faixa de pedestres. 

Fonte: Autores (2019) 

TABELA 03 - Ideias propostas em papel de blocos adesivos 

IDEIAS PROPOSTAS 

EDIFICAÇÕES MECATRÔNICA MEIO AMBIENTE QUÍMICA 

Cobertura 3x Cobertura 3x Arborização 1x Arborização 1x 

Arborização 2x Arborização 1x Pavimentação 1x Pavimentação 1x 

Pavimentação 1x Pavimentação 1x Sinalização 1x Sinalização 1x 

Sinalização 1x Sinalização 2x Mobiliário Urbano 1x Iluminação 1x 

Implementação de 

Ciclovias 2x 

Implementação de 

Ciclovias 1x 
Reformas 2x Mobiliário Urbano 

Iluminação 1x Iluminação 1x  Reformas 2x 

Mobiliário Urbano 2x Mobiliário Urbano 1x   

Reformas 1x Reformas 1x   

Acessibilidade 1x Acessibilidade 1x   

EM COMUM AS QUE MAIS APARECERAM 

FORAM: 

ARBORIZAÇÃO 

PAVIMENTAÇÃO 

SINALIZAÇÃO 

MOBILIÁRIO URBANO 

REFORMAS 

Fonte: Autores (2019) 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No projeto de pesquisa, de modo geral, fez-se uma análise comparativa entre 

dados obtidos do Mapeamento Participativo, com observações dos pesquisadores e ainda 

com um questionário, que foi enviado a toda comunidade acadêmica do IFSC, ou seja, 

incluiu alunos e servidores. Então, pôde-se concluir que o Mapeamento Participativo é um 

meio eficaz de se obter dados de intenção e para apontamento de soluções, tendo em vista 

que os métodos chegaram a resultados comuns. No entanto, com o Mapeamento 

Participativo, estes resultados foram enriquecidos pelas explicações, discussões e 

contribuições dos usuários, dado envolvimento observado pelos autores. 
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A síntese dos resultados obtidos neste método são os resultados do projeto de pesquisa, 

no que se refere às diretrizes para soluções de projeto para o Percurso IFSC-Nações, aqui 

apresentadas com mesmo grau de importância: 

1. Pavimentação adequada e em perfeitas condições de uso, diferenciando-se a pista 

de rolamento dos veículos, da ciclovia e das calçadas para pedestres, oferecendo 

segurança e conforto. 

2. Modificações de trânsito e sua sinalização, que garantam segurança aos pedestres 

e motoristas. 

3. Calçadas cobertas ou não, com inserção de mobiliário urbano, iluminação, 

arborização e com acessibilidade, para uso de todos. 
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Resumo: Este trabalho apresenta a formulação dos juízos sintéticos a priori como estrutura lógico-
metodológica das proposições científicas. Inicialmente, são abordados a definição desses juízos e o problema 
da sua justificação por Immanuel Kant (1724-1804). Depois, são especificadas as ferramentas fornecidas por 
Kant para solução do problema. Por fim, é considerado o argumento da dedução das categorias, enquanto 
proposta kantiana para solução do problema. A conclusão apresentada é a de que a forma lógica dos juízos 
sintéticos a priori permite a compreensão da estrutura das proposições científicas quanto à ampliação do 
conhecimento e à necessidade universal.  
 
Palavras-Chave: Estrutura lógica das proposições científicas. Ampliação do conhecimento. Necessidade 
universal. Juízos sintéticos a priori. Immanuel Kant (1724-1804). 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Na obra Kant’s theory of science, garante-se que “[n]ão devemos perguntar se 

de fato possuímos um conhecimento genuíno da natureza, mas, antes, assumindo desde 

o início que o possuímos, quais habilidades conceituais são pressupostas” (BRITTAN, 

2016, p. 7). Com essa colocação, tem-se que o fazer científico, nos seus progressos, é um 

fato indubitável. O que pode, sim, ser questionado e discutido é o fundamento conceitual 

desse progresso e da sua universalidade. Nesse (e, talvez, único) sentido, a filosofia tem 

um espaço no campo da investigação científica. 

Neste trabalho, defende-se que Immanuel Kant (1724-1804), ao propor que a 

estrutura das proposições científicas deve ser compreendida a partir da forma lógica dos 

juízos sintéticos a priori, oferece uma contribuição importante para a problematização do 

fundamento conceitual do conhecimento científico. Concebe-se essa defesa em três 

momentos. Na primeira seção, é apresentada a justificação kantiana dos juízos sintéticos 

a priori como forma judicativa da ampliação e da necessidade universal do conhecimento 

científico. Na segunda seção, são descritas as ferramentas da epistemologia kantiana que 

fundamentam tal justificação: a concepção da sensibilidade como uma faculdade passiva 

que fornece representações dos objetos e do entendimento como uma faculdade ativa que, 

mediante conceitos, unifica tais representações. Na última seção, por fim, é abordada, com 

a consideração do argumento da dedução das categorias, a relação entre o dado sensível 

e a sua determinação conceitual. 
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2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido nas seguintes etapas: a) realização, via 

Webconferência, de encontros semanais, para discussão da temática e da sua delimitação 

quanto à abordagem proposta no artigo; b) leitura e discussão das fontes de pesquisa e 

fichamento de dados e informações dessas fontes; c) organização dos dados e informações 

e definição da estrutura do artigo. Essa etapa foi desenvolvida em três passos constituintes: 

1º: seleção e delimitação/determinação dos dados e informações; 2º divisão desses dados 

e informações quanto às partes do artigo e ordenação dessas partes; 3º 

enumeração/síntese das partes, visando à definição da apresentação da proposta de 

pesquisa (introdução) e dos seus resultados (conclusão); d) redação e estruturação do texto 

do artigo e organização das informações que o compõem na forma de apresentação. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O problema dos juízos sintéticos a priori em Kant 

 

Nas palavras que apresentam a argumentação da sua principal obra – a saber, 

a Crítica da razão pura –, Kant assegura que “[...] se tem um grande ganho quando se 

consegue reunir uma variedade de investigações sob a fórmula de um único problema” 

(KrV, B 19).1  

Ora, a “variedade de investigações” compreende não apenas as “intermináveis 

querelas” da filosofia precedente – a qual, segundo Kant, só possuía a estrutura beligerante 

para ocupação indecisa de um “campo de batalha” (KrV, A VIII) –, mas, também, a 

pluralidade das proposições que justificavam e viriam a justificar o desenvolvimento do 

conhecimento científico. Na síntese da retomada daquela situação da filosofia e da 

justificação da unicidade deste conhecimento, é dada a necessidade de uma resposta 

filosófica para a determinação da estrutura das proposições que expressam o fazer 

científico. 

Há, nesse sentido, um “problema” que demanda resposta: “[o] verdadeiro 

problema da razão pura está, pois contido na questão: como são possíveis os juízos 

sintéticos a priori?” (KrV, B 19). Esse é , segundo Kant, o problema cuja resposta levaria a 

filosofia, concomitantemente, à definição da sua natureza específica e à determinação da 

estrutura peculiar das proposições que representam a expressão do conhecimento 

científico.  

 
1 As citações das obras de Kant são apresentadas a partir da Edição da Academia. As referências procedem 
do seguinte modo: sigla da obra (em conformidade com o que foi estabelecido pela Academia e com a 
indicação, na última seção, da sua correspondência), AA número do volume: número da página. 
Exclusivamente para a Crítica da razão pura, as citações seguem a indicação alfanumérica tradicional: “A” 
para a primeira edição e “B” para a segunda, sucedendo, em cada caso, o número da página. 
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No percurso da apresentação desse problema, Kant destaca que o todo das 

proposições que expressam a compreensão humana da realidade se reduzem a três 

grupos: sintéticas a posteriori, analíticas e sintéticas a priori. Proposições sintéticas a 

posteriori são aquelas que ampliam o nosso conhecimento, mas descrevem situações 

meramente contingentes: “Não é permitido acesso ao laboratório”, “Hoje temos uma 

apresentação online”, “O câmpus está fechado devido à pandemia”. Embora essas 

proposições sejam muito úteis para a vida humana em geral – e, então, também para 

situações específicas de execução do conhecimento científico –, elas não se caracterizam 

essencialmente como proposições científicas porque elas “[...] não po[dem] conter jamais, 

portanto, necessidade ou universalidade absoluta” (KrV, A 47/ B 64). Isto é, elas são 

“contingentemente verdadeiras” (V-Lo, AA 24: 395). Proposições analíticas são, por sua 

vez, aquelas que têm a sua verdade assegurada independentemente de situações 

contingentes e que expressam um resultado necessariamente aceito por todos que 

compreendem o seu significado: “[s]e eu digo, por exemplo, que todos os corpos são 

extensos […] não preciso sair do conceito que ligo à palavra corpo para verificar a conexão 

entre ele e a extensão” (KrV, B 11). O problema desse grupo de proposições, segundo 

Kant, é que ele ignora aquela primeira característica que é essencial a todos os 

procedimentos científicos: a ampliação do conhecimento. Ou seja, essas “[...] proposições 

são constituídas de tal modo que elas não possuem nenhum critério experimental de 

verdade, mas apenas o critério formal da implicação conceitual” (V-Lo, AA 24: 88). No 

exemplo de Kant, “extensão” não traz uma ampliação do conceito “corpo”.  

Proposições sintéticas a priori, por fim, são aquelas proposições peculiares à 

ciência, que apresentam uma ampliação do conhecimento humano e que são 

universalmente aceitas. Nestas, a “verdade não se fundamenta sobre a identidade dos 

conceitos” (Log, AA 9: 111) e também não é contingentemente estabelecida. Kant toma a 

aritmética como exemplo: “7+5=12” (KrV, B 15). Nesse exemplo, “7”, “+”, “5”, “=” e “12” 

representam ampliação/extensão do conhecimento quanto ao proceder metodológico da 

sua aquisição e, também, a necessária aceitação universal do resultado expresso em “12”.  

A resposta de Kant ao problema dos juízos sintéticos a priori configura a 

reestruturação sistemática do papel e da relação daquelas duas fontes assumidas desde 

os primórdios da justificação do conhecimento científico, a saber, aquela que fornece os 

dados sensíveis e aquela que os determina conceitualmente. Na terminologia kantiana: 

sensibilidade e entendimento. A partir da adequada apresentação das suas funções seriam 

dadas as ferramentas para solução do problema e, com argumento que garante a sua 

necessária relação para o conhecimento científico, uma proposta de solução.  
 

3.2 As ferramentas para solução do problema 
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Kant distingue a sensibilidade enquanto “[...] capacidade de adquirir 

representações através da maneira como somos afetados pelos objetos” (KrV, A 19/B 33). 

Sua característica de obter representações por meio de objetos a configura como uma 

faculdade receptiva. Na concepção do filósofo, uma representação intuitiva, quando tratado 

do conhecimento teórico objetivo, é denominada sensação. Essas intuições podem ser 

classificadas entre puras ou empíricas. Nestas, a intuição representa o objeto por 

intermédio da sensação, enquanto naquelas, a intuição é ausente de sensação. 

Fenômenos são determinados como objetos das intuições. Esses contam com forma e 

matéria. Esta é presente na intuição empírica e se refere à sensação, ao passo que aquela 

é presente em uma intuição pura, referindo-se “[...] àquilo que faz com que o diverso do 

fenômeno possa ser ordenado em certas relações” (KrV, A 20/B 34). 

Ao pressupor que a forma de um fenômeno possibilita a ordenação das 

sensações, ela, por conseguinte, não pode ser também uma sensação. Dessa forma, Kant 

argumenta que “[...] a matéria de todos os fenômenos nos é dada [...] a posteriori, mas a 

sua forma já deve estar disposta a priori na mente” (KrV, A 20/B 34 – tradução dos autores).  

Em suma, na Estética Transcendental, o filósofo se encarrega de expor os princípios das 

“[...] condições sob as quais os objetos são dados” (CARSON, 2020, p. 51), quais sejam, o 

espaço e o tempo de maneira metafísica e transcendental.  

Para Kant, o conceito é o meio pelo qual são representados os objetos dados 

sensivelmente e tem como característica principal o modo indireto de representar. A 

faculdade do entendimento adquire um caráter universal, em virtude da sua natureza 

discursiva. Isso é justificado em função da ausência de uma limitação espaço-temporal. Os 

conceitos não intuem, somente pensam aquilo que lhes é dado e dotam os objetos de 

significados. Sobre a atividade discursiva do entendimento, Lessa (1902, p. 219) argumenta 

que 

[o] início do conhecimento é a intuição pelo senso íntimo, ou pelos sentidos. Mas, a 
nossa inteligência não está limitada a essa intuição: forma também o conceito, a 
noção pura, conceito que depende do entendimento puro, ou faculdade ativa e 
espontânea do espírito, e não mais somente da sensibilidade.  

Em síntese, essa é a função epistemológica do entendimento, sem a qual os 

objetos de conhecimento seriam vazios de sentido.  

3.3 A dedução das categorias como proposta de solução 

 

Em um primeiro momento de sua dedução transcendental, Kant apresenta os 

contextos histórico e jurídico por ele utilizados para pormenorizar o termo Deduktion, que 

foi herdado dos juristas de sua época. Com isso, o autor assegura que a referida palavra 

não tem de ser entendida apenas em seu sentido lógico formal, e que também “[...] a 
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dedução transcendental, sem violar as regras de uma prova silogística, deve mostrar o 

direito de posse e de uso das categorias” (PERIN, 2008, p. 83). 

Christian Wolff apresenta, em sua filosofia, uma distinção entre dois tipos de 

direitos. O primeiro tipo é denominado direito inato, o qual todo ser humano possui por 

natureza. Dessa forma, esse tipo de direito não necessita que uma dedução seja feita para 

que sua posse seja determinada. Já o segundo tipo é intitulado direito adquirido e possui 

sua origem em um factum, isto é, uma ação ou fato que o justifica. Portanto, para que a 

legitimidade de um direito adquirido seja provada, é indispensável uma dedução que 

confirme o seu uso. Em síntese, tem-se que “[u]ma dedução jurídica compreende [...] a 

justificação de uma afirmação de posse de um direito adquirido [...] retrocedendo ao factum 

que a legitima” (PERIN, 2008, p. 85-86). 

Em suma, conclui-se que “[a] tarefa da dedução é mostrar que as categorias do 

entendimento são a priori válidas para todos os objetos da experiência, limitando ao mesmo 

tempo o uso teórico das categorias à esfera dos objetos empíricos” (KLOTZ; NOUR, 2007, 

p. 148).   

Se há uma frase que resume o empreendimento dessa tarefa no todo da teoria 

epistemológica de Kant, certamente, é a dada no seguinte trecho: “[...] pensamento sem 

conteúdos são vazios, intuições sem conceitos são cegas” (KrV, A 51/B 75). Essa 

passagem já insinua o objetivo de Kant, a saber, apresentar as condições a priori do 

conhecimento por meio da faculdade discursiva e sensitiva. Tal suposição começa a se 

tornar factível quando, na Estética Transcendental, Kant afirma que “[n]esta investigação 

se verificará que há duas formas puras da intuição sensível como princípios do 

conhecimento a priori, quais sejam, o espaço e o tempo, com cuja consideração nos 

ocuparemos agora” (KrV, A 22/B 36). É a partir da dedução transcendental, no trecho 

subsequente, que essa conjectura é confirmada:  

 

[...] [há] duas espécies bem diferentes de conceitos que, entretanto, concordam 
entre si no fato de se referirem inteiramente a priori a objetos, a saber, os conceitos 
de espaço e de tempo, como formas puras da sensibilidade, e as categorias, como 
conceitos do entendimento (KrV, A 85 / B 118). 
 
 

A dedução almeja provar a validade objetiva das categorias. Porém, há uma 

dificuldade em justificá-las, pois para provar que as categorias são condições a priori do 

conhecimento, é necessário isolá-las da sensibilidade. Sobre a relevância da dedução, 

Perin constata que 

 
[a] dedução transcendental das categorias deve, então, mostrar que as categorias 
possuem a priori no próprio entendimento validade objetiva e que são conceitos sem 
os quais não há possibilidade de conhecimento dos objetos na experiência (PERIN, 
2008, p. 92). 
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Ademais, a fim de demonstrar o caráter epistemológico do entendimento, Kant 

necessita de um argumento que justifique que todo objeto, necessariamente, pressupõe as 

categorias do pensamento. 

Kant inicia esse argumento com a justificação das categorias no domínio próprio 

do entendimento. Nesse primeiro passo, ele sustenta que os objetos sensivelmente dados 

ao sujeito são ausentes de qualquer significado, ao menos que venham a ser representados 

pelas categorias do entendimento. Isto é, um objeto em que não há consciência nunca será 

um conhecimento, afinal, como as categorias poderiam representar um objeto no qual não 

há consciência? O fato de o sujeito receber objetos por meio da sensibilidade e possuir 

consciência desse objeto como algo real é denominado de percepção. Isso quer dizer que 

a percepção também se relaciona com as intuições espaço e tempo, uma vez que, para 

representar os objetos como algo real, elas pressupõem a percepção. 

Kant distingue esse termo da apercepção, termo este a que se refere aos objetos 

sensíveis inconscientes. Porém, observa-se que Kant altera a interpretação desse termo 

ao lhe retirar o caráter sensível. A consequência disso foi a concepção de um novo conceito 

central para a filosofia crítica, a apercepção transcendental que, por seu intermédio, torna 

as nossas representações pertencentes ao nosso pensamento.  

Tratando-se da unidade sintética que legitima a faculdade discursiva, Höffe 

resume que 

 
[a] síntese originária significa simplesmente o seguinte: que toda multiplicidade da 
intuição deve ser conectada para transformar em conhecimento, e, mais, que a 
conexão não é dada pela intuição, mas deve ser realizada pelo pensamento, e, 
finalmente, que, esse labor do pensamento se torna possível somente em virtude de 
um conectar que vai além das categorias. (HÖFFE, 2005, p. 98). 
 

 
É a apercepção transcendental, enquanto unidade sintética a priori que precede 

qualquer representação, que possibilita a síntese da faculdade do entendimento, portanto 

as categorias e os juízos.  

Num segundo passo, Kant sustenta que, para que o argumento da dedução 

esteja completo, é necessário, ainda, apresentar o “[...] modo como a intuição empírica é 

dada na sensibilidade, que a unidade da mesma não é outra senão aquela que a categoria 

prescreve para o diverso de uma intuição dada em geral” (KrV, B 144-145). O presente 

passo da dedução é dividido por Kant em dois segmentos, o primeiro trata da “[...] 

demonstração da necessidade das categorias em relação à síntese de intuições puras 

(espaço e tempo)”, já o segundo trata da “necessidade [das categorias] para a síntese de 

intuições empíricas” (PERIN, 2008, p. 109). 

Para realizar o objetivo do seu primeiro segmento, Kant considera que as formas 

puras da sensibilidade, a saber, espaço e tempo, indicam somente o múltiplo das 
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representações, sem uma unidade para ordenar esse múltiplo. Dessa forma, o autor 

assegura que a síntese transcendental da capacidade de imaginação, pela qual espaço e 

tempo são representados, “[...] só pode ser caracterizada pressupondo-se a atividade de 

síntese das categorias em conformidade com a unidade transcendental da apercepção” 

(PERIN, 2008, p. 112). 

Ao dar início ao segundo segmento, Kant garante que “[a]gora tem de ser 

explicada a possibilidade de conhecer a priori, por meio das categorias, os objetos que só 

podem aparecer aos nossos sentidos - não, certamente, segundo a forma de sua intuição, 

mas segundo as leis de sua ligação” (KrV, B 159). Ao fim da argumentação desse 

segmento, e também como conclusão de todo o segundo passo de sua dedução, Kant 

sustenta que “[t]oda síntese [...] situa-se sob as categorias; e, como a experiência é 

conhecimento por meio de percepções conectadas, então as categorias são condições de 

possibilidade da experiência e valem a priori [...] também para todos os objetos da 

experiência” (KrV, B 161).  

É, então, nessa necessária síntese que as categorias realizam do sensivelmente 

dado que fica estabelecida a possibilidade de juízos sintéticos a priori: em qualquer 

proposição científica, o que for dado por experimentação implica determinação conceitual.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra Crítica da razão pura deixa-se ler como (embora não se reduza a) uma 

fundamentação filosófica do conhecimento científico: é nessa obra que fica garantido que 

“[...] o verdadeiro problema da razão pura está contido na seguinte pergunta: como são 

possíveis os juízos sintéticos a priori?” (KrV, B 19) e que “[n]a solução do problema 

enunciado está, simultaneamente, inclusa a possibilidade do uso puro da razão na 

fundamentação e no desenvolvimento de todas as ciências” (KrV, B 20).  

Este trabalho objetivou percorrer o percurso kantiano de apresentação do 

problema, do estabelecimento das ferramentas para sua solução e da efetivação dessa 

solução. O resultado alcançado é o de que, com a especificação desse problema e a 

determinação da sua solução, Kant apresenta uma contribuição seminal para se pensar a 

caracterização do conhecimento científico. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo abordar a importância da evolução para a biologia, partindo do 
contexto histórico-sistemático que levaria à autonomia dessa ciência. Na primeira seção, pondera-se o 
conflito entre mecanicistas e teóricos vitalistas da História Natural, o qual esteve em seu auge no século 
XVIII. Em seguida, examina-se a principal contribuição filosófica de Immanuel Kant em relação à 
consideração dos seres vivos: o princípio de conformidade a fins da natureza. Finalmente, com a 
investigação do surgimento e do desenvolvimento do evolucionismo ao longo do século XIX, expõe-se a 
importância da teoria darwiniana, não apenas como um ponto de união entre todas as disciplinas que 
compõem a biologia, mas, também, como elemento fundamental para o estudo da vida na sua 
generalidade.  
 
Palavras-Chave: Mecanicismo. História Natural. Conformidade a fins da natureza. Evolução. Autonomia 
científica da biologia. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Na obra What evolution is sustenta-se que “[a] evolução é a ideia mais 

profunda e poderosa que foi concebida nos últimos dois séculos” e que “[a] evolução é o 

conceito mais importante em biologia” (MAYR, 2001, p. vii e p. xiii). O presente trabalho 

objetiva apresentar o contexto histórico-sistemático e a envergadura teórica da biologia 

contemporânea que dão sustentação à força dessas assertivas.  

Inicialmente, quanto ao contexto histórico-sistemático, procura-se entender os 

passos e os percalços da consideração dos seres vivos num período precedente à 

concepção de tal ideia e, portanto, da autonomia científica da biologia. Expõe-se, 

primeiro, o confronto, principiado no século XVI e intensificado a partir do século XVII, 

entre mecanicistas e teóricos da história natural. Aborda-se, depois, a proposta oferecida 

no século XVIII por Immanuel Kant (1784-1804), a saber, a de garantir tal consideração a 

partir do princípio de conformidade afins da natureza (Zweckmäßigkeit der Natur). 

Por fim, quanto à envergadura teórica da biologia contemporânea que dá 

sustentação à profundidade, ao poder e à importância da evolução, defende-se que essa 

sustentação é efetivada na medida em que as diversas disciplinas que compõem o estudo 

biológico dos seres vivos se estruturam de forma unificada tomando a evolução como um 

eixo comum. Para tal, empreende-se um histórico do evolucionismo e garante-se que a 

teoria darwiniana da evolução, não obstante acrescida de outros fatores que procuram 

explicar a transformação das espécies, se mantém como um paradigma fundamental para 

compreensão da vida. 
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2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido mediante as seguintes etapas: a)  Realização, via 

Webconferência, de encontros semanais, para discussão da temática e da sua 

delimitação quanto à abordagem proposta no artigo; b) Leitura e discussão das fontes de 

pesquisa e fichamento de dados e informações dessas fontes; c)  Organização dos dados 

e informações e definição da estrutura do artigo. Esta etapa foi desenvolvida em três 

passos constituintes: 1º: seleção e delimitação/determinação dos dados e informações; 2º 

divisão desses dados e informações quanto às partes do artigo e ordenação dessas 

partes; 3º enumeração/síntese das partes, visando à definição da apresentação da 

proposta de pesquisa (introdução) e dos seus resultados (conclusão); d)  Redação e 

estruturação do texto do artigo e organização das informações que o compõem na forma 

de apresentação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Entre mecanicistas e teóricos da história natural 

 

 

Houve uma época em que o estudo dos seres vivos era frágil e pouco 

desenvolvido, ao ponto da palavra “biologia” nem existir. Consequentemente, várias 

dúvidas sobre o tema começaram a surgir, e com elas, várias novas linhas de 

pensamento em busca de respostas. Entre estas, destacou-se o Mecanicismo.  

Ainda que seja um termo relativamente amplo, pode-se notar, dentro do 

Mecanicismo, duas vertentes principais: uma que considera os seres autônomos de forma 

análoga aos engenhos humanos, a teoria dos animais-máquina de René Descartes 

(1596-1650), e outra que defende a percepção do universo como um grande mecanismo 

motorizado e previamente planejado por um artesão, introduzida por Robert Boyle (1627-

1691). Algo que ambas têm em comum é a redução dos seres orgânicos e da natureza a 

mero maquinário, de direta criação divina, e facilmente explicável pelas leis da física. No 

geral, o Mecanicismo foi bem aceito e difundido por muito tempo, até encontrar um 

obstáculo: o problema da origem e da geração de cada ser vivo enquanto “fenômeno 

natural autônomo” (RAMOS, 2013, p. 168). 

Afinal, como se dá a conservação das espécies? Se seres orgânicos surgem 

apenas de outros seres orgânicos, qual é a sua origem? Tais questionamentos não 

encontravam respostas satisfatórias no meio mecanicista, o que causou o seu 

enfraquecimento perante a necessidade de buscar uma alternativa mais eficiente. De 

acordo com Ramos (2010, p. 22-23): 
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[o] Mecanicismo não dava conta, para muitos críticos da época, nem da 
embriogênese tomada isoladamente, nem tomada na sucessão dos ciclos vitais 
que formam a genealogia de uma espécie. O filósofo inglês Ralph Cudworth 
(1617-1688) escreveu em sua obra O verdadeiro sistema intelectual do universo 
(1678), que Descartes não explicava por que uma espécie não poderia ser 
formada a partir da semente de outra. 

 

É nesse contexto que surge o Vitalismo. Sua principal proposta apresenta uma 

força vital, que seria responsável pela reprodução, formação e geração dos seres vivos, 

permitindo-lhes uma maior autonomia em relação às outras ciências e, no processo, 

eliminando o caráter reducionista imposto pelas teorias do Mecanicismo. O Vitalismo foi 

muito bem recebido e trabalhado por naturalistas como Paul-Joseph Barthez (1734-1806), 

Denis Diderot (1713-1784) e Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) (FOUCAULT, 

2007). 

Essa nova autonomia inaugurada com a ascensão do Vitalismo foi essencial 

para o desenvolvimento da História Natural. A disciplina continuou essencialmente 

enciclopédica por muito tempo, sem muita necessidade por um aprofundamento maior. 

“[...] a História Natural não é nada mais que a nomeação do visível. Daí sua aparente 

simplicidade e esse modo de proceder que, de longe, parece ingênuo, por ser tão simples 

e imposto pela evidência das coisas” (FOUCAULT, 2007, p. 181). 

Porém, com o passar do tempo, novos métodos foram criados e aperfeiçoados, 

avançando cada vez mais o progresso da História Natural que, aos poucos, começava a 

se parecer mais com a Biologia que conhecemos hoje. Houve muitas conquistas 

significativas no plano experimental e observacional, mas também no plano filosófico, no 

qual pode-se destacar as contribuições de Immanuel Kant. 
 

3.2 Kant e o princípio de conformidade a fins da natureza como elemento de 

consideração dos seres vivos 

 

No contexto da epistemologia moderna, Immanuel Kant (1724-1804) surge 

como um pensador importante por retomar a condição daqueles dois elementos que, em 

situação de justificação unilateral, definiam “cientificidade” até então. Ora, tais elementos 

constituem o que, no conhecimento científico, é dado pelos sentidos e o que é 

determinado conceitualmente mediante a faculdade intelectiva. Por um lado, racionalistas 

apostavam unicamente no paradigma conceitual da matematização. Por outro, empiristas 

investiam tão-somente no paradigma da aquisição de dados por experimentação.  

Nessa retomada, Kant propõe a confluência desses paradigmas e, então, a 

justificação do conhecimento científico a partir de ambos. Tal proposta é, primeiramente, 

encontrada na Crítica da razão pura, de 1781. Na primeira Crítica, Kant justifica a 

cientificidade das ciências – como a Física e a Matemática – que necessariamente partem 
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de determinações conceituais, embora não se limitem a essas determinações. Até mesmo 

a Matemática, segundo Kant, não se reduz ao paradigma da matematização, como 

defendiam os racionalistas. Isso porque, tomando-se a aritmética como exemplo,  

[o] conceito de doze não é de modo algum pensado quando eu simplesmente 
penso essa unificação de sete e cinco, e eu posso decompor o quanto quiser o 
meu conceito de tal soma que não encontrarei, desse modo, o conceito de doze. É 
preciso ir além desses conceitos e recorrer ao auxílio de uma intuição que 
corresponda a algum deles, como, por exemplo, os seus cinco dedos (KANT, 
2018, p. 54). 
 

Ora, Kant não incluiu a consideração científica dos seres vivos nessa lógica de 

explicação. Isso por dois motivos, um histórico-prático e outro teórico-sistemático. O 

motivo histórico-prático compreende o fato de que, quanto a sua atuação, a consideração 

dos seres vivos não possuía, no século XVIII, o status de uma disciplina cientificamente 

organizada. A física e a matemática possuíam, por exemplo, já no século anterior, 

cientistas como Robert Boyle (1627-1691), Evangelista Torricelli (1608-1647) e Blaise 

Pascal (1623-1662), os quais estabeleciam determinações mecânicas que congregavam 

matematização e experimentação. Foi com essa aliança que se chegou à invenção de 

aparatos como o termômetro (Boyle), o barômetro de mercúrio (Torricelli) e a primeira 

máquina de calcular (Pascal).  

Quanto à compreensão dos seres vivos, não se conseguia, mesmo em pleno 

século das luzes, justificar cientificamente a cooperação entre matematização e 

experimentação. Ora tentava-se entendê-los por mera redução a unidades numéricas, ora 

fundamentava-se a multiplicidade da sua observação na unidade divina. Nesse sentido, 

as conhecidas palavras de Foucault (2007, p. 174-175): “[p]retende-se fazer a história da 

biologia do século XVIII, mas não se tem em conta que a biologia não existia e que a 

repartição do saber que nos é familiar há mais de 150 anos não pode valer para um 

período anterior”. 

O motivo teórico-sistemático consiste na percepção kantiana de que a 

consideração científica dos seres vivos – e, então, a cooperação entre os paradigmas da 

matematizarão e da experimentação em tal consideração – não poderia ser dada 

seguindo a lógica das ciências exatas já estabelecidas. Se Matemática, Física e Química 

eram justificadas a partir da determinação conceitual e da completa adequação do que é 

observado a essa determinação, a ciência da vida não poderia seguir essa lógica.  

Kant chega a essa percepção em 1790, na Crítica da faculdade de julgar. 

Nessa obra, ele argumenta que, se as ciências já estabelecidas podiam partir de 

conceitos ou leis para a determinação completa do que é sensivelmente dado, a 

consideração dos seres vivos só poderia contar com um princípio para procurar 

regularidade na multiplicidade da organização desses seres. Ou seja, “[...] um princípio 

próprio para procurar leis” (KANT, 2019, p. 77).  

ISSN: 2526-4044   p.  780 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Kant denomina esse princípio de “conformidade a fins da natureza” 

(Zweckmäßigkeit der Natur) e o descreve como “objetivamente contingente”, tendo-se 

como porto de partida um conceito ou lei geral, mas como “subjetivamente necessário”, 

do ponto de vista da garantia da diversidade e da estrutura dos seres vivos (KANT, 2019, 

p. 57).  

Em síntese, esse princípio consiste em tomar os seres vivos – e mesmo o seu 

todo: a natureza – como dotados de uma auto-organização conforme aos fins da 

preservação da sua espécie, da sua nutrição, do seu crescimento e do poder de 

regeneração (cura ou restauração dos seus órgãos) (ZAMMITO, 2020, p. 231-233). 

Essa é, segundo Kant, a lógica da vida que unicamente permitiria a uma 

faculdade humana, que ele denominou “faculdade de julgar”, conceber e compreender os 

seres vivos. Da especulação filosófica a partir de um princípio à justificação da 

cientificidade, haveria, contudo, a necessidade de que uma ciência explicasse, por si 

própria, essa lógica.   
 

3.3 A evolução como lógica da vida na Biologia contemporânea 

 

A evolução considera que os seres vivos sofrem transformações ao longo do 

tempo, não sendo estáticos, como defendido pelos criacionistas. Na biologia 

contemporânea, a evolução assume um papel unificador que organiza as diversas 

disciplinas em torno de um eixo comum. Sem a evolução, é impossível entender a 

biologia, pois “o mundo natural se torna um confuso emaranhado de formas vivas” 

(MEYER e EL-HANI, 2000, p.157). 

O evolucionismo surgiu em meados do século XIX, sendo Jean Baptiste Pierre 

Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck (1744-1829) e Robert Chambers (1802-1871) os 

primeiros a proporem um mecanismo evolutivo, apesar de não explicarem como o 

processo ocorre (MEYER e EL-HANI, 2000, p. 158-160). No entanto, foi a partir dos 

estudos de Charles Darwin (1809-1882) e, consequentemente, da aceitação e 

conhecimento do evolucionismo, que “foi possível explicar com a seleção natural todos os 

fenômenos para os quais Kant considerou necessário invocar a teleologia” (MAYR, 2005, 

p.106). 

Darwin e Alfred Russel Wallace (1823-1913) elaboraram de forma 

independente a teoria da seleção natural, que considera as seguintes observações: (a) os 

organismos têm grande fertilidade e, caso todos se reproduzissem, a população 

aumentaria exponencialmente; (b) as populações geralmente possuem tamanho estável; 

(c) a disponibilidade de recursos não acompanha o crescimento populacional; (d) as 

populações apresentam variabilidade; (e) parte dessa variação pode ser transmitida aos 

seus descendentes; e (f) parte das variações ocorre em características que afetam as 
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possibilidades de sobrevivência e reprodução. A partir dessas constatações, surgiu o 

processo de seleção natural, no qual a limitação de recursos promove a sobrevivência 

daqueles seres mais aptos a explorarem o meio em que vivem, podendo transmitir essa 

característica aos seus descendentes (MEYER e EL-HANI, 2000, p.161-164). 

Apesar da teoria da seleção natural ser vista como a “sobrevivência do mais 

forte” e de ter sido usada de modo distorcido para tentar “justificar desigualdades sociais 

ou raciais”, Wallace e Darwin mantiveram “sobretudo a ideia de uma oposição entre a 

capacidade de reprodução dos seres e as forças externas que a limitam” (JACOB, 1983, 

p. 175). 

A teoria da seleção natural, enquanto apresentada apenas pelo próprio Darwin, 

é composta, na verdade por uma série de teorias independentes, a saber: evolução 

propriamente dita, descendência comum, gradualismo, especiação e seleção natural. A 

descendência comum foi rapidamente adotada, pois, de acordo com Mayr (2005, p. 177), 

“nenhuma outra teoria tinha poderes explicativos imediatos tão extraordinários”. Essa 

teoria diz que todas as formas de vida que existem ou já existiram são descendentes de 

seres preexistentes (MEYER e EL-HANI, 2000, p.168). 

Darwin, em sua obra Origem das espécies, cita que  

toda a classificação verdadeira é, pois, genealógica; a congregação de 
descendência é o lugar oculto que os naturalistas têm, sem disso ter consciência, 
procurado sempre, com o pretexto de descobrir, quer qualquer plano 
desconhecido de criação, quer enunciar proposições gerais, ou reunir coisas 
semelhantes e separar coisas diferentes (DARWIN, 2003, p. 480). 

 

Darwin acrescenta que “o arranjo dos grupos em cada classe, segundo as suas 

relações e o seu grau de subordinação mútuo, deva, para ser natural, ser rigorosamente 

genealógico” (DARWIN, 2003, p. 480). Nesse contexto, ele apresenta a única ilustração 

de seu livro, representada abaixo.  

 

Figura 1: Diagrama das gerações (DARWIN, 2003, p. 572). 

 

Essa figura mostra como, a partir de três espécies (A, F, I), quinze novas 

espécies foram geradas. Meyer e El-Hani (2000, p.169) destacam que as espécies no alto 
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da árvore compartilham um ancestral comum e que, pode-se concluir, que as espécies A, 

B, C, D, E, F, G, H e I devem descender de um antepassado comum. 

Muitos outros motivos contribuíram para a aceitação súbita da descendência 

comum, pois essa teoria deu sentido à classificação biológica, à anatomia e à embriologia 

comparada. Na figura 2, podem-se perceber semelhanças anatômicas que, segundo 

Darwin (apud MEYER e EL-HANI, 2000, p.154), “são evidências a favor da ideia de que 

novos seres são modificações dos preexistente”. 

 

Figura 2: Homologia entre ossos dos membros anteriores dos mamíferos (LOPES e ROSSO, 2016). 

 

 Além das teorias de Darwin, citam-se outros fatores que procuram explicar a 

transformação das espécies, como: o adaptacionismo, as restrições ao processo 

evolutivo, o pluralismo, a contingência (MEYER e EL-HANI, 2000, p.176-181). No entanto, 

não se pode alegar que o modelo de Darwin deva ser substituído, pois nenhuma mudança 

afeta sua estrutura básica. Vale, então, o que destaca Mayr (2005, p. 132): “essa 

extraordinária estabilidade do paradigma darwiniano justifica que seja aceito tão 

amplamente como um fundamento legítimo para a filosofia da biologia e, em particular, 

como base para a ética humana”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a vida e entender seus mecanismos, a partir de métodos científicos, é um 

evento relativamente novo, inexistente antes da idade contemporânea e iniciado com o 

evolucionismo. A ausência de critérios científicos, no entanto, nunca impediu os seres 

humanos de teorizarem a respeito da vida e sua lógica, pois, como destaca Geraldino 

(2014, p. 414) o desenvolvimento da capacidade simbólica tornou o ser humano um 

“animal tombado” da ecologia, a quem não basta apenas a sobrevivência, uma vez que 

projeta seu ser no ambiente em que ocupa. 

Sendo assim, apesar de a vida, como um todo, seguir o caminho da evolução 

biológica, seres humanos se destacam por sua dinâmica evolução cultural, afinal, tudo 

que se sabe e se estuda deve-se à própria ânsia humana por entender a si mesmo. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo abordar o problema da relação entre conhecimento 

científico e o agir ético e a contextualização desse problema no campo da estética. De princípio, apresenta-
se a caracterização desses domínios no pensamento de Immanuel Kant (1742-1804), de modo a assegurar 
as duas características que lhes são peculiares, a saber, a relação necessária e autossuficiência. 
Finalmente, define-se o espaço próprio da beleza entre a relação do sentimento de prazer e as faculdades 
de conhecer, mediadas com a forma de operar da ética. A conclusão apresentada é a de que os domínios 
da ciência e da ética, embora relacionados, são autossuficientes e de que o sentimento de prazer mostra 
que, na fruição do belo, encontramos um espaço para a liberdade das faculdades de conhecer. 
 
Palavras-Chave: Ciência. Ética. Autossuficiência e relação necessária. Prazer do belo. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma coletividade que carece de ética. Pode-se observar os 

reflexos disso na política, nas indústrias e também nos meios culturais e religiosos. 

Consegue-se dizer que um dos motivos para o quadro atual seria que a sociedade 

contemporânea estabeleceu um novo valor central, de acordo com o qual o prestígio 

social é concedido àquele que acumula muitos bens para si. Devido a esse individualismo 

extremo, muitos profissionais passaram a colocar seus interesses pessoais acima de suas 

organizações. Essa situação leva ao problema da formação acadêmica e profissional dos 

indivíduos, pois "[...] são as pessoas a base de qualquer tentativa de iniciar o resgate da 

ética nas empresas e nas relações de trabalho" (ALENCASTRO, 1997, p.1). Considera-se 

que o desenvolvimento humano é um processo formativo que dialoga abertamente com 

as instituições sociais, o que justifica a necessidade de compreensão da relação do 

conhecimento científico com a ética, para que se possa retificar o caminho da moral na 

sociedade. 

Neste trabalho, defende-se que uma resposta a questões como essa demanda 

a consideração dos conceitos de “ciência” e “ética” de forma autônoma e relacionada. 

Para tal, sustenta-se um resgate à abordagem sistemática de Immanuel Kant (1724-1804) 

acerca dos conceitos de “ciência” e “ética”, na medida em que esse autor garante as duas 

características que devem pautar os domínios do conhecimento científico e do agir ético, 

a saber, autossuficiência e relação necessária. Concebe-se essa defesa em dois 

momentos. Numa primeira seção, é apresentada a justificação kantiana do conhecimento 
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científico e do agir moral, de forma a atestar a sua relação necessária e, também, a sua 

autossuficiência. Numa segunda, e última, seção, aborda-se o campo da estética, que 

surge a partir dessa relação, discutindo-se sobre a faculdade de julgar reflexionante e o 

sentimento de prazer e desprazer. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido nas seguintes etapas: a) Realização, via 

Webconferência, de encontros semanais, para discussão da temática e da sua 

delimitação quanto à abordagem proposta no artigo; b) Leitura e discussão das fontes de 

pesquisa e fichamento de dados e informações dessas fontes; c) Organização dos dados 

e informações e definição da estrutura do artigo. Esta etapa foi desenvolvida em três 

passos constituintes: 1º: seleção e delimitação/determinação dos dados e informações; 2º 

divisão desses dados e informações quanto às partes do artigo e ordenação dessas 

partes; 3º enumeração/síntese das partes, visando à definição da apresentação da 

proposta de pesquisa (introdução) e dos seus resultados (conclusão); d) Redação e 

estruturação do texto do artigo e organização das informações que o compõem na forma 

de apresentação. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Kant sobre a definição dos domínios do conhecimento e do agir moral e a sua 

autossuficiência 

 

 

A especificidade da justificação kantiana do conhecimento científico é 

sintetizada neste trecho: “[...] há dois troncos do conhecimento humano [...]; quais sejam, 

a sensibilidade e o entendimento, os objetos nos sendo dados por meio da primeira, mas 

pensados por meio do último” (KrV, A 15 / B 30).1 

Nesse trecho são fornecidas as três proposições que sustentam a justificação 

kantiana: 1. O conhecimento científico se constitui, necessária e conjuntamente, a partir 

do que é dado em termos de experimentação e do que é concebido conceitualmente 

 
1 As citações das obras de Kant são apresentadas a partir da Edição da Academia. As referências 
procedem do seguinte modo: sigla da obra (em conformidade com o que foi estabelecido pela Academia e 
com a indicação, na última seção, da sua correspondência), AA número do volume: número da página. 
Exclusivamente para a Crítica da razão pura, as citações seguem a indicação alfanumérica tradicional: “A” 
para a primeira edição e “B” para a segunda, sucedendo, em cada caso, o número da página. 
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como determinação desse dado; 2. A faculdade humana que constitui a aquisição de 

dados pela experimentação não apresenta, por si só, a capacidade de síntese intelectiva 

desses dados; 3. A faculdade humana que garante a determinação, em termos de síntese 

conceitual dos dados de qualquer conhecimento científico, prescinde do fornecimento 

desses próprios dados.2 

A primeira proposição, vale dizer, é o resultado da certeza de Kant acerca das 

duas seguintes. Ademais, esta certeza e aquele resultado foram suscitados a partir da 

incerteza e da irresolução de um longo antagonismo que, na Modernidade, culminaria nas 

coevas oposições entre os paradigmas filosóficos do racionalismo e do empirismo e 

científicos da experimentação e da matematização. 

Que Kant veja os polos dessa oposição como equivocados para a justificação 

do conhecimento científico se deve a dois fatores. Primeiro, “[...] o empirismo torna-se ele 

próprio dogmático [... ao] nega[r] arrogantemente aquilo que está além da esfera de seus 

conhecimentos intuitivos” (KrV, A 471 / B 499). Depois, “[...] o racionalista, contudo, é 

suficientemente atrevido para, sem nenhuma condição permanente pela qual fosse dado 

um objeto, fazer da mera faculdade de pensar um ser subsistente por si mesmo” ( KrV, B 

417 – nota). O elemento-chave dessa dúplice crítica é o termo “intuição” (Anschauung). 

Kant o define como o meio de referência imediata do conhecimento aos objetos (cf. KrV, 

A 20 / B 33). A intuição representa, assim, o que permite, a partir de condições espaço-

temporais, que condições científicas sejam passíveis de experimentação fatual. O erro 

dos empiristas é o de restringir o conhecimento científico a essa experimentação e o erro 

dos racionalistas é o de conceber, a partir da sua abstração, esse conhecimento numa 

mera representação conceitual. 

A proposta de Kant para definição do domínio do conhecimento científico é, 

então, a de garantir que “[...] nós não possamos ter nenhum conceito do entendimento, 

portanto também nenhum elemento para o conhecimento das coisas, a não ser na medida 

em que a esse conceito possa ser dada a intuição correspondente” (KrV, B XXV-XXVI). 

Em uma palavra, o conhecimento científico se essencializa a partir do que é dado espaço-

temporalmente e correspondido a uma determinação conceitual desse dado. 

 Kant sabia, mesmo antes de ter chegado à certeza da justificação do domínio 

conhecimento científico na Crítica da razão pura, de 1781, que o domínio do agir moral se 

constitui como um domínio diferente.3 Isso porque, se naquele se está tratando do que é 

 
2 Nesse contexto, o comentário de Brittan (2016, p. 16): “[a]o meu ver, a teoria da ciência de Kant é melhor 
abordada a partir de uma precedente consideração dos seus motivos anti-reducionistas”. 
3 Na carta a Marcus Herz, de 21 de fevereiro de 1772, Kant menciona estar “[...] planejando uma obra que 
poderia, talvez, ter o título Os limites da sensibilidade e da razão” e que a “[...] teria planejado para ter a 
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(conhecido), neste se considera o que deve ser. É, contudo, a definição, assegurada 

nessa obra, do conhecimento científico como determinado conceitualmente e restrito ao 

que é sensivelmente dado que permite pensar a fundamentação do domínio do agir 

moral. 

Ora, como estabelecer a fundamentação do domínio do agir moral sem 

desestabelecer a limitação do domínio do conhecimento científico? A consideração dessa 

questão foi o motivo para Kant ter cogitado e abandonado duas tentativas, contíguas à 

gestação da sua filosofia crítica, de garantir uma passagem (Übergang) entre esses dois 

domínios. Kant tentou, então, legitimar, a partir da ideia teórica da liberdade, um conceito 

prático da mesma ou, ainda, uma legislação prática enquanto sintética a priori.4   

Nessas tentativas, Kant apostava na tese de que a espontaneidade intelectiva 

da consciência, que permite a determinação conceitual dos dados sensíveis no 

conhecimento científico, também poderia garantir a determinação moral da vontade. Nas 

suas palavras, em uma Reflexion do final da década de 1770: “Certeza moral é o que eu 

posso assegurar de modo consciente [mit Gewissenhaftigkeit]” (Refl 2470, AA 16: 383). 

Ou, ainda, nas palavras e Allison (2020, p. 272), que resumem esse intento: “[...] a 

discussão de Kant está envolvida com o movimento da espontaneidade epistêmica à 

espontaneidade prática (spontaeitatem praticam)”. 

No momento do seu período crítico no qual apresenta a certeza sobre a 

determinação do domínio do agir moral – a saber, no texto da Crítica da razão prática, de 

1788 –, Kant aposta, não numa derivação da consciência moral a partir da 

espontaneidade cognitiva, mas, sim, na descrição daquela consciência como 

autofundamentada e, então, autossuficiente em relação ao domínio do conhecimento 

científico. 

Nessa obra, a fundamentação do agir moral deixa-se ler como uma 

apresentação da obrigatoriedade moral (“lei moral”, na terminologia de Kant) enquanto 

fatuada a seres humanos a partir da consciência prática da necessidade de se pressupor 

 

composição em duas partes, uma teórica e outra prática” (Br, AA 10: 129). Na linguagem crítica, a primeira 
corresponderia à justificação do conhecimento científico e a segunda à justificação do agir moral. Kant não 
publicou uma obra com esse título. Como argumentado na sequência deste trabalho, o motivo seminal para 
o abandono desse projeto se deve a sua percepção, na década de 1780, de que os domínios do 
conhecimento científico e do agir ético são, além de diferentes, autossuficientes quanto às suas 
fundamentações. 
4 Essas tentativas são empreendidas por Kant na Dialética Transcendental da Crítica da razão pura e na 
terceira seção da Fundamentação da Metafísica dos costumes. 
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universalidade (de indivíduos e das condições das ações desses indivíduos) nas 

situações que envolvem relações humanas.5 

Ora, dado que o conhecimento científico demanda necessariamente relações 

humanas e que a pressuposição do agir moral nesse conhecimento não pode contar com 

a sua lógica de explicação, Kant concebe, então, a tese de que os domínios do 

conhecimento científico e do agir moral apresentam uma relação necessária, mas são 

autossuficientes. 

Pode-se dizer que é dessa complexa e intrigante relação que um campo 

peculiar da realidade humana surge, se nutre e, nas suas produções e análises, tem a 

prerrogativa de apenas se deleitar quanto ao que é específico do conhecimento científico 

e do agir moral. Esse campo é a estética e ele é abordado por Kant na sua Crítica da 

faculdade de julgar, de 1790. 

 

3.2 A estética entre o conhecimento e o agir moral: reflexão e sentimento 

  

Conforme a literatura sobre a Crítica da faculdade de julgar, Kant estava 

trabalhando primeiro numa crítica do gosto,6 e, logo depois, compreendeu a importância 

sistemática do fundamento transcendental do mesmo.7 Essa importância sistemática só 

pode ser pensada com relação ao problema de que a fundamentação transcendental do 

princípio do juízo reflexionante não é a forma primitiva da finalidade tal e como é 

apresentada na Crítica da faculdade de julgar.8 

Uma relação entre a faculdade de conhecer e o sentimento é um ponto de 

partida histórico fundamental, no que diz respeito ao fechamento sistemático do sistema 

kantiano. Porém, temos que explicar como esta relação passa a ser apresentada como 

parte das finalidades, num lugar específico e delimitado na fundamentação da Crítica da 

faculdade de julgar. Uma primeira consideração, a esse respeito, está no fato de que, se o 

princípio do gosto fosse um princípio a priori fundamental, poderíamos pensar que se 

 
5 Ver, por exemplo, KpV, AA 05: 31: “[...] pode-se denominar a consciência dessa lei fundamental um fato da 
razão [Factum der Vernunft], porque não se pode inferi-la sutilmente a partir de dados precedentes da 
razão”. 
6 Cf. TONELLI,1954. 
7 Carta a Marcus Herz, de 26 de maio de 1789 (Br, AA 11: 48-54). 
8 Como é resumido num conhecido trecho do “Prólogo” à edição de 1790: “[e]mbora [os juízos estéticos] por 
si só em nada contribuam para o conhecimento das coisas, eles apesar disso pertencem unicamente à 
faculdade do conhecimento e provam uma referência imediata dessa faculdade ao sentimento de prazer e 
desprazer segundo algum princípio a priori, sem o mesclar como que pode ser fundamento de determinação 
da faculdade da apetição, porque esta tem seus princípios a priori em conceitos da razão” (KU, AA 05: 169). 
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tratasse de um princípio metafísico e não transcendental.9 Nesse sentido, a tentativa de 

obter a permissão para sua aplicação a partir do princípio de conformidade a fins da 

natureza não é trivial. 

Para tal, Kant tenta mostrar a faculdade reflexionante como fornecendo um 

princípio a priori que habilita uma pesquisa no que diz respeito às condições da 

subjetividade para sua aplicação e que encontrará no juízo de gosto um exemplo 

privilegiado dessas condições. Esse exemplo parece tão privilegiado que se pode pensar 

nele como prioritário na fundamentação; muito embora a necessidade de um princípio 

aplicável para o conhecimento em geral, isto é, relativo a todo objeto de experiência e não 

só alguns objetos especiais, seja um impedimento para lhe dar esse lugar. Quer dizer, a 

faculdade de julgar parece, em muitos casos, ser uma operação de conceitualização 

operada a partir da possibilidade de que exista uma faculdade de julgar estética que 

garantisse a priori a conformidade de uma representação com nossas faculdades de 

conhecer.10 

Que a faculdade de julgar pode ser mediadora entre os domínios teórico e 

prático, sem as condições que dão lugar à beleza parece impossível, dada a relação entre 

a faculdade de julgar reflexionante e o sentimento de prazer e desprazer. 

Numa primeira instância, Kant apresenta esse sentimento como a forma 

mesma da faculdade de julgar.11 Destarte, dizer que o princípio a priori da finalidade é o 

princípio a priori da faculdade de julgar, é o mesmo que dizer que é o princípio que regula 

o sentimento de prazer e desprazer.12   

Agora bem, o desligamento das finalidades especificamente prático-éticas tem 

que se entender como uma necessidade de desvincular a faculdade de julgar do âmbito 

 
9 Nas palavras de Kant: “[u]m princípio transcendental é aquele pelo qual é representada a priori a condição 
universal, sob a qual apenas as coisas podem ser objetos do nosso conhecimento em geral. Em 
contrapartida, um princípio chama-se metafísico, se representa a priori a condição sob a qual somente 
objetos, cujo conceito tem que ser dado empiricamente, podem ser ainda determinados a priori” (KU, AA 05: 
181). 
10 Por alguns problemas interessantes a esse respeito no texto da Primeira introdução, ver KULENKAMPFF, 
1994, p. 57. Uma exposição desse problema encontra-se, também, em CARVALHO, 1998. 
11  Cf. KU §§ 2, 3 e 9 fundamentalmente. 
12 Esse vínculo entre princípios a priori e sentimentos é especialmente obscuro, como já o foi no caso do 
respeito como sentimento moral. E, mesmo nas Introduções, poder-se-ia pensar que o aspecto sentimental 
é completamente desnecessário no que se refere à argumentação da conformidade a fins da natureza. 
Ainda assim, Kant permanece firme na sua convicção de sua necessidade, afirmando no § 6 da Introdução 
impressa com a obra que “[a] realização de toda e qualquer intenção está ligada com o sentimento de 
prazer e sendo condição daquela primeira uma representação a priori – como aqui um princípio para a 
faculdade de juízo reflexiva em geral – também o sentimento de prazer é determinado mediante um 
princípio a priori e legítimo para todos. Na verdade isso acontece através da relação do objeto com a 
faculdade de conhecimento, sem que o conceito da conformidade a fins se relacione aqui minimamente com 
a faculdade de apetição, diferenciando-se por isso inteiramente de toda a conformidade a fins prática da 
natureza” (KU, AA 05: 187). 
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do noumênico e manter sua autonomia enquanto faculdade.13 De fato, o primado do 

sentimento parece ser fundamental para manter os resultados da pesquisa da Crítica da 

faculdade de julgar e do princípio de julgar reflexionante no marco da subjetividade, como 

modus operandi da faculdade de julgar e não como propriedade nem dos fenômenos, 

nem, muito menos, das coisas em si mesmas. 

Lamentavelmente, não encontramos além da postulação arquitetônica, bases 

para o espaço autônomo no sistema transcendental da sentimentalidade. Parece uma 

conexão que aspira mais a indicar o tipo de experiência que o sujeito haverá de vivenciar 

como experiência da faculdade de julgar, que qualquer outra coisa. Seu estatuto 

analógico no que diz respeito ao sentimento moral, não facilitará as coisas. 

O sentimento nos dá pautas para entender os limites dentro dos quais Kant 

pensou o fenômeno da beleza, ou daquelas coisas que não possa se dizer que a beleza 

seja. O problema da conexão entre este sentimento e outros sentimentos vinculados ao 

conhecer e ao agir ético é um desafio a ser esclarecido ainda. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Na obra Ethics and science: an introduction lê-se: “Como pode a ciência ser 

neutra e boa ao mesmo tempo? Talvez ela seja boa em um sentido, precisamente porque 

é neutra em outro” (BRIGGLE; MITCHAM, 2012, p. 5). Ora, o presente trabalho partiu 

desse problema e dessa suposição, visando garantir que os dois parâmetros 

estabelecidos pelo pensamento de Immanuel Kant – i.e., autossuficiência e relação 

necessária – compõem uma resposta adequada a esse problema e que, a partir dessa 

resposta, é possível pensar a contextualização do problema no campo da investigação 

estética. O resultado alcançado é o de que a especificidade dessa relação caracteriza o 

ser humano quanto ao fazer científico e à expressão da sua existência como um todo no 

que tange aos sentimentos vinculados à beleza. 

 

 
13 Esse vínculo, que estará especificamente indicado a partir do rol de mediação entre natureza e liberdade 
da faculdade de julgar, estará indicado sempre como “determinabilidade”, porém nunca como determinação, 
nem sequer do sentimento. Como garante Kant: “[o] entendimento fornece, mediante a possibilidade de 
suas leis a priori para a natureza, uma demonstração de que somente conhecemos está como fenômeno, 
por conseguinte simultaneamente a indicação de um substrato suprassensível da mesma, deixando-o no 
entanto completamente indeterminado. Através do seu princípio a priori do ajuizamento da natureza 
segundo leis particulares possíveis da mesma, a faculdade do juízo fornece ao substrato supra-sensível 
daquela (tanto em nós como fora de nós) a possibilidade de determinação [Bestimmbarkeit] mediante a 
faculdade intelectual. Porém, a razão fornece esse mesmo substrato, mediante a sua lei prática a priori, a 
determinação; e desse modo a faculdade do juízo torna possível a passagem do domínio do conceito de 
natureza para o de liberdade” (KU, AA 05: 196). 
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Resumo: Este texto apresenta as proposições e os resultados parciais do Projeto História Musical. O 
projeto vem sendo desenvolvido por professores e alunos bolsistas do curso técnico em informática 
integrado ao ensino médio do Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio, e tem por objetivo 
divulgar por meio da música, apresentações artísticas e produções audiovisuais, a história de dez cidades 
da região da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC). Compreende-se por 
resultados parciais as letras de cinco das dez composições, sendo destacados no corpo do texto 
fragmentos de cada uma das letras das canções, bem como questões relacionadas com as decisões 
musicais utilizadas, no que se refere a melodia, ritmo e harmonia. O artigo ainda apresenta as bases 
teóricas que subsidiam o projeto. Em relação á área da música, são abordadas questões relacionadas com 
o exercício da composição no processo de ensino e aprendizagem musical. Por fim, acredita-se que o 
projeto História Musical contribuirá para a manutenção e para a divulgação da história das cidades que o 
integram, bem como no âmbito de ensino, atenderá a perspectiva de interdisciplinaridade entre música e 
história. Cabe destacar que as atividades do projeto estão sendo desenvolvidas de forma remota, 
considerando a suspensão das atividades acadêmicas presenciais por conta da pandemia do novo 
Coronavírus.  
 
 
Palavras-Chave:  História. Música. Composição. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto tem como objetivo apresentar os resultados parciais do Projeto 

História Musical. Como resultados parciais são considerados fragmentos das letras de 

cinco composições, bem como questões relacionadas com as decisões musicais 

utilizadas nas canções, no que se refere a melodia, ritmo e harmonia.  

O projeto História Musical, desenvolvido por dois professores do Instituto 

Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio (IFC - CAS) está na sua primeira 

edição, sendo caracterizado com um projeto de Ações Integradas. Além dos professores 

de Artes/Música e História, integram o projeto dois bolsistas, alunos do curso técnico em 

Informática integrado ao ensino médio. 

O objetivo do projeto História Musical é divulgar por meio da música, 

apresentações artísticas e produções audiovisuais, a história de dez  cidades da região da 

Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), trazendo os aspectos 

históricos, geográficos, econômicos e culturais, e desta forma, escrever a história dos 

povos, seus patrimônios, suas culturas, as suas características. A ideia do projeto surgiu 

após os professores coordenadores participarem de um Festival de música autoral, em 

2019, na cidade Criciúma - SC.  

ISSN: 2526-4044   p.  793 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

O referido projeto também se caracteriza como uma ação interdisciplinar entre 

os componentes curriculares: Artes/Música e História, um dos princípios pedagógicos dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). A música, uma das 

linguagens artísticas,  é uma ferramenta positiva para a produção de um conhecimento 

dinâmico e criativo capaz de sensibilizar as pessoas, por meio de um trabalho 

desenvolvido a partir de uma dimensão crítica e social. Cabe ressaltar que a música faz 

parte da vida de todas as sociedades e grupos humanos, mantendo a cultura e a memória 

destes, seja na forma de produção e organização musical ou através de produções que 

trazem a história de um povo.  

Uma das possibilidades do fazer e do engajamento musical é a composição. A 

composição também se apresenta como um momento de aprendizagem musical 

(FRANÇA; SWANWICK, 2002), na medida em que os envolvidos no processo podem 

expor além de suas sensações, emoções, conhecimentos, suas ideias musicais. Desta 

forma, juntar os elementos musicais à letras que trazem informações sobre cidades, 

constitui um espaço para ampliar as possibilidades do fazer musical, bem como a 

possibilidade de apresentar um pouco da história das cidades selecionadas para o 

integrar o projeto.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O projeto História Musical está organizado em quatro etapas. Neste artigo 

serão abordadas as duas primeiras etapas. A primeira etapa do projeto História Musical 

compreende uma pesquisa com foco exploratório nos sites das Prefeituras Municipais das 

cidades participantes, onde foram coletados dados históricos, geográficos, econômicos e 

culturais. As cidades selecionadas fazem parte da AMESC, sendo elas: Araranguá, 

Sombrio, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Praia Grande, Jacinto Machado, Turvo, 

Balneário Gaivota, Ermo e Maracajá. Após a coleta, os dados foram organizados e 

categorizados, e para facilitar no processo de escrita das letras das canções foram 

elaborados pequenos textos.  

Ainda na primeira etapa foi realizado um estudo sobre a composição como um 

processo de aprendizagem musical, a partir de leituras de textos e debates. Como as 

atividades acadêmicas presenciais foram suspensas, os estudos foram realizados de 

forma online por webconferência através da plataforma Google Meet.  

A segunda etapa do projeto está em andamento, e consiste no 

desenvolvimento das composições das músicas acerca das informações das cidades 
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participantes. A composição compreende as letras das canções e organização musical 

das mesmas no que se refere ao ritmo, melodia e harmonia1.  

No projeto a composição musical é tratada como possibilidade de expressão de 

ideias musicais, bem como de aprendizagem musical. Segundo França e Swanwick 

(2002), a composição é uma ferramenta para desenvolver a compreensão sobre o 

funcionamento dos elementos musicais, pois permite um relacionamento direto com o 

material sonoro. França (2016, p. 39) expõe que,  

 

a composição é uma modalidade fundamental do comportamento musical. Ela 
envolve toda forma de invenção musical e ocorre sempre que alguém tem 
liberdade de organizar sons com a intenção de se expressar musicalmente, 
independente da técnica e do grau de originalidade envolvidos.  

A composição musical, neste sentido, envolve a criatividade, pois tem por 

objetivo explorar possibilidades no que se refere a escolha de ritmos, da organização da 

melodia e da harmonia da música, bem como das palavras que irão integrar a letra da 

canção.  

As letras e as melodias das canções foram elaborados de forma conjunta pelos 

integrantes do projeto. Assim, a tomada de decisões quanto às informações musicais, 

considera as ideias de música dos integrantes do projeto. Segundo Beineke (2015), a 

composição quando realizada em grupo, se configura como um espaço de tomada de 

decisões, pois no momento da atividade várias contribuições musicais aparecem, são 

partilhadas e ampliadas, contribuindo para aprendizagem. Desta forma, a autora destaca 

a necessidade de negociar as ideias que foram propostas.  

No referido projeto, os elementos musicais das canções: ritmo, melodia e 

harmonia vem sendo desenvolvidos de forma instrumental, utilizando violão e teclado, 

instrumentos tocados pelos integrantes do projeto, e também de forma vocal. Após a 

organização das ideias de música, ou seja, das composições, serão gravadas pelos 

professores e bolsistas, uma faixa base de cada composição, para dar prosseguimento 

para a próxima etapa.  

As duas etapas finais serão desenvolvidas posteriormente: performances 

musicais, consistindo na execução e gravação das composições; e edição das 

composições, e o desenvolvimento de produções audiovisuais com as performances das 

composições e imagens das cidades integrantes do projeto. A divulgação dos 

 
1 Ritmo, melodia e harmonia são os elementos da organização musical. O ritmo é o som organizado em um 
tempo; a melodia é uma sequência sucessiva de sons e a harmonia, uma sequência simultânea de sons.  
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resultados/composições se dará por meio das mídias sociais: YouTube, Instagram, 

Facebook, dentre outras.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados parciais das duas etapas 

iniciais do projeto: questões musicais e informações extraídas da pesquisa sobre a 

história das cidades que resultaram nas letras das composições. 

 

3.1 - Questões musicais 

 

A música é constituída de sons e silêncios. Esses elementos são organizados a 

fim de estabelecer um sentido musical para quem a produz e a consome. No processo de 

composição, a escolha desses elementos acontece a partir do conhecimento musical que 

o compositor possui. Assim, é possível inferir que o contato com as mais variadas 

possibilidades musicais propicia ao compositor diversas ideias de música. Cabe destacar 

que este contato se dá através da apreciação musical. De acordo com (FRANÇA; 

SWANWICK, 2002, p. 12), “a apreciação é uma forma legítima e imprescindível de 

engajamento com a música. Através dela podemos expandir nossos horizontes musicais 

e nossa compreensão”.  

No projeto história musical busca-se contemplar várias possibilidades musicais, 

organizando melodias com contrates de altura, a partir de sons graves e agudos; 

contrastes de duração: sons curtos e longos. Os tons das músicas estão sendo 

estabelecidos a partir da extensão vocal dos integrantes do projeto, que executarão as 

faixas bases. A extensão vocal se refere ao conjunto de notas que o cantor consegue 

executar, considerando a nota mais grave até a mais aguda. 

A variedade musical também vem sendo observada nos estilos musicais 

escolhidos para as composições. Estilo musical é compreendido como “a relação 

estabelecida entre os elementos musicais, ritmo, melodia e harmonia utilizados em uma 

composição” (BENNET, 1986, p. 05), ou seja, a forma como o compositor pensa e 

organiza os elementos musicais.  

Os estilos musicais das composições foram selecionados a partir das vivências 

musicais dos integrantes do projeto: professores e bolsistas. Para tal atividade, buscou-se  

trazer algumas relações culturais com o que está sendo retratado nas composições.  

 

3.2 Fragmentos das letras composições/canções 
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As letras das canções apresentam elementos das culturas nativas e tradições 

pouco conhecidas. Cabe ressaltar que as letras trazem elementos implícitos em suas 

letras, sendo estes explicados brevemente neste texto e posteriormente na apresentação 

das canções. Isso porque, ao mencionar uma escola, um elemento cultural ou uma 

característica da cidade, por se tratar de uma canção, os detalhes ficam por parte da 

interpretação do ouvinte e leitor conhecedor da realidade de sua cidade. Isso faz com que 

o público veja determinado conteúdo ou situação para além de um contexto ou 

informação: 

 

Na perspectiva sociointeracionista, o fazer artístico (produção) permite que o aluno 
exercite e explore diversas formas de expressão. A análise das produções 
(apreciação) é o caminho para estabelecer ligações com o que já sabe e o pensar 
sobre a história daquele objeto de estudo (reflexão) é a forma de compreender os 
períodos e modelos produtivos (SANTOMAURO, 2009, p.68).  
 
 

Destaca-se que as letras das canções têm o objetivo de trazer elementos das 

cidades compreendendo as matrizes indígenas, europeias e africanas, conforme a lei de 

diretrizes e bases da educação (LDB) (BRASIL, 1996), reafirmados nos Projetos 

Pedagógicos dos cursos técnicos integrados ofertados no IFC - CAS.  

As questões históricas estão presentes em todas as composições, como por 

exemplo no refrão da canção sobre a cidade de Araranguá, cidade surgiu a partir dos 

caminhos dos conventos. Cabe destacar que a partir de Araranguá outras cidades foram 

surgindo, inclusive Criciúma, que é a principal cidade do Sul do Estado hoje, como 

destacado na letra do refrão da canção: “ as avenidas nos fazem lembrar, uma cidade o 

Sul fez impulsionar. Os caminhos dos conventos a andar, com um rio, que fez povos 

navegar”.  

Algumas cidades que integram o projeto foram emancipadas recentemente, 

como por exemplo Balneário Gaivota. Assim, além dos destaques para as questões 

históricas, culturais e econômicas, a canção dedicada à cidade, explora o acolhimento 

que do povo local, expresso neste fragmento da letra do refrão da canção: “Ah como é 

bom viver aqui….és nossa bela do Sul, da areia branca e lagos, do lindo céu azul 

/Balneário Gaivota, de São Sebastião, um povo acolhedor com um futuro promissor”.  

O EcoTurismo, segmento do turismo que busca a integração entre homem e 

natureza, tão presente na região do extremo Sul do Estado de Santa Catarina, em função 

das belezas naturais e dos cânions integrantes da Serra Geral, foi retratado na letra da 

canção dedicada à cidade de Praia Grande.  
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No sopé da Serra Geral / Colonizada por portugueses e italianos / Tem nome de 

praia, mas não tem mar / É dos canyons a capital. / Riqueza das matas e águas / 

explorados no ecoturismo / no Parque Nacional de Aparados da Serra / no Parque 

Nacional da Serra Geral.  

 

Esse direcionamento para as questões naturais, também foi evidenciado em parte 

da composição dedicada à cidade de Jacinto Machado: “Jacinto de encantos, natureza e 

beleza / trilhas, cachoeiras, muita riqueza / cidade que acolhe os visitantes / oferece 

hospedagem e descanso aos viajantes”.  

Questões religiosas são observadas nas letras de várias composições, porém 

destaca-se as composições das cidades de São João do Sul. Conforme observado: “São 

João do Sul/ Porta de entrada / uma Freguesia / que uma vila se transformou passo do 

sertão / com agricultura, comércio e turismo / um município e povo de valor”. Na letra da 

composição sobre a cidade de Sombrio, além das questões religiosas, as matrizes 

culturais são elucidadas: “As margens de uma lagoa, sob a sombra, deita uma história. / 

De um homem Sambaqui / Do povo Tupi Guarani (...) Santo Antônio, o casamenteiro / 

Das cinco grutas, às furnas / do acesso às praias tão belas / Clareando toda uma 

história”.  
 

Apresentados brevemente fragmentos das letras das composições, reitera-se 

novamente que o projeto está em andamento. A etapa das composições está sendo 

finalizada, considerando o andamento da etapa das performances musicais e futuras 

gravações e produções audiovisuais.   

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Projeto História Musical está em sua primeira edição. Como é um projeto em 

andamento os resultados são parciais. Até o momento  foi possível concluir a primeira 

etapa, a pesquisa acerca dos dados, e parte da segunda etapa, letras e questões 

musicais das composições. Cabe destacar que as próximas etapas do projeto estão 

sendo reorganizadas, considerando o cenário atual.  

Até o momento foi possível verificar que a Música, aqui contemplada na 

disciplina de Artes/Música, e a História podem construir juntas caminhos para o processo 

de ensino e aprendizagem. A música, aqui mais especificamente a composição, se 

apresenta como espaço para divulgar as ideias musicais, bem como retratar a história ou 

parte dela, das cidades da região da AMESC selecionadas para o projeto, compreendida  

assim, como possibilidade de fontes históricas.  
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Durante a primeira etapa do projeto, pesquisa e organização dos dados, foi 

possível observar o potencial econômico de várias cidades, compreendendo os setores 

da agricultura, comércio, serviços e o turismo, tendo como destaque o turismo religioso, o 

turismo rural e o ecoturismo, bem como conhecer fatos importantes que levaram à 

fundação, organização e construção cultural das cidades. 

Acredita-se que o projeto História Musical contribuirá para a manutenção e 

para a divulgação da história das cidades que o integram, bem como no âmbito de ensino, 

atenderá a perspectiva de interdisciplinaridade entre Artes/Música e História.  
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Resumo: As imigrações ganharam espaço nas discussões do mundo, visto que este é um fenômeno que 
cresce cada vez mais e tem exigido atenção dos estados e municípios no sentido de garantir a inserção de 
refugiados no cenário das políticas públicas. Este estudo tem como objetivo descrever o contexto do 
atendimento aos imigrantes haitianos nas unidades de saúde pública do bairro Costa e Silva no município de 
Joinville/SC. A pesquisa relata o atendimento ofertado aos usuários imigrantes haitianos na percepção dos 
profissionais do referido bairro. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, aplicada e de campo tendo em 
vista que utilizou-se como procedimento de coleta de dados a entrevista. Realizou-se 30 entrevistas com 
profissionais que atuam em quatro unidades de saúde do bairro Costa e Silva que é um Pronto Atendimento 
e três Unidades Básicas de Saúde. A análise dos dados está pautada no processo metodológico desenvolvido 
por Bardin (2009, p.118) que através da categorização dos discursos dos entrevistados apontou para três 
grandes categorias: o SUS e o atendimento ao imigrante haitiano; a interferência das questões culturais e de 
gênero no atendimento dos haitianos no SUS e; as estratégias e demandas de capacitação apresentadas 
pelos profissionais de saúde. Os resultados apontam que os profissionais de saúde entrevistados 
compreendem o processo de inclusão dos imigrantes no SUS, mas encontram dificuldade principalmente no 
que diz respeito a compreensão das questões culturais e de gênero do universo dos haitianos. 

 

Palavras-Chave: Imigrantes. Haitianos. Sistema Único de Saúde. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

            A imigração ocorre há muito tempo no mundo inteiro. O termo “imigração” está 

relacionado diretamente à chegada de uma pessoa em uma nova região, sendo que a 

mesma irá permanecer nesse local. Segundo a Organização das Nações Unidas (2016, 

p.1), em 2015 o número de pessoas que moravam fora de seu país totalizou 244 milhões, 

número que cresceu consideravelmente em comparação ao ano de 2000, que registrou um 

total de 173 milhões de imigrantes.  

            No Brasil, a imigração teve início no ano de 1530, quando os portugueses vieram 

em busca de terras para plantio. Iniciando-se o século XX, outros imigrantes vieram para o 

Brasil à procura de oportunidades de trabalho e melhoria da qualidade de vida (NIENOV, 

2016, p.13). De acordo com os dados da Polícia Federal (BRASIL, 2017, p.2), estima-se 

que o número de estrangeiros que residem no Brasil é de aproximadamente 750 mil, 

número considerado baixo visto que a população brasileira é composta por mais de 200 

milhões de habitantes. No entanto, a imigração dos haitianos para o país cresceu 

consideravelmente a partir do ano de 2010, quando um terremoto devastou o Haiti. Assim, 

em meio a um contexto desastroso, onde houve mais de 200.000 mortos, aproximadamente 

1,5 milhão desabrigados, um sistema político e de segurança instável, a falta de água e 
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comida e a taxa de desemprego em 80%, os haitianos viram uma possibilidade de 

recomeço com melhores oportunidades no Brasil (OLIVEIRA, 2015, p.67). 

             No final de 2015, o governo brasileiro concedeu residência permanente a 43.781 

imigrantes haitianos que solicitaram refúgio no Brasil (BRASIL, 2015, p.1). Estima-se que 

mais de 20% vieram para Santa Catarina, onde 2.280 haitianos oficializaram sua chegada 

no município de Joinville (SOUZA; BOING, 2017, p.89). A Constituição Federal de 1988 e 

o Sistema Único de Saúde preveem que o estado deve assegurar a universalidade, 

integralidade e equidade para todos os residentes no Brasil, isto é, para brasileiros e 

imigrantes (BRASIL, 1990, p.1). Diante deste contexto, o presente estudo tem como 

objetivo descrever o contexto do atendimento ofertado aos usuários imigrantes haitianos na 

percepção dos profissionais de saúde das unidades de saúde pública do bairro Costa e 

Silva no município de Joinville.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Quanto à abordagem a referida pesquisa apresenta-se como qualitativa. No que diz 

respeito à natureza trata-se de uma pesquisa aplicada. Com relação aos objetivos 

caracteriza-se como pesquisa descritiva e trata-se, também, de uma pesquisa de campo 

tendo em vista que coletou dados diretamente da realidade.  

            O locus da pesquisa foram: a UBS Costa e Silva, a UBS Parque Douat e a UBS 

Willy Schossland) e o Pronto Atendimento 24 Horas. Esse bairro foi escolhido porque abriga 

um parque industrial que recebeu boa parte dos imigrantes haitianos que vieram para 

Joinville.  O universo da pesquisa contempla o 181 de profissionais de saúde. 

            Quanto aos procedimentos metodológicos o presente estudo foi dividido em três 

etapas: 1- Revisão bibliográfica. 2- Pesquisa documental. 3- Entrevistas em profundidade 

com 30 profissionais das unidades de saúde.  Os dados da pesquisa foram transcritos na 

íntegra e, posteriormente, para o tratamento dos dados coletados, foi utilizada a análise de 

conteúdo ou de discurso. A análise dos dados está pautada no processo metodológico 

desenvolvido por Bardin (2009, p.118). No texto utilizou-se as iniciais de cada categoria 

profissional para identificar os participantes da pesquisa e os discursos estão destacados 

em itálico e alinhados à direita. O referido projeto foi alimentado na Plataforma Brasil e, na 

sequência analisado pelo comitê de ética, com o parecer Nº 3.631.396.  

 

 

 

ISSN: 2526-4044   p.  801 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O SUS e o atendimento aos haitianos 

 

            O SUS apresenta-se como um conjunto de ações e serviços de saúde executados 

pelo estado e embasado na concepção de direito e, tendo o usuário como o protagonista 

de todo o processo de saúde. Nesse encaminhamento, buscou-se compreender se para os 

profissionais de saúde do bairro Costa e Silva de Joinville/SC a concepção do SUS como 

direito do cidadão e dever do estado já estava incorporado em seus discursos. Nesse 

sentido, suas falas apontam para o entendimento que todos devem acessar os serviços de 

saúde sem nenhuma discriminação:  

Qualquer pessoa tem direito ao atendimento pelo SUS. (AGA2) 

 É um sistema único que atende todas as pessoas. (TE3)  

É um sistema que atende todos os usuários, toda e qualquer pessoa que precisa de atendimento de saúde, 

sem classificar e sem discriminar. (TE4)  

            Com o intuito de identificar os desafios encontrados pelos profissionais para atender 

esses usuários questionou-se quais eram as maiores dificuldades para a inclusão da 

comunidade haitiana nos serviços de saúde do bairro Costa e Silva/Joinville:  

A língua é a maior dificuldade... é mais por gestos e sinais mesmo. (TE5)  

A maior dificuldade às vezes é a comunicação. (TE1) 

 É difícil para compreendê-los. (AGA2)  

Eu noto que eles não compreendem direito o que a gente fala. (TE2)  

            Deste modo, pode-se observar que a maior barreira entre os profissionais de saúde 

e os imigrantes haitianos é a linguagem, sendo necessário utilizar métodos para facilitar a 

comunicação. Entende-se que, para a área da saúde a comunicação clara e objetiva é de 

suma importância para gerar um atendimento humanizado e efetivo. Outro obstáculo 

encontrado é a falta de informação quanto ao funcionamento da rede de saúde do SUS que 

prejudica o serviço realizado nos locais. Os profissionais relatam em seus discursos que 

esse fator acaba atrapalhando o atendimento em determinados estabelecimentos de 

saúde: 

 Eles vêm bater na porta errada. (EN2) 

 Acho que a capacitação teria que ser direcionada para eles procurarem a unidade de saúde certa...muitas 

vezes os casos deles são casos de unidade de saúde mesmo. 

 (TE5) 

 Que problema eles apresentam para ir procurar um PA, seria mais urgência e emergência e quando eles 

possam ir em um posto de saúde (EN2). 

 Queixinhas mínimas, muito pequenos eu acho, para virem procurar o P.A., podiam ir no posto de saúde 

mesmo. (TE3) 
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            Nota-se que os imigrantes haitianos de acordo com os entrevistados, não possuem 

conhecimentos quanto aos níveis de atenção de saúde no SUS. Porém, é importante 

evidenciar que boa parte da população brasileira também desconhece a hierarquização dos 

serviços de saúde e possuem o hábito de procurarem as Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA) e Prontos Socorros (PA) de forma incorreta e com queixas mínimas que poderiam 

ser resolvidas em unidades de saúde, buscando assim, a agilidade de suas necessidades 

(FRANCO; BUENO; MERHY, 1999, p.12). Os serviços mais procurados pelos imigrantes 

haitianos no lócus dessa pesquisa em Joinville são: 

 Consultas, alguns querem atestados, os homens geralmente, que trabalham. Mulheres tem bastante 

grávidas haitianas, e as que já tem filhos vem muito com os filhos aqui. (AGA3)  

Procuram vacinas, porque as vacinas lá no Haiti são diferentes das nossas. (TE8) 

 Muita queixa de dor de cabeça, dor lombar, torções. (TE1)  

Queixas de dores abdominais, suspeitas de gravidez. (TE2)  

Procuram a unidade por qualquer sintoma. (ACS4)  

            Constata-se, assim que os haitianos geralmente buscam por vacinas, os homens 

por tratamento para dores de origem musculoesqueléticas e as mulheres por ginecologia e 

obstetrícia. Santos (2016, p.77) destaca que, as haitianas puérperas, em sua maioria, estão 

em situação de vulnerabilidade no país receptor, pelo fato de não haver o entendimento da 

língua, constituindo-se uma barreira entre os profissionais de saúde e as usuárias. Os 

homens por assumirem atividades operacionais na indústria e, muitas vezes, sem os 

devidos cuidados de ergometria sofrem de doenças musculoesqueléticas. 

 

3.2 A interferência das questões culturais e de gênero no atendimento dos haitianos 
no SUS 
 

            Os fatores culturais podem ser relacionados a diversos aspectos da vida do 

indivíduo ou de um grupo e estão presentes em espaços como o político, o social e, 

inclusive, no olhar da saúde e na relação dos mesmos com as instituições prestadoras de 

serviços públicos. Esses fatores que são considerados relevantes devem ser considerados 

na busca de adequações necessárias para o atendimento no SUS. Quando essa 

aproximação com as características culturais não acontece podem gerar conflitos ou 

distanciamentos dos serviços pela população atendida e, em especial, nos casos que 

envolvem imigrantes que, inclusive, se comunicam utilizando-se de outros idiomas. Essas 

dificuldades foram relatadas pelos participantes da pesquisa como percebe-se nos 

discursos a seguir:  

 A cultura deles, hábitos alimentares, que eles trazem coisas diferentes que a gente não sabe. (ACS3) 
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 Questão cultural sempre se configura em uma barreira, seja para eles ou os demais públicos que a gente 

atende. (TE7)  

A comunicação não conseguimos às vezes adquirir o endereço correto do paciente, um telefone certo, ou 

mesmo o número, o cartão SUS. (AGA1)  

             Os profissionais entrevistados destacam as dificuldades enfrentadas por não ter 

esta aproximação cultural e uma preparação adequada para oferecer um atendimento com 

mais qualidade: 

 Não tem nenhum intérprete na unidade, nem no serviço público de saúde que atenda essa demanda, é 

mais no “achômetro”. (TE5)  

Teria que ter algum tipo de treinamento para esses profissionais para estarem acolhendo esse povo, 

explicando como funciona. (EN2)  

Para acolher esse público vai ter que entender um pouquinho da cultura deles. (EN2) 

 Questão cultural sempre se configura em uma barreira, seja para eles ou os demais públicos que a gente 

atende. (TE7)  

Eles têm costumes diferentes, maneiras de agir diferentes, acaba interferindo um pouco. (TE9)  

            Destaca-se que as informações acerca da cultura de uma comunidade, em saúde, 

possibilitam compreender o que as pessoas entendem pelo processo saúde-doença e 

sobre como os serviços de saúde estão organizados e, acima de tudo, sobre as ações de 

promoção e prevenção. Quando esta compreensão cultural não é possibilitada corre-se o 

risco da ineficiência dos serviços de saúde. 

 
3.3 Estratégias e demandas de capacitação apresentadas pelos profissionais de 
saúde 
 

            A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é apresentada pelos entrevistados nesse 

estudo como um facilitador, principalmente pelo fato de algumas ações serem realizadas 

no domicílio dos imigrantes o que possibilita uma aproximação e a construção de vínculo 

de confiança no sentido de ofertar os serviços de saúde como vacinas, consultas e exames.  

Quanto a dificuldade de comunicação pelo não conhecimento do idioma, os sujeitos da 

pesquisa destacam algumas estratégias adotadas pelas equipes de saúde para facilitar as 

abordagens: 

 O que eu já usei muito foi aplicativo de Google tradutor. (EN1) 

 A gente usa bastante mímica e gesticulação. (ACS1)  

A gente tenta de qualquer maneira inserir, a gente tenta se fazer entender uma linguagem mais simples, 

explicando ilustrativamente, a gente até usa os recursos da tecnologia, como tem o Google tradutor. (TE7)  

Eu uso muito o recurso do Google né, o francês, português, muitas vezes já me salvou. (DEN1)  

Coloco no Google tradutor. Não temos nada específicos pra eles. (MED1)  

            A estratégia mais citada, sem dúvidas, foi a utilização de aplicativo de tradução para 

facilitar a comunicação. No entanto, há quem utilize também os gestos e as mímicas.  A 
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educação em saúde também foi lembrada pelos profissionais entrevistados como uma 

estratégia para levar informações relevantes para que os imigrantes haitianos possam 

acessar de maneira correta os serviços e compreendam os princípios do SUS. 

             Quanto às demandas a serem trabalhadas no foco da educação em saúde 

destacam-se: a organização dos serviços de saúde, questões legais que envolvem a 

imigração e o direito à saúde. É fundamental lembrar que, na educação em saúde deve ser 

enfatizada a educação popular em saúde, que valoriza os saberes, o conhecimento prévio 

da população e não somente o conhecimento científico. Por isso, a importância da 

compreensão dos aspectos culturais e éticos que envolvem a comunidade haitiana antes 

da construção de propostas de intervenção. Por sua vez, na educação na saúde, ou seja, 

na capacitação das equipes de saúde, deve ser enfatizada a educação permanente em 

saúde, “de maneira a buscar nas lacunas de conhecimento dos profissionais, ações 

direcionadas a qualificação dos processos de trabalho em saúde considerando as 

especificidades locais e as necessidades do trabalho real” (FALKENBERG et al, 2014, p. 

2). 

             Os participantes da pesquisa em Joinville em seus discursos não se mostraram 

preparados para lidar com às diferenças socioculturais e os aspectos éticos dos imigrantes 

e, por isso, sugerem capacitações para que se apropriem desses conhecimentos e, assim, 

qualifiquem os atendimentos prestados a este segmento de usuários do SUS:  

Eu acho que falta (capacitação), teria que ter algum tipo de treinamento para esses profissionais para 

estarem acolhendo esse povo, explicando como funciona. (EN2) 

 Com certeza. Porque para acolher esse público vai ter que entender um pouquinho da cultura deles. (EN2) 

 Linguagem, acho que também um porte histórico para a gente ter um pouquinho da dimensão do que era a 

realidade deles. (TE7) 

 Sim, a gente poderia receber informações de hábitos sociais deles. (EN5)  

Se tivesse uma capacitação falando sobre o país pra gente...poderia ter uma comunicação melhor. (ACS2)  

A cultura deles, hábitos alimentares, que eles trazem coisas diferentes que a gente não sabe. (ACS3) 

 A questão cultural, essa forma da cultura deles para saber ao certo. (ACS7)  

No entanto, há profissionais que defenderam que a capacitação para melhorar o 

atendimento destes usuários é uma necessidade secundária e que o SUS tem outras 

necessidades mais urgentes ou, ainda, que a preocupação com a inserção na política de 

saúde deve ser uma responsabilidade dos próprios haitianos que devem estar preparados 

para compreender o novo cenário em que está residindo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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            Nos estabelecimentos pesquisados, os desafios identificados pelos profissionais de 

saúde são diversos como, por exemplo, as barreiras que envolvem a linguagem e as 

demais questões culturais. Em outras pesquisas relacionadas aos imigrantes, também 

pôde-se observar vários problemas que os mesmos enfrentam no país. A falta de 

informação quanto aos seus direitos acaba acarretando nas dificuldades de inserção dessa 

população.  A presente pesquisa identificou que os imigrantes haitianos têm acesso à saúde 

garantida pelo SUS e que este direito é reconhecido pelos profissionais entrevistados.            

Porém, percebe-se que essa população necessita de estratégias e políticas específicas 

para qualificar o atendimento e o tratamento ofertado pela política de saúde. Uma medida 

necessária é informar corretamente aos imigrantes o funcionamento da rede e a 

hierarquização dos serviços para possibilitar que os mesmos utilizem o SUS de maneira 

mais efetiva. 

              Com base nos resultados desse estudo sugere-se que o município de Joinville 

fortaleça os debates acerca desta temática e proporcione para as equipes de saúde 

espaços de reflexão e capacitação acerca da inclusão dos imigrantes em todas as políticas 

públicas e, assim, proporcione uma melhor qualidade de vida aos mesmos. Sugere-se, 

ainda, futuras pesquisas que complementem os dados aqui levantados principalmente 

investigando o olhar dos imigrantes haitianos quanto ao acesso à rede pública de saúde 

fortalecendo seu protagonismo diante da política pública de saúde. 
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ATENDIMENTO AOS SURDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE 
JOINVILLE/SC: O olhar dos intérpretes de libras  
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo descrever como ocorre a inclusão da comunidade 
surda de Joinville/SC nos serviços de saúde pública e privada na ótica dos acompanhantes 
intérpretes de libras vinculados a Associação Beneficente de Assistência aos Surdos em Joinville 
(IJAS). A referida pesquisa caracteriza-se como aplicada, qualitativa e de campo. Foram realizadas 
seis entrevistas em profundidade com os intérpretes voluntários do IJAS. A análise foi feita a partir 
de cinco categorias que emergiram dos discursos dos participantes da pesquisa: O perfil dos 
intérpretes, sua atuação no contexto da saúde, a atuação da família, os desafios encontrados para 
inclusão dentro dos hospitais e sugestões por parte dos entrevistados para qualificar o atendimento 
no âmbito da saúde. Os resultados apontam um déficit por parte das organizações de saúde, poder 
público e família em auxiliar no processo de inclusão dos surdos, pois aqueles que fazem parte 
destes processos, em sua maioria, não possuem domínio ou noção básica sobre Libras. 
 
Palavras-Chave: Libras. Saúde. Inclusão. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi reconhecida no Brasil como uma 

língua apenas em 2002 e, mesmo após anos desde a implementação da Lei n° 10.436 de 

24 de abril de 2002, muitos hospitais e demais serviços de saúde, tanto privados quanto 

públicos, não possuem intérpretes para realizar atendimento a quem necessita desta forma 

de comunicação (BRASIL, 1999, p.1).  

Quando pensamos em surdos que são clientes da rede de saúde, não é muito 

difícil chegar a conclusão do resultado que a barreira da comunicação pode causar. A falta 

de transparência na hora de relatar os sintomas, pode resultar em um diagnóstico errado 

e, consequentemente, em um tratamento inadequado, com medicamentos que não irão 

suprir as necessidades do usuário/cliente e podem agravar o seu quadro ou até mesmo 

causar a sua morte. 

É nesse cenário que emerge a importância da atuação dos intérpretes de libras 

como facilitadores do acesso a esses serviços de saúde. A Política Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelece estratégias para atender às 

pessoas com deficiência de forma qualificada, priorizando a formação e a capacitação de 

profissionais de saúde para atuarem em todos os níveis da assistência (primário, 

secundário e terciário) (BRASIL, 1999, p.2).  

No entanto, a acessibilidade dos surdos nos serviços de saúde ainda é precária 

o que dificulta a interação entre as equipes profissionais e o usuário/cliente. Isto porque não 

existe a presença de profissionais com o domínio da língua de sinais. Com a ausência do 

Estado, é frequente nos municípios a presença de voluntários assumirem essa demanda 
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de maneira solidária. Dessa maneira, o presente estudo buscou conhecer quais os maiores 

desafios enfrentados pelos surdos nos serviços de saúde do município de Joinville/SC, no 

olhar dos intérpretes de Libras vinculados a esta instituição.  

 

2 METODOLOGIA 

 

              Quanto à abordagem a referida pesquisa apresenta-se como qualitativa. No que 

diz respeito à natureza trata-se de uma pesquisa aplicada. Com relação aos objetivos 

caracteriza-se como pesquisa descritiva e refere-se, também, a uma pesquisa de campo 

tendo em vista que coletou dados diretamente da realidade.  

                O lócus da pesquisa foi a Associação Beneficente de Assistência aos Surdos, 

situada no município de Joinville/SC, que não possui fins lucrativos e que presta serviços 

voluntários permanentes com foco na pessoa com deficiência. Ofertando, inclusive, 

serviços de intérpretes de libras para o acompanhamento de surdos em atendimento nos 

serviços de saúde pública e privada. Para a aplicação da pesquisa foi considerado todos 

os intérpretes de libras voluntários vinculados a IJAS e que acompanham usuários/clientes 

nos atendimentos de serviços de saúde no município de Joinville, totalizando sete. 

Para a coleta de dados utilizou-se da entrevista em profundidade. A priori tinha-se 

a estimativa de aproximadamente sete entrevistas envolvendo os profissionais que 

acompanham os surdos às consultas. No entanto, a quantidade propriamente dita foi 

concluída tão logo a pesquisadora entendeu que os dados necessários já foram coletados 

e isto foi possível, pois as ideias centrais começarem a se repetir no decorrer da aplicação 

das entrevistas, realizou-se, então, seis entrevistas. Para análise de dados foram utilizados 

os resultados da pesquisa documental e a leitura do resultado das entrevistas. Os dados 

foram tabulados e discutidos com embasamento do suporte teórico. O projeto também foi 

analisado por Comitê de Ética na Pesquisa via Plataforma Brasil e autorizada através do 

parecer 3.699.909. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfil dos Intérpretes de LIBRAS do IJAS 

 

Os intérpretes de Libras surgiram com a demanda dos surdos na informalidade e 

no contexto da filantropia, principalmente, religiosa. São eles que fazem a mediação entre 

surdo e ouvinte e muito antes de serem formalizados como TILS (Tradutor Intérprete de 
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Língua de Sinais), também conhecido como TILSP (Tradutor Intérprete de Língua de 

Sinais/Língua Portuguesa), eles já estavam presentes nas relações de comunicação.  

Nesse sentido, é importante conhecer o perfil daqueles que atuam como 

Intérpretes, especificamente na IJAS na cidade de Joinville-SC, que oferece o serviço de 

acompanhamento de surdos nos atendimentos de saúde. Os dados coletados apontam que 

se tratam, na sua maioria, de mulheres (4) mas, também, com a atuação de homens (2). 

Quanto a faixa etária, três estão entre 30 a 45 anos, dois entre 45 a 55 anos e, menos de 

30 anos, apenas um. Quanto a escolaridade, quatro afirmam ter ensino superior completo 

e, dois ensinos superiores incompletos. Já no que diz respeito ao estado civil, quatro são 

divorciados e dois são solteiros. Para Almeida (2019) a faixa etária não determina um pré-

requisito para qualificação deste profissional, mas reflete a atualidade do tema, como é 

nova a busca por esse conhecimento.  

No que se refere ao tempo dedicado pelos entrevistados ao voluntariado obteve- 

se os seguintes dados: os participantes da pesquisa dedicam-se, em média, de 3 a 5 horas 

semanais para o trabalho voluntário na instituição estudada. No entanto, também, exercem 

suas profissões e estão incluídos no mercado de trabalho, tendo em vista que, quatro são 

servidores públicos, uma é esteticista e uma é cobradora. Mesmo aqueles que estão em 

cargos públicos não tem a interpretação como atribuição de sua função. Um dos 

entrevistados diz que sua função dentro do seu local de trabalho não é interpretar, mas, 

acaba exercendo esse papel por ser um dos únicos capacitados para tal tarefa. 

 Em relação ao tempo que os entrevistados trabalham com Libras não existe um 

tempo que seja predominante pois dois trabalham a menos de cinco anos, dois de cinco a 

10 anos e dois a mais de 10 anos. No que tange as atividades desenvolvidas na instituição 

estudada pelos participantes desta pesquisa, essas são distribuídas não apenas na área 

da saúde, mas focadas, também, nas demandas do cotidiano do IJAS, onde são 

disponibilizadas aulas de Libras e eventos a comunidade surda. São feitos 

acompanhamentos na área da saúde, independente do horário e dia que eles são 

chamados, elaboração da aula, elaboração de vídeos, muitos auxiliam nos eventos. Uma 

das intérpretes além das atividades diretas de atendimento as demandas dos surdos, 

também é responsável pela parte burocrática da instituição. 

 

 

 

 

3.2 A atuação dos Intérpretes de LIBRAS do IJAS no contexto da Saúde 
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Inicialmente, é importante salientar que, a Libras sempre teve o trabalho voluntário 

como um apoiador, os pioneiros foram as igrejas que se apropriaram desta linguagem para 

passar suas crenças aos surdos. A igreja Católica, a igreja Batista e os Testemunhas de 

Jeová são citadas no estudo de Gomes (2015, p.118) como parte importante no processo 

de construção da língua de sinais. O voluntariado se fez presente também no aprendizado 

dos surdos nas escolas, conforme Silva e Oliveira (2012, p.64) e, atualmente, também 

atendem essa demanda junto aos serviços de saúde tanto pública quanto privada. 

 O não acesso aos direitos pela falta de comunicação entre as instituições e a 

comunidade surda fortalece o processo de exclusão desta importante parcela da população 

e, na saúde isto pode custar a vida destes cidadãos. Quando os participantes desta 

pesquisa foram questionados quanto ao segmento da saúde que é mais utilizado pelos 

surdos atendidos com o serviço de intérprete pelo IJAS, afirmaram que a rede pública é 

mais procurada do que a rede privada ou a saúde complementar. Esta realidade pode ser 

ilustrada com o discurso do Entrevistado 1:  

 

“A rede pública, é difícil ver um surdo bem financeiramente, até a gente usa a rede pública, é que 
muitas empresas têm plano médico, mas na maioria das vezes é pública mesmo”.  

A questão do acesso à saúde na rede privada, entra em uma outra vertente, a do 

meio empregatício, que segundo Santos, Vieira e Faria (2013, p.14), apresenta outro 

problema, que é a não adequação das empresas para receber não apenas essa parcela da 

população, como outras que exigem uma adaptação por parte destas. É de conhecimento 

que as empresas se preocupam em cumprir legalmente suas funções, mas não preconizam 

a inclusão neste processo. Nas entrevistas realizadas com os voluntários do IJAS, 

observou-se que os acompanhamentos dos surdos aos serviços de saúde acontecem nos 

três níveis de complexidade, ou seja, na proteção básica, na média e na alta complexidade, 

como pode ser verificado na fala do Entrevistado 4:  

 “Na verdade, assim, eles têm todos os casos, desde uma consulta de rotina, como o caso do 

ginecologista, a uma emergência, que pode não ser algo tão grave, ou necessitar de um acompanhamento 

cirúrgico, que aí realmente precisa estar alguém ali conversando, então são todos os casos”.  

 No entanto, um fator relevante foi destacado pelos entrevistados, os surdos só 

procuram os serviços de saúde quando já estão com quadros de dor aguda e utilizam pouco 

os serviços de prevenção e consultas regulares. Como observa-se no discurso do 

Entrevistado 1: 
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 “Eu tiro pela gente, você tem que ir no médico, mas nunca vai, só vamos quando estamos 

sentindo alguma coisa, é a mesma coisa com o surdo, ele não entende”.  

Essa busca pelos serviços de saúde apenas quando extremamente necessário 

pode ser reflexo da realidade vivenciada dentro das instituições de saúde nos momentos 

em que ocorrem os atendimentos a este público em específico. O questionamento quanto 

aos prejuízos causados ao atendimento dos surdos nos serviços de saúde pela falta de um 

intérprete de libras pode ser identificado na fala seguinte:  

“Eu acho que o prejuízo que eles sofrem é muito grave, porque ele tem que entender tu ao 

máximo, desde o documento, até o que ele está sentindo, qual doença ele tem, se tem alergia à algum 

medicamento”. (Entrevistado 2)   

Para atender a demanda de surdos é necessário a existência de um número 

suficiente de intérpretes preparados para este atendimento. Para a maioria dos voluntários 

do IJAS, em Joinville existe um número significante de intérpretes, porém não de forma 

acessível para todos os surdos já que a maioria não tem condições financeiras de pagar 

pelo acompanhamento e o mesmo não é ofertado pela prefeitura do município. Assim, 

existe a dependência de trabalhadores voluntários e nem todos tem essa disponibilidade 

conforme relatado pelo Entrevistado 1:  

 “Não, porque assim, ninguém quer ser voluntário, e tem. um monte de intérprete na cidade, mas 

eles só vão se receberem algo com isso. E as famílias no geral, não veem benefício em investir em um 

intérprete”. 

No entanto, um dos entrevistados acredita que são poucos os intérpretes de libras 

disponíveis para a população surda do município de Joinville/SC:  

 “Então eu falo para você, que hoje, a gente tem poucos intérpretes em Joinville, justamente 

porque a gente não tem nenhuma escola, faculdade que qualifique, nem Univille, nem UDESC, nem 

Sociesc, nenhuma dessas faculdades tem realmente o curso de letras libras, para qualificar esses 

profissionais”. (Entrevistado 6)  

 Nesse sentido, alguns participantes desta pesquisa revelaram, ainda, uma disputa 

entre intérpretes voluntários e os intérpretes que cobram pelos seus serviços, segundo os 

mesmos, aqueles que tiram sua renda através desta profissão, não aceitam que outros o 

façam de forma gratuita.  

 “Então, pelo que eu vejo assim, não. Tem muito pouco e ainda os que tem, ao invés de se unir, 

eles ficam com rixa”. (Entrevistado 3)  
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 No meio desta disputa entre voluntariado e iniciativa privada e a ausência do 

estado, se encontra o surdo que sofre com a falta de profissionais que possibilitem sua 

inclusão nos serviços de saúde e nas demais políticas públicas. Dado o efeito prejudicial 

para a comunidade surda, torna- se importante que o acompanhamento se efetive como 

responsabilidade do poder público. Dessa maneira, cabe ao Estado prover profissionais 

capazes de orientar este paciente deste a entrada do hospital, até a saída assim como nos 

demais serviços de saúde.  

3.3 Desafios encontrados para a inclusão dos surdos nos serviços de saúde 

             O decreto n° 5.626 que dispõe sobre a Libras, a formação do profissional, o uso da 

língua, estabelece que: “O professor de Libras e o Instrutor de Libras deve ter graduação 

de licenciatura plena em Letra: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como 

segunda língua” (BRASIL, 2005, p.1). No entanto, com a coleta de dados realizada para 

este estudo, viu-se que essa não é a realidade e ainda se configura um grande desafio a 

ser superado no sentido de proporcionar esse serviço de qualidade para a comunidade 

surda. Na cidade de Joinville, por exemplo, não existe curso em universidades para a 

formação destes profissionais.  

             O Entrevistado 6, ressalta outro importante desafio que é a ausência do Estado 

para o atendimento das demandas da comunidade. O atendimento é feito de forma 

voluntária e, em Joinville, a única parceria se configura no empréstimo da sede para o 

funcionamento da IJAS. Mesmo em situação precária em decorrência da falta de recursos, 

o IJAS já disponibilizou aulas de Libras com enfoque na saúde no Hospital Regional Hans 

Dieter Schmidt e no Hospital Municipal São José de forma gratuita. 

             No que diz respeito a realidade dos surdos em Joinville/SC, os entrevistados 

sinalizam para uma preocupação relevante que são as condições relacionadas a saúde 

metal resultantes da exclusão social vivenciada pelos surdos, em especial a depressão. Tal 

doença mental tem diversos fatores e pode ser compreendida, também, como um processo 

de exclusão da sociedade onde vivem, em todos os âmbitos, em suas casas, nas escolas, 

nos trabalhos. Outro desafio apresentado pelo Entrevistado 6 é o prejuízo para a saúde do 

surdo em decorrência do não acesso ao intérprete para acompanhá-los nas consultas, 

conforme narrativa a seguir: 

 
 “É de suma importância, ele (intérprete) vai ser um facilitador, ele que vai saber dizer com transparência o 

que é que o surdo está sentindo, a importância é 100%. Se o médico ou enfermeiro, não souber nada de 
libras, a presença do intérprete é de muita importância, para evitar qualquer erro de diagnóstico”.  
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            O entrevistado 3 ressalta a importância de um profissional, sem o uso de sinais 

caseiros ou mímica, pois apontar para o local onde a dor ocorre, nem sempre transmite o 

conteúdo correto. Os participantes da pesquisa alertam que os hospitais não estão 

preparados para o atendimento qualificado dos surdos. No entanto, registra que iniciativas 

individuais dos profissionais buscando conhecimento de Libras e que tem feito a diferença 

no acolhimento dos surdos nos serviços de saúde. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            Os discursos dos entrevistados trouxeram a possibilidade de dar visibilidade a 

assuntos que estão ligados a qualidade de vida, acesso à saúde, humanização nas 

instituições de saúde, qualidade no atendimento e inclusão ou falta dela. 

             Dentre as dificuldades encontradas para execução deste estudo, um fator foi 

considerado relevante:  A pouca base teórica e estudos relacionadas a Libras e a saúde, já 

que a maioria das publicações estão relacionadas a educação. Acerca da saúde, pode-se 

perceber que há implicações, como por exemplo, a falta de comunicação impossibilita que 

o surdo tenha acesso a informações na recepção, os profissionais de saúde não 

compreendem os sintomas do paciente surdo, muitas vezes a equipe de saúde não 

consegue conferir possíveis alergias a determinados medicamentos. O surdo fica 

dependente de terceiros, para falar por eles, não lhe é passado informações de cuidado 

pessoal, cuidado íntimo, doenças sazonais. No que diz respeito ao gestor hospitalar, é 

essencial que o mesmo esteja atento as demandas apresentadas pela comunidade surda 

e paute sua intervenção na inclusão social e na humanização. Além disso, que possibilite 

qualificação profissional para sua equipe no sentido que todos saibam se comunicar através 

de libras. O olhar das instituições de saúde sobre a inclusão dos surdos nos serviços de 

saúde também se considera um fator importante a ser pesquisado futuramente. 
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A IMPORTÂNCIA DA NATAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR EM 
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Resumo: O transtorno do espectro autista (TEA), é uma deficiência bem antiga, mas que vem sendo muito 
estudada, acometendo na maioria das vezes crianças do sexo masculino, podendo ser identificada mais 
tardar até os 3 anos. Suas principais características são a falta da interação social que prejudica a 
socialização, a dificuldade na sua linguagem, interferindo na sua forma de se comunicar, o seu 
comportamento que o impede de ter uma imaginação, como também é caracterizado por ter um atraso no seu 
desenvolvimento, sendo sua idade cronológica diferente das características da sua infância, pois um autista 
na sua terceira infância ainda apresenta falha nas habilidades motoras grossas e finas, lateralidade, 
coordenação, equilíbrio e flexibilidade, podendo ainda desenvolver outras dificuldades. Objetivo: Avaliar se a 
prática da natação interfere no desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança com autismo. Método: A 
pesquisa se caracterizou como um estudo de caso de caráter longitudinal e abordagem quantitativa. Sendo a 
amostra um menino com autismo, que foi avaliado através de um instrumento composto por critérios de 
desenvolvimento físico, cognitivo, socioemocional e linguístico, que foi preenchido antes e após o programa 
de natação. Resultado: Entre todos os critérios avaliados, alguns tiveram resultados positivos, tais como, sobe 
e desse dos móveis sem assistência, ficar em uma perna só por mais de 5 segundos, começar a ter noção do 
tempo, demonstrar cada vez mais independência, interessar-se por novas experiências, seguir instruções 
simples, identificar figuras iguais e entender relações físicas (dentro, em cima, em baixo). Discussão: Em 
alguns estudos já publicados pode-se perceber que esses critérios também tiveram resultados positivos, com 
uma melhora considerável, entretanto alguns desses critérios não foram encontrados e nem avaliados. 
Considerações finais: Após analisar os resultados, pode-se perceber que o atendimento da criança com 
autismo no ambiente aquático trouxe algumas melhorias para o seu desenvolvimento neuropsicomotor. 

 
Palavras-chave: Natação, Autismo, Desenvolvimento Neuropsicomotor. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O transtorno do espectro autista (TEA), conhecido mundialmente como autismo, 

começou a ser estudado em 1943 pelo Dr. Leo Kanner um médico austríaco que vivia nos 

Estados Unidos que escreveu sobre o assunto, desde então os estudos sobre o Autismo só 

vem crescendo (MELLO, 2007). 

Segundo Pinto et. al. (2016), o transtorno afeta frequentemente crianças do sexo 

masculino e seus sinais começam a aparecer antes dos 3 anos, possuindo expressões 

variáveis, o diagnóstico é realizado através de uma avaliação direta dos comportamentos 

do indivíduo, feita pelo médico especialista, segundo os critérios determinados nos 

sistemas de classificação. 

O autismo pode ser classificado em diferentes graus de severidade, desde os 

mais severos (em que a pessoa não fala, não olha nos olhos, não mostra interesse algum 

no outro) até os mais leves, chamados de alto funcionamento (falam, são capazes de 

acompanhar estudo normal, desenvolver-se em uma profissão e criam vínculos com outras 

pessoas). Assim são avaliadas conforme o prejuízo que elas causam a qualidade de vida 

do indivíduo, e ainda pode vir acompanhado com outros distúrbios como depressão, 

epilepsia e hiperatividade, curto tempo de atenção, impulsividade, comportamento 
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agressivo, acessos de autoagressividade e agitação psicomotora (CORREIA, 2014; SILVA, 

2014; MENDONÇA, FLAITT, 2013). 

Segundo as Diretrizes de Estimulação Precoce do Ministerior da Saúde (2016), 

durante o primeiro ano de vida, funções reflexas aparecem e desaparecem, de acordo com 

a evolução do Sistema Nervoso Central (SNC), progredindo para movimentos mais 

complexos e voluntários. Neste processo de maturação cerebral, as experiências sensório-

motoras da criança contribuem para o desenvolvimento das habilidades motoras, através 

do estabelecimento e reorganização de sinapses e formação de novas redes neurais. As 

etapas do desenvolvimento motor evoluem de forma gradativa, organizada, sendo 

consequência da precedente e necessária para a aquisição da próxima. Por exemplo, 

equilibrar a cabeça e, posteriormente, o tronco, permitirá à criança manter-se de pé, pré-

requisito esse para o andar. Alterações quanto à sequência de eventos pode ocorrer, como 

andar antes do engatinhar, mas mesmo assim a ordenação das aquisições motoras 

apresenta uma interdependência e hierarquia. No que se refere ao desenvolvimento motor, 

o acompanhamento das aquisições é feito por meio de: avaliação observacional da 

motricidade espontânea, provocada, liberada e dirigida; avaliação do tônus muscular; 

avaliação das reações e dos reflexos primitivos; observação do desenvolvimento motor 

normal e avaliação por meio de instrumentos padronizados de medidas motoras 

Os principais meios de classificação é o CID-10 (OMS, 2008), que caracteriza a 

síndrome do autismo como um transtorno invasivo do desenvolvimento global, 

caracterizado por um desenvolvimento anormal ou alterado, o CIF (OMS, 2003), onde 

considera-o um distúrbio intelectual, por estar no capítulo sobre as funções mentais, que 

afeta as funções psicossociais globais, relacionando com a dimensão da funcionalidade, e o 

DSM-5 (2014), onde relata que o a autista apresenta um desenvolvimento comprometido ou 

acentuadamente anormal, prejudicando a comunicação e a interação social, e assim o 

comportamento. 

A interação social, se refere a socialização, no qual há uma dificuldade de se 

relacionar com os outros, a incapacidade de compartilhar sentimentos, emoções e gostos, 

não conseguindo se colocar no lugar do outro. A linguagem se refere a comunicação 

mostrando dificuldade em utilizar as formas de comunicação verbal e não verbal, não 

mostrando contato visual direto, sem expressão facial, postura corporal e modulação da 

linguagem verbal. O comportamento, que se refere a imaginação tendo dificuldades em 

entender várias áreas do pensamento, como dificuldade em processos criativos (MELLO, 

2007; MENDONÇA, FLAITT, 2013). 

De acordo com Mello (2007), ao diagnosticar a criança como autista, deve-se 
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procurar o quanto antes, meios para minimizar essas patologias, trazendo uma melhora na 

sua autonomia e independência, comunicação não verbal, aspectos sociais. É importante 

lembrar que o ponto especial é tornar esse aprendizado agradável para a criança, fazendo 

com que ela identifique os diferentes estímulos. Portanto o autismo é uma transtorno que 

deve-se ter cuidado com todos os sintomas que vem a aparecer, e com isso trata-los 

através da atividade física. 

Gonzalez (2007 apud FERREIRA, 2009), diz que o autista pode aprender 

qualquer modalidade esportiva, entre elas está a natação, pois ela proporciona benefícios 

por ser um esporte com ótimo fator de reinserção social, o que ajuda na interação, na 

autoestima, no bem- estar, no controle corporal e na autonomia de todos que a praticam, 

incluindo os autistas que precisão de todos esses fatores. 

A natação é uma atividade física muito aconselhada por ser um esporte completo 

e que além de ter aspectos terapêuticos ela beneficia a respiração correta, desenvolve a 

lateralidade, coordenação de movimentos em conjunto de grupos musculares, o respeito 

pelos limites, autoestima e a socialização, portanto é uma grande arma para o 

desenvolvimento de qualquer criança (FERREIRA, 2009; MIRANDA, 2011). 

O autista é caracterizado por ter um atraso no seu desenvolvimento, sendo sua 

idade cronológica diferente das características da sua infância, pois um autista na sua 

terceira infância ainda apresenta falha nas habilidades motoras grossas e finas, 

lateralidade, coordenação, equilíbrio, flexibilidade, entre outros (CORREIA, 2014; PAPALIA, 

FELDMAN, 2013; BEE, MOYD, 2011). 

Os diversos estudos mostram que o meio aquático é facilitador e promotor do 

desenvolvimento da cognição, visto que favorece aspetos relacionados com a comunicação 

e, consequentemente, estimula a aquisição da linguagem por parte da criança, 

desenvolvendo assim a interação social (MIRANDA, 2011; PEREIRA, 2018; CRUZ, 2018; 

ALMEIDA, ALMEIDA, 2016). Portanto o presente estudo, busca avaliar se a pratica da 

natação interfere no desenvolvimento de uma criança com transtorno do espectro autista. 

 
MATERIAIS E METODOS 
 

 

A pesquisa se caracterizou como um estudo de caso de caráter longitudinal e 

abordagem quantitativa. A amostra foi composta por uma criança A.M.P. autista com 7 

anos do sexo masculino, clinicamente diagnosticada com grau leve de autismo, sendo 

classificada como 084, conforme a CID, sendo o estudo realizado em um clube do município 

de Araranguá. O instrumento utilizado para essa pesquisa foi um questionário do 
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escritor Robyn Jorgensen traduzido pelo INATI (Instituto de Natação Infantil), que avaliou o 

desenvolvimento físico, cognitivo, socioemocional e linguístico. Esses critérios foram 

observados e avaliados com uma pontuação de 0 (não executa), 1 (Regular), 2 (Bom), 3 

(Muito bom) e 4 (Excelente), antes e após o programa de natação. Depois do 

preenchimento do questionário, os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel, 

sendo apresentados em forma de tabelas comparativas do antes e após, com o objetivo de 

melhor visualiza-los. 

O programa foi desenvolvido em um período de 3 meses, com aulas duas vezes 

por semana, com duração de trinta minutos, totalizando 24 aulas. A metodologia utilizada 

na aula foi composta por quatro módulos, sendo o módulo 1 – propulsão de pernas com 

auxílio de um flutuadores, as vezes amarrado e as vezes no meio da perna buscando 

objetos que flutuam, depois sem o aquatubo buscando objetos que afundam, mas em uma 

superfície mais alta, achar as peças iguais depois que nadar; no módulo 2 – foi utilizado 

várias cores e cada cor com um comando diferente, a utilização do tapete de várias formas 

como túnel, tentar ficar em pé, passa por cima e por baixo; no módulo 3 – montar uma torre 

buscando os objetos espalhados pela piscina, buscar letras com propulsão de pernas, para 

montar o alfabeto e o seu nome, saltar da plataforma e passar por um arco e assim voltar 

sozinho; no módulo 4 – buscar números de 1 á 9, bolinhas de várias cores espalhas e 

buscar conforme o comando, buscar objetos que afundam no chão da piscina; sendo eles 

executados de forma alternada, ou seja, em cada aula usou-se um módulo, entretanto 

todas elas tiveram um caráter lúdico. 

Os objetivos principais a serem seguidos nesses módulos foram os fundamentos 

da natação como, a respiração, flutuação, propulsão e submersão, e os mais específicos 

como nado crawl e costas. Todos esses objetivos e procedimentos do estudo, foram 

apresentados a mãe do avaliado, solicitando a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para a participação voluntária de seu filho. 

 
RESULTADO 
 

 

Os resultados foram apresentados em forma de tabelas comparativas do antes e 

depois do programa de natação, através da observação das aulas e avaliação dos critérios 

de cada desenvolvimento. Durante as aulas foram observados as atitudes, 

comportamentos e características do TEA, desde o início da aula com a entrada na piscina 

pela escada, até a saída da aula. 

Conforme a Tabela 1 pode-se observar a melhora da criança no quesito da 
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avaliação do desempenho físico. Dentro deste contexto observou-se uma melhora 

significativa no quesito “sobe e desce dos móveis sem assistência”. Por outro lado o 

indivíduo não apresentou mudanças no quesito “fica na ponta dos pés” e “corre com 

facilidade”. 

 
Tabela 1 - Avaliação do desenvolvimento Físico 

 

Critérios Nota antes Nota após 

Fica nas pontas dos pés 1 1 

Sobe e desce dos móveis sem assistência 1 4 

Sobe e desce escadas segurando o corrimão 2 4 

Escala bem 1 2 

Corre com facilidade 3 3 

Fica em uma perna só por 10 segundos ou mais 0 2 

Nomeia corretamente algumas cores 3 4 

Fonte: A autora, 2019. 

Legenda 

0 Não executa 1 Regular 2 Bom 3 Muito bom 4 Excelente 

 

De acordo com a Tabela 2, a avaliação do desenvolvimento cognitivo não teve 

uma melhora significativa, pois nos critérios “Consegue contar 10 ou mais objetos” e 

“Nomeia corretamente ao menos quatro cores”, o indivíduo já tinha essas habilidades no 

início do programa, entretanto o critério de “Começa a ter noção do tempo”, teve uma 

pequena melhora. 

 

Tabela 2 - Avaliação do desenvolvimento Cognitivo 
 

Critérios Nota antes Nota após 

Entende o conceito de contar 3 4 

Começa a ter noção do tempo 0 2 

Entende o conceito de igual/diferente 2 4 

Consegue contar 10 ou mais objetos 4 4 

Nomeia corretamente ao menos quatro cores 4 4 

Fonte: A autora, 2019. 

Legenda 

0 Não executa 1 Regular 2 Bom 3 Muito bom 4 Excelente 

Os resultados apresentados na Tabela 3, trazem a avaliação do 

desenvolvimento socioemocional, que o autista demonstrou desde o início uma evolução, 

entretanto no critério “imita adultos e colegas” não houve nenhuma mudança, pois o 

mesmo continuou distraído quando o professor explicava a atividade através de 

demonstração. 
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Tabela 3 - Avaliação do desenvolvimento Socioemocional 
 

Critérios Nota antes Nota após 

Demonstra cada vez mais independência 2 4 

Começa a mostrar comportamento desafiador 2 3 

Imita adultos e colegas 2 2 

Demonstra afeto espontaneamente por colegas familiares 4 4 

Fica longe dos pais com facilidade 4 4 

Interessa-se por novas experiências 2 4 

Fonte: A autora, 2019. 

Legenda 

0 Não executa 1 Regular 2 Bom 3 Muito bom 4 Excelente 

Ressalta-se na Tabela 4, onde todos os quesitos tem uma evolução positiva, 

dentre eles chama-se a atenção para o quesito “Identifica objetos e figuras iguais”, uma 

caraterística muito importante para o autista, apesar de já ter uma resposta positiva do 

quesito “Fala claramente o bastante para que estranhos a entendam”, o mesmo ainda teve 

uma evolução. 

Tabela 4 - Avaliação do desenvolvimento da Linguística 
 

Critérios Nota antes Nota após 

Segue instruções simples 2 4 

Segue um comando de duas ou três palavras 2 4 

Identifica objetos e figuras iguais 1 4 

Entende relações físicas (dentro, em cima, em baixo) 2 4 

Fala claramente o bastante para que estranhos a entendam 3 4 

Fonte: A autora, 2019. 

Legenda 

0 Não executa 1 Regular 2 Bom  Muito bom 4 Excelente 

Contudo, durante todo o programa o autista demostrou evoluções em critérios 

relacionados habilidades da natação, que não estão presentes na avaliação, mas que foi 

notado pelo professor, dentre eles se encontra o desenvolvimento do nado crawl, 

conseguindo dar suas primeiras braçadas juntamente com uma respiração frontal 

(cachorrinho), lembrando que a natação é algo muito além que os quatro nados. 

 
DISCUSSÃO 
 

A prática da natação traz muitas contribuições ao desenvolvimento de vários 

déficit de crianças com Transtorno do Espectro Autista –TEA, pois segundo a literatura ela 

é um esporte completo e eficiente, trazendo inúmeros benefícios relacionados ao 

desenvolvimento físico, cognitivo, socioemocional e na linguística (JORGENSEN, 2013; 

MIRANDA, 2011). 

As características do desenvolvimento físico do início até o final do programa 
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mostram uma melhora favorável, fazendo com que o autista tivesse mais autonomia em 

como entrar e sair da piscina, não precisando de auxílio para faze-la. Assim como Pimenta 

(2012) relata que o aluno no início da intervenção precisava de assistência e condução do 

professor para realizar a saída e a entrada pela escada, sendo que ao final ele executou 

espontaneamente, apenas com o comando do professor. 

Além disso, segundo a revisão sistemática feita por Cruz (2018), as principais 

contribuições da natação estão relacionadas ao desenvolvimento das capacidades 

motoras, aumentando a força muscular, resistência, a flexibilidade e aptidão cardiovascular, 

mas de acordo com o programa além dessas capacidades, ele também apresentou uma 

melhora no equilíbrio. 

É importante falar sobre o desenvolvimento cognitivo e consequentemente o 

desenvolvimento da linguística, pois os dois tem uma relação muito grande, portanto 

falando sobre o desenvolvimento cognitivo que dentro do programa teve uma evolução 

considerável em alguns critérios, e que de acordo com Almeida e Almeida (2016) a natação 

oferece o desenvolvimento de qualquer indivíduo nos âmbitos motores e cognitivos. 

O meio aquático é altamente facilitador e promotor do desenvolvimento da 

cognição, favorecendo aspectos relacionados com a comunicação estimulando a aquisição 

da linguagem, adquirindo competências por parte da criança autista. A natação também 

pode promover uma melhora do humor, por ser um ambiente harmonioso que oferece, 

além da possibilidade de descarregar as tensões psíquicas, satisfazer as necessidades de 

movimento (MIRANDA, 2011). 

O desenvolvimento da linguagem é um dos quesitos que mais aparece dentre os 

artigos lidos, e com o presente estudo não foi diferente, pois ao analisa-lo percebe-se que 

em unanime todos os critérios avaliados, tiveram uma melhora, mas destacando a 

comunicação não verbal, que teve uma resultado impressionante, devido ao reconhecer as 

figuras de formatos iguais e que segundo Cruz (2018), a prática é sempre associada tanto 

com a comunicação verbal como com a não verbal, possibilitando indiretamente o 

desenvolvimento dos aspectos comunicativos na criança. 

Outro fator importante observado nesse estudo é o desenvolvimento 

socioemocional, que conforme as atividades realizadas nas aulas através da ludicidade, 

que segundo Chicon, Sá e Fontes (2014) é um recurso pedagógico que promove o 

aprendizado e o desenvolvimento da natação em crianças com déficit na inclusão e 

interação social, proporcionou ao autista um comportamento afetivo em querer sempre 

mais e uma relação maior entre professor e aluno, apesar de que o autista, já tinha uma 

boa relação com o mesmo. 
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Entretanto, por mais que o aluno se sentisse desafiado em aprender sempre 

mais, ele ainda ficava desatento quando o professor mostrava alguns comandos que ele 

deveria imitar, mas no fim o professor tinha que explicar mais vezes, ao contrário do que 

Almeida e Almeida (2016), falam que ao final do estudo o aluno respondia aos comandos 

dados pelo professor. 

A amostra do estudo desde o início demonstrou afeto por todos ao seu redor, ou 

seja, já tem interação social, portando ele não é caracterizado como a maioria dos 

portadores desse transtorno que apresentam essa característica e que através dos 

programas de natação conseguem melhorar esse quesito, que são adquiridos através do 

convívio com pessoas típicas e atípicas (NOVISCKI, 2017). 

Em decorrência da intervenção da natação muitos fatores do TEA podem 

melhorar, e através desse estudo podemos comprovar alguns desses fatores, entretanto na 

literatura pode- se encontrar outras melhorias, tais como, na concentração, motivação, 

hiperatividade, coordenação motora, e um dos fatores que mesmo não sendo o objetivo 

principal, ainda é importante, o desenvolvimento das técnicas da natação. (PEREIRA, 

2018; MIRANDA, 2011). 

Em vista disso, mesmo não sendo um critério de avaliação é importante salientar 

que o aluno não tinha a percepção do nado crawl e não conseguia dar nenhuma braçada, 

entretanto ao final do programa de natação ele aprendeu a desenvolver as primeiras 

braçadas consequentemente desenvolveu uma evolução nas técnicas da natação. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após analisar os resultados, pode-se perceber que o atendimento da criança 

com autismo no ambiente aquático trouxe algumas melhorias para o seu desenvolvimento 

neuropsicomotor, contribuindo para fatores associados ao desenvolvimento físico, como a 

subir e descer dos móveis sem assistência, ao equilíbrio e a escalar melhor as paredes, 

dando força aos membros superiores, entretanto não teve nenhuma mudança na sua 

caminhada, continuando a andar na ponta dos pés. Os fatores do desenvolvimento 

cognitivo, apontam uma melhor percepção e noção do tempo, relacionando com o 

desenvolvimento da linguística, começou a seguir instruções simples, entender relações 

físicas (dentro, em cima, em baixo) e apontam uma melhoria em identificar o objetos e 

figuras iguais e diferentes, sendo esses fatores ligados a comunicação verbal e não verbal. 

Contudo, os resultados obtidos no desenvolvimento socioemocional, não tiveram 

uma diferença considerável, pois o autista já apresentava interação social desde o início do 
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programa de natação, entretanto ainda desenvolveu uma maior independência e interesse 

por novas experiências. Ressaltando que o programa de natação respeitou as 

especificidades e o nível de acometimento do Transtorno do Espectro Autista- TEA. 
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Resumo: A hipertensão arterial é conceituada como um estado de níveis elevados e sustentados de 
pressão arterial, frequentemente associada a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo e as 
alterações metabólicas, tendo como consequência o aumento do risco de eventos cardiovasculares. Seu 
tratamento envolve medicamentos e mudanças nos hábitos de vida. Quando o tratamento com três ou mais 
fármacos não é eficiente, tem-se a Hipertensão Arterial Refratária, um problema que afeta diferentes classes 
socioeconômicas, e devido às modificações que seu controle impõe ao estilo de vida do portador, apresenta 
um impacto na qualidade de vida desse sujeito. Alguns fatores interferem negativamente na qualidade de 
vida: um deles é a qualidade do sono, que por sua vez, é diminuída em algumas situações. Acredita-se que 
pelo uso dos diuréticos e a frequente necessidade que o indivíduo sente de urinar durante a noite, o sono é 
uma das funções que são afetadas pela Hipertensão Arterial Refratária. O objetivo desse estudo foi avaliar a 
qualidade de vida, qualidade do sono e os benefícios do exercício físico para pacientes hipertensos 
refratários. Foi utilizado o método de revisão de literatura, buscando análises dos principais materiais sobre 
o tema escolhido. Os resultados demonstram que há distúrbios no sono em pacientes hipertensos 
refratários. Deste modo, a prática regular de exercícios físicos juntamente com uma alimentação equilibrada 
contribui para a uma condição física e é um dos fatores mais importantes para a prevenção e o tratamento 
de doenças e o um dos instrumentos essenciais para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. 
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial Refratária. Qualidade de vida. Qualidade do sono. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A hipertensão arterial (HA) é uma síndrome poligênica e compreende aspectos 

genéticos e ambientais, tais como hábitos de vida e excesso de sal na alimentação, 

problemas vasculares, renais, neurais hormonais e ainda outros fatores como a obesidade 

e a insulina (NOBRE et al., 2013). 

As VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2016) afirmam que são 

hipertensos os adultos cuja pressão arterial sistólica atinge valores iguais ou superiores a 

140 mmHg, e/ou cuja pressão arterial diastólica seja igual ou maior que 90 mmHg, em 

duas ou mais ocasiões, na ausência de medicação anti-hipertensiva. A pressão arterial 

normal apresenta registros inferiores a 130/85 mmHg, e a ótima, valores inferiores a 

120/80 mmHg. 

A hipertensão arterial refratária (HAR) é definida como pressão arterial que 

permanece acima da meta, apesar do uso de doses eficazes das três classes de fármacos 

anti- hipertensivos, incluindo um diurético (CHOBANIAN et al., 2003). 

O tratamento de pacientes com HAR inclui mudanças no estilo de vida, como 

redução do índice de massa corporal (IMC), redução no consumo de bebidas alcoólicas, 
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realização de atividades físicas, restrição de sal na alimentação, suspensão do tabagismo 

e controle das dislipidemias (BRITO E GIORGI, 2012). 

Um dos aspectos importantes do hipertenso refratário é a sua qualidade de 

vida, que está associada com a autoestima e o bem-estar pessoal e engloba uma série de 

aspectos como a capacidade funcional. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de 

sua cultura e dos sistemas de valores da sociedade em que vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. A saúde engloba não somente o 

aspecto físico do indivíduo, como também o seu estado psicológico, o nível de 

independência, capacidade funcional, dentre outros aspectos (GUEDES; BARBOSA; 

MAGALHÃES, 2013). 

Dentro da qualidade de vida há também a qualidade do sono. Segundo Reião 

(2009), o sono é uma função biológica fundamental na consolidação da memória, na visão 

binocular, termorregulação, conservação e restauração da energia e na restauração do 

metabolismo energético cerebral. Sendo extremamente importante por ser o período de 

“recuperação e descanso” do organismo.  O sono melhora  a  memória  e  aprendizagem,  

enquanto  a  vigília prolongada e pobre qualidade de sono comprometem a performance 

cognitiva (PORKKA-HEISKANEN et al., 2013). 

A privação do sono acarreta consequências negativas para a saúde, como a 

fadiga, a irritabilidade e alterações das funções cognitivas, cardiovasculares, endócrinas e 

imunitárias (TONONI; CIRELLI, 2014). A curta duração do sono por longos períodos, pode 

ainda causar sérios problemas a nível cognitivo, endócrino e metabólico, cardiovascular, e 

imunitário, tendo sido relacionado também como possível causa para distúrbios 

neurológicos (BALEIA, 2015). 

Modificações na secreção de cortisol podem estar relacionadas com as queixas 

típicas associadas com problemas do sono (ARAUJO et al., 2016). Durante a fase do 

sono denominada rapid-eye-moviment (REM), há um pico de secreção de cortisol, 

comumente observado ao acordar e incomum no início da noite. Entretanto, o aumento da 

secreção noturna desse hormônio parece ocorrer com pessoas com privação de sono, em 

longo prazo, aspecto esse que favorece a instalação de um quadro patológico. 

De acordo com Oliveira (2011), exercícios bem dosados, orientados por 

profissionais e respeitando as limitações de cada pessoa, diminui os riscos associados à 

hipertensão. Além de combater a obesidade e melhorar o metabolismo como um todo, o 

exercício físico trabalha grandes grupos musculares, o que diminui a resistência dos 

vasos à passagem do sangue e, como consequência, reduz a pressão arterial. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

O método empregado foi o de revisão de literatura, onde foram realizadas 

análises dos principais materiais sobre o tema escolhido. 

A pesquisa foi realizada por meio de livros, artigos, monografias, teses e 

dissertações, nas bases de dados MEDLINE, LILACS e SCIELO em 2019. 

As palavras-chave utilizadas foram: Hipertensão Arterial Refratária; Qualidade 

de vida; Qualidade do sono. E suas correspondentes em inglês Refractory Arterial 

Hypertension; Quality of life; Quality of sleep. Alguns portais, sites e bancos de dados 

utilizados foram pesquisados na biblioteca e laboratório de informática da Faculdade do 

Vale do Araranguá – FVA. 

Foram definidos como critérios de inclusão: artigos publicados entre os anos de 

2009 e 2019 e artigos que apresentassem descritores como: Hipertensão Arterial 

Refratária, Qualidade de Vida, Qualidade do Sono, suas combinações e variantes em 

inglês. Para as pesquisas nas bases LILACS e SCIELO não foram limitados idiomas, na 

tentativa de obter quantidade relevante de referencial teórico. Contudo, foi detectado que 

as publicações em português eram as que mais continham informações relevantes ao 

estudo. Dessa forma, para a pesquisa na PUBMED, foi utilizado o idioma Português como 

limitador da pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O objetivo deste estudo foi apresentar e discutir os achados da literatura 

referentes à Hipertensão Arterial Sistêmica Refratária e exercício físico na população 

geral, através de estudos originais. Neste contexto, os artigos foram lidos, selecionados 

criteriosamente e agrupados em duas categorias: qualidade de vida e qualidade do sono. 

Somando-se todas as bases de dados, foram encontrados mais de 300 artigos. 

Após a leitura dos títulos dos artigos, notou-se que alguns deles se repetiram nas 

diferentes bases e outros não preenchiam os critérios deste estudo. Foram selecionados 

15 artigos para a leitura do resumo e excluídos os que não diziam respeito ao propósito 

deste estudo. Após a leitura dos resumos, foram selecionados 3 artigos e 1 estudo de 

caso que preenchiam os critérios inicialmente propostos e que foram lidos na íntegra. 

A hipertensão arterial refratária (HAR) é definida como pressão arterial que 

permanece acima da meta, apesar do uso de doses eficazes das três classes de fármacos 

anti- hipertensivos, incluindo um diurético (CHOBANIAN et al., 2003). 

Os pacientes intolerantes a diuréticos e com PA não-controlada, apesar do uso 

de três medicações anti-hipertensivas de outras classes, também são considerados 
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portadores de HAR (FARIA et al., 2013). Além disso, foram incluídos à definição, 

pacientes que apresentam PA controlada, mas que necessitam de quatro ou mais classes 

de fármacos anti-hipertensivos (FARIA et al., 2013). 

O tratamento de pacientes com HAR inclui a eliminação dos fatores que 

contribuem para esse quadro, o tratamento apropriado das causas secundárias e a 

combinação eficaz de diversos medicamentos. As terapias não-medicamentosas, como 

perda de peso, prática de exercício físico, redução do sal na dieta e moderação no 

consumo de álcool, devem ser encorajadas em todos os pacientes. É preciso suspender o 

uso de substâncias que interferem no tratamento ou reduzir suas doses o máximo 

possível (PIMENTA et al., 2007).  

A hipertensão arterial refrataria é um problema que afeta diferentes classes 

socioeconômicas e devido às modificações que seu controle impõe ao estilo de vida do 

portador, apresenta um impacto na qualidade de vida desse sujeito. 

De acordo com Oliveira (2011), exercícios bem dosados, orientados por 

profissionais, respeitando  as  limitações  de  cada  pessoa,  diminui  os  riscos  

associados     à hipertensão. Além de combater a obesidade e  melhorar o metabolismo  

como um  todo,    o exercício físico trabalha grandes grupos musculares, o que diminui a 

resistência dos vasos à passagem do sangue e, como consequência, reduz a pressão 

arterial. 

Sabidamente, durações mais curtas do sono elevam ainda mais a carga 

hemodinâmica, podendo aumentar a taxa média diária da PA e cardíaca, que com o 

passar do tempo poderá modificar todo o sistema cardiovascular levando-o a trabalhar 

com uma pressão elevada para obter o equilíbrio (MOREIRA et al., 2015). 

Segundo Ji-Rong (2012 apud HANUS et al., 2015), a qualidade do sono e a 

hipertensão são fortemente influenciadas pelo estilo de vida do indivíduo, e pacientes com 

hipertensão são, por sua vez, mais propensos a ter distúrbios do sono. 

O conceito de insônia é algo bastante individual: para aqueles que necessitam 

dormir por longos períodos, entre 7 a 8 horas de sono, dormir 5 ou 6 horas representa 

insônia; o mesmo conceito já não se aplica àquele indivíduo que 5 ou 6 horas de sono são 

suficientes. Ainda temos que considerar que as horas de sono variam segundo a faixa 

etária e mesmo entre indivíduos. Assim, defini-se insônia como a dificuldade de iniciar 

e/ou manter o sono, ausência de sono reparador, ou seja, aquele que prejudica a 

realização das atividades diurnas (OLIVEIRA, 2014). 
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Segundo Watanabe e Alves (2017), a insônia é ignorada nos check-ups 

médicos de rotina, o que reduz a qualidade de vida e agrava outros problemas físicos e 

emocionais do paciente. 

Adicionalmente, é possível destacar que um dos medicamentos utilizados 

nesses pacientes é o diurético, que age inicialmente produzindo a eliminação de sal e 

água do organismo através da urina. Esta estratégia reduz a quantidade de líquido 

circulante na corrente sanguínea, levando, por sua vez, à redução da pressão existente 

nas artérias (PFIZER, 2011). 

Contudo, a prescrição de um diurético implica na necessidade de urinar mais 

frequentemente que o habitual, até mesmo no período noturno. É possível que esta 

micção noturna possa agravar ainda mais o processo de insônia, reduzindo a qualidade 

do sono e, consequentemente, a qualidade de vida dos pacientes (PFIZER, 2011). 

De acordo com o site Ecycle (2014), a ida ocasional ao banheiro à noite, ou até 

mesmo uma vez por noite, não é considerada um problema, de acordo com a 

uroginecologista Beri Ridgeway. Ela afirma que surge preocupação quando acontece duas 

ou mais vezes durante a noite, e assim, esse problema passa a ser chamado de noctúria. 

Os pacientes descrevem que acordam com uma necessidade tão forte de urinar, que não 

conseguem voltar a dormir até irem ao banheiro esvaziar a bexiga. 

Corroborando os achados desta investigação, Faria et al. (2014) estimaram a 

prevalência do sintoma de noctúria, e avaliaram o impacto dessas condições sobre a 

qualidade de vida nos pacientes atendidos para vacinação numa Unidade Básica de 

Saúde de Niterói-RJ. Seus resultados demonstraram que, na população estudada, a 

noctúria trouxe comprometimento da qualidade de vida em todos os domínios avaliados. 

De fato, a interrupção do sono noturno causada por idas ao banheiro também 

leva a efeitos diversos na saúde a curtos e longo prazo. Em curto prazo, a perda de sono 

pode ter um impacto negativo na capacidade de atenção, recuperação da memória e 

aprendizagem. Efeitos de prazo maior ainda estão sendo estudados, mas acredita-se que 

o sono de pouca qualidade, ou privação do sono, podem estar associados à problemas 

significativos de saúde, como obesidade, diabetes, sistema imunológico debilitado e ainda 

alguns tipos de câncer (BEM PARANÁ, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Neste trabalho, foi possível observar que pacientes com hipertensão refratária, 

que fazem uso de anti-hipertensivos, incluindo diuréticos, apresentam, em sua maioria, 

distúrbios do sono. É possível que a fragmentação do sono, ocasionada pelos despertares 

noturnos para urinar (noctúria), prejudique e reduza consideravelmente o tempo e o 

aproveitamento de um sono reparador. Assim, estes resultados sugerem que a utilização 

de diuréticos no tratamento da hipertensão refratária pode influenciar de forma negativa 

na qualidade do sono do hipertenso, refletindo, consequentemente, em baixa qualidade de 

vida. 

Os resultados encontrados na literatura afirmam que mudar o estilo de vida 

pode levar à diminuição da dosagem dos medicamentos, ou seja, até mesmo à dispensa 

do mesmo. Deste modo, a prática regular de exercícios físicos juntamente com uma 

alimentação equilibrada contribui para a uma condição física e é um dos fatores mais 

importantes para a prevenção e o tratamento de doenças e o um dos instrumentos 

essenciais para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. 
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Resumo: O presente artigo questionou com base na da área da Gestão Hospitalar as insatisfações e 
satisfações diante da perspectiva dos usuários do Pronto Socorro, avaliando questões relacionadas a 
estrutura física e quanto aos profissionais estes sendo avaliados desde o momento se sua chegada até o 
atendimento final, passando pelos funcionários e equipe médica. Com questionários aplicados aos usuários 
foi possível identificar os pontos mais relevantes e de destaque no nível de satisfação dos usuários de um 
hospital do extremo Sul Catarinense que em sua maioria apresentou resultados positivos, embora se 
encontre resultados que indiquem pontos que sugerem melhoramentos e em comparação com a literatura e 
estudos realizados em outras instituições esclarece a realidade da saúde pública emergencial em nosso 
país que acaba por vezes superlotada, assim valorizando a importância da correta gestão em ambientes de 
saúde buscando atender as expectativas dos que procuram pelo serviço prestado. 

Palavras-chave: Organizações. Administração. Hospitais. Satisfação. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Ao buscar entender o conceito de organizações logo se pensa em grandes 

obras da engenharia e da arquitetura, situados em grandes edifícios e repletos de 

funcionários. As organizações podem ser compostas por tudo isso e muito mais, embora 

englobam todas estas características elas também podem ser consideradas por exemplo 

as mais simples e mais variadas formas de composições que fazem parte do nosso 

cotidiano. 

As organizações estão presentes tanto na produção de produtos duráveis 

assim como também na prestação de serviços. Dentre as organizações que prestam 

serviços citamos as instituições de saúde que são líderes neste ramo bem como por 

exemplo os hospitais. Organizações como hospitais além de prestarem serviços a 

sociedade recebe grande influência do ambiente externo podendo, por exemplo, causar 

oscilações em sua demanda (GONÇALVES et al., 2006). 

A palavra hospital é de origem latina derivada de hospitale que se relaciona a 

hospede, ou seja, local que acolhe. No passado em sua origem se hospedaram enfermos, 

viajantes, e o local também era utilizado para acolher os pobres, insanos e incuráveis, 

assim se originou o termo hospício que tem por seu significado o local que cuida de 

doentes (GONÇALVES et al., 2006). 

Com a chegada da industrialização e o avanço das tecnologias se percebeu 

uma necessidade de buscar soluções para os problemas de saúde que vinham a surgir 
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nos grandes centros urbanos, estas mudanças levaram os hospitais a deixarem de ser um 

local em que somente se abrigava pobres e doentes em fases terminais e sim um local 

procurado para a cura e tratamento de suas enfermidades (GONÇALVES et al., 2006). 

Estas mudanças fizeram com que os hospitais se tornassem um local moderno com 

novas funções, Gonçalves et al. (2006) cita algumas funções, “sendo elas: a restaurativa, 

a preventiva, a educativa, a de pesquisa e de integração”. Todas relacionadas ao 

aprimoramento de prevenção e assistência à saúde e bem-estar da sociedade. 

Ao pensar na saúde no nosso país se nota os esforços teóricos para garantir 

atendimento de qualidade e igualitário para todos, e com o passar dos tempos a procura 

pelo atendimento no setor público só vem aumentando, mesmo assim o sistema de saúde 

pública do Brasil sendo uns dos maiores do mundo ele ainda é falho e quanto a sua cultura 

organizacional seus gestores não recebem incentivos afim de utilizarem de sua 

criatividade e autonomia embora apresentem capacidades técnicas especificas para o 

cargo. No princípio da implantação da saúde pública sua procura era menor do que nos 

dias atuais, vários fatores influenciaram para que esta procura crescesse em grande 

escala (FURLAN, 2011). 

Instituições como hospitais, que prestam atendimento através do Sistema 

Único de Saúde (SUS) prezam pelo atendimento igualitário “e organizado sob as 

diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade” 

(MENICUCCI, 2009). 

A saúde é direito de todos e é dever do estado assegurar e criar políticas que 

reduzam o índice de doenças e suas consequências. Alguns fatores básicos são 

determinantes para a saúde como alimentação, moradia, saneamento básico, renda, 

educação, transporte, lazer. Assim o SUS tem como objetivos identificar fatores 

predominantes da saúde, promover a formulação de políticas de saúde, dar assistência 

através de promoções, proteção, recuperação e integração de atividades preventivas, 

dentro destas áreas podemos citar alguns campos de atuação como a vigilância sanitária 

(fiscalização/inspeção), vigilância epidemiológica (prevenção), saúde do trabalhador, 

assistências farmacêuticas (medicamentos) e terapêutica, vigilância nutricional e avaliar o 

impacto que as tecnologias exercem sobre a saúde (BRASIL, 2003). 

Para atender a saúde de sua população além das unidades básicas de saúde a 

cidade conta com um hospital que realiza atendimentos clinico emergencial, internações 

clínicas e cirurgias eletivas. O Hospital Nossa Senhora de Fatima permanece atuante ao 

longo de mais de 50 anos de história e atende toda a população do extremo sul 

catarinense e norte do Rio Grande do Sul. Possui uma equipe multidisciplinar altamente 
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qualificada, amplo corpo clínico e equipamentos modernos para melhor cuidar de nossos 

pacientes. Atualmente busca ser referência na região em atendimento clínico e 

emergencial e em cirurgias eletivas. 

Este trabalho buscou entender o nível de satisfação de usuários da área da 

saúde. Através da utilização de um questionário para entender se usuários de um Pronto 

Socorro do Sistema Único de Saúde (SUS) de um hospital do extremo sul catarinense 

sentem que suas expectativas estão sendo saciadas ao efetuarem a procura pelo serviço 

considerando o atendimento recebido, a disponibilidade de materiais/insumos e exames 

complementares e a espera pelo atendimento. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi aplicada em caráter transversal, descritivo, de campo e através 

de método quantitativo.  

Constitui esta pesquisa quantitativa um Questionário de Avaliação da 

Satisfação dos Usuários elaborado com base nos Questionários do Programa Nacional de 

Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS) do Ministério da Saúde. O questionário 

aborda 6 questões relativas ao perfil do entrevistado e mais 12 questões de avaliação 

institucional sendo aplicado em forma de entrevistas individuais (BRASIL, 2015). 

A pesquisa foi aplicada a usuários de um P. S. em um hospital do extremo sul 

catarinense. A instituição atualmente atende em seu P.S. pacientes de vários municípios 

da região sul do estado prestando o primeiro atendimento e encaminhando as 

necessidades não supridas na instituição. 

RESULTADOS 
 

Ao que se refere aos perfis dos usuários pode- se verificar: 

Quadro 1 – Faixa Etária 

 
FAIXA ETÁRIA 

Sexo 
18 a 30 
anos 

31 a 60 
anos 

61 a 80 
anos 

Feminino 3 5 2 

Masculino 1 4 6 

TOTAL 4 9 8 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

GRAFICO 1 – Nível de Escolaridade 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

TABELA 1 – Questionário referente a satisfação dos Usuários 

No dia do procedimento, quanto tempo o(a) senhor(a) levou para ser atendido dentro do 
serviço? 

Até 30 minutos 5 

Até 1 hora 7 

Até 2 horas 7 

Até 4 horas 1 

Até 12 horas 0 

Mais de 12 horas 0 

Não sabe/não respondeu 1 

O(a) senhor(a) considera que esse tempo de espera para ser atendido foi: 

Muito Bom 3 

Bom 12 

Regular 6 

Ruim 0 

Muito ruim 0 

Não sabe/Não respondeu 0 

No geral, como o(a) senhor(a) julga a limpeza dos 
ambientes? 

 

Muito Bom 4 

Bom 16 

Regular 0 

Ruim 0 

Muito ruim 0 

Não sabe/Não respondeu 1 

Como o(a) senhor(a) avalia a sinalização do estabelecimento para encontrar o local onde 

Precisa ir?  

Muito Boa 4 

Boa 13 

Regular 3 

Ruim 1 

Muito ruim 0 

De uma maneira geral, como o(a) senhor(a) avalia este estabelecimento de saúde? 

Muito Bom 7 

Bom 11 

Nível de 
Escolaridade 

 
10 

8 

6 

4 

2 

0 
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Regular 2 

Muito ruim 0 

Não sabe/Não respondeu 1 

O(a) senhor(a) sabe onde reclamar quando não é bem atendido? 

Sim 8 

Não 13 

Não sabe/Não respondeu 0 

Como o(a) senhor(a) avalia o atendimento da recepção?  

Muito Bom 11 

Bom 10 

Regular 0 

Ruim 0 

Muito ruim 0 

Não sabe/Não respondeu 0 

Como o(a) senhor(a) avalia o atendimento da equipe de 
saúde? 

 

Muito Bom 11 

Bom 8 

Regular 0 

Ruim 0 

Muito ruim 0 

Não sabe/Não respondeu 2 

O(a) senhor(a) sentiu segurança/confiança na equipe de saúde durante o Atendimento? 

Sim 19 

Não 0 

Não sabe/Não respondeu 2 

Como o(a) senhor(a) avalia as informações e esclarecimentos que você teve sobre o seu 

Estado de saúde no estabelecimento?  

Muito Bom 6 

Bom 13 

Regular 0 

Ruim 0 

Muito ruim 0 

Não sabe/Não respondeu 2 

O(a) senhor(a) sabe o nome do profissional de saúde que lhe atendeu? 

Sim 5 

Não 12 

Não sabe/Não respondeu 4 

Como o(a) senhor(a) avalia a limpeza das roupas fornecidas pelo estabelecimento de saúde? 

Muito Bom 7 

Bom 6 

Regular 0 

Ruim 0 

Muito ruim 0 

Não sabe/Não respondeu 8 

Fonte: Autores (2019). 
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No que tange as respostas das questões relacionadas a instituição chega 

obtiveram as informações que o tempo em média de espera é entre uma e duas horas, a 

avaliação quanto a este tempo esperado foi classificado como boa, a maioria dos 

entrevistados classificaram como boa a limpeza dos ambientes da instituição, no que se 

refere as sinalizações os entrevistados classificaram como Boa, o estabelecimento de 

modo geral é classificado como Bom, os entrevistados em geral não sabem onde se 

direcionar para realizar uma reclamação se necessário, o atendimento da recepção e da 

equipe de saúde foi classificado como muito bom, mais de 90% dos entrevistados sentem 

confiança/segurança na equipe, sobre as informações em relação ao estado de saúde os 

entrevistados classificaram como Bom embora a maioria não sabia o nome do profissional 

que lhe atendeu, no quesito limpeza da rouparia interna do hospital a maioria não soube 

ou não respondeu à pergunta. 

DISCUSSÃO 

É crescente a preocupação dos gestores com a satisfação de seus clientes e 

usuários de seus serviços/produtos, isto não é diferente em locais como instituições de 

saúde que prezam pelo bem maior da cada ser humano: a vida. Assim se faz tão 

importante a visão de seus usuários (GOUVEIA et al., 2011). 

Considerando o contato entre os usuários e os profissionais que prestam os 

serviços para Gouveia et al. (2011) remete reflexo na satisfação de seus usuários partes 

influentes do serviço com sua estrutura física, organização e as particularidades regionais. 

Nos últimos tempos foi crescente a procura pelos serviços públicos nos setores de 

emergência dos hospitais, a falta de resolutividade e falta de acesso a saúde especializada 

por vias ambulatoriais faz com que a intensidade dos atendimentos nos Pronto Socorro 

dos hospitais aumente se tornando um   desafio  aos  seus  gestores (O’DWYER; 

OLIVEIRA; SETA, 2009). 

Com a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) em sua teoria traria 

resolutividade as grandes demandas dos Prontos Socorros de todo país, mas devido ao 

sistema apresentar falhas em sua prática a população vê a necessidade de procurar por 

locais que atendam às suas enfermidades optando por P.S. mesmo que em superlotação 

mas que apresentam soluções (LINS, 2015). 

O’dwyer, Oliveira e Seta (2009) em seu estudo focado nos prestadores do 

serviço como os chefes de enfermagem, chefe da emergência e médicos constataram 

itens como superlotação e recursos humanos satisfatórios para o atendimento 

emergencial considerando que seus estudos foram realizados em grandes hospitais com 

gigantescas demandas em seus P.S. no caso do presente estudo que se faz a um 
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hospital de tamanho singelo onde os entrevistados são quem recebem o serviço que 

classificam os recursos humanos como Bons e Muito Bons. 

Os resultados do hospital do extremo sul catarinense quanto a sua estrutura, 

organização e ambientes apresentam resultados que variam em os entrevistados que 

consideram Bons e os que não souberam opinar, já nos estudos de O’dwyer; Oliveira; 

Seta, (2009) com chefes das emergências obtiveram resultados como Satisfatórios para 

sua demanda. 

Em perspectivas diferentes estudos revelam que se busca realizar a melhor 

gestão para funcionários e usuários de diferentes realidades da saúde em nosso país, 

sugestiona se aplicar sobre os estudos de O’dwyer; Oliveira; Seta, (2009) com chefes de 

emergência e de enfermagem a realizar no hospital do extremo Sul Catarinense. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Durante este estudo utilizando como base o questionário presente no PNASS, 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde do Ministério da Saúde, 

associado às literaturas encontradas foi possível conhecer os reflexos da gestão na área 

da saúde sobre seus usuários. Com as informações coletas é possível identificar pontos 

fortes da instituição e identificar e possivelmente melhorar pontos que inspirem mais 

cuidados sob os olhares dos usuários de seus serviços. 

A aplicação dos questionários além enriquecer o alto conhecimento sobre a 

gestão aplicada, traz aos gestores resultados que mostram se seus esforços apresentam 

resolutividade perante a instituição. Com a obtenção destes dados é possível avaliar 

melhorias e investimentos futuros. 
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Resumo: Introdução: Os índices de obesidade no Brasil e no mundo é um fator muito preocupante para a 
saúde pública, tanto pelo seu crescimento desacelerado quanto pela sua relação com outras doenças 
crônicasnão transmissíveis. Diversos fatores influenciam diretamente no surgimento dessa doença, mas os 
principais são os hábitos de vida saudáveis e que podem ter continuidade na vida adulta. A obesidade é 
uma doença basicamente causada pela ingestão alimentar maior que o consumo energético. Além disso, é 
considerada multifatorial, envolvendo aspectos genéticos, psicológicos e psicossociais, mas principalmente 
os hábitos alimentares. E é também considerada como um grande problema de saúde pública, 
principalmente em países industrializados e desenvolvidos. Metodologia: Através de pesquisa da 
bibliografia publicada nos últimos 10 anos, foram encontrados os artigos nas bases de dados Google 
Scholar, Research Gate, SciElo, os quais compuseram esta revisão de literatura com o tema “Obesidade 
em adolescentes no Brasil nos últimos 10 anos”. Resultados e discussões: A adolescência é uma fase 
marcada pela transição da infância para a vida adulta e com isso tem como primeiros indícios físicos de 
mudança a maturação sexual, a realização social e independência adulta. Durante muito tempo, acreditou-
se ser uma fase de muitos conflitos sociais e emocionais. Também marcada por uma fase de grandes 
mudanças físicas e comportamentais, é um momento da vida que adolescentes tem grandes chances de 
desenvolver obesidade devido seus péssimos hábitos, e estilo de vida não saudáveis. Conclusão: Existem 
diversos fatores que influenciam no aparecimento dessa doença, mas os principais ainda são à má 
alimentação (alimentos ricos em calorias e pouco saudáveis) e o alto índice de inatividade física 
(comportamento sedentários influenciados até mesmo pela escola, pais, poderes públicos). São 
necessários mais estudos acerca do tema. 
 
Palavras-chave: Obesidade.Adolescentes.Revisão. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Um fato é sabido que os índices de obesidade no Brasil e no mundo é um fator 

muito preocupante para a saúde pública, tanto pelo seu crescimento desacelerado quanto 

pela sua relação com outras doenças crônicasnão transmissíveis. Segundo o Ministério 

da Saúde (2019), houve um aumento de 67,8% no índice de obesos no Brasil nos últimos 

13 anos, mesmo que durante esse tempo a população passou a usufruir de hábitos mais 

saudáveis.  

Diversos fatores influenciam diretamente no surgimento dessa doença. 

Segundo um estudo realizado por Rodrigues e Gross (2019) em uma escola de ensino 

médio na cidade Gurupi, chegou à conclusão de que os hábitos de vida como praticar 

atividades físicas com frequência e uma alimentação saudável são os principais fatores 

que influenciam no aparecimento dessa doença na fase adolescente, podendo 

posteriormente ter continuidade na fase adulta. 
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Mas o que é a obesidade? Afinal, por que ela é tão prejudicial à nossa saúde? 

Segundo um estudo de Lamounier e Abrantes (2019), obesidade é o excesso de gordura 

no organismo, causada basicamente pela ingestão de alimentos maior que o gasto 

energético do nosso corpo. É uma doença multifatorial que envolve desde fatores 

genéticos, psicológicos e psicossociais, mas principalmente os hábitos de vida. Em alguns 

países, principalmente os desenvolvidos, é um importante problema de saúde pública, 

tornando-se cada vez mais frequente na infância, sendo que a sua ocorrência na 

adolescência favorece a persistência na vida adulta, o que contribui significativamente 

para a morbimortalidade. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar a prevalência de obesidade 

em adolescentes no Brasil nos últimos 10 anos, e informações pertinentes ao assunto que 

possam estar relacionados esta doença. 

 

METODOLOGIA  

 

 O estudo foi realizado de forma descritiva-discursiva através de busca em 

bases de dados como Scholar Google, Research Gate e SciElo, sobre o que foi publicado 

de caráter científico nos últimos 10 anos, sobre o tema “Obesidade em Adolescentes”. 

Foram selecionados para compor a revisão, artigos totalmente em português e que 

tivessem sido escritos restritamente entre 2010 e 2020. Foram selecionados os artigos 

com mais relevância e concordância com o tema proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A adolescência é uma fase marcada pela transição da infância para a vida 

adulta e com isso tem como primeiros indícios físicos de mudança a maturação sexual, a 

realização social e independência adulta. Durante muito tempo a adolescência foi vista 

como a fase de maior conflitos para o adolescente e todos com quem ele convivia, porém, 

hoje ela é entendida como a fase de mudanças drásticas no físico, social e cognitivo 

(GUIMARÃES et al., 2019). 

 A obesidade é considera um grande problema para saúde pública e está 

atingindo não somente os países industrializados, mas também o países em 

desenvolvimento (SANTOS, 2011). Por muito tempo pensou-se que o ganho de peso era 

algo saudável para o crescimento infantil, atualmente, esse quadro é visto como uma 

doença crônica grave e atinge crianças, adolescente e adultos. Além disso, tem sérias 
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consequências como isolamento social, baixa autoestima, trazendo consigo problemas 

socioeconômicos e psicossociais (MACEDOet al., 2015). 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (2018) as principais causas da 

obesidade, principalmente em adolescentes é devido á sua alimentação e seu nível de 

atividade física. O desequilíbrio energético entre as calorias ingeridas e as calorias 

gastas. De forma geral no mundo, ingere-se alimentos de alto índice calórico e ricos em 

gordura, fator esse que se associado ao alto índice de inatividade física acarreta o 

aumento excessivo de peso. Outro fator associado a isso, é que cada vez menos os 

adolescentes têm seus deslocamentos urbanos de forma ativa, como caminhar, andar de 

bicicleta. Isso tudo devido ao aumento da urbanização e mudanças nos meios de convívio 

e transportes (SANTOS, 2019). 

 Corroborando com isso, um estudo realizado por Pinto et al. (2019) investigou os 

indicadores de obesidade em adolescentes que utilizavam deslocamento ativo para ir até 

a escola comparando-os com aqueles que não utilizavam desta forma. Chegou-se à 

conclusão de que os adolescentes que se descolavam de maneira ativa, tinham seus 

indicadores menores do que quem não utilizava. Tal resultado reforça a importância de 

criar políticas públicas que favoreçam esse tipo de descolamento para escolares. O 

estudo também trouxe dados que falam que em países da Europa, o número de 

adolescentes fisicamente ativos é maior devido a mobilidade urbana e implementação de 

meios de transportes ativos, principalmente o ciclismo. Por esse motivo, é complexo achar 

estudos e resultados semelhantes no Brasil, limitando a discussão acerca do tema 

abordado. 

 Ao contrário de tudo isso, um estudo realizado por Barbosa et al. (2019) 

afirma que fatores como consumo alimentar e nível de inatividade física podem ter relação 

com a obesidade em adolescentes, mas não o suficiente para ser considerado 

significativo. 

 Existem outros aspectos que também influenciam nos maus hábitos de vida 

saudável. O tempo de permanência na escola, a influência da própria escola no cardápio 

vendido em sua cantina e no arredores do seu estabelecimento (SANTOS et al., 2019). 

Um estudo realizado por Santos et al. (2019) concluiu que os adolescentes que 

permaneciam mais tempo na escola tinham grandes chances de desenvolverem 

comportamentos sedentários e consequentemente hábitos de vida não saudáveis em 

decorrência do que tinham acesso na cantina da escola, principalmente quando se trata 

de escola particulares. Este mesmo estudo também chegou à conclusão que quanto 

maior o tempo em frente às telas (assistir TV, computador, celular, videogame) maior será 
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a chance desse adolescente desenvolver hábitos de vida não saudáveis e que podem 

levá-lo à um estado de obesidade no futuro. 

 Outro estudo realizado por Barbosa et al. (2019) referiu-se à renda familiar como 

um fator influenciador na obesidade em adolescentes. Todavia, esse dado ainda está 

relacionado o que mais apareceu em toda esta revisão: o péssimo consumo alimentar 

entre os adolescentes, o alto índice de inatividade física e a falta de políticas públicas que 

possam tornar isso tudo em outra realidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Contudo, conclui-se que o índice de obesidade em adolescentes no Brasil e no 

mundo encontra-se alarmante. Os péssimos hábitos de vida estão fazendo com que 

crianças cresçam e fiquem obesas antes mesmo de chegar na sua adolescência, fazendo 

com que já entrem em idade púbere obesos e consequentemente continuem nesse 

estado até a vida adulta, tornado mais difícil o retorno a uma vida saudável 

posteriormente. 

 Hábitos de vida saudáveis, como alimentação saudável, prática regular de 

exercícios físicos, evitar comportamento sedentários são a chave para uma transição para 

a vida adulta de forma tranquila e sem piores consequências em sua saúde. Por isso, é 

dever das escolas, pais e familiares, poderes públicos, buscarem formas de conscientizar 

os adolescentes atuais de que se não buscarem por hábitos saudáveis, terão sérias 

consequências em seu futuro. Por fim, sugere-se novos estudos sobre o tema na 

atualidade, uma vez que o mundo está em constante mudança e a busca por saúde e 

qualidade de vida está cada vez mais entre as pessoas. 
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RESUMO: Introdução: O artigo em questão salienta a importância da obtenção de conhecimento na área da 
saúde mental e leva em consideração que o método Pilates pode inferir na qualidade de vida, qualidade de 
sono e autoestima. A realização deste trabalho possui como relevância analisar a importância do método 
Pilates nos aspectos relacionados à ansiedade, qualidade de vida e qualidade do sono. Método: Este é um 
estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal no qual a amostra total foi de dez mulheres praticantes 
do método Pilates solo e equipamentos do município de Araranguá. Foram utilizados três instrumentos; um 
específico para auto confiança (Rosenberg,1989); outro para avaliação da qualidade de vida – Análise do 
Whoqol e avaliação da qualidade do sono de Pittsburgh. Resultados e discussão: Obtiveram como 
resultado, 90% classificadas com alta estima e 10% média auto estima. Observou-se que entre as dez 
mulheres pesquisadas, cinco tevr como resultado uma boa qualidade de sono, duas mulheres, resultando 
ruim qualidade de sono, obteve uma praticante do método Pilates resultado classificado em distúrbio de 
sono, dois questionários ficaram incompletos. Sobre a qualidade de vida resultou que das dez mulheres, 
confirma o resultado que 60 % das mulheres avaliadas, como regular e 40% boa qualidade de vida. 
Considerações finais: Existe uma relação entre a qualidade de sono e ansiedade e entre a qualidade de 
vida. Acreditamos pelos resultados deste estudo e levam a crer que o método Pilates influencia diretamente 
na auto estima satisfatória para seus praticantes. 

Palavras- chave: Método Pilates, ansiedade, qualidade de vida, qualidade de sono, auto estima. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Segundo Noce, Samulski (2000) Atualmente muito se pesquisa e comprova a 

respeito dos efeitos e benefícios dos exercícios regular e controlado, sobre a saúde do 

ser humano. No entanto, somos seres biopsicossocial, não deve-se desprezar a 

importância da obtenção de conhecimento na área da saúde mental. A prática regular de 

exercícios físico faz com que haja uma diminuição nos fatores estressantes (insatisfação, 

ansiedade e depressão). Além disso, há aumento da autoestima, melhora a disposição 

física e auxilia no relaxamento. 

Pode-se realizar atividades que aliviem os efeitos de ansiedade, inferir 

positivamente na qualidade de vida e qualidade do sono e uma dessas atividades é o 

Pilates. Segundo Silva; Daros Carolina (2011) o Método Pilates foi criado em 1926 pelo 

alemão Joseph Hubertus Pilates, cujo principal objetivo de integrar e corpo, mente e 

espírito, seus métodos também denominavam de contrologia ou arte do controle, onde o 

ser humano tem a capacidade de se mover com conhecimento. Principal objetivo de 

integrar e corpo, mente e espirito. 

Sendo um dos princípios do método Pilates a respiração, que possui uma 

função relaxante, a mente e o corpo agem com maior energia e calma, tornando a 

respiração mais controlada e profunda. São muitos os benefícios do método, destaca-se 

ainda que o método proporciona: alívio de problemas relacionados ao stress e fadiga, 
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harmonização e um corpo mais equilibrado, entre outros. 

O método proporciona, desenvolver a força, fortalecer a musculatura abdominal 

e os músculos responsáveis pela sustentação da coluna, traz harmonização do corpo, 

auxilia na elasticidade muscular e a mobilidade articular, revitaliza, propicia leveza, 

promove condições para a melhora no estilo de vida. Estudos prévios mostram que o 

Pilates é capaz de aprimorar a capacidade de execução das atividades de vida diária, 

marcha, flexibilidade , estabilidade postural e equilíbrio dinâmico (MENDES et al. 2014). 

O método Pilates possui alguns princípios como, concentração, controle, centro 

de força (powerhouse), fluidez nos movimentos, respiração e precisão, integrando em 

todos.  Para Zen (2015) a respiração do método Pilates, possui uma função relaxante, 

além de o cérebro receber uma quantidade maior de oxigênio, reduzindo dores de cabeça 

e os níveis de stress, pelo fato de respirar mais controlado e profundo. 

Segundo Mendes et al. (2014) a qualidade de vida pode ser destacada, como a 

percepção do estado de saúde físico, psicológico e social nas atividades diárias. A 

qualidade de vida é um termo abrangente e multidimensional, que se estabelece a partir 

de um conceito que aborda saúde física, estado psicológico, relações sociais e ambiente 

com base em avaliações subjetivas (CORDEIRO et al. 2015). Embora não tenha relação 

com a ausência ou presença de morbidades, um dos principais fatores negativos na 

qualidade de vida é a  presença de dor, interferindo nas atividades diárias e na 

funcionalidade. A diminuição da flexibilidade pode levar ao aumento de dores e como 

consequência, ocorre a dificuldade em realizar atividades de vida diária, o que 

compromete a qualidade de vida. 

As alterações do sono surgem com uma prevalência crescente com o avançar 

da idade, estimando-se atingir mais de 50% dos idosos. Alguns riscos relacionados com 

estas alterações como o isolamento social e o aparecimento de patologias físicas e 

mentais, condicionam assertivamente a qualidade de vida do idoso (RAPOSO; 

VERISSIMO, 2015). De acordo com Raposo; Verissimo (2015) é possível comprovar que 

a qualidade de sono se correlaciona com a qualidade de vida, tornando-se importante não 

só o numero de horas de sono, mas sim a qualidade de sono. A qualidade do sono é 

mediada por fatores como a pratica de atividade física regular (ZANUTO, et al. 2015). A 

realização deste trabalho possui como relevância analisar a importância do método 

Pilates nos aspectos relacionados à ansiedade, qualidade de vida e qualidade do sono. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Este é um estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal no qual a 

amostra  total foi de 10 mulheres praticantes do método Pilates solo e equipamentos do 

município de Araranguá, realizado studio Alcance studio (grupo R10) de Pilates e na 

clinica Presa e Cardoso fisioterapia Ltda ME. Todos os participantes foram esclarecidos 

quanto aos objetivos e metodologia do estudo e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Sobre a definição da quantidade de indivíduos para o estudo, foram 

adotadas as orientações para amostragem aleatória, estratificada e proporcional. O 

cálculo amostral levou em consideração o sexo feminino, com frequência de duas vezes 

semanais e com duração cerca de 40 a 60 minutos por sessão. 

Foram utilizados três instrumentos; um específico para auto confiança - 

Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg,1989) outro para avaliação da qualidade de 

vida –Analise do Whoqol, que consiste de 26 perguntas, divididos em 4 domínios: Físico, 

psicológico, relações e meio ambiente e avaliação da qualidade do sono - Pittsburgh. 

O questionário relacionado, específico para auto confiança, Self-Esteem Scale 

(Rosenberg,1989) trata-se de uma escala de 4 pontos, 10 itens destinados à avaliação da 

autoestima por meio de uma única dimensão, contendo das 10 afirmativas, 5 avaliam 

sentimentos positivos do indivíduo sobre si mesmo e as demais avaliam sentimentos 

negativos. 

O escore foi calculado somando-se as pontuações obtidas por meio da 

avaliação das 10 frases, totalizando um valor único para a escala. A classificação da 

autoestima é definida pela seguinte escala: autoestima alta (satisfatória) – escore maior 

que 30 pontos; média – escore entre 20 e 30 pontos e baixa (insatisfatória) – escore 

menor que 20 pontos. 

Para a avaliação da qualidade do sono, foram utilizado questionário “Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh” (PSQI)13-14, trata-se de um questionário simples, fácil 

de ser respondido. As questões do PSQI estão dispostas em sete domínios, aos quais 

podem ser atribuídos de zero a três pontos. A somatória total pode atingir 21 pontos, 

sendo que os escores de 0 - 4 indicam padrão bom de qualidade de sono, de 5-10 

indicam padrão ruim de qualidade de sono e acima de 10 pontos indicam presença de 

distúrbio do sono. 

Os domínios do PSQI são os seguintes: 1) Qualidade subjetiva do sono: 

percepção individual a respeito da qualidade do sono, ou seja, a percepção individual a 

respeito da qualidade do sono; 2) Latência do sono: tempo necessário para induzir o 

sono; 3) Duração do sono: quanto tempo permanece dormindo; 4) Eficiência habitual do 

sono: relação entre o número de horas dormidas e o número de horas de permanência no 
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leito; 5) Distúrbios do sono: presença de situações que comprometem a hora do sono; 6) 

Uso de medicação para dormir e, finalmente, 7) Sonolência diurna e os distúrbios durante 

o dia, como disposição e entusiasmo para a execução das atividades rotineiras. 

Para avaliação em como se sente a respeito da qualidade de vida, saúde e 

outras áreas, foi utilizado o questionário WHOQOL/breve é um auto-aplicável, com 26 

questões que envolvem aspectos diversos da vida cotidiana e abordam quatro domínios 

da qualidade de vida: físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais. Para cada 

aspecto da qualidade de vida expresso no questionário WHOQOL/breve, o sujeito pode 

apresentar sua resposta por meio de escores que variam de um a cinco, sendo a 

condição pior no escore um e a melhor, no cinco. 

Para cada faceta é só somar os valores da entrevista (de 1 a 5) e dividir pelo 

numero de participantes, par cada domínio é somar os valores das facetas e dividir por 

quantas perguntas estiver no domínio. As perguntas estão sendo como base nas ultimas 

duas semanas. Sobre os resultados necessita melhorar (quando for 1 até 2,9) regular (3 

até 3,9), boa (4 até 4,9) e muito boa (5). 

Nos procedimentos estatísticos, os dados foram tabulados e realizados as 

médias no programa Microsoft excel. Posteriormente, foram construídos gráficos e tabelas 

para apresentação em power point dos mesmos. 

 

RESULTADOS 
 

Tratando-se da avaliação para o sexo feminino, sendo 10 mulheres avaliadas 

do município de Araranguá, SC. Praticantes do método Pilates solo e nos aparelhos, 

sendo em 2 studios diferentes no município de Araranguá. Em relação a faixa etária das 

mulheres analisadas na pesquisa, se representa entre 35 anos á 73 anos. A idade média 

das praticantes avaliadas foi de 51.33 anos. 

Obtiveram como resultado, 90% classificadas com alta estima e 10%, média 

auto estima. Analisando os valores, de dez mulheres apenas uma mulher se enquadra em 

média auto estima, sendo que com um ponto acima se enquadraria em alta estima, ou 

seja um percentual bem alto para mulheres com alta estima praticante de Pilates. 
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Gráfico 1 – Resultado da Auto-Confiança 

Fonte: a autora, 2019. 

 

A partir da soma dos sete componentes, observou-se que entre as dez 

mulheres pesquisadas cinco praticantes do método Pilates, de 0 – 4 pontos,( 4,4,3,4,3,) 

tendo como resultado uma boa qualidade de sono, duas mulheres obtiveram como 

pontuação 5  e  9 pontos, resultando ruim qualidade de sono, obteve uma praticante do 

método Pilates resultado classificado em distúrbio de sono, tendo uma pontuação 10 

pontos, 2 questionários ficaram incompletos, impossibilitando a analise. (Tabela 1). 

Tabela 01 – Resultados da avaliação da qualidade do sono 

 
Quantidade de praticantes Pontuação Resultado 

5 (cinco) 4 / 4/ 3/ 4/ 3 Boa qualidade de sono 

2 (duas) 5/ 9 Ruim qualidade de sono 

1 (uma) 10 Presença de distúrbio de sono 

2 (duas) 0 Questionários Incompletos 

Total: 10   

Fonte: a autora, 2019. 

 

Tendo como referencia a classificação, resultou que das dez mulheres que 

preenchendo os questionários WHOQOL/breve sobre a qualidade de vida, 6 mulheres 

obtiveram classificação superior a 4 (Boa) e 4 mulheres obtiveram a classificação de 3,52 

a 3,88 (Regular), 0 para os resultados necessita melhorar e muito boa, confirmar o 

resultado que 60 % das mulheres avaliadas, como regular e 40% boa qualidade de vida. 

ISSN: 2526-4044   p.  851 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

70% 60% 

60% 

50% 
40
% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

0% 

Necessita melhorar Regular Boa Muito 
boa 

Tabela 2 – Avaliação da qualidade de vida 

 
Questionários Domínio 

físico 

Domínio 

psicológic

o 

Domínio 

Relações 

sociais 

Domínio meio 

ambiente 

Classificaçã

o 

 

1 3,85 3,8 4,6 4,5 4,18 (Boa) 

2 3,85 3,66 4,6 4,37 4,11 (Boa) 

3 3,57 3,83 4,33 4,12 3,96 (Boa) 

4 3,42 3,5 3,33 3,85 3,52 

(Regular) 

5 3,85 3,66 3,66 4,37 3,88 

(Regular) 

6 3,42 3,66 3,33 3,75 3,54 

(Regular) 

 

7 3,42 4,00 3,5 3,62 3,63 

(Regular) 

8 3,14 4,33 3,66 5,00 4,03 (Boa) 

9 3,85 3,83 3,66 4,37 3,92 (Boa) 

10 3,85 3,66 4,66 3,85 4,00 (Boa) 

Total 3,62 3,79 3,93 4,18 3,88 

(Regular) 
Fonte: a autora, 2019. 
 

Gráfico 2 – Avaliação da qualidade de vida 

 
Fonte: a autora, 2019. 

 
DISCUSSÃO 

 
Os resultados do estudo vão ao encontro da pesquisa de Mazo, Cardoso e 

Aguiar (2006), que apontam que a prática de atividade física exerce influência na 

autoestima dos idosos. A pesquisa de Nascimento e Lima (2013) explanou um projeto em 
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seu estudo, apresentando as primeiras ações no ano 2012-2013, as atividades do projeto 

“Pilates e o Idoso: Contribuições para o equilíbrio corporal” 70 alunos de 60 a 80 anos 

apresentaram, ao longo de 12 meses, melhorias de capacidades como equilíbrio, 

flexibilidade, alongamento, força, além de baixarem os níveis de estresse devido a 

dinâmicas de consciência e relaxamento muscular. 

De tal modo, confirmou-se, mais uma vez, que a prática do Pilates possibilita o 

incremento de aptidões motoras, além de ser responsável por transformações a nível 

morfológico e psicológico no envelhecimento. Em relação à qualidade de sono apenas 50 

% apresentam resultado de boa qualidade de sono. John e Katie através dos resultados 

permitem sugerir que o traço de ansiedade, como característica de personalidade do 

indivíduo, influencia o padrão do ciclo sono-vigília. 

Para Coelho, A. et al. há associação positiva em relação à qualidade de sono e 

os níveis de depressão, ou seja, quanto pior a qualidade do sono, maiores os níveis de 

depressão. A mesma associação ocorre quanto aos níveis de traço de ansiedade. Conclui 

GALVAO, A. et al (2017) Pelos seus resultados que existe uma relação estatisticamente 

significativa entre a qualidade de sono e os níveis de stress, ansiedade e depressão e 

entre a qualidade de sono. 

A prática de exercício físico associada à adoção de um estilo de vida saudável 

apresenta benefícios no que se refere à qualidade de vida, no entanto, nesta pesquisa,  

observou que em uma porcentagem maior, verifica que as praticantes, resultaram em 

padrão regular de qualidade de vida 60 % ou seja mais da metade, e 40% qualidade de 

vida boa. Analisando que nenhuma se enquadra em necessita melhor, porém nenhuma 

teve o alcance de qualidade de vida muito boa. O método Pilates pode ser utilizado como 

forma de atividade física a fim de aprimorar esses aspectos. 

Para, Silva et al. (2011) Independente de sexo, idade e profissão, ficou 

evidenciado que a atividade física acarreta melhoras na qualidade de vida em todos os 

aspectos. Porém, os resultados não fornecem dados sobre as razões das indicações de 

melhor qualidade de vida encontrada nas praticantes do método Pilates, pois partilhamos 

das ideias de Sato, citado por Lacaz, de que a qualidade de vida tem ligação ao mundo 

subjetivo, desejos, vivências, sentimentos, aos valores, crenças, ideologias e aos 

interesses econômicos e políticos. Porém, estas questões não influenciaram na pesquisa. 

No entanto a metodologia utilizada pode ser questionada, já que a população 

(amostra) foi pequena, pois muitos não fizeram a entrega dos questionários e alguns 

studios de Pilates não autorizaram a entrega dos questionários para os seus alunos. 

Torna-se importantes novas pesquisas a serem feitas a cerca do tema abordado e 
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estudos com amostrar maiores para compreender melhor as correlações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O estudo aponta que a prática regular de exercício físico interfere 

positivamente na auto estima do individuo e apresenta benefícios no que se refere a 

qualidade de vida e qualidade de sono, visto que a qualidade de sono se relaciona com a 

qualidade de vida, sendo o Pilates, um método para aprimorar e contribuir neste aspecto, 

visto que a qualidade de vida tem ligação com o mundo subjetivo. 

A qualidade de sono influenciará na ansiedade do indivíduo e o estudo 

comprova que há associação positiva em relação à qualidade de sono e níveis de 

ansiedade. A conclusão foi que, acreditamos pelos resultados deste estudo e levam a crer 

que o método Pilates influencia diretamente na auto estima satisfatória para seus 

praticantes. 
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RESUMO – Os hospitais são organizações complexas e que também necessitam de boas práticas de 
gestão, orientadas ao aprimoramento de suas atividades. Porém, em termos administrativos, observam-se 
recorrentes conflitos gerenciais. Desta forma, o presente artigo tem por objetivo avaliar a gestão 
organizacional da Administração de um hospital público no sul de Santa Catarina por meio de questionário 
publicado pelo Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS). Diante disso, pretende-
se alcança-lo identificando os instrumentos contratuais utilizados com fornecedores, prestadores de 
serviços e Sistema Único de Saúde (SUS); avaliando o planejamento e organização dos recursos 
financeiros; verificando a aplicação da gestão da informação e analisando a implantação de políticas de 
recursos humanos na gestão das pessoas. Ao final da pesquisa, evidenciou-se que, em termos de 
resultados, o hospital preenche parcialmente os requisitos necessários à obtenção da excelência 
relacionada à prestação de serviços de saúde. É possível concluir, então, que restam a ser satisfeitas 
obrigações previstas no programa como necessárias para uma gestão mais eficiente. De toda sorte, 
grande parte das exigências são cumpridas, o que demonstra o esforço voltado a melhoria contínua. 

 

Palavras-chave: Gestão organizacional; Gestão hospitalar; Hospital; SUS. 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

Organizações hospitalares têm atribuições precípuas multifacetárias, as quais 

vão desde a prevenção de doenças até a promoção de pesquisas e ensino nas áreas de 

graduação, pós-graduação e educação continuada, passando pela distribuição de 

assistência e vigilância sanitária à população, pela educação sanitária, higiene no 

trabalho, restauração da saúde e realização de diagnóstico e tratamento curativo de 

enfermidades diversas (SHAW, 2003). 

Os hospitais, assim como outras organizações, necessitam ter respostas 

financeiras para seguirem com suas atividades e, consequentemente, escorarem sua 

sustentabilidade, lucratividade e seu desenvolvimento, sendo assim uma empresa que 

oferece serviços com a finalidade de obter crescimento organizacional. Desse modo, em 

decorrência de sua complexidade operacional e por procurar atuar sempre com mais 

condições e qualidade nos serviços oferecidos, os hospitais precisam de uma gestão 

qualificada e preparada para enfrentar seus problemas, que são específicos de 

organizações hospitalares (VOGT; FREITAS, 2012). 

Abbas (2001) diz que somente 1% dos hospitais brasileiros possui 

administração profissional, que conta com um administrador formado e que possui uma 
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visão  dinâmica e futurista; enquanto a maioria dispõe de uma direção administrativo- 

financeira preenchida por médicos que não apresentam preparo técnico para administrar 

uma empresa, principalmente por sua complexidade administrativa. 

Há uma demanda cada vez maior por dirigentes hospitalares qualificados, ou 

seja, que possuam uma formação específica nas áreas de gestão hospitalar e afins, de 

forma que são cada vez mais raros casos em que apenas bom senso e experiências 

anteriores são levados em consideração para encontrar um bom gestor. Mesmo com esse 

reconhecimento da importância do administrador, o médico continua desempenhando o 

cargo de diretor geral, tendo o administrador, porém, um papel significativo e 

imprescindível na gestão central dos hospitais (GRABOIS, 2011). 

Considerando-se tais aspectos, bem como a fim de confrontar a teoria com a 

realidade fática, promoveu-se o estudo em um nosocômio situado no município de 

Araranguá/SC para que se pudesse verificar os pormenores da gestão desenvolvida. 

A cidade de Araranguá está situada no Extremo Sul Catarinense e, de acordo 

com dados do IBGE (2010), conta com uma população de 61.310 habitantes. A 

localidade pertence ao conjunto de municípios que compõem a região da AMESC 

(Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense), sendo eles: Araranguá, 

Balneário Gaivota, Balneário Arroio do Silva, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, 

Morro Grande, Praia Grande, Passo de Torres, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, 

Sombrio, Timbé do Sul e Turvo, uma região que chega a aproximadamente 202.289 

habitantes (IBGE, 2010). 

O presente hospital iniciou suas atividades em julho de 1986, e desde então 

foi gerenciado por diferentes organizações até chegar nos dias atuais em que vem 

sendo administrado pelo Instituto Maria Schmitt (IMAS), que assumiu a direção da 

Instituição em novembro de 2018, após a desistência do Instituto de Desenvolvimento, 

Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS). É o maior hospital geral do Extremo Sul 

Catarinense, contando com uma das mais bem equipadas Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) de Santa Catarina, sendo referência para os municípios da região da AMESC 

(CHARNOVSCKI et al., 2012). 

Como já salientado, o presente estudo possui como objetivo avaliar a gestão 

organizacional da Administração de um hospital público no Sul de Santa Catarina. Para 

tanto, o método de pesquisa constituiu-se de um questionário disponibilizado pelo 

Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS (BRASIL, 2015), 

programa esse que tem por propósito avaliar a totalidade dos estabelecimentos de 

atenção especializada à saúde, ambulatoriais e hospitalares, contemplados com 

recursos financeiros provenientes de programas, políticas e incentivos do Ministério da 
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Saúde, quanto as dimensões de estrutura, processo, resultado, produção do cuidado, 

gerenciamento de risco e satisfação do usuário em relação ao atendimento recebido. 

O referido questionário visou identificar os instrumentos contratuais utilizados 

com fornecedores, prestadores de serviços e Sistema Único de Saúde (SUS); avaliar o 

planejamento e a organização dos recursos financeiros; constatar a aplicação da gestão 

da informação e analisar a implantação de políticas de recursos humanos na gestão das 

pessoas. Procurou-se verificar, por meio de entrevista estruturada, a percepção do 

gestor geral da Instituição sobre sua atuação e as relações com os profissionais de 

saúde. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Nesta pesquisa, a população utilizada para a aplicação da entrevista foi o 

gestor e diretor geral da Instituição. Antes de sua aplicação foi assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, bem como o Termo de autorização da Instituição para 

realização da pesquisa. A entrevista teve um roteiro estruturado e ocorreu, em média, por 

30 minutos, sendo realizada nas dependências do próprio hospital. 

O questionário utilizado foi retirado do Programa Nacional de Avaliação do 

Serviços de Saúde (PNASS) (BRASIL, 2015), plano este originado do Programa Nacional 

de Avaliação do Serviços Hospitalares (PNASH), desenvolvido em 1998. O programa 

possui três instrumentos avaliativos distintos, sendo eles: Roteiro dos itens de verificação; 

Questionário dirigido aos usuários e; Conjunto de indicadores. Para a execução da 

pesquisa, utilizou-se apenas o roteiro dos itens de verificação, que é composto por 5 

blocos que avaliam a gestão e subdividem-se em critérios e tópicos. Desses blocos, 

extraiu-se apenas o Bloco I, baseado na Gestão Organizacional, com corte apenas nos 

seguintes critérios: Gestão de contratos; Planejamento e organização; Gestão da 

Informação; e Gestão de pessoas, totalizando 24 perguntas, cujas respostas são sempre 

binárias, optando-se por SIM ou NÃO. 

O bloco utilizado na pesquisa possuía 30 questões, mas foram limitadas às 

24 primeiras questões pois abrangiam itens voltados a gestão organizacional - o último 

bloco apresentava itens voltados ao modelo organizacional e estes não eram relevantes 

ao objetivo da pesquisa. 

Os itens de verificação, dentro de cada critério, são enquadrados em três 

classificações distintas, a saber: imprescindível (I), necessário (N) e recomendável (R). 

Em cada uma dessas classificações, os itens de verificação alcançam diferentes 

conceituações. Diz-se imprescindível aquele que não se pode prescindir, que são 

essenciais e indispensáveis; necessário, por sua vez, aquele que é impossível de ser 

dispensado e que, por isso, também é considerado essencial e, finalmente; 
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recomendável, para aquele que é recomendado ou sugerido (MICHAELIS, 2019) 

As informações coletadas foram tabuladas em Microsoft Excel para 

posteriores cruzamentos e análise dos dados, observando sempre o que for pertinente 

aos objetivos da pesquisa. 

RESULTADOS 
 

O hospital escolhido para o presente estudo situa-se na cidade de 

Araranguá/SC e há mais de 3 décadas cumpre sua função como referência em medicina 

de média complexidade. 

Ramos (2009) argumenta que a avaliação contribui tanto para medir a 

eficácia  da gestão pública, quanto para a obtenção de ganhos das ações 

governamentais em termos de satisfação dos usuários e de legitimidade social e 

política. Por essas e outras razões, tem sido ressaltada a importância dos processos de 

avaliação para a reforma das políticas públicas, modernização e democratização da 

gestão pública. 

Com o intuito de avaliar a gestão hospitalar utilizada pelo HRA, foi utilizada a 

fração de 24 questões abordadas no Bloco I do PNASS, com a finalidade de atingir o 

objetivo proposto.  

Diante das questões apontadas no critério de Gestão de contratos, 

identificou-se que, com relação aos instrumentos contratuais com fornecedores, 

prestadores de serviço e Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição em análise 

cumpre 100% dos itens de verificação mencionados, conforme apresentado na Tabela 

1. 

Tabela 1 – Gestão de contratos 
N. Itens de 

Verificação 
CLAS. SIM NÃO 

1 Possui instrumento de contratualização formal com SUS. I 1 0 

2 O estabelecimento possui contratos vigentes com seus prestadores de 
serviços. 

I 1 0 

3 
O estabelecimento cumpriu acima de 70% das metas estabelecidas no 
contrato com o SUS nos últimos quatro anos. 

N 1 0 

4 
Existem instrumentos de acompanhamento dos contratos com os 
prestadores de serviços terceirizados. 

N 1 0 

5 
O estabelecimento acompanha o instrumento de contratualização com 
o SUS 
por meio de indicadores qualitativos. 

R 1 0 

6 
O estabelecimento possui comissão interna de acompanhamento do 
instrumento de contratualização com o SUS. 

R 1 0 

   6 0 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

Com relação às questões mencionadas no critério de Planejamento e 

organização, que envolvem planejamento estratégico e recursos financeiros, identificou-

se que a instituição alcança 100% dos itens de verificação considerados imprescindíveis e 

50% dos itens de verificação considerados como necessários (N) e recomendáveis (R), 
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conforme disposto na Tabela 2. 

Tabela 2 – Planejamento e organização 
N. Item de 

Verificação 
CLAS. SIM NÃO 

7 
Houve planejamento institucional em relação a objetivos, a missão e as 
diretrizes nos ultimos quatro anos. 

I 1 0 

8 Possui Programação Orçamentária para o ano do exercicio atual. I 1 0 

9 Possui estudos de custos implantados. N 0 1 

10 
Há revisão periódica do processo de planejamento institucional quanto 
as suas prioridades e metas, com monitoramento dos resultados. 

N 1 0 

11 Há contratualização interna das equipes com metas e resultados. R 0 1 

12 Trabalha com gestão a vista para os trabalhadores/usuários. R 1 0 

   4 2 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

Pode-se considerar que na questão 9, referente ao critério II, classificada como 

necessário, respondida como não e que se refere à pergunta “Possui estudos de custos 

implantados?” não necessita obrigatoriamente de sua aplicação, pois a instituição recebe 

os numerários de acordo com a tabela de valores distribuídos pelo SUS, por isso 

considera-se necessário que o hospital utilize de orçamentos de despesas para não 

exceder os recursos fornecidos (KOS et al, 2015). 

No que diz respeito às questões mencionadas no critério de Gestão de 

informação, identificou-se que a instituição atinge 100% dos itens de verificação 

mencionados, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Gestão de informação 

N. Itens de 
Verificação 

CLAS. SIM NÃO 

13 O Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde está atualizado. I 1 0 

14 
Há prontuário único com registros sistemáticos e regulares dos 
atendimentos, das evoluções e das intercorrências no prontuário dos 
pacientes. 

I 1 0 

15 
O estabelecimento responsabiliza-se pela guarda e pelo acesso do 
prontuário 
do paciente. 

N 1 0 

16 Existe Comissão de Revisão de prontuários formalmente instituída. N 1 0 

17 
O estabelecimento utilizas as informaçoes e os indicadores de gestão e 
da assistencia para adequar as rotinas assistenciais e processo 
gerenciais. 

R 1 0 

18 Divulga a informação e os indicadores de gestão e da 
assistencia com o objetivo de coletivizá-los de forma transparente. 

R 1 0 

  6 0 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

Pode-se afirmar que os resultados obtidos na aplicação da gestão de 

informação deram-se devido a necessidade de haver uma sincronização de informação 

para que todos os setores da instituição possam ter acesso às informações de forma 

simples, ágil e atualizada. E isso ocorre por meio de tecnologias modernas (GUARINO, 

2015). 

Diante das questões mencionadas no critério de Gestão de pessoas, 
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identificou- se que, com relação à implantação de políticas de Recursos Humanos, a 

instituição atinge 100% dos itens de verificação considerados imprescindíveis e 50% dos 

itens de verificação considerados necessários (N) e recomendáveis (R), conforme as 

informações contidas na Tabela 4. 

Tabela 4 – Gestão de pessoas 
N. Itens de 

Verificação 
CLAS. SIM NÃO 

19 A política de recursos humanos preconiza a Educação 
Permanente. 

I 1 0 

20 Os trabalhadores possuem vínculos empregatícios, cujo contrato de 
trabalho assegure seus direitos trabalhistas. 

 

I 

 

1 0 

21 Existe programa de atenção integral à saude do trabalhador. N 0 1 

22 
O estabelecimento possui espaço formal e permanente 

de negociação que envolva trabalhadores e gestores. 
N 1 0 

23 
O estabelecimento conta com plano de cargos ou carreiras 
estruturado ou 
em estruturação, que estimule a fixação dos trabalhadores. 

R 0 1 

 
24 

Existe programa de incentivo financeiro ou premiação individual 
e/ou coletivo, atrelado ao atingimento de metas e resultados 
esperados, como 
parte de um processo de Avaliação de Desempenho. 

 

R 
 

1 
 

0 

   4 2 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Com base nas informações obtidas por meio da aplicação do questionário, pode- 

se afirmar que a instituição realizou 100% dos critérios esperados com a classificação 

imprescindível. Já nos itens classificados como necessário ou recomendável, identificou-

se um percentual de 75% do esperado. 

Gráfico 1 – Classificações: Esperado x Realizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSSÃO 
 

Com relação ao critério que envolve a Gestão de contratos, destaca-se que a 

instituição em estudo cumpre todos os requisitos. Ditterich, Moysés e Moysés (2012), 

argumentam que a contratualização atua no aperfeiçoamento da gestão, uma vez que, 
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define indicadores e metas a serem cumpridas dentro de um processo permanente 

deavaliação e ajustes. Ao mesmo tempo, uma gestão de contratos adequada tem por 

objetivo melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saúde à população, 

tornando-os mais eficientes. 

No que tange ao critério Planejamento e organização, o hospital em análise 

cumpre quatro dos seis itens de verificação. Ambos os itens, sendo um necessário e 

outro recomendável, possuem justificativas para sua não adoção. Contudo, faz-se uma 

observação referente àquele considerado necessário e que diz respeito à implantação 

de estudos de custos. 

Em tempos de crises na Saúde, principalmente quando se trata de repasses 

do Sistema Único de Saúde, um planejamento financeiro adequado faz-se necessário. 

Conforme Cenci (2015), os recursos dos hospitais podem vir de três fontes: do SUS, das 

operadoras de planos de saúde privados e dos pagamentos realizados pelos clientes 

(usuários dos serviços) ao hospital (os chamados atendimentos particulares). 

Nesse sentido Dallora e Forster (2008), concluem que a adoção de um 

sistema  de custos auxilia na gestão financeira de um hospital, principalmente em 

cenários de gastos elevados e recursos escassos, destacando que a redução de 

despesas ou gestão não devem, em momento algum, impactar negativamente na 

qualidade do serviço prestado, mas sim, fazê-lo de forma positiva. 

No tocante ao critério Gestão de pessoas, o hospital em análise cumpre 

quatro dos seis itens de verificação. Os resultados encontrados vão ao encontro dos 

achados de Mora e Rizzotto (2015), que ao entrevistarem 116 funcionários, de 12 

hospitais do Paraná, evidenciaram que nenhuma das instituições possuía Plano de 

Carreira, Cargos e Salários implementados formalmente. Com relação aos demais 

requisitos, os autores constataram o seu cumprimento, assim como no presente estudo. 

Abre-se exceção ao quesito saúde do trabalhador, que não entrou na análise dos 

autores. 

Nesse sentido Dallora e Forster (2008), concluem que a adoção de um 

sistema  de custos auxilia na gestão financeira de um hospital, principalmente em 

cenários de gastos elevados e recursos escassos, destacando que a redução de 

despesas ou gestão não devem, em momento algum, impactar negativamente na 

qualidade do serviço prestado, mas sim, fazê-lo de forma positiva. 

No tocante ao critério Gestão de pessoas, o hospital em análise cumpre 

quatro dos seis itens de verificação. Os resultados encontrados vão ao encontro dos 

achados de Mora e Rizzotto (2015), que ao entrevistarem 116 funcionários, de 12 

hospitais do Paraná, evidenciaram que nenhuma das instituições possuía Plano de 
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Carreira, Cargos e Salários implementados formalmente. Com relação aos demais 

requisitos, os autores constataram o seu cumprimento, assim como no presente estudo. 

Abre-se exceção ao quesito saúde do trabalhador, que não entrou na análise dos 

autores. 

Realizadas tais assertivas, ressalta-se que o objetivo da pesquisa foi atingido. 

Esclarece-se ainda que no questionário aplicado não constava a classificação dos itens 

de verificação (imprescindível, necessário e recomendável). Desse modo, os termos do 

instrumento não influenciaram nas respostas do entrevistado, porquanto a intenção era 

que se idealizasse a real situação da instituição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O PNASS representou à pesquisadora uma importante experiência para 

compreender o funcionamento dos mecanismos de gestão. Acredita-se que, embora a 

avaliação pretendida pelo programa não traga todas as respostas sobre os serviços 

públicos de saúde brasileiros, o PNASS contribui para o governo e o próprio Estado 

pensar na implementação de estratégias, ou a implantação de novos mecanismos, a fim 

de proporcionar benefícios em saúde para os usuários dos serviços. 

Além disso, a avaliação também constitui uma importante ferramenta para que 

se possa melhorar as condições de trabalho e as formas de gestão dos estabelecimentos, 

contribuindo, sobremaneira, para a criação de uma cultura de avaliação na administração 

pública em saúde. 
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Resumo: Introdução: O conhecimento dos principais marcos do desenvolvimento motor da criança em 
cada faixa etária é muito importante para a prevenção e identificação de algumas alterações que podem 
ocorrer no seu desenvolvimento, pois a trajetória do desenvolvimento normal é influenciado por vários 
fatores, incluindo os de riscos, que podem levar a um atraso desse desenvolvimento. Objetivos: Avaliar o 
desenvolvimento motor em crianças de 3 a 4 adscritas em creche privada em um município do extremo sul 
catarinense. Metodologia: A população foi composta por 10 crianças, 04 do gênero masculino e 06 do 
gênero feminino, com idades de 3 a 4 anos, pertencentes ao Colégio Futurão, através do Teste de Triagem 
de Desenvolvimento Denver II (TTDD II). Resultados: observou-se que uma (01) das dez (10) crianças 
apresentou atraso no seu desenvolvimento motor, prevalentes nos domínios pessoa-social, linguagem, 
motor- fino, já no domínio motor-grosseiro apresentou um bom desenvolvimento. Conclusão: Vimos que 
diante dos resultados da pesquisa, nota-se que a maioria das crianças apresentou seu desenvolvimento 
normal, sendo que apenas uma das 10 crianças avaliadas apresentou algum tipo de atraso. 

Palavras Chave: desenvolvimento infantil, avaliação, pré-escolares. 

 

Introdução 

 
O desenvolvimento infantil é um processo que ocorre no inicio da vida 

intrauterina, envolvendo assim, vários fatores, dentre eles, a maturação neurológica, o 

crescimento físico e a construção de habilidades1. Estes caracterizados por constantes 

mudanças biológicas e psicossociais da criança e levam a grandes aquisições nos 

aspectos motores, sociais, afetivos e cognitivos2. Trata-se de um processo que 

caracteriza fatores intrínsecos da criança relacionados à sua herança genética que estão 

ligados também, com fatores externos, natural do ambiente físico, social, cultural e 

emocional em que a criança vive3. 

Ao nascer, a criança responde ao seu meio de maneira reflexa, ou seja, 

qualquer resposta dada em forma de movimento, será totalmente reflexa4. Com o passar 

dos meses a criança vai adquirindo habilidades motoras, que se dá de movimentos 

simples, adquiridos pelos reflexos, para os movimentos voluntários, que nada mais é que 

a incorporação desses reflexos, que são movimentos altamente complexos5. Nos 12 

primeiros meses de vida a criança passa a aprimorar o equilíbrio, as noções de tempo,  de 

espaço e sua coordenação motora6. 

Diversos fatores podem colocar em risco o trajeto normal do desenvolvimento 

de uma criança, tais como uma série de condições biológicas e/ou ambientais, que podem 

aumentar a chance de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, pois, 

quanto maior o número de fatores de risco atuantes, maior será a possibilidade do 
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comprometimento do seu desenvolvimento7. O relacionamento dos pais com a criança 

também pode interferir no processo de maturação, podendo atrasar o desenvolvimento da 

criança8. 

É na infância, particularmente, no início da pré-escolaridade, que ocorre um 

amplo desenvolvimento das habilidades motoras da criança, e dentro desta concepção, a 

avaliação motora pode ser incluída na rotina das escolas, possibilitando um melhor 

diagnóstico com um conhecimento mais aprofundado de suas possibilidades e limitações 

reais9. 

A Educação Física tem o papel fundamental no desenvolvimento motor da 

criança, ajuda a diagnosticar alterações no desenvolvimento, ajuda na sua organização 

global, tem o papel de orientar os pais, humanizar o ambiente, proporcionar melhor 

postura evitando os padrões anormais, organizar o sono, facilitar a percepção global, 

normalizar os tônus, prevenir deformidades e contraturas, reduzir o stress do ambiente e 

oferecer tratamento especializado para crianças com anormalidade neurológica10. A 

importância da Educação Física no ambiente escolar pode ajudar na educação inclusiva, 

apontando a importância do desenvolvimento sensório-motor para o processo de ensino e 

aprendizagem, avaliando como as posturas adotadas pelos alunos podem vir a interferir 

no seu desempenho escolar, e assim, auxiliando o professor no ensino e desempenho 

dos alunos, ajudando identificar e minimizar as barreiras e obstáculos que a criança irá 

encontrar na escola, promovendo orientações para as adaptações necessárias11. 

É fundamental avaliar precocemente se o desenvolvimento está evoluindo de 

forma típica, ou se já nos primeiros anos de vida, está sendo influenciado pelos fatores de 

riscos atuantes no seu meio, pois as preocupações são detectar em que período do 

desenvolvimento a criança se encontra, para assim ter uma posterior investigação das 

causas destas alterações12. 

O instrumento escolhido para melhor avaliar essas crianças, foi o TTDD II 

(Teste de Triagem Do Desenvolvimento Denver II), pois é um instrumento de triagem de 

fácil e rápida aplicação, utilizado quando há suspeita de atraso no desenvolvimento de 

crianças. A proposta do instrumento é identificar crianças que necessitam de 

encaminhamento para serviços de estimulação precoce ou serviços especializados13. 

Ressalta a escolha do TTDD II para este estudo, devido sua alta sensibilidade, pois é o 

maior e melhor atributo de um teste indicado na avaliação de grande número de crianças8. 

O objetivo do presente estudo, foi avaliar o Desenvolvimento Motor em 

crianças de 3 a 4 anos Adscritas em uma Escola Privada em um Município do Extremo 

Sul Catarinense. Os hábitos da vida moderna têm causado cada vez mais alterações nas 
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experiências e vivências motoras, tem-se observado uma grande redução na necessidade 

de movimentos realizados no dia a dia da criança, principalmente aqueles movimentos 

considerados mais amplos, essa redução pode ocorrer devido as crianças estarem cada 

vez mais envolvidas precocemente com aparelhos e jogos eletronicos, e assim as 

crianças realizam cada vez menos atividades e brincadeiras tradicionais que envolvem 

ações motoras grossas, como, correr, pular, brincar de um modo geral. Isto as limita a ter 

o seu amplo mais desenvolvido, pois por realizarem apenas movimentos mais finos e 

especificos, como apenas clicar e apertar em telas de touch screen e até mesmo ficam 

também menos esperças para a sua realidade. 

Material e Métodos 
 

Este estudo é baseado em um estudo básico, transversal, descritivo, 

prospectivo com abordagem quantitativa, de campo, com procedimentos experimental, 

documental e bibliográfico. 

A identificação da população foi através de um levantamento de dados sobre 

quais eram as crianças que possuíam idade entre 3 e 4 anos, realizada pela secretária da 

unidade educacional. Após a seleção dessas crianças, foi realizado contato com os pais 

e/ou responsáveis através de um lembrete informando sobre a pesquisa que seria 

desenvolvida com essas crianças, e assim, pedindo permissão juntamente com o TCLE 

(Termo de Consentimento Livre Esclarecido) enviado aos mesmo via material pedagógico. 

A população da amostra foi composta por 10 crianças, 04 do sexo masculino e 

06 do sexo feminino, pertencentes ao Colégio Futurão localizado no Centro de Araranguá. 

As avaliações ocorreram nos dias 30/10/2019 e 04/11/2019 no período 

vespertino. Para a coleta de dados, os educadores e a pesquisadora se direcionaram a 

uma sala específica para o acolhimento e realização do teste, foi utilizado o TTDD II para 

quantificar o grau de desenvolvimento neuropsicomotor das crianças em relação a sua 

faixa etária. Este teste é composto por 125 itens distribuídos na avaliação de quatro áreas 

distintas do desenvolvimento neuropsicomotor: motricidade grosseira, motricidade fina-

adaptativa, comportamento pessoal-social e linguagem. O TTDD II apresenta bons 

índices de validade e confiabilidade e, portanto, utilizado tanto em pesquisas quanto na 

prática clínica. Embora o teste não seja validado para nossa população, uma versão 

recente já foi traduzida e adaptada culturalmente para a criança brasileira, a fim de 

facilitar a sua aplicação para futuro pesquisadores e Fisioterapeutas, poderem agregar 

nas suas avaliações. O teste foi utilizado para direcionar os cuidados com a criança, onde 
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o mesmo ofereceu resultados com pouco valor prognóstico, especialmente nos casos em 

que o número de respostas falhas é pequeno. 

Foi solicitado as crianças a desenvolverem as tarefas do teste, estabelecido, de 

forma demonstrativa e de forma verbal pela pesquisadora para que tivessem facilidade 

em desenvolver a tarefa. As tarefas foram executadas com auxílio de materiais lúdicos, 

brinquedos e objetos coloridos para a promoção da visão e identificação dos mesmos, e 

jogos de encaixes para interpretação da criança. Seria critério de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor a criança que não conseguisse realizar a tarefa ou se a 

mesma tivesse dificuldades em realiza-la ou de conclui-la. 

Após a análise dos dados coletados, as crianças que apresentaram atraso no 

seu desenvolvimento neuropsicomotor, foram encaminhadas para o fisioterapeuta da 

Instituição onde realizou-se a pesquisa, para assim receber o atendimento adequado. 

Os dados foram analisados em planilhas do software IBM Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0. As variáveis quantitativas foram expressas 

por meio de média e desvio padrão ou mediana e amplitude (mínimo e máximo). As 

variáveis qualitativas foram expressas por meio de frequência e porcentagem. As análises 

inferenciais foram realizadas com um nível de significância α = 0,05 e, portanto, confiança 

de 95%. A distribuição das variáveis quantitativas quanto à normalidade foi avaliada 

utilizando-se o teste de Shapiro-Wilk. 

Resultados 

Foram avaliadas 10 crianças com idade de 3 a 4 anos, sendo a média de 

idades de 3,86 ± 0,22 anos. Na distribuição dos sexos, o feminino prevaleceu, onde 04 

(40%) eram do sexo masculino e 06 (60%) do sexo feminino, como descrito na tabela 1. 

Tabela I. Características gerais da amostra. 

 Média ± DP, n (%) 

 n = 10 

Idade (anos) 3,86 ± 0,22 

Sexo 
 

Masculino 04 (40%) 
Feminino 06 (60%) 

DP – Desvio Padrão. 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

Em relação às crianças que falharam pelo menos uma vez por domínio no  

Teste de Denver II (Tabela 2), observa-se que no item Pessoal Social, nenhuma crianças 

(0%) falhou no item “Prepara Alimento”. No item Motor Fino duas (2) crianças (20%) 

falharam pelo menos uma (1) vez. No item linguagem uma criança (10%) falhou pelo 
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menos uma (1) vez e no item motor grosseiro duas crianças (20%) falharam pelo menos 

uma (1) vez. Observa-se que o melhor desempenho foi no motor grosseiro, tendo um 

menor número de crianças com falhas e o desempenho menor foi no pessoal social, 

tendo um número maior de crianças que falharam pelo menos uma (1) vez na realização 

do teste. 

 

Tabela II. Quantidade de crianças que falharam pelo menos uma vez por domínio. 

Falhou 

 N n % 
Pessoal Social 10 0 0% 
Motor Fino 10 02 20% 
Linguagem 10 01 10% 
Motor Grosseiro 10 02 20% 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

Quando analisado o número de atrasos identificado por domínio no Teste de 

Denver II (Tabela 03), observa-se um total de oito (8) itens que apresentaram atraso. 

Neste contexto, quatro (4) (40%) dos itens apresentaram atraso no domínio Pessoal 

Social. No item Linguagem, observa-se que a quantidade de atraso foi inferior ao primeiro, 

totalizando três (37,5%) itens com atraso. No Motor Fino, a quantidade foi inferior com 

relação aos itens anteriores um (12,5%). Por fim, no item Motor Grosseiro não se obteve 

nenhum atraso. 

Tabela III. Quantidade de atrasos identificados dentre as crianças com atraso em 
algum domínio 

 Itens do teste identificados como 
“atraso” 

 N (%) 

Pessoal Social 0 (0) 
Motor fino 2 (20%) 
Linguagem 2 (20%) 
Motor grosseiro 0 (0,0) 

Total 4 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

Discussão 

O atraso do desenvolvimento é uma condição em que a criança não está 

desenvolvendo e / ou não alcança habilidades consistentes com o que é esperado para 

sua idade14. Nosso estudo buscou fazer um levantamento sobre o desenvolvimento das 

crianças para proporcionar, se necessário, um melhor estímulo na sala de aula para 

posteriormente ter uma vida adulta independente. Dornelas14, comprovam que, embora  o 

termo "atraso" dê a impressão de uma condição relativamente benigna com a idade, 
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muitos dessas crianças não recebem acompanhamento com avaliações sistemáticas e 

têm problemas na idade escolar e na vida adulta. Amorim15 ressalta que, quanto mais 

precoce for o diagnóstico de atraso no desenvolvimento, menor será o impacto de danos 

futuros na vida da criança, comprovando assim a importância da nossa pesquisa, pois 

realizamos a avaliação na Educação Infantil, que é a primeira etapa da Educação Básica. 

O autor Ribeiro16 relata que uma em cada oito (8) crianças apresenta alterações do 

desenvolvimento que interferem de forma significativa em sua qualidade de vida e 

inclusão na sociedade que corrobora com nossos achados onde das 10 crianças 

avaliadas, uma (10%) dessas crianças apresentaram atraso em algum domínio do Teste 

de Denver II. Existem vários fatores de risco  que aumentam a probabilidade de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor   de   crianças,   como biológicos, sociais e 

ambientais7,1. 

Quando avaliado as crianças que falharam pelo menos uma (1) vez por 

domínio, encontramos que nenhuma das crianças falhou no domínio Pessoal Social, 

sendo o item “prepara alimentos”, o responsável por essas falhas. Em outro achado, o 

autor Rezende18 ressalta a importância do domínio Pessoal Social, pois valoriza a 

conquista da independência da criança para realizar tarefas cotidianas e importantes  

para o seu dia a dia. O domínio Linguagem em nosso estudo também apresentou um 

baixo índice satisfatório, onde uma (10%) das crianças apresentaram falha pelo menos 

uma (1) vez, justificando-se segundo o autor Moraes19, que um dos motivos seria a 

imaturidade neurofisiológica para a aquisição e domínio da linguagem e também, aos 

fatores sociais relacionados e a falta de estimulação dos pais necessária para que os 

padrões linguísticos sejam bem desenvolvidos. Uma pesquisa em 1993, avaliou 2980 

crianças de 1 a 11 anos atendidas em uma unidade básica de saúde, e mostrou que a 

maior frequência de dificuldade ocorreu em crianças de 3 a 6 anos, com ênfase da 

linguagem nas de 320. 

Com relação à quantidade de atrasos identificados dentre as crianças que 

apresentaram atraso em algum domínio, o Pessoal-social também evidenciou maior 

prevalência entre os itens. Souza21 em seu estudo, encontrou que os pais e as 

educadoras acabam não permitindo que as crianças desenvolvam suas autonomias por 

meio de atividades simples como escovar os dentes ou vestir-se de forma individual, isto 

é, sem o auxílio de um adulto. 

A Linguagem foi o segundo domínio, quando analisamos a quantidade de atrasos 

identificados dentre as crianças com atraso em algum domínio. Este resultado justifica-se 

de acordo com as pesquisas de Carneiro22 e Lima23, onde devido à falta de estimulação 
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por parte dos pais e dos cuidadores e acabam dando prioridades e cuidados voltados a 

outras necessidades básicas da criança, e a linguagem acaba não sendo uma prioridade 

de muitos pais e cuidadores. 

No domínio Motor-Fino teve a mesma prevalência de atraso em relação ao 

Motor-Grosseiro que não apresentou atraso algum nos itens. Esse achado pode ser 

explicado pelo fato das habilidades motoras-finas serem mais complexas e exigirem um 

maior estímulo do ambiente24. Por outro lado, as atividades motoras amplas são menos 

complexas e de fácil estimulação, vindo do próprio ambiente da escola, como brincadeiras 

no pátio e os brinquedos ao todo25.Quando analisados os domínios de motor fino e motor 

grosseiro, a autora Silva26, relata que na área motor fino adaptativo, em função de ter 

relação com movimentos refinados, pode haver alteração pela ênfase dada à área motora 

grossa, que sempre apresenta bons resultados quando avaliada, uma vez que a área 

motora grossa é desenvolvida naturalmente pelas crianças, através de brincadeiras 

amplas. 

 

Conclusão 
 

O diagnóstico final da nossa pesquisa ilustrou que a maioria das crianças 

apresentou seu desenvolvimento normal. Porém é importante ressaltar que uma (01) das 

duas (2) avaliadas, apresentou algum tipo de atraso, sendo o domínio Pessoal- social o 

que prevaleceu. Conclui-se que a criança precisa ter mais independência nas atividades 

de vida diária, para assim melhorar seu desempenho neste domínio. Sugere-se mais 

pesquisas neste âmbito escolar, pois é o local onde a criança permanece na maior parte 

do dia, sendo possível avaliar seu desenvolvimento e intervir se necessário. 
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Resumo: Os povos indígenas tiveram por anos sua cultura e conhecimento sendo atacados e explorados 
pelos conquistadores europeus. Muitos dos seus conhecimentos sobre plantas medicinais são utilizados hoje 
como princípios ativos patenteados pelos laboratórios farmacêuticos para a fabricação de remédios. Desta 
forma, o registro deste conhecimento e divulgação da maneira como são utilizados, onde e como são 
aplicados, é importante para o resgate e preservação da cultura indígena Mbya Guarani, da aldeia Nhu Porã, 
situada no município de Torres - RS, com aproximadamente 140 habitantes. Assim, neste projeto objetivou-
se, conhecer, entender o uso das plantas medicinais utilizadas na ladeia indígena e comparar o conhecimento 
científico com a cultura indígena para catalogar e não perder o conhecimento e as tradições deste povo. Para 
muito além do reconhecer e catalogar, analisar e comparar os conhecimentos relativo a aplicabilidade dos 
princípios ativos das plantas, buscou-se superar as diferenças culturais por meio da cooperação, 
entendimento e participação entre os indígenas, os servidores e alunos bolsistas do IFSC, promovendo desta 
forma a interação entre os envolvidos e seu meio, tendo em vista, que este conhecimento sobre as plantas, 
poderá beneficiar toda sociedade, e para os integrantes da aldeia, possibilitar a revitalização e preservação 
da cultura medicinal da aldeia. 
 

Palavras-Chave: Plantas medicinais,  Povos indígenas, Relação teoria e prática. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os povos indígenas brasileiros tiveram por anos sua cultura e conhecimento 

devastados pela cultura europeia, porém, começou-se a fazer trabalhos sobre a utilização 

das plantas medicinais indígenas nas últimas décadas, para não perder esse conhecimento 

popular. 

Nas interações com a aldeia indígena Nhu Porã, situada no município de Torres-

RS, notou-se que o conhecimento sobre as plantas medicinais está reservado a três 

pessoas: o cacique Mário e os dois pais espirituais Horácio e Lorenzo. Com o objetivo de 

manter viva esta tradição e não se perder o conhecimento, eles aceitaram falar sobre o uso 

das plantas medicinais. Um dos pontos destacados pelo cacique, foi que a cura realizada 

na aldeia vai muito além da utilização do princípio ativo. Ele explicou a importância da tríade 

espiritualidade, corpo físico e planta. A espiritualidade, não foi prevista e passou a ter 

relevância para a pesquisa pelo motivo de construir coletivamente o conhecimento para 

que possa ser reapropriado, e que sirva para ampliar a autoestima e a dignidade por si 

mesmos (SANTOS, 2017). Ressaltando a importância da Inovação social como um 

processo de aprendizagem coletivo com base no potencial dos indivíduos e dos grupos 
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envolvidos que permite a realização de transformações sociais, buscando a resolução de 

problemas e a melhoria da qualidade de vida (LIRA, 2018, p. 19), 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 

No início foram feitas reuniões com os indígenas e conversado para buscar o 

consenso entre as formas de atuação para conseguir alcançar o objetivo de catalogar o 

conhecimento indígena referente às plantas medicinais existentes e sua aplicação na 

aldeia. As visitas técnicas foram realizadas periodicamente para analisar as plantas e suas 

aplicações como ervas medicinais. Foi feito uma observação de campo, e em conjunto, um 

grupo focal que é “[...] uma técnica de pesquisa ou de avaliação qualitativa, não-diretiva, 

que coleta dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico sugerido pelo 

pesquisador”(TANAKA, MELO, 2001, p. 1). 

A escolha de trabalhar através da pesquisa qualitativa se deu por ela não 

preocupar-se com representatividade numérica, mas sim, com a relação dinâmica entre 

mundo real e o sujeito, aprofundando a compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc. (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.13). 

Após a coleta de dados, foi realizada a pesquisa bibliográfica, para reunir dados 

científicos sobre as plantas mencionadas. Utilizou-se utilizados artigos e livros sobre a 

medicina popular, sobre os relatos feitos na aldeia. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As plantas apresentadas pelos indigenas e que foram 

estudadas, serão apresentadas a seguir. 

 

3.1  Bananeira (Musaceae) 

 

Conforme o Cacique Mário explicou, a parte utilizada da bananeira é a seiva que 

escorre ao cortar a ponta do cacho de bananas. Esta seiva é utilizada para tratar o sapinho 

dos bebês (candidíase oral) indígenas. 
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Esta utilização da planta foi estudada por Costa et al. ( ano 2014, p. 3) onde diz 

que “[...] a seiva de bananeira é [...] utilizada para o tratamento de lesões de pele”. 

Desta forma é possível verificar que os princípios ativos da bananeira são 

identificados tanto na medicina indígena como na medicina tradicional. 

 

 

3.2 Boldo ( Peumus boldus) 

 

 Através dos estudos com o pai espiritual senhor Lorenzo, descobriu-se que para a 

aldeia, o boldo serve para tratar problemas digestivos. Segundo Paraná (2010, p. 7) o boldo 

apresentou outras aplicações como: diurético, sobre o sistema nervoso facilitando o sono, 

dor de cabeça, suores frios e mal estar. Corroborando com Paraná, Chevallier (2017, p. 

246) afirma que ele é “Leve antisséptico urinário e demulcente, o boldo pode se mostrar útil 

para infecções como cistite.” O boldo, conforme as pesquisas realizadas, têm como 

principais funções o tratamento de problemas urinários, digestivos e hepáticos. 

 

 

3.3 Camomila (Matricaria chamomilla) 

 

 

Através da conversa com o cacique, notou-se que a camomila tem uma grande 

importância na aldeia, pois ela é usada em todas as faixas etárias na forma de chá, tanto 

para acalmar os bebês, como as mulheres usam para diminuir as cólicas durante a 

menstruação e os homens as colocam no chimarrão para ter um aroma mais leve. 

Petronilho (2008, p.116) confirma as propriedades de calmante e 

antiespasmódico, e apresenta outros usos como “[...] atenuante de gases, anti-inflamatório, 

antisséptico, entre outros”. Stallings e Lupo (2009, p. 36) explicam que pelo seu efeito anti-

inflamatório, é usada topicamente para doenças da pele. Já Ribeiro et al. (2014, p. 916) 

falam da aplicação da erva para dor de cabeça e nervos. 

Nota-se que a maior aplicação da camomila, tanto entre os indígenas como para 

os não indígenas, é como calmante e para problemas no sistema digestivo. 

 

 

3.4 Graviola (Annona muricata) 
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De acordo com o Pai espiritual Senhor Horácio, esta planta é utilizada na forma 

de chá para tratar tosse. 

Segundo a autora Grandi (2014, p.660) “[...] a folha é antidiarreica, 

antiespasmódica e tem sido muito utilizada nos regimes de emagrecimento. Atualmente 

alguns raizeiros têm indicado o uso do chá das folhas para tratamento de alguns tipos de 

câncer”. Em seus estudos, Gonçalves (2007, p.35) chegou aos mesmos resultados citados 

por Grandi. De acordo com os autores, a graviola tem sido utilizada para problemas 

intestinais, agir como chás emagrecedores e que podem ajudar no combate do câncer. 

 

 

3.5 Guiné ( Petiveira alliacea L.) 

 

 

De acordo com o cacique Mário, a erva é aplicada para problemas respiratórios como 

descongestionante nasal e seu modo de usar é sentindo o odor da raiz. 

Na revisão bibliográfica a guiné atua com ação “Diurética, artrite, reumatismo, 

malária, memória fraca, abortivo.” (ITAIPU, 2012, p. 29) 

Como exposto anteriormente, a guiné também é utilizado em outras culturas 

nativas, não somente no Brasil, isso demonstra que é uma planta de alta eficácia. 

 

3.6 Guaco (Mikania glomerata) 

 

 

  Conforme explicou o cacique Mario, chá de guaco é empregado em casos de 

complicações respiratórias decorrente de resfriados. 

De acordo com Czelusniak et al. (2013, p.400), o tratamento com o Guaco é 

indicado em casos de pneumoconiose, que é caracterizada por inflamação pulmonar 

causada pela exposição ao pó de carvão. Já para Radünz et al.(2012, p.453) o guaco é 

usado para doenças respiratórias como: broncodilatador e expectorante, e também em 

reumatismos, nevralgias, e como sudorífera, febrífuga, depurativa e cicatrizante. 
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Como podemos observar, o uso indígena é similar ao que os dois autores 

relatam na diversidade no uso do Guaco. 

 

 

3.6 Jabuticaba (Peleria cauliflora) 

 

Segundo o Pai espiritual Senhor Horácio, o chá da folha da jabuticaba é usada 

para a dor de barriga e diarreia com sangue. Este conhecimento é confirmado nos estudos 

de Suguino et al. (2002, p.4), “[...] é uma planta com propriedades adstringentes, e [...] o 

chá obtido com o cozimento de suas cascas é utilizado para diarreias, disenterias, e em 

gargarejos contra as inflamações crônicas das amígdalas.” 

Para Fernandes e Silva (2018, p.54), o fruto previne rugas, diminui a produção 

de histamina e aumenta a circulação sanguínea periférica. Eles também citam o uso da 

casca do fruto como um protetor contra danos hepáticos e desempenho cognitivo, doenças 

cardiovasculares, degenerativas, e vários tipos de câncer. 

Conforme exposto anteriormente, a jabuticaba é uma planta com muitas 

propriedades sendo um ótimo aliado ao bom funcionamento do corpo. 

 

 

3.7 Marcela (Achyrocline satureioides ) 

 

        De acordo com o cacique Mário, a marcela é utilizada na aldeia na forma de chá 

para ajudar na digestão dos alimentos. 

Para Fachinetto (2007, p. 49) a “ (marcela) é utilizada na medicina popular 

brasileira, na forma de chá, como tratamento de patologias digestivas e inflamatórias”, 

confirmado essa linha de pesquisa, Garlet e Irgang (2001, p. 11) relatam que auxilia no 

“ estômago, vômitos, expectorante, laxante”. 

Constata-se que os dois autores relatam que auxilia no tratamento de problemas 

gástricos, ou seja, o chá está sendo usado na aldeia de forma semelhante ao relatado nas 

pesquisas. 

 

 

3.8 Urtiga (Urtica dioica) 

ISSN: 2526-4044   p.  877 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

 

  Conforme o Senhor Horácio, esta planta é usada somente a raiz, a forma de 

ingerir é o chá para o tratamento de problemas na bexiga. 

A urtiga é utilizada a séculos em vários países como é relatado por Upton (2013) 

apud Carvalho (2014, p. 7) “[...] esfregando urtigas frescas em membros artríticos ou 

paralisados para estimular a circulação e trazer calor às articulações e extremidades, num 

tratamento conhecido como ‘urtication’ ”. Confirmando a parte histórica, Steffen ( 2010, p. 

73) afirma que, a planta é “[...] considerada benéfica desde a antiguidade e remédio sem 

precedentes contra o reumatismo, mas pouco apreciado pelos pacientes de hoje”. Sugere-

se dar mais atenção para urtiga para os tratamentos medicinais, pois, encontrasse uma 

linha ampla de tratamentos eficazes com as urticaceae , e incluem a alimentação, após ela 

ser aquecida elimina a substância que gera as queimaduras na pele. 

 

 

3.9 Urucum (Bixa orellana L.) 

 

 

Na aldeia indígena Nhu Porã, onde o responsável pelo uso das plantas nativas 

é o pai espiritual senhor Horácio, o uso do pó de urucum é utilizado como corante para 

pinturas corporais e coloração para alimentos. Essa tradição dos indígenas, não é 

encontrada somente em Torres, mas também em outras localidades, como é relatado pela 

Embrapa (2009, p.9) “Por se tratar de um corante avermelhado, é bastante usado para 

ornamentação e proteção contra insetos e em forma de pintura para rituais de dança. A 

palavra urucu tem origem do tupi ‘uru-ku’ que significa vermelho”. 

A principal importância do urucum é como um aliado do sistema imunológico, e 

serve para reforçar a cultura brasileira na área culinária dando a coloração procurada para 

os alimentos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com o estudo realizado, foi possível verificar que as plantas utilizadas 

pelos indígenas da aldeia Nhu Porã, são plantas que já foram estudadas cientificamente. 

Assim, as pesquisas feitas com critérios científicos, comprovam o conhecimento 

já adquirido pelos povos indígenas. A pesquisa realizada comprovaram a necessidade de 

estudar e catalogar o uso das plantas medicinais na aldeia, tendo em vista que durante a 

execução do projeto, um dos pais espirituais faleceu, e assim, o conhecimento ficou restrito 

a dois integrantes. Apesar do relato do cacique sobre a importância da espiritualidade nos 

rituais de cura, este conhecimento não foi compartilhado, sendo exclusivo para o povo 

indígena. Este fato sugere novas pesquisas buscando o registro desta prática espiritual, 

com o intuito de preservá-la. Assim como, desenvolver novas pesquisas sobre a forma de 

uso, para buscar maior conhecimento sobre as plantas medicinais utilizadas pela aldeia 

Nhu Porã. 
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Palavras-Chave: Vitis labrusca L, sustentabilidade, resistência induzida. 
 

INTRODUÇÃO 
O controle do míldio da videira está baseado na aplicação 
de produtos químicos. No entanto, a dependência única a 
esse método de controle não é sustentável, devido ao 
surgimento de resistência aos fungicidas nos vinhedos e os 
efeitos adversos dos agrotóxicos sobre a saúde ambiental 
e humana, sendo o silício uma alternativa para controle de 
doenças na cultura da videira. O silício se acumula nos 
tecidos de plantas e pode melhorar o desenvolvimento de 
várias espécies vegetais, além de proporcionar maior 
resistência a pragas e doenças, seja pela promoção de 
uma barreira mecânica ou pelo acúmulo de compostos 
fenólicos, que impedem a infecção por patógenos e 
diminuem a palatabilidade aos insetos praga (Goussain, et 
al, 2002). Tem-se como objetivo deste trabalho buscar 
alternativas viáveis e sustentáveis no manejo integrado de 
doenças fúngicas na cultura da videira, reduzindo o 
impacto causado pelo uso inadequado de agrotóxicos. 

METODOLOGIA 
O trabalho foi realizado em uma propriedade rural, situado 
no município de Canoinhas/SC, avaliando-se o efeito de 
doses de silício no controle do míldio na variedade de 
videira Bordô. Os tratamentos consistiram na aplicação de 
quatro doses de silício, utilizando o produto Agrisil (99 % 
Si). Tratamentos: T1 – Testemunha (sem aplicação de 
silício); T2 – 150 g (i.a. silício)/100 L água; T3 – 300 g (i.a. 
silício)/100 L água; T4 – 450 g (i.a. silício)/100 L água. As 
aplicações foram realizadas a cada 14 dias, com 
pulverizador costal manual, iniciando-se as aplicações no 
estádio fenológico grão chumbinho (Nov/2018).A avaliação 
da incidência e da severidade do míldio da videira 
(Plasmopora viticola), ocorreu quando as uvas atingiram o 
ponto de maturação de colheita, em 02 de fevereiro de 
2019. A avaliação da incidência de míldio foi definida pelo 
número de folhas com ao menos um sintoma da doença, 
em relação ao número total de folhas avaliadas. A 
severidade do míldio foi realizada visualmente com auxílio 
de uma escala diagramática. O delineamento foi de blocos 
casualizados com quatro repetições cinco plantas por 
tratamento. Os dados foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A incidência e severidade do míldio da videira ‘Bordô estão 
descritos na Tabela 1. Observou-se efeito da aplicação de 
silício no controle o míldio da videira ‘Bordô’, cultivada no 
Planalto Norte Catarinense. Em relação a variável 
incidência máxima (%), o maior valor foi observado para o 
tratamento controle (20,7%). O menor valor de incidência 
da doença foi observado para o tratamento 1,5 g L-1 Silício, 
com valor de 5,9% incidência. Contudo, ressalta-se que o 
aumento da dose de silício não apresentou maior  

controle da doença, visto que as dosagens de 3,0 e 4,5 g 
L-1 Silício, apresentaram valores superiores de incidência 
em relação ao tratamento de 1,5 g L-1 Silício. 

 
Tabela 01 – Efeito da aplicação de diferentes doses de 

silício na incidência máxima (%) e severidade máxima (%) 
do míldio da videira na videira Bordô, Canoinhas, safra 

2018/2019.. 

Tratamentos 

Incidência 
Máxima 

Severidade 
Máxima 

(%) (%) 

0 g Silício L-1  20,7 a 1,6 a 

1,5 g Silício L-1 5,9 c 0,3 bc 

3,0 g Silício L-1 13,1 b 0,6 b 

4,5 g Silício L-1 14,1 b 0,7 b 

CV (%) 10,2 11,1 

 
A severidade do míldio da videira apresentou 

comportamento similar ao observado na variável incidência 
da doença. O maior valor de severidade da doença foi 
observado para o tratamento testemunha, sem aplicação 
de silício, com valor de 1,6%, enquanto os tratamentos de 
1,5, 3,0 e 4,5 g L-1 Silício, apresentaram valores de 0,3, 0,6 
e 0,7% de severidade da doença. Segundo Dann; Muir 
(2002), o silício tem sido utilizado na supressão de muitas 
doenças de plantas, devido ao seu acúmulo no tecido 
epidérmico, protegendo a cutícula da folha e a parede 
celular, aumentando assim a sua resistência à degradação 
por enzimas liberadas pelos fungos. 
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CONCLUSÃO 
A aplicação de silício apresentou efeito na redução da 
ocorrência do míldio da videira, sendo uma possibilidade 
para a redução ou até mesmo substituição ao uso de 
produtos químicos para o controle do Míldio da videira. 
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Palavras-Chave: Vitis spp., propagação vegetativa, estaquia lenhosa. 
 

INTRODUÇÃO 
A formação dos portaenxertos de videira é feita através de 
estaquia, onde são utilizadas estacas que irão formar as 
raízes. Apesar de trabalhos demonstrarem que não há 
dificuldade no enraizamento das estacas para produção de 
portaenxertos de videira, quando propagados por estaquia 
lenhosa (Tecchio et al., 2007), há cultivares que, quando 
propagadas por esse método, apresentam baixa 
capacidade de enraizamento de estacas, podendo tornar-
se uma barreira para a produção de mudas em larga 
escala. Buscando compreender o comportamento de 
diferentes portaenxertos em relação ao enraizamento de 
estacas lenhosas, tem-se como objetivo deste trabalho 
avaliar o potencial de enraizamento e na propagação de 
dezessete portaenxertos de videira recomendados para 
utilização no Brasil. 

METODOLOGIA 
O presente trabalho foi realizado no município de 
Canoinhas – Santa Catarina, em 2018. Estacas lenhosos 
dos portaenxertos de videira 99 R, 110 R, 420 A Mgt, 101-
14 Mgt, IAC 766, IAC 313, IAC 572, Courdec 3309, 
Freedom, Gravesac, Harmony, Kober 5BB, Paulsen 1103, 
Salt Creek, Solferino, SO4 e VR043-43 foram coletados no 
período de repouso vegetativo (julho), de plantas-matrizes 
mantidas a campo na coleção da EMBRAPA Clima 
Temperado – Estação Experimental de Canoinhas – Santa 
Catarina. Em relação a preparação do material vegetativo, 
os ramos foram segmentados em estacas com 
aproximadamente 30 cm de comprimento, selecionando 
aquelas com 8 e 10 mm de diâmetro. As estacas foram 
plantadas em sacos plásticos de polietileno (capacidade de 
1,5 litros) individuais contendo substrato e areia, tendo-se 
enterrado a zona da estaca abaixo do nó basal. Após 45 
dias da instalação do experimento, foram avaliados 
parâmetros considerados indicadores de qualidade na 
propagação por estacas: porcentagem de enraizamento 
(consideradas estacas enraizadas aquelas que 
apresentavam, no mínimo, uma raiz) e número (raízes 
estaca-1). Os resultados obtidos foram submetidos à 
análise de variância, e as médias foram comparadas pelo 
teste de Scott-Knott, ao nível de 5 % de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quanto aos dados relacionados ao índice de enraizamento, 
número de raízes e comprimento médio de raízes, estes 
estão descritos na Tabela 1, na qual observou-se diferença 
estatisticamente significativas para estas variáveis em 
relação aos dezessetes portaenxertos avaliados. Para a 
variável porcentagem de enraizamento (%), observou-se 
maiores valores para os portaenxertos IAC 572, Courdec 
3309, Gravesac, Harmony e Paulsen 1103. Para a variável 
Número de raízes, observou-se valores superiores para os 
portaenxertos 101-14-Mgt, Courdec 3309 e Harmony. 
Portaenxertos que apresentaram baixa porcentagem de 
enraizamento, principalmente, o 420-Mgt e o VR 043-43, 

faz-se necessário a aplicação de ácido indol-3-butírico 
(AIB) para o enraizamento e a multiplicação de bacelos 
enraizados. 

 
Tabela 01 – Enraizamento (%) e número de raízes (raízes 

estaca-1), de dezessete portaenxertos de videira, 
Canoinhas/SC. 

Portaenxerto 
Enraizamento Número Raízes 

(%) (raízes estaca-1) 

99 R 58,1 d 7,9 f 

110 R 30,5 f 1,3 h 

420 A Mgt 20,1 g 1,8 h 

101-14 Mgt 92,5 a 28,9 a 

IAC 766 60,5 d 6,5 f 

IAC 313 66,2 d 9,3 e 

IAC 572 95,8 a 12,8 d 

Courdec 3309 92,5 a 24,3 a 

Freedom 85,6 b 17,3 c 

Gravesac 98,1 a 22,1 b 

Harmony 98,9 a 26,9 a 

Kobber 5BB 71,1 c 12,2 d 

Paulsen 1103 90,2 a 17,1 c 

Salt Creek 52,6 e 4,2 g 

Solferino 64,6 d 7,8 f 

SO4 65,2 d  13,5 d 

VR 043-43 20,2 g 1,8 h 

Média 54,1 12,7 

CV (%) 11,6 23,8 

 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que os portaenxertos 101-14 Mgt, IAC 572, 
Courdec 3309, Freedom, Gravesac, Harmony e Paulsen 
1103 apresentam facilidade de enraizamento e 
propagação, enquanto os portaenxertos 110 R, 420 A Mgt 
e VR 043-43 apresentam dificuldades de propagação, 
devido ao baixo enraizamento, número de raízes sendo 
necessária a utilização de auxina exógena, com objetivo de 
aumentar os índices de enraizamento. 
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Palavras-Chave: Poda da videira, morango, uva e vinho. 
 

INTRODUÇÃO 

O Câmpus Canoinhas está inserido numa região em que a 
agricultura possui importante participação na economia e 
geração de renda. No entanto, o setor produtivo, 
principalmente caracterizado pelos pequenos agricultores 
familiares, não recebem assessoria técnica de forma 
efetiva. A fruticultura tem um papel socioeconômico de 
suma importância, sendo uma forte geradora de empregos, 
pois a atividade tem grande exigência de mão-de-obra. 
Estima-se que, para cada hectare cultivado de pequenos 
frutos são criados de seis a oito novos postos de trabalho, 
contribuindo para a fixação do homem no campo, sendo, 
portanto, uma das atividades frutíferas que mais emprega. 
Buscando aliar o desenvolvimento da fruticultura com uma 
melhor formação dos discentes do eixo de recursos 
naturais do IFSC Canoinhas, desenvolveu-se um projeto 
que busca formar um grupo de estudos em fruticultura e 
viticultura na região do Planalto Norte Catarinense, 
capacitando discentes, produtores rurais e técnicos, que 
justifica-se da necessidade, de discutir com a cadeia 
produtiva soluções técnicas e divulgação da atividade na 
região. Além disso, o grupo de estudos é uma vitrine para 
o IFSC Câmpus Canoinhas, através do convívio dos 
membros com as pesquisas e ações realizadas no 
Campus, que podem vir a despertar o interesse da 
comunidade escolar através de eventos que o grupo 
promove, como oficinas, palestras, entre outros. 

METODOLOGIA 
A proposta inicial era realizar encontros presenciais, com 
objetivo de discutir temas relacionados a fruticultura e 
resultados de pesquisa obtidos em projetos desenvolvidos 
com a temática fruticultura e viticultura pelo IFSC Câmpus 
Canoinhas, na região do Planalto Norte Catarinense. No 
entanto, devido a suspensão das atividades presenciais, foi 
necessário adequar-se a atual situação, buscando formas 
de contribuir com o setor produtivo, mesmo em frente as 
dificuldades impostas pela pandemia COVID-19. O 
desenvolvimento das atividades se deu através de 
encontros virtuais com periodicidade semanal, realizados 
via Google Meet, em função da suspensão de atividades 
presenciais. Realizou-se três capacitações online, com as 
temáticas: Capacitação Online sobre Mitos e Verdade 
sobre Vinhos e espumantes, Capacitação Online sobre 
Poda e Quebra de Dormência da videira e Capacitação 
Online sobre Desempenho agronômico de novas cultivares 
de morangueiro com potencial de cultivo no Planalto Norte 
Catarinense. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para a divulgação das capacitações online, os 
organizadores utilizaram as mídias digitais para 
divulgação, das quais podemos citar site 
 

institucional, e redes sociais. As ações superaram as 
expectativas iniciais, diante do número de participantes das 
capacitações online. Contabilizou-se durante as ações, 40 
participantes para a capacitação sobre Poda e Quebra de 
Dormência da Videira, 25 participantes para a capacitação 
sobre Mitos e Verdades sobre Vinhos e Espumantes, e 15 
participantes na capacitação sobre o desempenho 
agronômico de novas cultivares de morangueiro com 
potencial de cultivo para a região do Planalto Norte 
Catarinense, totalizando 80 participantes. Reitera-se que 
as capacitações foram gravadas, e posteriormente foi 
realizado o upload do vídeo na plataforma digital Youtube, 
com objetivo de atender a demanda dos interessados.  
 

 
Figura 01 – Capacitação Online realizada com o tema: 

Mitos e Verdades sobre Vinhos e Espumantes, 
Canoinhas/2020.  

 

 
Figura 02 – Capacitação Online realizada com o tema: 

Poda e Quebra da Dormência da Videira, Canoinhas/2020 

CONCLUSÃO 
A suspensão das atividades  presenciais trouxe a 
necessidade de adaptação e inovação para capacitar 
produtores, técnicos e discentes, além de divulgar o 
conhecimento científico  gerado pela Instituição, e conclui-
se que as capacitações realizadas de forma online são uma 
alternativa de divulgação de informações técnicas e de 
pesquisa, e possuem como vantagem,  maior abrangência 
de público participante. 
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Palavras-Chave: Suco de uva, agricultura familiar, vinho tinto de mesa, vinho branco de mesa. 
 

INTRODUÇÃO 

O Estado de Santa Catarina dispõe de regiões de clima 
subtropical e temperado com estações do ano bem 
definidas, o que possibilita a produção de fruteiras 
adaptadas a esses diferentes climas e que aliada à 
pesquisa agropecuária e socioeconômica pode ampliar o 
cultivo das mais diversas espécies frutíferas. A 
vitivinicultura catarinense é responsável por 6,2% da área 
em produção brasileira, sendo que no Estado a 
participação da produção de uvas comuns (americanas e 
híbridas), de mesa e vinífera ficam em torno de 4,7% do 
volume de frutas produzidas no Estado, com produtividade 
média de 14,0 mil quilos por hectare. Dentre os municípios 
com maior produção de uvas em Santa Catarina está 
Tangará, seguido por Pinheiro Preto, Videira e Caçador, 
destacando-se as variedades híbridas e americanas. 
Isabel, Bordô e Niágara Branca se constituem nas 
principais variedades processadas (EPAGRI/CEPA, 2019). 
Dentre as regiões produtoras de uva de Santa Catarina 
destaca-se como polo emergente e de grande potencial o 
Planalto Norte Catarinense. Devido as condições 
edafoclimáticas da região, entende-se que esta apresenta 
grande potencial para a atividade, tendo como principal 
objetivo a diversificação da pequena propriedade, 
fornecendo uma nova fonte de renda ao produtor, visando 
a produção de uvas para consumo in natura, bem como 
para o processamento, vinhos e suco de uva. No entanto, 
são escassas as informações relacionadas a produção de 
uvas nesta região, bem como uma caracterização dos 
viticultores. Nesse contexto, tem-se como objetivo do 
presente trabalho, caracterizar o perfil do viticultor, e 
algumas características do sistema produtivo na região do 
Planalto Norte Catarinense. 

METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa 
qualitativa, dentro de uma perspectiva descritiva. A 
metodologia utilizada para a realização do trabalho foi um 
estudo de caso com os produtores de uva na região do 
Planalto Norte Catarinense. A coleta das informações 
ocorreu entre os meses de junho e agosto de 2019, através 
de um questionário. Os questionários foram realizados 
presencialmente com cada produtor rural, através de uma 
entrevista semiestruturada. Participaram do presente 
trabalho produtores rurais que cultivam a videira nos 
municípios de Canoinhas, Monte Castelo, Papanduva, 
Porto União e São Bento do Sul, situados na região do 
Planalto Norte Catarinense. características do sistema 
produtivo na região do Planalto Norte Catarinense. Na 
entrevista foram questionadas as seguintes variáveis: 
atividade executada (viticultura e/ou enologia), faixa etária 
da empresa/cultivo (anos), destino da produção (uva in 

natura, suco de uva e/ou vinho), pretensão de investimento 
para ampliação da área de cultivo, quantidade de suco de 
uva elaborado (litros), quantidade de vinho elaborado 
(litros), quantidade total de produtos proveniente de 
processamento (litros). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De um total de 21 produtores rurais entrevistados, 85,7% 
atuam com viticultura e enologia, enquanto 14,3% atuam 
apenas com enologia, e nenhum dos produtores atua 
apenas com a viticultura. Nesse. caso, entende-se como 
enologia o processamento de uvas, seja para elaboração 
de vinhos de mesa, quanto para a elaboração de sucos de 
uva. Em relação ao tempo de atuação como produtor rural 
(faixa etária da empresa), verificou-se que 33,3% atuam de 
20 a 50 anos na atividade, enquanto 19,0% atuam há mais 
de 50 anos, e 14,3% atuam de 10 a 15 anos na atividade. 
Em relação ao destino da produção, observou-se que os 
produtores rurais não realizam uma única destinação da 
produção da uva, visto que 71,4% elaboram suco de uva, 
52,4% elaboram vinho de mesa e 38,1% comercializam a 
uva in natura. Em relação ao volume elaborado de cada 
produto, verificou-se para o suco de uva que 28,6% dos 
entrevistados elaboram volume menor que 100 litros, 
23,8% elaboram de 500 a 1.000 litros, 19,0% elaboram de 
100 a 300 litros, e 4,8% dos entrevistados elaboram de 300 
a 500 litros, de 1000 a 2000 litros e um produtor com 
volume maior que 2000 litros. Para a categoria de vinho 
tinto de mesa, observou-se que 19,0% dos entrevistados 
elaboram volume menor que 100 litros, e 19,0% um volume 
maior que 2000 litros. Enquanto verifica-se um produtor 
rural que elabora volumes de 100 a 300 litros, 300 a 500 
litros, 500 a 1000 litros, 1000 a 2000 litros. Em relação aos 
vinhos brancos de mesa, dois produtores elaboram volume 
menor que 100 litros, e um produtor elabora um volume 
variando entre 100 a 300 litros de vinho branco de mesa.  

CONCLUSÃO 

. Apesar do cultivo da videira e elaboração de sucos de uva 
e vinhos já serem realizadas há anos, verifica-se um 
volume baixo desses produtos elaborados, sendo o suco 
de uva o produto mais elaborado pelos produtores rurais 
da região do Planalto Norte Catarinense. A região do 
Planalto Norte Catarinense apresenta potencial de 
expansão no cultivo de videiras, devido a pretensão de 
investimentos dos produtores rurais na atividade 

REFERÊNCIAS 
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Palavras-Chave: Vitis vinífera L., desempenho enológico, antocianinas. 
 

INTRODUÇÃO 
As práticas de manejo de copa no cultivo da uva de vinho 
têm sido desenvolvidas com o objetivo de otimizar a 
interceptação da luz solar, a capacidade fotossintética e o 
microclima de frutas para melhorar a produção de frutos e 
a qualidade do vinho, especialmente em variedades 
vigorosas com dosséis densos (Jogaiah et al., 2013). A 
desfolha consiste na eliminação de folhas para favorecer o 
arejamento na região das inflorescências e dos cachos de 
uva e para proporcionar condições para sua maturação 
(Miele; Mandelli 2012). Nesse contexto, este trabalho tem 
como objetivo comparar o efeito da realização do manejo 
da desfolha em diferentes estádios fenológicas, e verificar 
sua influência na composição fenólica dos vinhos da videira 
Cabernet Sauvignon cultivada em regiões de altitude. 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado nas safras 2015 e 2016, em 
um vinhedo comercial, situado no munícipio de São 
Joaquim. Foi utilizado do vinhedo a variedade Cabernet 
Sauvignon, enxertada sobre ‘Paulsen 1103’, implantado 
em 2004. Os tratamentos consistiram na realização da 
desfolha, expondo a região dos cachos em cinco diferentes 
estádios fenológicos: plena florada, grão chumbinho, grão 
ervilha, virada de cor, 15 dias após a virada de cor e plantas 
sem desfolha (testemunha). No momento da colheita, 60 
kg de uva de cada tratamento foram levados para cantina 
experimental da UDESC de Lages, para realizar as 
microvinificações. A partir do vinho, foram determinados o 
conteúdo de polifenóis totais e o conteúdo de antocianinas 
do vinho Cabernet Sauvignon. Delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro 
repetições para cada tratamento e os dados foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA) e comparados 
pelo Teste Scott Knott a 5% de probabilidade de erro. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se influência da época de desfolha no conteúdo 
de polifenóis totais dos vinhos de Cabernet Sauvignon. Nas 
duas safras avaliadas, 2015 e 2016, o conteúdo de 
polifenóis totais foi inferior nos vinhos provenientes de uvas 
não submetidas ao manejo da desfolha (Tabela 1). Na 
safra 2015 os demais tratamentos não diferiram 
estatisticamente entre si, no entanto, na safra 2016, os 
vinhos provenientes de plantas desfolhadas nos estádios 
fenológicos plena florada, grão chumbinho e grão ervilha 
apresentaram os maiores conteúdos de polifenóis totais, 
sendo que em relação a plantas não submetidas ao manejo 
da desfolha houve um acréscimo em torno de 50% no 
conteúdo de polifenóis totais nos vinhos. 

 
 

Tabela 01 – Efeito de diferentes épocas de desfolha no 
conteúdo de polifenóis totais e antocianinas do vinho 

‘Cabernet Sauvignon’, São Joaquim, safras 2015 e 2016. 

Época de Desfolha 

Polifenóis 
Totais 

Antocianinas 

(mg L-1) (mg L-1) 

2015 2016 2015 2016 

Plena Florada 
1726,4 

a 
1360,2 

a 384,1 a 457,4 a 

Grão Chumbinho 
1868,3 

a 
1333,6 

a 377,4 a 359,7 b 

Grão Ervilha 
1697,2 

a 
1320,5 

a 369,9 a 356,0 b 

Virada de Cor 
1679,1 

a  
1189,4 

b 363,3 a 344,0 b 
15 dias após Virada 

de Cor 
1638,8 

a 
1154,4 

b 349,8 a 225,1 c 

Sem Desfolha 
1419,4 

b 869,1 c 336,4 b 226,8 c 

CV (%) 4,9 4,4 5,5 8,2 

 
Na safra 2015 houve influência da desfolha da videira no 
acúmulo de antocianinas, sendo que as plantas não 
submetidas ao manejo da desfolha resultaram no menor 
valor de antocianinas no vinho, enquanto os demais 
tratamentos não diferiram estatisticamente entre si (Tabela 
1). O aumento do conteúdo de antocianinas também foi 
observado durante a safra 2016, aonde a desfolha precoce, 
realizada no estádio fenológico plena florada, resultou no 
maior acúmulo de antocianinas. 

CONCLUSÃO 
O manejo da desfolha da videira altera a composição dos 
vinhos Cabernet Sauvignon, propiciando aumento do 
acúmulo de polifenóis totais e maior conteúdo de 
antocianinas totais no vinho, sendo portanto, recomendado 
o manejo da desfolha por propiciar melhora da qualidade 
química dos vinhos da videira Cabernet Sauvignon 
cultivada em região de elevada altitude de Santa Catarina. 
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INTRODUÇÃO 
A análise sensorial de um vinho é dividida em três etapas: 
análise visual, olfativa e gustativa. O exame olfativo é uma 
das principais etapas da análise de um vinho, pois através 
dele podemos detectar defeitos, além de permitir, com 
precisão, determinar características de vinho, como a 
variedade, região produtora, idade e sua qualidade (Wurz 
et al., 2017). Estudos apontam que as mulheres 
apresentam uma melhor percepção olfativa em relação aos 
aromas do vinho, estando relacionado principalmente ao 
estrogênio (Hummel et al., 1991). No entanto, poucas 
pesquisas correlacionam a percepção olfativa de acordo 
com o seu gênero, com grupos mais específicos 
encontrados em vinhos e espumantes. Nesse contexto, 
tem-se como objetivo deste trabalho, verificar a influência 
do gênero (homens e mulheres), na percepção olfativa de 
aromas encontrados em vinhos e espumantes. 

METODOLOGIA 
O presente trabalho foi realizado em Canoinhas/SC, ao 
longo dos anos de 2018 e 2019. O estudo foi realizado com 
vinte aromas de diferentes grupos aromáticos presentes 
em vinhos tranquilos e espumantes, sendo estes: frutado, 
especiarias, vegetal, floral, defeituoso e amanteigado. Os 
aromas foram preparados trinta minutos antes de iniciar a 
avaliação olfativa e estavam colocados em copos 
beckeres, embrulhados com papel alumínio para que os 
avaliadores não visualizassem seu conteúdo. Participaram 
do estudo, cento e 20 pessoas, sendo 60 homens e 60 
mulheres, com idade entre 18 e 65 anos, separadas em 
grupos de quinze participantes. As avaliações foram 
realizadas individualmente, em ambiente livre de odores, e 
outras transferências externas. Os participantes receberam 
individualmente cada amostra, sendo instruídos a sentirem 
os aromas em um tempo de quinze segundos para cada 
amostra. Assim que realizassem a percepção olfativa, 
escreviam o aroma percebido. Ressalta-se que cada 
amostras estava codificada. Após a avaliação, os dados 
foram digitados e tabulados com auxílio do software Excel 
2010, sendo realizado uma análise descritiva com a 
porcentagem de erros e acertos obtidos por homens e 
mulheres em relação aos grupos aromáticos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se influência do gênero em relação a percepção 
olfativa dos aromas verificados em vinhos, bem como, 
observou-se diferenças perceptíveis em relação ao grupo 
de aromas avaliados. Para todos os grupos avaliados: 
frutado, floral, especiarias, vegetal, defeituoso e 
amanteigado, as mulheres apresentam maior porcentagem 
de acertos em relação aos homens, indicando, portanto, 
uma melhor percepção olfativa para todos os grupos de 
aromas avaliados no presente estudo, conforme a Tabela 
1. Entre os diferentes grupos de aromas avaliados, 
observou-se entre as mulheres, maior porcentagem de 
acertos para os aromas florais, especiarias e que remetem 
a defeito em vinhos (ácido acético e acetato de etila). 

Enquanto para os homens, a maior porcentagem de 
acertos, foi observado para os aromas defeituosos, 
seguido do grupo aromático das especiarias, e aromas 
vegetais. Contudo ressalta-se que entre as mulheres, com 
exceção dos aromas amanteigados, todos os demais 
grupos de aromas a porcentagem de acertos foi maior que 
50%, enquanto para os homens, apenas o grupo aromático 
das especiarias e aromas defeituosos apresentam valores 
acima de 50%. As mulheres apresentaram maior 
dificuldade na identificação de aromas amanteigados 
(67,5% erros), enquanto os homens apresentam maior 
dificuldade para identificar aromas florais e amanteigados 
(75,0% e 73,3%, respectivamente). 

 
Tabela 01 – Porcentagem de acertos e erros (%) na 

percepção olfativa de diferentes grupos de aromas de 
vinhos e espumantes 

Grupo de 
Aromas 

Mulheres Homens 

% 
Acertos % Erros 

% 
Acertos 

% 
Erros 

Frutado 62,3 37,7 42,1 57,9 

Especiarias 78,5 21,5 52,2 47,8 

Vegetal 50,1 49,9 49,9 50,1 

Floral 100,0 0,0 25,0 75,0 

Defeituoso 92,2 7,8 62,5 37,5 

Amanteigado 32,5 67,5 26,7 73,3 

 
Pode-se correlacionar essa maior capacidade olfativa das 
mulheres, pelo fato de apresentaram maior número de 
células no bulbo olfativo, região cerebral responsável pela 
identificação dos aromas, e ao realizarem a análise olfativa, 
ligam-se aos neurônios olfativos, acionando no células 
cerebrais ligadas a memória olfativo, sendo portanto, 
fundamental treinamento para aumentar melhorar a 
memória olfativa, e consequentemente identificar um maior 
número de aromas em vinhos. 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que há diferenças na percepção olfativa entre 
homens e mulheres, sendo que as mulheres apresentam 
melhor capacidade de identificação de aromas. Os grupos 
de aromas mais facilmente perceptíveis para as mulheres 
foram: floral, defeituoso, especiarias e frutados, enquanto 
os homens identificaram com maior facilidade os aromas 
que remetem defeitos nos vinhos. 
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Palavras-Chave: Vitis labrusca., brotação efetiva, reguladores de crescimento. 
 

INTRODUÇÃO 
Dentre os fatores que podem impedir o bom desempenho 
de um vinhedo, destaca-se a irregularidade da brotação, 
causada principalmente pela insuficiência do acúmulo de 
horas de frio para a superação da dormência (Botelho et 
al., 2002). Vários produtos já foram testados para 
superação da dormência, no entanto, a cianamida 
hidrogenada demonstrou ser a mais eficiente para esta 
finalidade, promovendo aumento na produtividade da 
videira. Devido as condições edafoclimáticas do Planalto 
Norte Catarinense, entende-se que a cultura da videira 
apresenta grande potencial de cultivo na região, no entanto 
observa-se alguns anos de invernos menos rigorosos, com 
temperaturas mais elevadas, ou com oscilações de 
temperatura, sendo o frio hibernal insuficiente para a 
quebra de dormência satisfatória. Neste Contexto, tem-se 
como objetivo deste trabalho avaliar o efeito de diferentes 
doses de cianamida hidrogenada na quebra de dormência 
e produção da videira ‘Niágara Branca’ cultivada no 
Planalto Norte Catarinense. 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado na safra 2019/2020 em 
vinhedo comercial da cultivar Niágara Branca, localizado 
no município de Canoinhas, Santa Catarina. Os 
tratamentos consistiram nas seguintes doses de cianamida 
hidrogenada: 0%, 2%, 4% e 6% cianamida hidrogenada, 
sendo utilizado o produto comercial (Dormex™, Basf Co., 
520 g L-1 i.a.). O sistema de condução do vinhedo é o 
Manjedoura. No momento da poda mista, contou-se o 
número de gemas de cada planta por tratamento. Trinta 
dias após a poda e a aplicação da cianamida hidrogenada, 
realizou-se a contagem do número de gemas brotadas, 
obtendo o valor de % Brotação.  A produção por planta foi 
determinada com balança eletrônica de campo, sendo os 
resultados expressos em kg planta-1. A produtividade 
estimada (t ha-1) foi obtida através da multiplicação da 
produção por planta pela densidade de plantio (2222 
plantas ha-1). A produção (kg), o número de cachos e o 
número de ramos foram registrados para cada planta de 
cada tratamento. As variáveis foram submetidas à análise 
de variância (ANOVA) e quando detectadas efeitos de 
tratamento, procedeu-se o teste de comparação de médias 
pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O maior número de ramos por planta e a maior 
porcentagem de brotação foram observados nas dosagens 
de 4% e 6% de cianamida hidrogenada, com valores de 
brotação de 69,6 e 64,5%, respectivamente. Enquanto a 
menor porcentagem de brotação foi observada no 
tratamento testemunha, sem aplicação de cianamida 
hidrogenada, com 38,9% de gemas brotadas. 

 

Tabela 01 – Efeito de diferentes doses de cianamida 
hidrogenada no número de ramos e % gemas brotadas na 
variedade Niágara Branca, Canoinhas, safra 2019/2020. 

Dose 

Número de 
gemas 

Número de 
ramos 

Gemas 
brotadas 

(gemas 
planta-1) 

(ramos 
planta-1) 

(%) 

Testemunha     50,6 ns 19,7 c 38,9 c 

2% Dormex 48,7 26,1 b 53,6 b 

4% Dormex 49,0 34,1 a 69,6 a 

6% Dormex 49,8 32,1 a 64,5 a 

CV (%) 10,9 9,9 10,2 

 
O menor número de cachos por planta foi observado no 
tratamento testemunha, com valores médios de 24,5 
cachos por planta, enquanto as dosagens de 2%, 4% e 6% 
apresentaram 35,1, 36,7 e 34,2 cachos, respectivamente. 
Observou-se efeito da cianamida hidrogenada nas 
variáveis produção por planta e produtividade (Tabela 2). 
Em relação a estas duas variáveis, as dosagens de 2% e 
4% de cianamida hidrogenada resultaram maiores valores 
de produção por planta, 8,7 e 9,3 kg planta-1, 
respectivamente, e produtividade de 19,4 e 20,7 ton 
hectare-1, respectivamente. 

Tabela 02 – Efeito de diferentes doses de cianamida 
hidrogenada nas variáveis produtivas da videira Niágara 

Branca, Canoinhas, safra 2019/2020. 

Dose 

Índice de 
fertilidade 

Produção Produtividade 

(cachos ramo-

1) 
(kg planta-

1) 
(ton hectare-

1) 

Testemunha     1,2 ns 5,6 c 12,3 c 

2% Dormex 1,3 8,7 a 19,4 a 

4% Dormex 1,1 9,3 a 20,7 a 

6% Dormex 1,1 7,6 b 16,9 b 

CV (%) 8,7 9,1 8,9 

 

CONCLUSÃO 
O uso de cianamida hidrogenada nas dosagens de 2% e 
4% propicia aumento da % brotação e aumento da 
produtividade da videira Niágara Branca cultivada no 
Planalto Norte Catarinense. 
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Palavras-Chave: Mimosa scabrella, agroecologia, homeopatia. 
 

INTRODUÇÃO 
Mimosa scabrella Benth. é uma espécie pioneira, de ciclo 
curto e uso múltiplo, pertencente à família Fabaceae e 
conhecida popularmente como Bracatinga. Suas sementes 
apresentam dormência causada pela impermeabilidade do 
tegumento, que resulta em dificuldade de germinação, 
mesmo em condições ideais de temperatura e umidade 
(Rosa et al., 2012). Embora existam trabalhos indicam a 
eficiência de diversos métodos de superação de dormência 
das sementes de Bracatinga, a busca por novas técnicas 
que possam proporcionar maior porcentagem de 
germinação, a baixo custo faz-se necessária (Maciel et al., 
2020). Diante da necessidade de avaliar diferentes 
preparados homeopáticos em diferentes dinamizações, 
tem-se como objetivo deste trabalho foi o de verificar a 
influência da aplicação do medicamento homeopática 
Arsenicum album, em diferentes dinamizações na 
germinação de sementes da espécie florestal Bracatinga, 
em Canoinhas/SC. 

METODOLOGIA 
O estudo foi conduzido na Casa de Vegetação do Instituto 
Federal de Santa Catarina, Campus Canoinhas, no 
munícipio de Canoinhas – Santa Catarina. Foram 
selecionadas 200 sementes de Bracatinga para cada 
tratamento, que foram distribuídas em um delineamento 
experimental de blocos ao acaso, com quatro blocos, 50 
sementes por parcela, semeadas em bandejas de isopor 
especifica para mudas, de 128 células cada, com volume 
de interno de 7 ml. As sementes de Bracatinga foram 
coletadas na Florestal Nacional de Três Barras – FLONA, 
Três Barras/SC, em março de 2018, sendo armazenadas 
até o momento do experimento em condições adequadas 
de luz, temperatura e umidade). O medicamento 
homeopático Arsenicum album foi preparado em uma 
farmácia de manipulação no município de Canoinhas, 
sendo preparado 30 ml de cada dinamização. Os 
tratamentos consistiram em quatro diferentes 
dinamizações: 6 CH, 12 CH, 18 CH, 24 CH, 30 CH o 
tratamento controle, com a imersão das sementes em água 
destilada. As sementes de Bracatinga (200 para cada 
tratamento), foram imersas no preparado homeopático, de 
tal forma que o líquido entrasse em contato com toda a 
superfície das sementes de Bracatinga. A semeadura das 
sementes de Bracatinga ocorreu no dia 05/06/2019. 
Avaliou-se no experimento % de germinação, através do 
número de sementes germinadas em relação a sementes 
semeadas. As médias dos resultados obtidos na última 
avaliação do presente estudo foram comparadas através 
de análise estatística, através de análise de variância 
(ANOVA), e quanto detectados diferenças, estas foram 
submetidas ao teste de médias Scott Knott a um nível 
mínimo de significância de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados referentes a germinação média (%) de sementes 
de Bracatinga submetidas a diferentes diluições de 

Arsenicum album estão descritos na Tabela 1. Observou-
se efeito do Arsenicum album no aumento da germinação 
das sementes de Bracatinga. 

 
Tabela 01 – Efeito do preparado homeopático Arsenicum 

album na germinação de sementes de Bracatinga, 
Canoinhas, 2019.. 

Tratamento 

Plantio 05/06/2019 

Germinação 

(%) 

Testemunha 40 d 

Arsenicum 6 CH 62 b 

Arsenicum 12 CH 61 b 

Arsenicum 18 CH 65 b 

Arsenicum 24 CH 77 a 

Arsenicum 30 CH 51 c 

 

 
O preparado homeopático Arsenicum album 24 CH 
apresentou o maior valor de germinação (%), com valor de 
77% de sementes germinadas, seguidos pelas diluições de 
12 CH, 6 CH, 18 CH, com valores de 61, 62 e 65% de 
germinação das sementes. O menor valor de germinação 
foi observado para o tratamento testemunha, com imersão 
em água destilada, com germinação de 40% das sementes 
de Bracatinga. Não se observou relação entre o aumento 
das diluições do preparado homeopático Arsenicum album 
e a porcentagem de germinação das sementes de 
Bracatinga, visto que a maior diluição, 30 CH, apresentou 
germinação de 51%. 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que o preparado homeopático Arsenicum album 
apresenta efeito da germinação de sementes de 
Bracatinga. A dinamização de Arsenicum album 24 CH 
apresentou o melhor índice de germinação 
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Palavras-Chave: Vitis vinífera L., manejo do dossel, poda verde. 
 

INTRODUÇÃO 
O manejo do dossel vegetativo no cultivo da uva para vinho 
tem sido desenvolvido com o objetivo de otimizar a 
interceptação da luz solar e a capacidade fotossintética e, 
consequentemente, melhorar a produção de frutos e a 
qualidade dos vinhos, destacando-se o manejo da desfolha 
(Wurz et al., 2018). A maioria das técnicas de manejo 
empregadas nos vinhedos, entre elas a desfolha, foram 
baseadas nas experiências de produtores e resultados de 
pesquisas oriundas de outras regiões vitivinícolas já 
consolidadas no setor. Entretanto, a aplicação dessas 
técnicas nem sempre corresponde com as situações 
encontradas nas regiões de altitude. Nesse contexto, o 
presente trabalho teve como objetivo comparar diferentes 
épocas de desfolha e o seu efeito nas características 
químicas e físicas dos cachos da variedade Chardonnay 
em região de elevada altitude de Santa Catarina. 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado nas safras 2018 e 2019, em 
um vinhedo comercial de Chardonnay sobre portaenxerto 
Paulsen 1103, com dez anos de implantação, situado no 
munícipio de São Joaquim – Santa Catarina. Os 
tratamentos consistiram na realização da desfolha, 
expondo a região dos cachos em cinco diferentes estágios 
fenológicos: plena florada, baga chumbinho, baga ervilha, 
virada de cor e plantas sem desfolha (controle). Avaliou-se 
número de cachos/planta, produtividade, sólidos solúveis e 
acidez total. Para cálculo da produtividade foram 
selecionadas duas plantas por parcela para obtenção das 
variáveis números de cachos e produção (kg). Na colheita 
foram coletadas 100 bagas por parcela para análise da 
maturação tecnológica e fenólica. As bagas foram 
esmagadas para separação do mosto e das cascas. A 
partir do mosto foram determinados o teor de sólidos 
solúveis e a acidez titulável. As variáveis foram submetidas 
à análise de variância e procedeu-se o teste de 
comparação de médias pelo Teste Scott Knott, a 5% de 
probabilidade de erro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação ao número de cachos por planta, não foram 
observadas diferenças estatisticamente significativas nas 
duas safras avaliadas, 2017 e 2018, para as diferentes 
épocas de realização do manejo da desfolha (Tabela 1). No 
entanto, observou-se efeito da época da desfolha para as 
variáveis produtividade. Nas duas safras avaliadas 
menores produtividade foram observadas em plantas não 
submetidas ao manejo da desfolha, com valores similares 
de 5,9 e 5,7 ton ha-1, nas safras 2018 e 2019, enquanto os 
demais tratamentos apresentaram valores entre 7,7 e 8,8 
ton ha-1, sem diferenças estatisticamente significativas 
entre as diferentes épocas de desfolha da videira 
Chardonnay 

Tabela 01 – Efeito de diferentes épocas de desfolha nos 
índices produtivos da videira Chardonnay. São Joaquim, 
safra 2018 e 2019. 

Época de Desfolha 

Número de 
cachos 

Produtividade 
(ton ha-1)   

2018 2019 2018 2019 

Controle  27,2ns 26,0 ns 5,9 b 5,7 b 

Plena Florada 29,7 29,7 8,7 a 8,8 a 

Baga Chumbinho 27,6 27,4 8,1 a 8,1 a 

Baga Ervilha 28,6 28,1 7,6 a 7,4 a 

Veráison 29,1 29,3 8,2 a 8,4 a 

CV (%) 9,2 10,7 7,3 10,4 

 
Nas avaliações de maturação tecnológica da uva 
Chardonnay submetidas a diferentes épocas de desfolha, 
observou-se efeito para a variável sólidos solúveis nas 
duas safras avaliadas, 2018 e 2019. Os menores valores 
de sólidos solúveis foram observados em plantas sem 
manejo da desfolha, apresentando 18,4 e 18,3 º Brix, para 
as safras 2018 e 2019, respectivamente. Para a variável 
acidez total titulável não foram observadas diferenças entre 
as épocas de desfolha 

 
 Tabela 02 – Efeito de diferentes épocas de desfolha no 
conteúdo de sólidos solúveis e acidez total da videira 
Chardonnay. São Joaquim, safra 2018 e 2019. 

Época de 
Desfolha 

Sólidos solúveis Acidez total 

(°Brix) (meq L-1) 

2018 2019 2018 2019 

Controle 18,4 b 18,3 b 143,1ns 
 

118,0ns  

Plena Florada 19,3 a 19,2 a 159,0 120,4 

Baga Chumbinho 19,6 a 19,1 a 140,7 114,1 

Baga Ervilha 19,6 a 19,7 a 122,9 112,1 

Veráison 19,3 b 19,6 a 130,0 115,8 

CV (%) 2,7 3,9 9,6 6,7 

 

CONCLUSÃO 
A produtividade da videira ‘Chardonnay’ é superior em 
plantas submetidas ao manejo da desfolha, e a sua 
realização resulta em aumento do conteúdo dos sólidos 
solúveis. 
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Palavras-Chave: Vitis vinífera L., poda verde, maturação tecnológica, desfolha precoce. 
 

INTRODUÇÃO 
Na viticultura moderna, o manejo do dossel vegetativo 
desempenha papel fundamental no desenvolvimento da 
videira, e é amplamente reconhecido como fator 
determinando na composição dos vinhos. A desfolha 
consiste na eliminação de folhas para favorecer o 
arejamento na região das inflorescências e dos cachos de 
uva e para proporcionar condições para sua maturação 
(Miele; Mandelli, 2012). Tradicionalmente, a realização do 
manejo da desfolha ocorre no momento da virada de cor 
ou “veráison”, no entanto, a desfolha precoce pode ser 
considerada um manejo inovador da videira. Para melhor 
compreensão da influência do manejo da desfolha da 
videira, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência 
de diferentes épocas de desfolha na evolução da 
maturação das bagas da videira Cabernet Sauvignon 
cultivada em regiões de elevada altitude de Santa Catarina. 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado nas safras 2014/2015, em 
um vinhedo comercial situado no munícipio de São 
Joaquim – Santa Catarina. Foi utilizado vinhedo da 
variedade Cabernet Sauvignon enxertada sobre ‘Paulsen 
1103’ implantado em 2004. Os tratamentos consistiram na 
realização da desfolha, expondo a região dos cachos em 
cinco diferentes estágios fenológico: plena florada, baga 
chumbinho, baga ervilha, virada de cor, 15 dias após a 
virada de cor e plantas sem desfolha (testemunha). Para o 
acompanhamento da maturação das bagas da videira 
Cabernet Sauvignon, foram coletadas 100 bagas/parcela 
nas seguintes datas: 14/01/15, 27/01/2015, 12/02/2015, 
03/03/2015 e 01/04/2015, sendo avaliadas: sólidos 
solúveis totais e acidez total titulável. As bagas foram 
esmagadas para separação do mosto e das cascas. A 
partir do mosto, foram determinados o teor de sólidos 
solúveis (SS), acidez titulável (AT). O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro 
blocos e cinco plantas por blocos. Os gráficos foram 
gerados com o software Excel 2010. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação a evolução do conteúdo de sólidos solúveis, 
observou-se que na primeira avaliação da maturação, 
ocorrida em 14 de janeiro de 2015, as bagas provenientes 
de plantas submetidas ao manejo da desfolha no estádio 
fenológico grão chumbinho apresentavam maior conteúdo 
de sólidos solúveis em relação aos demais tratamentos. Tal 
comportamento manteve-se até o momento da colheita, no 
dia 01 de abril de 2015. Observou-se que as bagas 
provenientes de plantas não submetidas ao manejo da 
desfolha ou desfolhadas no estádio fenológico 15 dias após 
o veráison apresentaram o menor acúmulo de sólidos 
solúveis em relação aos demais tratamento, demonstrando 
portanto, que o manejo da desfolha, quando realizado 
precocemente, ou seja, até o estádio fenológico veráison 
resultado em níveis maiores de sólidos solúveis. 

 
Figura 01 – Evolução dos sólidos solúveis da videira 

Cabernet Sauvignon em função de diferentes épocas de 
desfolha durante na safra 2015, em São Joaquim/SC. 

 
Para a acidez total, na primeira avaliação do 
acompanhamento da maturação das bagas da videira 
Cabernet Sauvignon, observou-se que os tratamentos com 
desfolhas realizadas anteriormente a veráison 
apresentavam menores valores. A avaliação realizada na 
colheita das bagas, realizada em 01/04/2015, observou-se 
tendência das desfolhas realizadas na plena florada, grão 
chumbinho, grão ervilha e veráison apresentarem valores 
inferiores de acidez total em comparação de plantas não 
submetidas ao manejo da desfolha e também à aquelas 
desfolhas 15 dias após o veráison. 

 
Figura 01 – Evolução acidez total durante a maturação da 

videira Cabernet Sauvignon em função de diferentes 
épocas de desfolha na safra2015, em São Joaquim/SC. 

CONCLUSÃO 
A desfolhas realizada precocemente, resultam em maior 
acúmulo de sólidos solúveis, além de resultar em redução 
dos valores de acidez total titulável. 
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Palavras-Chave: Vitis vinifera L., poda seca, manejo integrado de doenças. 
 

INTRODUÇÃO 
O número de gemas que permanece nos sarmentos ou nos 
esporões após a poda determinará a dimensão da área 
foliar e o número de cachos de uvas. Trabalho realizado 
por Greven et al. (2015), observou que aumento de 24 para 
72 gemas por planta resultou em aumento da produtividade 
de 4,8 para 12,7 ton/ha, melhorando assim o equilíbrio 
vegeto-produtivo. No entanto, de acordo com Wurz et al. 
(2017), o aumento da carga de gemas pode resultar em um 
dossel mais denso, afetando a ocorrência doenças 
fúngicas, em especial o míldio da videira. Nesse contexto, 
tem-se como objetivo deste capítulo avaliar o aumento da 
carga de gemas da videira Cabernet Franc e seu efeito no 
progresso do míldio da videira. 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido na safra 2017, em São 
Joaquim/SC. Utilizaram-se plantas de Cabernet Franc. Os 
tratamentos consistiram em quatro diferentes níveis de 
poda: 15, 30, 50 e 75 gemas planta-1. A incidência e a 
severidade do míldio foram avaliadas ao surgimento dos 
primeiros sintomas, em intervalos de 15 dias. Com os 
dados obtidos do míldio da videira foram plotadas curvas 
de progresso da incidência e da severidade, e a epidemia 
foi comparada em relação à área abaixo da curva de 
progresso da incidência e da severidade. O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro 
blocos e cinco plantas por repetição. As médias foram 
submetidas à análise de variância e a detecção de 
diferenças significativas entre os tratamentos foi obtida 
através do teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O efeito da carga de gemas/planta na área abaixo da curva 
de progresso da incidência do míldio da videira está 
descrito na Figura 1.  

 
Figura 01 – Efeito da carga de gemas na área abaixo da 

curva de progresso da incidência de míldio da videira 
Cabernet Franc em região de elevada altitude de Santa 

Catarina. São Joaquim, Safra 2017. 

Observou-se nos trinta primeiros dias de avaliação, maior 
AACPID para as cargas de 50 e 75 gemas/planta, e 
manteve-se até a avaliação do dia 09/fev, e a partir desse 
momento, observou-se um aumento expressivo da 
AACPID, especialmente para a carga de 30 gemas, que 
consequentemente, no momento da colheita, apresentou 
valores similares de AACPID das cargas de 50 e 75 gemas. 
A área abaixo da curva da severidade da doença em 
função da carga de gemas está descrita na Figura 2.  

 

Figura 02 –Efeito da carga de gemas na área abaixo da 
curva de progresso da severidade de míldio da videira 

Cabernet Franc em região de elevada altitude de Santa 
Catarina. São Joaquim, Safra 2017. 

Observou-se até o momento da colheita aumento da 
AACPSD para todas as cargas de gemas/planta, contudo, 
ressalta-se que o maior acréscimo foi nas cargas de 50 e 
75 gemas, enquanto o menor valor foi observado na carga 
de 15 gema, e o tratamento de 30 gemas apresentou 
comportamento intermediário aos demais valores. 

CONCLUSÃO 
O aumento da carga de gemas resultou em aumento da 
AACPID e AACPSD para o míldio nas folhas das videiras 
Cabernet Franc, sendo necessário ao utilizar cargas de 
gemas superiores a 50 gemas plantas-1, adotar medidas 
preventivas para ocorrência da doença, a fim de controlar 
a epidemia e evitar prejuízos na qualidade e produtividade 
do vinhedo. 
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INTRODUÇÃO 

A espécie florestal Bracatinga apresente dormência 
causada pela impermeabilidade do tegumento, sendo 
alguns métodos testados para superar a dormência, tais 
como embebição em água, imersão em água quente, 
escarificação com ácido sulfúrico concentrado, 
escarificação mecânica, entre outros. De acordo com 
Maciel et al. (2020), embora existam trabalhos que indicam 
a eficiência de diversos métodos de superação de 
dormência das sementes de Bracatinga, a busca por novas 
técnicas que possam proporcionar maior porcentagem de 
germinação, a baixo custo faz-se necessária. A 
homeopatia pode acelerar ou inibir a germinação de 
sementes, isto pode ser útil para aumentar a velocidade de 
germinação ou retardá-la quando se necessita guardar a 
semente para o próximo ciclo. Diante da necessidade de 
avaliar diferentes preparados homeopáticos em diferentes 
dinamizações, tem-se como objetivo deste trabalho 
verificar a influência da aplicação do medicamento 
homeopática Sulphur, em diferentes dinamizações na 
germinação de sementes da espécie florestal Bracatinga, 
em Canoinhas/SC. 

METODOLOGIA 
O estudo foi conduzido na Casa de Vegetação do Instituto 
Federal de Santa Catarina, Campus Canoinhas, no 
munícipio de Canoinhas – Santa Catarina. Foram 
selecionadas 200 sementes de Bracatinga para cada 
tratamento, que foram distribuídas em um delineamento 
experimental de blocos ao acaso, com quatro blocos, 50 
sementes por parcela, semeadas em bandejas de isopor 
especifica para mudas. As sementes de Bracatinga foram 
coletadas na Florestal Nacional de Três Barras – FLONA, 
Três Barras/SC, em março de 2018, sendo armazenadas 
até o momento do experimento em condições adequadas 
de luz (sem luminosidade), temperatura (16ºC) e umidade 
(80%). O medicamento homeopático Sulphur foi preparado 
em uma farmácia de manipulação no município de 
Canoinhas, sendo preparado 30 ml de cada dinamização. 
Os tratamentos consistiram em cinco diferentes 
dinamizações na escala Centesimal Hahnemanniana (CH): 
6 CH, 12 CH, 18 CH, 24 CH, 30 CH o tratamento controle, 
com a imersão das sementes em água destilada. A 
semeadura das sementes de Bracatinga ocorreu no dia 
05/06/2019. Avaliou-se no experimento % de germinação. 
A porcentagem de germinação foi avaliada através da 
contagem de plântulas emergidas nos dias 19/06, 25/06, 
03/07, 09/07, 15/07, 22/07, 27/07 e 02/08. As médias dos 
resultados obtidos na última avaliação do presente estudo 
foram comparadas através de análise de variância 
(ANOVA), e quanto detectados diferenças, estas foram 
submetidas ao teste de médias Scott Knott a um nível 
mínimo de significância de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O efeito da aplicação de diferentes diluições do preparado 
homeopático Sulphur na porcentagem de germinação de 
sementes de Bracatinga está descrito na Tabela 1, aonde 
observou-se efeito da utilização do Sulphur, no aumento da 
germinação (%) das sementes de Bracatinga.  As 
dinamizações de Sulphur 6 CH e 12CH apresentaram 
valores de germinação (%) inferiores ao tratamento 
testemunha, enquanto a dinamização de Sulphur 18 CH 
apresentou valor similar ao do tratamento testemunha. A 
germinação das sementes de Bracatinga foram superiores 
nas dinamizações de Sulphur 24 CH e 30 CH, 
apresentando germinação de 49% e 48%, 
respectivamente. Portanto, o aumento nas dinamizações 
não resulta, necessariamente, em respostas fisiológicas 
progressivas ou crescentes da germinação das sementes. 
Resultados semelhantes foram observados por Maciel et 
al. (2020). 

 
Tabela 01 – Efeito da aplicação de diferentes diluições do 

preparado homeopático Sulphur na germinação (%) de 
sementes de Bracatinga, Canoinhas, 2019.  

Tratamento 

Semeadura 10/06/2019 

Germinação 

(%) 

Testemunha 36 b 

Sulphur 6 CH  26 c  

Sulphur  12 CH 25 c 

Sulphur  18 CH 38 b 

Sulphur  24 CH 49 a 

Sulphur  30 CH 48 a 

CV (%) 12,2 

Médias seguidas por diferentes letras, diferem 
estatisticamente Teste Scott Knott (5%). 

CONCLUSÃO 
O preparado homeopático Sulphur apresenta efeito 
positivo na germinação de sementes de Bracatinga. A 
dinamização de Sulphur 24 CH e 30 CH apresentaram os 
melhores índices de germinação, sendo, portanto, as duas 
dinamizações mais indicadas para a germinação das 
sementes de Bracatinga. 
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INTRODUÇÃO 

A região do Planalto Norte possui características 
majoritariamente agropecuárias, com participação na 
economia superior à média estadual. A maior parte destes 
estabelecimentos são de pequeno porte, com 42,6% deles 
detendo área de terra menor que 10 hectares (em SC 
36,6% detêm menos de 10 ha). O IFSC Câmpus 
Canoinhas caracteriza-se como a única Instituição Pública 
de ensino superior, atuando presencialmente, nos 
municípios que compõem a Associação dos Municípios do 
Planalto Norte Catarinense (Amplanorte). No IFSC – 
Câmpus Canoinhas, do Curso Superior de Bacharelado em 
Agronomia, foi iniciado em 2019-1. Buscando realizar uma 
formação ampla e completa dos discentes do Curso de 
Agronomia, e dos demais cursos do eixo dos Recursos 
Naturais, estes representados pelos Cursos Técnicos em 
Agroecologia (Concomitante e Integrado PROEJA), além 
de promover a curricularização da extensão, organizou-se 
a realização do evento, que por meio de palestras técnicas 
capacitaram discentes, técnicos agrícolas, engenheiros 
agrônomos e outros profissionais do setor das agrárias, 
com a finalidade de promover o desenvolvimento de uma 
agricultura rentável e sustentável no Planalto Norte 
Catarinense. 

METODOLOGIA 
Em reuniões realizados pelos docentes do eixo dos 
Recursos Naturais, que atuam no Curso Superior de 
Agronomia do IFSC Canoinhas, surgiu a ideia de realizar o 
I Seminário Técnico da Agronomia. Os discentes da 
primeira turma do curso de Agronomia do IFSC Canoinhas 
foram convidados a comporem a Comissão Organizadora 
do evento, e prontamente se colocaram à disposição para 
realizar um evento de grande impacto na região do Planalto 
Norte Catarinense. O evento foi realizado em 21 de outubro 
de 2019, com carga horária de 08 horas. A programação 
foi concentrada em apenas um dia, mas englobou cinco 
palestras de áreas diferentes. A escolha dos temas e dos 
palestrantes levou em conta as culturas tradicionais da 
região e as com potencial econômico a serem exploradas. 
As palestras realizadas no evento foram: Manejo 
sustentável e boas práticas agrícolas na cultura da erva-
mate, desempenho agronômico das pequenas frutas e 
potencial de cultivo para o Planalto Norte, Nutrição de 
plantas e fertilizantes, Manejo de plantas daninhas em 
culturas anuais e Instrumentos de gestão da informação 
para Santa Catarina. O seminário obteve recurso pelo 
Edital de Extensão PROEX 09 - Curta Duração - Projetos 
ou Eventos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O principal objetivo do seminário é a propagação do 
conhecimento, que geralmente ocorre por meio da  
 

 
divulgação de novas informações sobre determinado 
assunto, da modernização de dados pesquisados, da 
contestação através de novas ideias e da exposição de 
dados atualizados sobre os temas a serem abordados no 
evento. Entende-se a extensão como um processo 
educativo, cultural e científico que articulada de forma 
indissociável ao ensino e à pesquisa. A atividade 
extensionista busca articular o ensino e a pesquisa 
fornecendo possibilidades aos estudantes: conscientizar-
se socialmente de problemáticas locais, regionais; 
desenvolver competências e habilidades junto à 
comunidade externa por meio a interação dialógica com 
mesma; terem contato com o futuro mercado de trabalho; 
a ação interdisciplinar, entre outros. Nesse contexto, o 
Seminário Técnico da Agronomia, vem a atender essa 
demanda da realização da extensão, buscando aproximar 
a comunidade externa do IFSC Canoinhas, buscando 
promover o desenvolvimento econômico e social, de forma 
racional e sustentável. Participaram do evento 150 
ouvintes, estes compreendidos por discentes do Curso de 
Agronomia, curso técnico em agroecologia do IFSC 
Câmpus Canoinhas, além de discentes de colégios 
agrícolas, técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, 
pesquisadores e interessados no setor agropecuário do 
Planalto Norte Catarinense. 
 

 
Figura 01 – Comissão Organizadora do I Seminário 

Técnico Realizado no Instituto Federal de Santa Catarina 
– Câmpus Canoinha, Outubro/2019, Canoinhas/SC.  

 

CONCLUSÃO 
O evento superou as expectativas da comissão 
organizadora, com grande público ouvinte, e ressalta-se a 
importância da participação dos discentes da primeira 
turma do Curso de Agronomia do IFSC Canoinhas, em 
todas as etapas da organização do evento, havendo ampla 
indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, e 
troca de informações e conhecimentos entre o público 
ouvinte e os palestrantes.
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INTRODUÇÃO 

Os Vales da Uva Goethe está localizada entre as encostas 
da Serra Geral e o litoral sul catarinense nas Bacias do Rio 
Urussanga e Rio Tubarão cujos vinhedos deverão estar 
instalados nesta área delimitada numa região de 458,9 
Km2. A região é localizada entre os municípios de 
Urussanga, Pedras Grandes, Cocal do Sul, Morro da 
Fumaça, Treze de Maio, Orleans, Nova Veneza e Içara no 
Estado de Santa Catarina (Vieira; Pelin, 2014). Ressalta-
se que a região dos Vales da Uva Goethe é a primeira 
indicação de procedência da produção de uva e vinho em 
Santa Catarina. A constituição da Associação de 
Produtores de Uva Goethe (ProGoethe) em 2006 deu início 
ao primeiro processo de reconhecimento de Indicação de 
Procedência em Santa Catarina, a qual obteve o 
reconhecimento em 2012. De acordo com Wurz et al. 
(2016), o enoturismo representa uma oportunidade de 
suma importância para o desenvolvimento vitivinícola, pois 
através dele toda a região se desenvolve. Além de visitas 
as vinícolas, o enoturismo impulsiona as vendas de vinhos, 
a gastronomia, o comércio e investimentos em 
infraestrutura em toda a região. No entanto, são poucos os 
estudos publicados sobre a atual situação do enoturismo 
nas regiões vitícolas brasileiras, e tendo em vista a 
importância desse segmento para as vinícolas, tem-se 
como objetivo deste trabalho realizar um diagnóstico da 
atual situação do enoturismo, bem como definir suas 
tendências e principais entraves para o desenvolvimento e 
consolidação dessa atividade para o desenvolvimento na 
região dos Vales da Uva Goethe – Santa Catarina. 

 

        METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi um 
estudo de caso sobre um conjunto de vinícolas inseridas 
na região dos Vales da Uva Goethe, situada no sul do 
estado de Santa Catarina. Para a seleção das vinícolas a 
serem entrevistadas foi utilizado o critério que as empresas 
possuíssem seus vinhedos ou vinícolas na região dos 
Vales da Uva Goethe e possuíssem produtos em 
comercialização. Desta forma, foram selecionadas cinco 
vinícolas para participar da pesquisa. A coleta de dados 
ocorreu entre os meses de setembro de 2017 a outubro de 
2017. Os questionários foram enviados via e-mail, e as 
cinco retornaram o questionário respondido juntamente 
com autorização de publicação dos resultados obtidos. A 
análise e interpretação desses dados foram realizadas de 
forma ampla, correlacionando com outros conhecimentos e 
comparando a outros estudos do gênero, para assim obter 

êxito na realização do diagnóstico do enoturismo na região 
dos Vales da Uva Goethe em Santa Catarina. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se que das cinco empresas entrevistadas, 
apenas duas atuam a mais de 20 anos, enquanto outras 
duas empresas atuam entre 10 a 20 anos e uma empresa 
atua de 4 a 6 anos. Em comparação a capacidade da 
vinícola na elaboração de vinhos, verificou-se que três 
empresas possuem capacidade de elaboração entre 60 a 
100 mil litros, enquanto uma empresa apresenta 
capacidade de elaboração de vinho superior a 100 mil litros 
e uma empresa apresenta capacidade de elaboração de 
vinho entre 20 a 40 mil litros. Quando se analisa os dados 
do enoturismo, verifica-se que esse segmento possui 
grande importância para as vinícolas da região. De acordo 
com o levantamento, 80% das empresas já possuem 
atividades voltadas para o enoturismo, e a empresa que 
não atua diretamente com enoturismo possui interesse em 
trabalhar. De acordo com o levantamento realizado nas 
empresas que atuam com o enoturismo, verificou-se que 
as atividades que estas desenvolvem são: visitas a 
vinícolas, visita aos vinhedos e degustações. Ressalta-se 
ainda, que uma empresa apresenta estrutura de 
hotel/pousada e restaurante. No entanto, ressalta-se que 
apesar das empresas atuarem com enoturismo, o fluxo de 
visitantes pode ser considerado baixo, visto que uma 
empresa informou receber até 500 turistas/ano, duas 
empresas de 500 à 1000 turista/ano e uma empresa de 
1000 a 5000 turistas/ano. Questionados sobre os pontos 
que precisam ser melhorados para consolidação do 
enoturismo, todas empresas citam a falta de mão-de-obra 
qualificada como principal entrave, seguido pela união 
entre empresas, marketing, infraestruturas e 
investimentos. 

CONCLUSÃO 
O enoturismo é uma realidade nos Vales da Uva Goethe, 
com alto potencial de crescimento e desenvolvimento. O 
enoturismo é uma importante atividade de crescimento 
para as empresas, sendo uma importante atividade na 
geração de receita para as empresas, tendo em vista a 
importância da venda direta de vinhos aos consumidores. 
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INTRODUÇÃO 

A cultura da videira apresenta grande potencial para o 
desenvolvimento do município de Canoinhas/SC. No 
entanto, os baixos índices produtivos podem inviabilizar ou 
então, desestimular o crescimento e a consolidação da 
atividade no município. A poda invernal da videira pode ser 
definida como poda curta, longa e mista. Na poda curta são 
deixados apenas esporões, e na poda mista são mantidas 
as varas e esporões na mesma planta. Em geral, as uvas 
americanas desempenham bom comportamento quando 
direcionada a porta curta, no entanto, verifica-se no 
município de Canoinhas baixos índices produtivos com a 
variedade ‘Bordô’, podada em um sistema de poda curta. 
Roberto et al. (2002) constatou diferenças significativas 
entre as podas curtas, médias e longas para a 
porcentagem de gemas brotadas e porcentagem de gemas 
brotadas com cacho, mostrando que o número de gemas 
deixado no sarmento ou esporão influencia nessas 
características da videira. Nesse contexto, tem-se como 
objetivo deste trabalho comparar dois métodos de poda, 
curta e mista, em relação ao desempenho agronômico da 
variedade ‘Bordô’ cultivada em Canoinhas, planalto Norte 
Catarinense.  

METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado durante as safras 2019 e 
2020, em um vinhedo comercial da variedade Bordô, em 
porta-enxerto VR 043-43, implantado em 2013, situado na 
localidade de Pedras Brancas, município de Canoinhas – 
Santa Catarina. A poda foi realizada nos meses de agosto 
de 2018 e 2019, na saída de dormência das plantas, e os 
tratamentos consistiram em duas diferentes metodologias 
de poda: poda curta e poda mista. Avaliou-se: número de 
gemas (gemas planta-1), número de ramos (ramos planta-

1), número de cachos (cachos planta-1), gemas brotadas 
(%) e produtividade (ton hectare-1). No momento da poda, 
contou-se o número de gemas de cada planta por 
tratamento. Trinta dias após a poda realizou-se a contagem 
do número de gemas brotadas, obtendo o valor de % de 
Brotação. Na colheita foram registrados os dados de 
produção. A produção (kg), o número de cachos e o 
número de ramos foram registrados para cada planta de 
cada tratamento. A produtividade estimada (t ha-1) foi 
obtida pela multiplicação da produção por planta pela 
densidade de plantio (2222 plantas ha-1). O delineamento 
utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro blocos e dez 
plantas por repetição. As variáveis foram submetidas à 
análise de variância (ANOVA). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação a variável número de ramos observou-se efeito 
para o método de poda apenas na safra 2020, na qual, a 
poda mista proporcionou média de 35 ramos planta-1, 
enquanto a poda curta apresentou 30 ramos planta-1. Para 

a variável número de gemas, na safra 2019, o sistema de 
poda mista apresentou 61 gemas planta-1, nquanto a poda 
curta apresentou 43 gemas planta-1 ;contudo na safra 2020, 
os valores não apresentaram diferenças estatisticamente 
significativas. Em relação a brotação observou-se efeito do 
sistema de poda na safra 2019, na qual a poda curta 
apresentou valores superiores de brotação sem, contudo, 
proporcionar maior número de ramos, provavelmente 
relacionado com o maior número de gemas nas plantas 
podadas em poda mista. O número de cachos e a 
produtividade foram influenciados pelo método de poda. A 
poda mista resultou em maior número de cachos nas duas 
safras avaliadas em comparação a poda curta. Observou-
se, para a poda mista, produtividade superior em 3,1 ton 
hectare-1 e 5,9 ton hectare-1, nas safras 2019 e 2020, 
respectivamente. 

 
Tabela 01 – Efeitos da poda curta e mista em relação ao 
desempenho produtivo da videira Bordô, em 
Canoinhas/SC, nas safras 2019 e 2020. 

Variáveis Safra 

Método de Poda 
Teste F 

(ANOVA) 

Poda 
Curta 

Poda 
Mista 

p<0,05 

Número de ramos 2018 30,9 31,3 ns 

(ramos planta-1) 2019 30,0 35,0 * 

     
Número de gemas 2018 43,0 61,0 * 

(gemas planta-1) 2019 30,0 36,0 ns 

     
Gemas brotadas 2018 70,4 50,9 * 

(%) 2019 100,0 97,2 ns 

     
Número de cachos 2018 39,0 47,0 * 
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CONCLUSÃO 
Na região do Planalto Norte Catarinense recomenda-se a 
poda mista para a variedade Bordô, por propiciar maior 
número de cachos por planta e maior produtividade do 
vinhedo. 
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Palavras-Chave: Vitis labrusca., uva de mesa, Isabel Precoce. 
 

INTRODUÇÃO 
O Brasil apresenta cenário favorável a comercialização de 
suco de uva. Desde de 2006 observa-se um crescimento 
exponencial na comercialização de suco de uva, com um 
aumento de 386,5% no volume total comercializado no 
período de 2006 à 2015, sendo produto de alto potencial 
mercadológico (Wurz et al., 2017). Em face da carência de 
produção de uvas americanas, principalmente da 
variedade Bordô, que atribui a vinhos e sucos coloração, 
estrutura e sabor característico, o estado continua 
buscando matéria-prima, principalmente no Rio Grande do 
Sul, o que indica a necessidade de implantação vinhedos 
para produção de sucos. Diante disto, tem-se como 
objetivo deste trabalho, avaliar o potencial produtivo e 
qualitativo de três variedades de uvas para processamento 
cultivadas em Lages, SC. 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado em um vinhedo 
experimental localizado no munícipio de Lages – Santa 
Catarina, durante as safras 2016 e 2017. Foram avaliadas 
plantas de Vitis labrusca, variedades Bordô, Concord e 
Isabel Precoce, enxertadas sobre o portaenxerto Paulsen 
1103, implantado em 2012. Avaliou-se: número de cachos, 
produtividade, índice de fertilidade, sólidos solúveis, pH e 
acidez total. Os dados obtidos neste estudo foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA) e quando 
detectadas efeitos de tratamento, procedeu-se o teste de 
comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade de erro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O número de cachos planta-1 foi superior na variedade 
Isabel Precoce, durante a safra 2016, apresentando 
valores de 33,7 cachos planta-1, enquanto as variedades 
Bordô e Concord apresentam 28,2 e 27,0 cachos planta-1, 
respectivamente.  

Tabela 01 – Avaliação do desempenho produtivo das 
variedades Bordô, Concord e Isabel Precoce cultivadas 
no Planalto Sul Catarinense. Lages, safra 2015/2016 e 

safra 2016/2017 . 

 Variedade 

Bordô Concord Isabel Precoce 

Safra 2015/2016 

Número de Cachos 28,2 b 27,0 b 33,7 a 

Produtividade 3,4 b 3,5 b 4,9 a 

Índice de Fertilidade 1,9 ns 2,0 2,4 

Safra 2016/2017 

Número de Cachos 
31,2 
ns 34,7 35,2 

Produtividade 3,4 b 4,7 a 4,9 a 

Índice de Fertilidade 1,2 ns 1,6 1,3 

O maior número de cachos planta-1 está relacionado com o 
maior índice de fertilidade da variedade Isabel Precoce na 
safra 2016. Na a safra 2017 não se verificou diferenças 
entre as variedades. Para a produtividade, observou-se 
valor superior, na safra 2016, para a Isabel Precoce, com 
4,9 ton ha-1, seguido da Bordô e Concord, com 
produtividades de 3,4 e 3,5 ton ha-1, respectivamente. Para 
a safra 2017, observou-se valores superiores de 
produtividade para as variedades Isabel Precoce e 
Concord, com valores de 4,9 e 4,7 ton ha-1, e a menor 
produtividade foi observada para a variedade Bordô, com 
3,4 ton ha-1. Para a variável sólidos solúveis, observou-se 
valores superiores para a variedade Isabel Precoce nas 
duas safras avaliadas. Observou-se influência das 
variedades no pH apenas na safra 2016, na qual a 
variedade Isabel Precoce apresentou valor de 2,98, não 
diferindo da variedade Concord, com valor de 2,96. A 
acidez total foi significativamente diferente entre as 
variedades para a safra 2016, com valor superior para a 
variedade Concord com 76,0 meq L-1, enquanto as 
variedades Bordô e Isabel Precoce apresentaram valores 
de acidez total de 53,5 e 55,7 meq L-1. 
 
Tabela 02 – Avaliação da maturação tecnológica (Sólidos 

solúveis, pH e acidez total) das variedades Bordô, 
Concord e Isabel Precoce cultivadas no Planalto Sul 

Catarinense. Lages, safra 2015/2016 e safra 2016/2017 

 Variedade 

Bordô Concord Isabel Precoce 

Safra 2015/2016 

Sólidos Solúveis  15,3ab 15,1 b 15,6 a 

pH 2,92a 2,96 ab 2,98 b 

Acidez Total  53,5b 76,0 a 55,7 b 

Safra 2016/2017 

Sólidos Solúveis  15,7 b 16,4 b 17,9 a 

pH 2,94ns 2,98 2,98 

Acidez Total  50,8ns 54,4 49,8 

 

CONCLUSÃO 
Apesar de possuir adequada maturação tecnológica, a 
variedade Bordô apresentou baixa produtividade, e a 
variedade Isabel Precoce apresentou maior acúmulo de 
sólidos solúveis, além de destacar-se pela maior 
produtividade e bom índice de fertilidade. 
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Palavras-Chave: Análise sensorial, poda da videira, extensão, vinho e saúde. 
 

INTRODUÇÃO 
O mercado vitícola brasileiro está em constante evolução e 
o brasileiro está tendo acesso a uma alta gama de 
informações referentes aos benefícios do consumo 
moderado e regular de vinho, e aliado à alta qualidade dos 
vinhos nacionais aumente o interesse no mundo dos vinhos 
e consequentemente vem havendo um aumento no 
consumo per capita de vinho e um incremento na 
comercialização de vinhos (Wurz, 2018). Durante o ano 
de 2018, foi realizado o projeto Conhecendo Vinhos e 
Espumantes, no IFSC Canoinhas, com a execução de dez 
ações de extensão, atendendo 248 participantes, em 
diversos cursos na área de vinhos e poda da videira. 
Devido à grande adesão da comunidade interna e externa 
ao IFSC – Campus Canoinhas, o projeto Conhecendo 
Vinhos e Espumantes teve continuidade no ano de 2019, 
com novas ações mais específicas sobre vitivinicultura e 
consumo moderado de vinhos, com objetivo de fomentar a 
atividade no Planalto Norte Catarinense. O presente 
trabalho tem como objetivo realizar um relato de extensão, 
quantificando as ações de extensão e participantes do 
projeto Conhecendo Vinho e Espumantes. 

METODOLOGIA 
O projeto de extensão foi realizado no IFSC Canoinhas, no 
decorrer de 2019, e consistiu na realização de cursos, 
workshops, cursos de qualificação profissional 
relacionados a temática do cultivo da videira e consumo de 
vinhos e espumantes, sendo estes: Curso sobre poda da 
videira, Análise sensorial de vinhos e espumantes, aromas 
do vinho, enografia brasileira, aperfeiçoamento no serviço 
de vinhos, noções básicas da degustação de vinhos e 
introdução ao mundo dos espumantes. . Buscou-se com o 
projeto, tornar o discente um dos atores principais, 
inclusive, incentivando a participação de um maior número 
ao projeto, passando em salas de aula, explicando os 
objetivos, metodologia do projeto, a fim de agregar um 
maior número de participantes à execução do projeto. A 
participação direta dos discentes se deu pela elaboração 
de material de divulgação, material didático, organização 
das atividades no dia dos cursos, salas e laboratórios, bem 
como no acompanhamento das atividades.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação as ações realizadas durante o projeto em 2018, 
houve como novidade no ano de 2019, a realização da 
primeira edição do Curso ‘Aromas do Vinho’, que teve por 
objetivo, desmistificar a análise olfativa de vinhos e 
espumantes, tema este, que despertou o interesse de 
muitos enófilos. A comunidade externa, aqui caracterizada 
por profissionais da área de bebidas e gastronomia, e 
enófilos, teve papel fundamental na divulgação do curso, 
bem como, após a realização do curso, no 
compartilhamento de informações e conhecimentos 

obtidas nas ações do projeto, e como descrito por Wurz 
(2019), ressaltando a importância da uva e do vinho na 
sociedade, de forma histórico-cultural e econômica, bem 
como na promoção de novas edições dos cursos. Além dos 
treinamentos de enófilos e profissionais que atuam na área 
de bebidas, um dos objetivos do projeto foi o de 
fundamentar a viticultura no Planalto Norte Catarinense, e 
nesse contexto, realizou-se a 2ª edição do Curso sobre a 
Poda da Videira, uma parceria entre o IFSC Canoinhas, 
EPAGRI e Embrapa Clima Temperado – Estação 
experimental de Canoinhas. 

 
Tabela 01 – Temática dos cursos realizados do projeto 
Conhecendo Vinhos e Espumantes durante o ano de 

2019, as suas edições realizadas e número de 
participantes das ações de extensão. Canoinhas/SC.  

Cursos 
Ministrados 

2019 

Edições 
Realizadas 

Ouvintes 

Introdução ao Mundo dos 
Espumantes 

1 15 

O Básico Sobre Vinhos 3 45 

Aperfeiçoamento no 
Serviço de Vinhos 

3 45 

Análise Sensorial de 
Vinhos e Espumantes 

1 15 

Aromas do Vinho 1 10 

Enografia Brasileira 1 15 

Poda da Videira 1 48 

Total 11 193 

 
Na Tabela 1 estão descritos todas as ações e participantes 
durante o projeto Conhecendo Vinhos e Espumantes, do 
IFSC – Câmpus Canoinhas, executado em 2019. Ao total 
realizou-se 11 ações de extensão, com um total de 193 
participantes, com destaque para os cursos ‘O Básico 
Sobre Vinhos’ e ‘Aperfeiçoamento no Serviço de Vinhos’, 
com três edições realizadas ao longo do ano, e o curso 
‘Poda da Videira – 2ª edição’, com a participação de 48 
participantes. 

CONCLUSÃO 
As ações realizadas no ano de 2019 contemplam a 
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, 
reafirmando reafirma a extensão como processo 
acadêmico, e devido a grande adesão da comunidade 
interna e externa, entende-se a importância do projeto 
Conhecendo Vinhos e Espumantes, devendo inclusive, 
apresentar continuidade. 
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Palavras-Chave: Vitis vinífera L., espaldeira, manjedoura, dossel vegetativo. 
 

INTRODUÇÃO 
Os sistemas de sustentação, além de influenciar na 
ecofisiologia da planta, pode afetar a produtividade do 
vinhedo, a qualidade da uva, características sensoriais e 
fenólicas dos vinhos, assim como a ocorrência de doenças. 
A escolha do sistema de condução deve estar 
obrigatoriamente associada ao tipo de produção requerida, 
levando em consideração a facilidade de manejo, os custos 
e a capacidade da mão de obra em compreender o 
sistema, afetando diretamente a ocorrência de doenças da 
videira, entre as quais, destaca-se a antracnose (Wurz et 
al., 2019). A antracnose (Elsinoe ampelina) é responsável 
por ocasionar danos severos na produção, reduzindo 
significativamente a qualidade e quantidade de frutos em 
variedades suscetíveis. Nesse contexto, o presente 
trabalho teve como objetivo comparar dois sistemas de 
sustentação, espaldeira e manjedoura, e o seu efeito na 
incidência e severidade da doença antracnose na videira 
Sauvignon Blanc cultivada em regiões acima de 900 
metros de altitude acima do nível do mar, em Santa 
Catarina. 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado em um vinhedo 
experimental localizado no munícipio de Lages – Santa 
Catarina. Foram utilizadas plantas de Vitis vinifera L. 
variedade Sauvignon Blanc, enxertadas sobre o 
portaenxerto Paulsen 1103, implantado em 2012, em dois 
sistemas de condução, espaldeira e manjedoura. A 
avaliação foi realizada em 02/02/2018, em todas as folhas 
de três ramos medianos por plantas, e em todos os ramos 
de cada planta. A incidência da antracnose nas plantas foi 
determinada pelo número de folhas e ramos com pelo 
menos uma lesão, em relação ao número total de folhas 
avaliadas. A severidade foi avaliada aplicando a escala 
diagramática de notas. O delineamento experimental foi 
blocos ao acaso, com seis blocos, e vinte plantas por 
repetição.  Os dados das médias da incidência e da 
severidade da doença foram transformados pelo arco seno 
da raiz quadrada para normalização da distribuição 
estatística, e foram submetidas à análise de variância 
(ANOVA), com auxílio do software Sisvar 4.1. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação a incidência de antracnose nos ramos, o 
sistema de sustentação manjedoura apresentou valor de 
60,1%, enquanto o sistema de sustentação em espaldeira 
apresentou valores de 40,9%de incidência de antracnose. 
A variável severidade apresentou comportamento similar, 
apresentando 26,1% para o sistema de sustentação 
manjedoura e 10,2% para as videiras em espaldeira.  

 
 
 
 

 
 

Tabela 01 – Incidência e Severidade de Antracnose nos 
ramos da videira Sauvignon Blanc cultivada no sistema de 

sustentação manjedoura e espaldeira, Lages, safra 
2017/2018. 

Sistema de 
Sustentação 

Ramos 

Incidência 
 (%) 

Severidade 
(%) 

Safra 2017/2018         

Manjedoura 60,1 a 26,1 a 

Espaldeira 40,9 b 10,2 b 

CV (%)       10,1       12,2 

 
Os valores de incidência e severidade da antracnose nas 
folhas da videira foram inferiores aos observados nos 
ramos, no entanto, em relação ao sistema de sustentação, 
observou-se comportamento similar ao observado nos 
ramos da videira. Em relação a incidência de antracnose 
nas folhas, verificou-se valor de incidência de 41,1% para 
o sistema de sustentação manjedoura, enquanto o sistema 
de sustentação espaldeira apresentou valor de 15,1%. 
Para a variável severidade, observou-se valor de 15,5% de 
antracnose no sistema de sustentação manjedoura, 
enquanto para o sistema de sustentação espaldeira, o valor 
observado foi de 6,5% de severidade da antracnose nas 
folhas da videira Sauvignon Blanc. 

 
Tabela 02 – Incidência e Severidade de Antracnose nas 

folhas da videira Sauvignon Blanc cultivada no sistema de 
sustentação manjedoura e espaldeira, Lages, safra 

2017/2018. 

Sistema de 
Sustentação 

Folhas 

Incidência  
(%) 

Severidade 
(%) 

Safra 2017/2018         

Manjedoura 41,1 a 15,5 a 

Espaldeira 15,1 b 6,5 b 

CV (%)      18,8       20,1 

 

CONCLUSÃO 
A escolha do sistema de sustentação influencia a 
incidência e a severidade da antracnose da videira, na qual 
o sistema manjedoura resulta em maior incidência e 
severidade de antracnose na videira Sauvignon Blan. 
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Palavras-Chave: Vitis spp., resistência varietal, Bordô. 
 

INTRODUÇÃO 
A região do planalto norte catarinense pode ser 
considerada como uma região muito promissora para a 
produção de frutas de clima temperado, em especial opara 
o cultivo da videira, tanto para consumo in natura quanto 
para processamento. No entanto, as condições climáticas 
dessa região são favoráveis a muitas doenças fúngicas que 
podem reduzir significativamente o rendimento e a 
qualidade da fruta. As perdas pela ocorrência do míldio são 
um dos fatores mais restritivos para a produção de uvas no 
Brasil e no mundo (Madden et al., 2000). Essas doenças 
ocorrem em todas as regiões vitícolas, porém no Brasil 
apresentam maior incidência na região sul do país). O 
conhecimento da suscetibilidade do míldio em cultivares de 
videira com potencial de cultivo no Planalto Norte 
Catarinense tornam-se fundamentais, para que técnicos, 
pesquisadores e produtores rurais tenham embasamento 
técnico científico para orientação na hora da escolha das 
cultivares a serem implantadas, bem como, quais cuidados 
preventivos devem ser realizadas para redução das 
epidemias do míldio da videira. Nesse contexto, tem-se 
como objetivo deste estudo avaliar a suscetibilidade das 
variedades de uvas Bordô, Isabel, Niágara Branca, Niágara 
Rosa e Rubi ao míldio (Plasmopora viticola) cultivadas no 
Planalto Norte Catarinense. 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado na área experimental no 
Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Canoinhas, 
situado no Planalto Norte Catarinense. A unidade 
experimental foi implantada em agosto de 2018, com 
espaçamento de 3,0 m entre linhas e 1,20 m entre plantas. 
O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com 
quatro blocos, sendo composto por cinco plantas, sendo 
avaliado a incidência e a severidade do míldio da videira, 
nas variedades Bordô, Isabel, Niágara Branca, Niágara 
Rosada e Rubi. A avaliação ocorreu no dia 25 de fevereiro 
de 2020. A avaliação da incidência de míldio foi definida 
pelo número de folhas com ao menos um sintoma da 
doença, em relação ao número total de folhas avaliadas, 
sendo avaliados todas as folhas dos ramos das cinco 
plantas de cada parcela. A severidade do míldio foi 
realizada visualmente com auxílio de uma escala 
diagramática, sob condições de infecção natural, 
ressaltando que na área experimental não se realizou 
tratamento fitossanitário para o controle do míldio da 
videira. Os dados das médias da incidência foram 
transformados pelo arco seno da raiz quadrada para 
normalização da distribuição estatística, e foram 
submetidas à análise de variância (ANOVA) e quando 
detectadas efeitos de tratamento, procedeu-se o teste de 
comparação de médias pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade de erro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se diferenças estatisticamente significativas em 
relação a suscetibilidade ao míldio nas variedades 
avaliadas. A variedade ‘Rubi’ apresentou maior valor da 
incidência da doença (82,6%), seguido da variedade Isabel 
(76,6%), enquanto a variedade Bordô apresentou o menor 
valor para incidência da doença (14%). As variedades 
Niágara Branca e Niágara Rosada apresentaram 
comportamento similar de incidência do míldio, com 
valores observados de 47,6 e 53,9%, respectivamente. 
Em relação a severidade da doença, a variedade Bordô 
mostrou-se ser a menos suscetível a ocorrência do míldio, 
apresentando 0,9% de severidade do míldio. A variedade 
que apresentou a maior suscetibilidade ao míldio da videira 
em relação a severidade da doença, foi a Isabel, com 
18,5%, seguido da variedade Rubi que apresentou valor de 
13,9% na severidade do míldio. As variedades Niágara 
Branca e Rosada apresentaram suscetibilidade mediana 
entre as variedades avaliadas, com valores de 4,5 e 4,4% 
de severidade da doença, respectivamente. 

 
Tabela 01 – Avaliação da incidência e severidade do 

míldio da videira nas variedades Bordô, Isabel, Niágara 
Branca, Niágara Rosada e Rubi cultivada em 

Canoinhas/SC, safra 2019/2020. 

Variedade 
Incidência 

(%) 
Severidade 

(%) 
 

Bordô 14,1 c 0,9 d  

Isabel 76,6 a 18,5 a  

Niágara Branca 47,6 b 4,5 c 
 

Niágara Rosada 53,9 b 4,4 c 
 

Rubi 82,6 a 13,9 b 
 

Média (%) 54,9 8,4 
 

CV (%) 15,1 12,2 
 

 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que nas condições do Planalto Norte 
Catarinense, a variedade Bordô apresentou menor 
suscetibilidade a ocorrência do míldio da videira, enquanto 
as variedades Isabel e Rubi apresentam maior 
suscetibilidade a ocorrência do míldio, sendo necessário 
adotar medidas preventivas, a fim de evitar perdas 
qualitativas, quantitativas e econômicas. 
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Palavras-Chave: Estudantes, Empreendedorismo, Projetos. 
 

INTRODUÇÃO 
O Movimento Empresa Júnior teve destaque na França na 
década de 60, chegando ao Brasil no final da década de 
80, com o propósito de formar jovens universitários 
empreendedores. Com a criação e organização 
disciplinadas por Lei, as empresas juniores funcionam 
junto a instituições de ensino superior, sendo geridas por 
estudantes matriculados em cursos de graduação, com o 
propósito de realizar projetos e serviços que contribuam 
para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos 
alunos que delas fazem parte, capacitando-os para o 
mercado de trabalho (BRASIL, 2016). Um outro aspecto 
importante a considerar refere-se à propensão 
empreendedora entre estudantes participantes de 
empresas juniores. Ferreira e Freitas (2013) compararam 
dois grupos de alunos, integrantes e não integrantes de 
empresas juniores, apontando que os alunos de 
empresas juniores apresentam cinco médias 
significativamente superiores em itens de comportamento 
empreendedor. Nesse viés, o Instituto Federal 
Catarinense estabeleceu normas para a criação e 
funcionamento de empresas juniores. Em 2016, um grupo 
de servidores e alunos vinculados ao Curso de 
Engenharia Agronômica do IFC Campus Santa Rosa do 
Sul, submeteu projeto de extensão a um edital interno 
intitulado “Criação de uma empresa júnior”, com a 
justificativa de ser uma ação inédita na região do Extremo 
Sul Catarinense, ser mais uma fonte de oferta de 
soluções agrícolas aos produtores regionais e aprimorar 
as capacidades dos futuros Engenheiros Agrônomos, 
transformando jovens universitários em jovens 
empreendedores. Nesta oportunidade, o objetivo deste 
trabalho é mostrar à sociedade a importância da Empresa 
Júnior e perspectivas para o desenvolvimento do olhar 
empreendedor em cada estudante. 
 

METODOLOGIA 
Até chegar à etapa de desenvolvimento de projetos, um 
grupo de servidores e alunos do Curso de Engenharia 
Agronômica do IFC Campus Santa Rosa do Sul precisou 
estudar o que é uma empresa júnior, sensibilizar a 
comunidade acadêmica, construir um modelo de negócio, 
criar uma marca visual, obter um espaço para 
funcionamento, criar um estatuto e obter o CNPJ, 
conforme a legislação vigente e resolução própria do IFC. 
Após essas etapas de criação, a Empresa Júnior de 
Engenharia Agronômica – Safra Jr passou a atuar na 
prática junto a agricultores e aos coordenadores de 
projetos de pesquisa do Campus Santa Rosa do Sul. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com o planejamento e a implantação de ações, o primeiro 
projeto executado foi o de produção de mudas de açafrão, 

que contribuiu para a inclusão do primeiro capital para a 
conta da Empresa Junior. Esse projeto foi desenvolvido 
com o apoio do IFC Campus Santa Rosa do Sul, que 
disponibilizou substrato, bandejas e material de 
propagação. O projetou resultou na comercialização das 
mudas de açafrão para um agricultor da região e, no meio 
acadêmico, contribuiu para a disseminação de uma nova 
alternativa de cultivo regional. Um outro importante projeto 
foi executado com um agricultor, auxiliando-o no 
planejamento e implantação de uma pequena lavoura de 
gengibre no município de Santa Rosa do Sul. Foram feitas 
visitas a agricultores e pecuaristas da região no intuito de 
divulgar a existência da organização e as possibilidades 
de atuação. Durante o período de pandemia, decorrente 
da covid-19, três ações se destacam: 1) coletas, análise 
de solo e recomendação e calagem em duas 
propriedades localizadas no município de Morrinhos do 
Sul; 2) promoção de duas turmas de workshops sobre 
noções básicas para a produção de cerveja artesanal; 
evento 100% online; e 3)  assessoria técnica para coleta, 
análise, interpretação e recomendações técnicas para os 
setores de Olericultura, Fruticultura e Silvicultura do 
Campus e produtores rurais da comunidade de Vila Nova, 
em Santa Rosa do Sul. 
 

CONCLUSÃO 
A pandemia, o isolamento social e os trabalhos e 
atividades de ensino remotos, decorrentes da covid-19, 
interromperam as ações presenciais, mas não tiraram a 
disposição de atuação da equipe da Empresa Júnior de 
Engenharia Agronômica. Vários projetos estão em 
execução ou em perspectiva de implantação, decorrentes 
das visitas realizadas junto a produtores e de conversas 
com professores coordenadores de projetos de pesquisa 
e de extensão do Campus. Assim como os bons 
resultados colhidos com o Projeto “Produção de mudas de 
açafrão”, que gerou perspectivas de outras ações junto ao 
produtor rural espera-se, para breve, a ampliação na 
atuação em projetos de pesquisa e extensão realizados 
no IFC, relacionados à olericultura, fruticultura e 
silvicultura, produção de mudas, agroindústria, produção 
animal e vegetal. 
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Palavras-Chave: Ácaro, Apis mellifera, praga apícola, controle sanitário. 

INTRODUÇÃO 

A Varroa destructor (Anderson & Trueman, 2000) é um, 
considerado a principal praga que atacam as abelhas. Seu 
combate a nível mundial é realizado com utilização de 
acariciadas que podem ocasionar a contaminação dos 
produtos das abelhas. Como acaricidas sintéticos são 
proibidos no Brasil, os apicultores buscam alternativas 
como os óleos essenciais no controle da varroa, porém o 
custo levado desses produtos inviabiliza a sua utilização. 
Outra forma de combate a varroa é através do controle de 
larvas de zangão, devido ao ciclo de desenvolvimento da 
varroa ser muito semelhante ao tempo de desenvolvimento 
do zangão. Como o desenvolvimento da varroa se dá nas 
células de zangão e essas podem ser retiradas sem 
prejudicar o desenvolvimento da colônia. O objetivo do 
trabalho foi comparar os índices de varroa em abelhas 
adultas e os observados em células de zangão, realizando 
teste de correlação entre as metodologias. 

METODOLOGIA 

Foram analisadas a incidência do ácaro Varroa destructor 
(Anderson & Trueman, 2000), em amostras coletadas men-
salmente durante um período de 12 meses, em 04 colônias 
do apiário do IFC Campus Santa Rosa do Sul, localizado 
nas coordenadas -29°10’26” S -49°81’18” O. O índice de 
infestação de varroa em abelhas foi determinado após a 
coleta de amostras de abelhas adultas aderidas aos qua-
dros de cada colônia com o auxílio de pote transparente, 
onde após atordoamento das abelhas através do frio, foram 
adicionadas ao pote com abelhas álcool 70% e água na 
proporção 1:3, e 1 ml de detergente neutro. Para o índice 
de varroa em células de zangão das mesmas colmeias fo-
ram recolhidas amostras de células de zangão, levadas até 
o laboratório de Bromatologia e com o auxílio de pinças e 
espátula foram separadas as larvas das varroas. Para de-
terminação dos índices foi dividido o número de varroas 
pelo número de abelhas ou larvas de zangão, multiplicando 
o resultado por 100 para determinar a percentagem de in-
festação. Foram realizadas análise descritiva dos dados e 
a análise de correlação de Spearman´s pelo programa 
PAST 4.03. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na tabela 1 estão descritos os valores observados do 
índice de varroa em abelhas adultas e nas células de 
zangão, onde é observado grande diferença entre os 
índices de infestação de varroa, em abelhas adultas o valor 
médio verificado foi de 2,62%, que pode ser considerado 
como muito baixo, com valor máximo de 6,86%, porém 
quando analisada nas células de zangão a média foi de 
31,70%, e o máximo de 102,42% considerados 
extremamente alto.  O índice ideal a ser observado nas 

duas metodologias seria de 0%, o caracterizaria colônias 
sadias. 
Tabela 01 – Percentagem mínima, máxima, média, erro 
padrão e coeficiente de variação do índice de varroa em 
abelhas adultas e nas células de zangão. 

Valores 
observados 

Índice de 
varroa abelhas 

adultas 

Índice de varroa 
células de 

zangão 
 

Mínimo, % 0 2,47 

Máximo, % 6,86 102,42 

Média, % 2,62 31,70 

Erro Padrão 0,54 8,16 
Coef. Var. 79,43 99,70 

 

Fonte: Autores, 2020 

Ao analisar a correlação de Spearman´s entre as 
metodologias, fica evidenciado a baixa correlação não 
significativa (r=0,16; p=0,5585), sendo as observações 
descritas na Figura 1. A baixa correlação entre as 
metodologias confirma que a técnica da célula de zangão 
é mais indicada para expor a real situação da colônia. 
Porém, a dificuldade de sua adoção é que essas células 
não estão disponíveis em todas as épocas do ano devido 
a fatores como o frio e entrada de néctar na colônia.  
Figura 1 – Distribuição das observações do índice de 
varroa em abelhas adultas e nas células de zangão. 

Fonte:Autores,2020 

CONCLUSÃO 

Não ocorreu correlação significativa entre os índices em 
abelhas adultas e em células de zangão. A determinação 
de Varroa destructor nas células de zangão demostrou ser 
mais eficaz, devendo essa técnica ser adotada quando da 
disponibilidade de células de zangão na colônia. 
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Palavras-Chave: Bezerro, Bezerra, Búfalo, Controle Zootécnico. 
INTRODUÇÃO 

A demanda por proteína de origem animal, faz com que o 
rebanho bubalino aumente 10% ao ano (ABCB, 2019). Seja 
em condições de bom manejo produtivo, reprodutivo, 
sanitário e nutricional ou em condições extremas onde o 
ganho de bovinos não é satisfatório, os bubalinos se 
destacam pela adaptabilidade, longevidade, precocidade, 
prolificidade, rusticidade, elevada taxa de produtividade em 
leite, carne e trabalho, com taxas de natalidade superiores 
a 80% e taxa de mortalidade inferior a 3% ao ano 
(SAMPAIO NETO et al., 2001). Dentre as quatro raças 
introduzidas no Brasil, a Mediterrâneo e a Murrah são as 
que se destacam por serem menos exigentes em 
pastagem e retornarem maior produtividade de carne e 
leite devido a sua dupla aptidão. Devido ao crescimento da 
bubalinocultura torna-se imprescindível o conhecimento 
aplicado sob os índices zootécnicos, pois estes são 
importantes para auxiliar o produtor para melhorar o 
planejamento das tomadas de decisões tornando estas 
mais eficazes e objetivas (SAMPAIO NETO et al., 2001). O 
trabalho teve como objetivo acompanhar o 
desenvolvimento de bubalinos das raças Mediterrâneo e 
Murrah e avaliar o desenvolvimento dos bezerros até o 
sobreano, nos últimos onze anos em uma propriedade. 

METODOLOGIA 
Os dados dos índices zootécnicos, foram compilados de 
uma propriedade situada no município de Camaquã/RS. 
Os bubalinos, são identificados com brinco, boton e chip, 
criados em sistema rotacionado, em pastagem de 
Brachiaria brizantha cv. MG-5 na primavera/verão/outono e 
no outono/inverno/primavera em pastagem de aveia 
(Avena strigosa), azevém (Lolium multiflorum) e campo 
nativo melhorado sobressemeado com essas espécies 
vegetais. A taxa de lotação, entrada e saída dos animais 
variam de acordo com a disponibilidade e a qualidade das 
pastagens. Após anos de observação a fazenda adotou 
como padrão o peso de nascimento de 39 kg para as 
fêmeas e 41 kg para os machos, independentemente do 
grupo racial e desmamados com idade média de 205 dias. 
Foram coletadas informações de 2008 a 2019, planilhadas 
em planilhas eletrônicas para a análise de desempenho 
dos animais dentro de cada raça para a análise de 
desempenho dos animais, do nascimento ao 
desaleitamento, taxa de mortalidade considerando sexos e 
os anos. Os dados foram analisados pelo teste T ao nível 
de significância de 5%, pelo programa Past4.0 (HAMMER, 
2020). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram analisados o desempenho de 666 bezerros da raça 
Mediterrâneo e 483 bezerros da raça Murrah. Até o 
desaleitamento os bezerros sofrem consequências 
indiretas, ou seja, as matrizes reduzem a produção de leite 
em períodos de escassez que prejudica o desenvolvimento 
dos bezerros, estes sofrem também indiretamente, com a 
redução da qualidade de pastagens de sua dieta, onde 
encontram-se em uma fase de crescimento com exigência 

nutricional alta. O ano do nascimento também influenciou, 
de acordo com as condições climáticas, estando 
diretamente ligada a oferta quantitativa e qualitativa das 
forragens, causando impacto direto no desenvolvimento 
dos animais (BOCCHI, 2003). Não houve diferença 
significativa (P>0,05) entre machos e fêmeas da raça 
Mediterrâneo para o peso ao desaleitamento. A menor 
média para o peso de desaleitamento para os bezerros foi 
em 2014, sendo 167,34 e 175,67kg para fêmeas e machos, 
respectivamente. Vale ressaltar que os machos são mais 
pesados do que as fêmeas, exceto nos anos de 2009, 2010 
e 2017, embora não haja diferença (P>0,05) significativa. 
Já para a raça Murrah, as fêmeas foram superiores aos 
machos para o peso ao desaleitamento nos anos de 2011 
(P=0,001) e 2013 (P=0,03). Em 2019 registrou-se a menor 
média de peso ao desaleitamento para machos, sendo 187 
kg, sendo que para fêmeas a menor média foi em 2014, 
185,48kg. A taxa de mortalidade verificada nas raças 
Mediterrâneo e Murrah para machos foi de 1,20 e 2,27% e 
para fêmeas 0,6 e 1,45%, respectivamente. Todas as 
mortes de bezerros ocorreram antes do desaleitamento, 
nas safras 2010/2011, 2017/2018, e concentraram-se entre 
as sextas-feiras e as segundas-feiras. Vale ressaltar que 
nestes anos ocorreu a troca dos funcionários responsáveis 
pela parte agropecuária e estes não tinham conhecimento 
prévio do setor e não realizavam as rondas a campo nos 
finais de semana. 

CONCLUSÃO 
Os bubalinos são alternativa de criação, embora ainda haja 
poucas informações estes animais apresentam bom 
desenvolvimento.  
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Palavras-Chave: Glycine max (L.) Merrill, Intoxicação, Saturação. 
 

INTRODUÇÃO 
 
A soja [Glycine max (L.) Merrill] é uma oleaginosa com 
ampla importância econômica no Brasil (CONAB, 2019). 
Em Santa Catarina, o seu cultivo está expandindo por 
causa do preço, decréscimo da área cultivada de milho e 
opção de rotação de cultura com arroz irrigado. No entanto, 
há algumas limitações, principalmente no Sul Catarinense, 
visto que os solos são favoráveis a inundação e possuem 
origem hidromórfica, que podem afetar o desenvolvimento 
da planta. Diante disso, o objetivo deste estudo é avaliar a 
utilização de bioestimulantes na cultura da soja em 
resposta ao estresse hídrico. 
 

METODOLOGIA 
 
O experimento foi realizado no IFC – Campus Santa Rosa 
do Sul, no ano agrícola 2019/20 em casa de vegetação, 
utilizando delineamento inteiramente casualizado, 
esquema fatorial (3x6) e seis repetições. O fator A 
sucedeu-se por três períodos de regimes hídricos (sem 
inundação, inundação por 1 e 5 dias); e o fator B pela 
aplicação foliar dos seguintes bioestimulantes, 
representados pelos nomes comerciais e as respectivas 
doses: Amino Arginine® (2000 mL ha-1), Biomol® (250 mL 
ha-1) e Fertiatcyl Pós® (1000 mL ha-1). As unidades 
experimentais foram compostas de vasos plásticos com 
volume de 3 L, preenchido com solo classificado como 
Gleissolo Melânico e por duas plantas de soja em cada. A 
cultivar utilizada foi a Nidera 5959 IPRO, GMR 5,9 e hábito 
de crescimento indeterminado. Os tratamentos do fator A 
foram estabelecidos quando as plantas estavam em 
estádio V2, por meio da aplicação de lâmina d’água 1 cm 
acima do nível do solo. Os tratamentos do fator B foram 
aplicados 24 horas após o término dos períodos de 
estresse hídrico, por meio de pulverizador costal, pontas 
tipo leque 110.015 e volume de aplicação de 150 L ha-1. A 
variável analisada foi intoxicação aos 20 dias após o 
tratamento dos bioestimulantes, determinada visualmente 
conforme escala percentual, onde 0 representa ausência 
de sintomas de intoxicação e 100% a morte completa das 
plantas. Os dados obtidos foram submetidos a análise de 
variância (p≤0,05) e as médias comparadas pelo Teste de 
Tukey (p≤0,05), com auxílio do programa SISVAR®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Observou-se interação estatística para a variável avaliada 
(Tabela 1). Para os tratamentos bioestimulantes Amino 
Arginine®, Fertiactyl Pós® e Biomol®, verificou-se valores de 
intoxicação de plantas superior aos 5 dias de inundação 

quando comparado ao período 0 (Tabela 1). Já a 
testemunha, não obteve diferença significativa em relação 
aos dias de inundação. Acreditava-se que o uso desses 
produtos poderia incrementar a tolerância das plantas de 
soja ao excesso hídrico, porém não foi constatado tal 
resultado nesse estudo. Inclusive, curiosamente, na 
comparação entre bioestimulantes, observou-se efeito 
maior de intoxicação nas plantas submetidas ao tratamento 
Amino Arginine® aos 5 dias de inundação, comparada aos 
demais tratamentos. 
 
Tabela 01 – Intoxicação de plantas de soja submetidas a 
diferentes regimes de inundação (0,1 e 5 dias) relacionado 
a aplicação de bioestimulantes, avaliado aos 20 dias após 
a aplicação dos produtos 

Tratamentos Regimes de inundação (dias) 

 0 1 5 

Testemunha 0,00 a A 1,33 a A 3,33 a B 
Amino Arginine® 1,17 b A 4,67 b A 15,17 a A 
Fertiactyl Pós® 2,22 b A 3,17 ab A 5,00 a B 
Biomol® 0,00 b A 1,33 ab A 4,83 a B 

CV (%)  34,75  

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, e 
maiúscula, na coluna, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey (p≤0,05). Fonte: Autor, 2019. 
 
Hipotetiza-se que o uso de Amino Arginine® auxiliou na 
produção de substâncias tóxicas, visto que o solo saturado 
de água favorece a diminuição na concentração de 
oxigênio, bem como a respiração anaeróbica ou glicolítica, 
produzindo apenas 2 ATP e substâncias tóxicas para a 
planta, que podem ser acumuladas nos tecidos vegetais, 
evoluindo para posterior degradação. Outra possibilidade é 
por causa de sua composição com aminoácidos, que em 
intensa quantidade e junto a situação de estresse, a planta 
pode ter desenvolvido uma reação de hipersensibilidade, 
assim formando compostos derivados nocivos, agravando 
a intoxicação (TAIZ; ZIEGER, 2017). 
 

CONCLUSÃO 
 
A utilização dos biofertilizantes Amino Arginine®, Fertiactyl 
Pós® e Biomol® não incrementaram a tolerância ao excesso 
hídrico na cultura da soja. 
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Palavras-Chave: Ornamental, esfera de musgo, Sedum morganianum. 
 

INTRODUÇÃO 
As plantas suculentas possuem a capacidade de 
armazenar água em seus tecidos em grandes quantidades 
e, consequentemente, conseguem sobreviver em 
ambientes áridos e secos por longos períodos 
(CAVALCANTE et al., 2013). A presença dessas plantas 
nos lares brasileiros tem sido impulsionada pela baixa 
necessidade de manejo em geral (regas e outros cuidados) 
e facilidade de adaptação às condições edafoclimáticas, 
além da beleza como ornamental. Para aproveitar-se 
dessa expansão, que cria opção de renda, e também 
demonstrar esse cenário à comunidade do Instituto Federal 
Catarinense do Campus Santa Rosa do Sul (IFC/SRS) foi 
implantado o projeto denominado “Plantas suculentas: 
cultivo, experimentação e 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 kokedamas (técnica japonesa 
de cultivo sem vasos, onde a planta é envolvida dentro de 
uma esfera de musgo e substrato, podendo ficar 
suspensas ou serem colocadas em suportes, utilizadas 
para decoração). O objetivo desse resumo será apresentar 
as atividades referentes a essa última ação desenvolvida 
no projeto. 
 

METODOLOGIA 
A oficina para construção de kokedamas foi oferecida ao 
público presente na 3º AGROTEC (Exposição Tecnológica 
da Agricultura familiar), evento realizado no dia 23 de 
novembro de 2019, no IFC/SRS. Primeiramente efetuou-se 
a inscrição dos interessados pela prática, totalizando turma 
de 20 pessoas. Na sequência realizou-se a apresentação 
do objetivo do projeto integrado de ensino, pesquisa e 
extensão, banco de espécies, cuidados básicos para o 
cultivo de plantas suculentas e procedimento teórico para 
a construção dos kokedamas. Imediatamente após, cada 
participante teve a oportunidade de montar na prática seu 
próprio kokedama, utilizando os recursos disponíveis pelos 
proponentes da atividade, tais como: mudas de diferentes 
espécies, areia, substrato, musgo, fio de sisal e utensílios 
domésticos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para a criação das kokedamas, inicialmente cada 
participante escolheu uma planta suculenta. Na sequência, 
foi feita uma mistura de substrato (húmus, terra e cinza), e 
areia, com inserção em água para criar uma espécie de 
bola que associou as raízes da planta nesse novo 
ambiente. Em continuidade utilizou-se musgo para 
envolver o arranjo formado, levemente pressionando para 
garantir a fixação do musgo. Para finalizar utilizou-se o fio 
de sisal, passando o mesmo em todos os lados da bola 
para formar o suporte de macramê, que possibilita a 
suspensão aérea das kokedamas. A ministrante também 
apresentou os cuidados básicos para manutenção, como 
escolha de locais com boa luminosidade e controle de 

umidade. Ainda, indicou algumas espécies que melhor se 
adaptam com o uso da técnica (Figura 01). 
 
Figura 01 – Espécies vegetais (Echeveria sp., 
Pachyphytum sp. e Sedum morganianum), utilizadas para 
a construção de kokedamas. IFC/SRS, 2019. 

  
Fonte: Autor, 2019. 
 
Na oficina foram construídas várias combinações, 
destacando-se o contentamento envolvido na prática e a 
beleza ornamental da técnica de criação de kokedamas 
(Figuras 02 e 03). Além disso, também foram 
proporcionadas informações adicionais para agregação de 
valor ao produto final.  
 
Figura 02 – Atividade prática de ensino-aprendizagem 
para construir kokedamas, integrando os participantes. 
IFC/SRS, 2019. 

 
Fonte: Autor, 2019. 
 
Figura 03 – Kokedamas, técnica de cultivo de plantas 
dentro de uma esfera de musgo, envolvida com fio de sisal. 
IFC/SRS, 2019. 

 
Fonte: Autor, 2019. 
 

CONCLUSÃO 
A oficina para construção de kokedamas é uma ferramenta 
de ensino/aprendizagem associada com atividade de 
socialização, gerando formação de conhecimento, 
oportunidade de alternativa de renda e agregação de valor 
às plantas suculentas. 
 

REFERÊNCIAS 
CAVALCANTE, A; TELES, M.; MACHADO, M. Cactos do 
Semiárido do Brasil – Guia ilustrado. Campina Grande: 
INSA, 2013. 103 p. 

ISSN: 2526-4044   p.  904 de 986

mailto:olienrilindo@gmail.com


9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

CULTIVO DE ALFACE COM DIFERENTES TIPOS DE COBERTURA DE SOLO 

 

Ester Cristina Ricken1, Ana Cristina Fernandes Duarte2, Jefferson Coelho Catão 
Júnior3, Ezaquiel Alves de Oliveira4, Marcos Iserhardt de Araújo5, Geraldo 

Muzeka6, Octavio Henrique Viana7  
Instituto Federal Catarinense / Campus Santa Rosa do Sul / 1ester.ricken@outlook.com 

/2anacristinafduarti@hotmail.com/3jeffersoncatao@outlook.com/4ezaquielvida@gmail.com/5marcosaraujo.eng.agronomo
@gmail.com/6geraldo.muzeka@ifc.edu.br/7octavio.viana@ifc.edu.br  

 
Palavras-Chave: Cobertura de solo, Lactuca sativa L., mulching. 
 

INTRODUÇÃO 
A cultura da alface possui grande importância econômica 
no Sul do Brasil. É a hortaliça folhosa mais importante no 
mundo sendo consumida, principalmente, in natura na 
forma de saladas (SALA; COSTA, 2012). A cobertura de 
solo auxilia na conservação de umidade e temperatura no 
mesmo, redução plantas daninhas e evita o contato das 
folhas com o solo. Neste caso, foi utilizado 3 diferentes 
coberturas de solo, sendo estes: mulching de plástico 
preto, palhada de arroz e testemunha. O objetivo é avaliar 
a produção da alface em diferentes tipos de coberturas de 
solo em ambiente protegido. 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido de março a junho de 2018 em 
ambiente protegido, no setor de horticultura do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – 
Campus Santa Rosa do Sul. Experimento conduzido em 
delineamento experimental, com 2 repetições (sendo uma 
a campo aberto e uma em estufa) de blocos ao acaso 
composto por 3 tratamentos: T1: mulching de plástico 
preto, T2: palhada de arroz (5 cm) e T3: testemunha com 
solo descoberto. Canteiros com área total de 5m x 1,5m e 
divididos em três partes iguais de 1m x 1,5m com intervalo 
de 1 metro entre os canteiros e espaçamento 25cm x 25cm 
entre plantas. Ao final do ciclo (48 dias após o transplante) 
foram avaliadas altura de plantas, número de folhas e 
massa verde (g) por planta de alface. Para cada repetição 
foram coletadas 12 plantas, pesados em balança analítica 
de precisão, medidos com régua milimétrica e realizada 
contagem de folhas. Para medida da altura, foi posicionado 
a régua entre as folhas e ergueu-se uma destas para 
verificar sua altura. Não houve retirada de folhas velhas, 
porém na palhada ocorreu o controle de plantas daninhas 
remanescentes. Na sequência, os dados de massa verde 
(g) foram tabelados e submetidos a análise de variância e 
teste de comparação de médias com Tukey a 5% de 
significância no software Action Stat. Além de realizar 
análise descritiva de altura de plantas e número de folhas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados de peso apresentaram diferença significativa 
entre os tratamentos. O tratamento T1 (mulching) diferiu 
estatisticamente de T2 (palhada de arroz) para variável 
peso de alface, onde T1 foi superior a T2. Entre T1 e T3 
não houve diferença estatística. Entre T2 e T3 também não 
houve diferença (Tabela 1). O mulching de plástico preto 
cria um microclima no solo, auxilia na conservação de 
umidade e temperatura no mesmo, reduz a emergência de 
plantas daninhas, evita o contato das folhas com o solo, 
propiciando maior quantidade de folhas, melhor 
desenvolvimento e precocidade da cultura, tornando mais 
rentável ao produtor. Em ambas as variáveis, altura de 
plantas e número de folhas, o tratamento utilizando a 
técnica de mulching apresentou resultados superiores aos 

demais. A altura atingida para o tratamento ao final do ciclo 
foi de 21,5 cm e 17 folhas/planta. 
 
Tabela 01 – Variável massa verde (g) do cultivo de alface 
em estufa. 

Tratamento Massa verde 
(g)* 

Desvio 
Padrão 

Mulching 453,3 a 62,9 

Testemunha 377,0 ab 105,3 

Palhada 349,7 b 118,5 
*Letras diferentes representam diferença significativa pelo teste de 
Tukey a 5%. 
 

 
Figura 01 – Altura de plantas de alface submetidas a 
diferentes tipos de cobertura de solo. 

 
Figura 02 – Número de folhas por planta de alface 
submetidas a diferentes tipos de cobertura de solo. 

CONCLUSÃO 
Plantas de alface submetidas à cobertura de solo pela 
técnica de mulching apresentaram maior peso, maior 
número de folhas e maior altura do que quando em 
cobertura por palhada. O mulching apresentou médias 
superiores mesmo numa condição em que a testemunha 
recebeu controle de ervas daninha, porém não diferindo 
estatisticamente. 
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INTRODUÇÃO 
Diante da pandemia devido ao COVID-19, a utilização de 
ferramentas tecnológicas e digitais vem sendo a alternativa 
de diversas áreas para a divulgação de conhecimentos, o 
Grupo de Estudos em Abelhas (GEA) do IFC Campus 
Santa Rosa do Sul buscou essas ferramentas digitais como 
o canal de YOUTUBE, FACEBOOK e INSTAGRAM, como 
ferramentas de informações sobre abelhas, sejam estas 
solitárias eussociais e sociais. A divulgação digital tem sido 
realizada com publicações e vídeos sobre diversos temas 
relacionados a apicultura e meliponicultura e conservação 
de abelhas. Este trabalho tem o objetivo de divulgar as 
ações do GEA-IFC para aprimorar conhecimentos. 

METODOLOGIA 
Para a divulgação das atividades, manter contato com 
apicultores, meliponicultores, alunos servidores do IFC e 
comunidade externa, foram criados os canais de 
comunicação digitais no YOUTUBE (Grupo de Estudos em 
Abelhas - GEA), INSTAGRAM 
(@apicultura_e_meliponicultura) e FACEBOOK (Apicultura 
e Meliponicultura IFC- Campus Santa Rosa do Sul) que já 
estava disponível desde o ano de 2018. Semanalmente o 
Grupo de Estudos em Abelhas (GEA-IFC) posta textos e 
vídeos informativos sobre abelhas nestes canais. Todo o 
material é produzido pelos alunos bolsistas e voluntários, 
sob supervisão dos Orientadores. Nos vídeos são tratados 
os mais diversificados temas: receitas de alimentação 
artificial proteica e energética para abelhas, produção de 
iscas para capturar abelhas nativas, controle de 
Pseudohypocera kerteszi e Megaselia scalaris, resultados 
dos projetos de pesquisas e intervenções de extensão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As divulgações nesses canais até o dia 16 de setembro de 
2020, abrangeu no FACEBOOK 721 membros, no 
INSTAGRAM 842 seguidores, no YOUTUBE 65 inscritos, 
postados 16 vídeos com 934 visualizações e 37,6 horas de 
exibição. Essas mídias eletrônicas são a forma que o 
GEA_IFC encontrou para manter as informações 
circulando. Também essas mídias tem integrado o GEA-
IFC a outros grupos de outras instituições que estudam 
abelhas, aumentando a rede de contatos de informações. 
Na figura 1 é apresentado o banner do GEA-IFC no 
FACEBOOK com a denominação de Apicultura e 
Meliponicultura IFC – Campus Santa Rosa do Sul. 

Figura 01: Banner do FACEBOOK do Apicultura e 
Meliponicultura IFC- Campus Santa Rosa do Sul  

 
Fonte: autor 

Na figura 2 pode ser observado os “thumbnails” dos vídeos 
postados pelo no YOUTUBE. 

Figura 02: Thumbnails dos vídeos postados no YOUTUBE 
- Grupo de Estudos em Abelhas GEA. 

 
Fonte: autor 

Na figura 3 demonstra o print da tela do canal do 

INSTAGRAM - @apicultura_e_meliponicultura 

Figura 03: Print de telas do INSTAGRAM das publicações 
do - @apicultura_e_meliponicultura 

 

CONCLUSÃO 
As mídias eletrônicas têm contribuído a propagação do 
conhecimento sobre abelhas, com a divulgação de 
atividades, muitas pessoas começaram a acompanhar o 
Grupo de Estudos em Abelhas demonstrando interesse na 
criação e conservação das abelhas. 
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Palavras-Chave: Herbicida, Armazenamento, Aplicação. 
 

INTRODUÇÃO 
A soja (Glycine max L. Merrill) possui ampla importância 
econômica para o Brasil. No entanto, a ocorrência de 
plantas daninhas prejudica seu potencial produtivo e um 
dos manejos realizado é o controle químico, por meio da 
aplicação de herbicida (EMBRAPA, 2013). Diante disso, o 
objetivo do trabalho é avaliar o armazenamento da Atrazina 
em pulverizador e a fitotoxicidade na cultura da soja. 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido no IFC – Campus Santa Rosa 
do Sul, com delineamento experimental de blocos 
casualizados, com 5 tratamentos e 4 repetições. Os 
tratamentos foram os seguintes: aplicação de Glifosato em 
pulverizador sem resíduos (GL); aplicação de Glifosato em 
pulverizador com resíduos de Atrazina, sem intervalo de 
tempo (GL+AT); aplicação de Glifosato em pulverizador 
contendo resíduos de 12 horas de Atrazina (GL+AT/12h); 
aplicação de Glifosato em pulverizador com resíduos de 24 
horas de Atrazina (GL+AT/24h); e testemunha (TEST). Os 
tratamentos foram aplicados quando as plantas estavam 
em estádio fenológico V6 e a dose dos herbicidas conforme 
a recomendação da bula. A cultivar utilizada foi a Nidera 
5959 IPRO. A variável analisada foi a fitotoxicidez, aos 5, 
10, 15 e 20 dias após a aplicação dos tratamentos, 
determinada visualmente, com base em escala percentual, 
no qual 0 representa ausência de sintomas e 100% a morte 
das plantas. Os dados foram submetidos a análise de 
variância (p<0,05) e as médias comparadas por meio do 
teste de Tukey (p<0,05), com auxílio do software SISVAR®. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados demonstram que conforme o aumento do 
tempo de armazenamento a fitotoxicidade aumentou 
(Figura 1). Isto se deve as propriedades físico-químicas do 
herbicida Atrazina, visto que é moderadamente solúvel em 
água, o tempo de meia vida pode variar de semanas até 
meses e ainda pode ser influenciável pelo pH e luz 
(KUMAR, et al., 2014). Contudo, estima-se que o pH da 
água utilizada no preparo da calda seja neutro, deste 
modo, não há interferência no desempenho do herbicida. 
Já o armazenamento da calda ocorreu em ambiente 
escuro, evitando a fotodegradação. 
 

Figura 01 – Fitotoxicidade na cultura da soja 

 
Fonte: Os Autores, 2019 

Durante o período de avaliação observou-se que, em geral, 
o nível de fitotoxicidade diminuiu na maioria dos 
tratamentos (Tabela 1). No 5 DAA verificou-se altos níveis 
de fitotoxidez entre GL+AT/24h e GL+AT/12h, diferindo 
estaticamente dos demais tratamentos. Nas avaliações 10 
DAA e 15 DAA observou-se início da rebrota. No 20 DAA, 
GL+AT não obteve diferença significativa entre TEST, GL 
e GL+AT/12h, e GL+AT/12h não diferiu de GL+AT/24h. Isto 
se deve à alta capacidade da cultura em emitir brotações e 
ramificações, em virtude de apresentar hábito de 
crescimento indeterminado (FARIAS et al. 2019).  
 
Tabela 01 – Avaliação de fitotoxicidade aos 5, 10, 15 e 20 

dias após a aplicação dos tratamentos em relação ao 
tempo de armazenamento do resíduo de Atrazina 

Tratamento 5 DAA 10 DAA 15 DAA 20 DAA 
GL+AT/24h 57,50a 91,00a 84,00a 35,00a 
GL+AT/12h 41,25a 71,25a 61,75a 31,25ab 

GL+AT 25,00b 26,75b 10,00b 9,50bc 
GL 0,00b 0,00b 0,00b 0,00c 

TEST 0,00b 0,00b 0,00b 0,00c 

CV % 59,13 48,89 61,15 74,05 
DMS 32,99 41,66 35,78 25,29 

*Dados seguidos por letras iguais, na coluna, não diferem entre si, 
segundo teste de Tukey, com 5% de significância. 
DAA – dias após a aplicação. 

Fonte: Os Autores, 2019 
 

CONCLUSÃO 
A aplicação de Glifosato em pulverizador com resíduos de 
Atrazina ocasiona fitotoxicidade na cultura da soja e os 
sintomas são mais severos conforme maior o tempo de 
armazenamento em tanque. 
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Palavras-Chave: Phaseolus vulgaris L., Herbicida, Recuperação.  
 

INTRODUÇÃO 
 
A cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) possui ampla 
importância econômica. No entanto, a ocorrência de 
plantas daninhas pode reduzir a produtividade, 
principalmente se acontecer no período inicial de 
emergência. Uma das alternativas de manejo para plantas 
daninhas é a utilização de herbicidas seletivos. Apesar 
disso, ainda há possibilidade de ocasionar fitotoxidez, visto 
que a cultura apresenta alta suscetibilidade (OLIVEIRA, et 
al. 2013). Diante disso, o objetivo do trabalho é avaliar a 
aplicação de fertilizante organomineral e sua eficácia para 
redução da fitotoxicidade em feijoeiro. 
 

METODOLOGIA 
 
O estudo foi realizado no IFC – Campus Santa Rosa do 
Sul, com delineamento de blocos inteiramente 
casualizados, em quatro repetições e três tratamentos. Os 
tratamentos foram os seguintes: Bentazona (Basagran® 
600) + Óleo mineral (Orix®) (T1); Bentazona (Basagran® 
600) + Óleo mineral (Orix®) + Bioestimulante (Aminoagro 
Mol®) (T2); e Testemunha (T3), seguindo as respectivas 
doses: Basagran® 1,2 L ha-1; Orix® 800 g ha-1 e Aminoagro 
Mol® 1 L ha-1. A aplicação dos tratamentos foi realizada em 
estádio R5. A variável analisada foi a fitotoxicidade, aos 5, 
10 e 15 dias após aplicação dos tratamentos, determinada 
visualmente com base em escala percentual, em que 0 
corresponde  a ausência de fitotoxicidez e 100% a morte 
das plantas. Os dados foram submetidos a análise de 
variância (p<0,05) e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A análise de fitotoxicidade (Figura 1), demonstrou que a 
aplicação de Aminoagro Mol® junto ao herbicida Bentazona 
apresentou menor fitotoxicidez (Tabela 1). O uso do 
bioestimulante permitiu a redução da fitotoxicidez, 
principalmente nas primeiras avaliações, em virtude da 
ação de contato do herbicida Bentazona. Desta forma, há 
translocação limitada na planta e não possui efeito residual 
no solo, bem como rápido metabolismo pelas plantas 
tolerantes (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2011). A recuperação 
das plantas ocorreu de forma gradativa, mesmo sem 
aplicação do Aminoagro Mol®. No entanto, a utilização 
deste organomineral proporcionou desempenho superior, 

evidenciando interação benéfica no auxílio da redução da 
fitotoxicidade. 
 
Figura 01 – Fitotoxicidade observada na cultura do feijão  

 
Fonte: Os Autores, 2019. 

 
Tabela 01 – Análise de fitotoxicidez realizada aos 5, 10 e 

15 dias após aplicação dos tratamentos. 
Tratamentos 5DAA 10DAA 15 DAA 

T1 64,45 a 62,10 a 33,70 a 
T2 33,45 b 30,87 b 26,87 b 
T3 0 c 0 c 0 c 

CV (%) 13,69 13,69 9,09 
DMS 9,67 9,20 3,98 

*Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (p<0,05). 
DAA – Dias após aplicação dos tratamentos. 

Fonte: Os Autores, 2019. 
 

CONCLUSÃO 
 
O fertilizante Aminoagro Mol® reduziu a fitotoxicidade na 
cultivar de feijão BRS Esplendor causada pelo uso do 
herbicida Bentazona. 
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Palavras-Chave: Orysa sativa, Elemento estrutural, Alternativa de controle. 
 

INTRODUÇÃO 
O arroz é uma das principais culturas anuais de verão 
cultivada na região do Extremo Sul Catarinense. No 
entanto, diversos fatores podem afetar a produtividade, 
com destaque a ocorrência de doenças fúngicas. Por isto, 
busca-se alternativas de controle visando minimizar os 
impactos ambientais, sendo um aliado o uso de elementos 
benéficos, como o silício (Si), que traz efeitos positivos às 
plantas, visto que induz à resistência ao ataque de pragas 
e doenças (MONTES et al., 2015). Diante disso, o objetivo 
do trabalho é avaliar a aplicação de silício para reduzir a 
incidência de doenças fúngicas em duas cultivares de arroz 
utilizadas no Extremo Sul Catarinense. 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado no IFC – Campus Santa Rosa 
do Sul, com delineamento de blocos casualizados em 
esquema fatorial 2x2 com 4 repetições. O fator A composto 
por duas cultivares (SCS 116 Satoru e SCS 122 Miura). O 
fator B constituiu-se da aplicação e ausência de Si, por 
meio do produto comercial Silimáx® 10%. O plantio foi 
realizado por meio do transplante de mudas em estádio 
V2/V3 e a aplicação de silício quando as plantas estavam 
em estádio V5/V6, com auxílio de pulverizador costal e 
dosagem de 1 kg ha-1. A variável analisada foi a incidência 
de doenças, por meio do aplicativo AFSoft® que realiza a 
quantificação de doenças fúngicas  em porcentagem, 
através de imagens, onde 100% considerou-se folha sadia, 
ou seja, sem incidência de doenças, e 0 morte da folha. A 
avaliação sucedeu-se aos 5, 10 e 15 dias após a aplicação 
do fator B. Os dados foram submetidos a análise de 
variância (p<0,05) e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade, com auxílio do software 
SISVAR®. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação a incidência de doenças, verificou-se que não 
houve interação entre as cultivares e silício nas primeiras 
avaliações. Contudo, a partir da 3ª avaliação, aos 15 dias, 
observou-se efeito do Si (Tabela 1). Isto ocorreu em virtude 
das plantas de arroz serem acumuladoras de Si, tendo em 
vista que 90% da absorção ocorre na parte aérea. Além 
disso, a absorção aumenta com o aumento da produção de 
massa seca (OLIVEIRA, 2009). Durante o período de 
análise notou-se pequena incidência de doenças fúngicas 
(Figura 1), em razão de ser uma área de primeiro cultivo. 
Geralmente, na região ocorre alto índice de patologias na 
floração até o final do ciclo, sendo mais frequente a 
ocorrência de brusone e mancha parda. Outro fator é a 
temperatura favorável para o desenvolvimento destas 
doenças, entre 20° a 30ºC. Entretanto, no período de 

desenvolvimento do experimento a temperatura estava 
mais amena, ou seja, desfavorável a ocorrência destas 
doenças (NUNES, 2013). 
 

Tabela 01 – Avaliação da incidência de doenças em 
relação a aplicação de silício aos 5, 10 e 15 dias 

Fator Silício 5DAA 10DAA 15DAA 

Com silício 99,75 a 99,60 a 98,38 b 
Sem silício 99,87 a 99,75 a 98,83 a 

CV % 0,58 0,52 0,33 
DMS 0,65 0,58 0,36 

* Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem 
significativamente entre si pelo Teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. DAA – Dias após aplicação dos tratamentos. 

Fonte: Os Autores, 2019. 
 

Figura 01 – Incidência de doenças em duas cultivares de 
arroz relacionado a aplicação de silício 

 
Fonte: Os Autores, 2019. 

CONCLUSÃO 
A utilização de silício, nas condições edafoclimáticas da 
região em estudo, é capaz de reduzir a incidência de 
doenças fúngicas nas cultivares SCS Satoru e SCS 122 
Miura.   
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INTRODUÇÃO 

Inúmeras espécies vegetais nativas, possuem potencial 
bioativo, e seus usos e propriedades foram acumulados ao 
longo dos séculos, tornando prática generalizada a 
utilização para as mais diversas doenças (SILVA et al., 
2013). Essas plantas ocorrem em todos os Biomas 
existentes no Brasil, e coexistindo com as abelhas nativas 
durante toda a evolução. Conforme Rosa et al. (2019) as 
abelhas já ocorriam a mais de 60 milhões de anos, 
utilizando as inflorescências as resinas produzidas pelas 
plantas na alimentação (néctar e pólen) e proteção dos 
ninhos (própolis, geoprópolis e óleos) sejam de abelhas 
nativas sociais, eussociais, solitárias. O objetivo desse 
trabalho foi relacionar as plantas bioativas estudadas por 
Silva et al. (2013) como a observação da visitação e a 
coleta de materiais pelas abelhas nestas plantas. 

METODOLOGIA 

O Grupo de Estudos em Abelhas (GEA-IFC) do Instituto 
Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, realizou 
consultas bibliográficas sobre plantas bioativas, e 
observaram a visitação por abelhas e a coleta de néctar e 
pólen ou resina, em diversos horários e dias esporádicos 
durante dois meses em áreas de ocorrência natural das 
plantas bioativas. Com auxílio de uma planilha na qual 
continham os nomes comuns de 15 plantas 
comprovadamente bioativas ou com potencial (Silva et al., 
2013) e consultando imagens disponíveis na WEB, foram 
coletadas as informações e realizadas observações da 
presença de abelhas nas plantas e qual material estava 
sendo coletando. Após a coleta dos dados esses foram 
planilhados e realizada uma análise de frequência de 
presença e do material coletado. O trabalho não objetivou 
classificar as espécies de abelhas mas observar a 
presença destas nas plantas  o material coletado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das plantas bioativas com potencial validado 
cientificamente, visitadas tem destaque o Alecrim do 
campo (Baccharis dracunculifolia DC./ Vernonia nudifora 
(Less.) H.Rob.) o Assa peixe (Symphyotrichum squamatum 
(Spreng.) G.L.Nesom) e a maria-mole (Senecio brasiliensis 
(Spreng.) Less.) que foram visitadas por abelhas sociais, 
solitárias e eussociais com coleta de néctar, pólen e 
resinas. Sendo que estas bioativas seriam as 
recomendadas para o plantio com o objetivo de fornecer 
alimentação para as abelhas. As bioativas Centelha 
(Centella asiatica (L.) Urb.), Erva de bicho (Polygonum 
hydropiperoides Michx.) e Marcela (Achyrocline 
satureioides (Lam.) DC) não foram avistadas abelhas 
coletando material, sendo essas plantas não aconselhadas 
o seu cultivo quando o objetivo do apicultor ou 

meliponicultor é a alimentação de abelhas. A não 
observação de visitação de abelhas em planta bioativa 
específica, não significa que essa não seja atrativa para a 
abelha, cada espécie vegetal tem seu posicionamento do 
nectário floral, algumas mais superficiais que facilita a 
coleta do néctar e outras mais profundas que dificultam a 
coleta, como também fluxo de néctar diferenciado na 
quantidade e no horário, como relatado por Wiese (1985), 
podendo as abelhas dar preferência por plantas bioativas 
com maior fluxo de néctar e nectários florais de mais fácil 
acesso. 

 Tabela 01 – Tabela descritiva das espécies vegetais 
bioativas visitadas pelas abelhas sociais, solitárias ou 
eussociais, número de abelhas em visitação e material 
coletado polén e néctar (P/N) e resinas (R) 

 
Espécie vegetal 

Abelhas 
Sociais 

Abelhas 
Solitárias ou 
Eussociais 

P/N R P/N R 
Alecrim do campo 8 5 10 8 
Almeirão do campo 5 0 10 0 
Assa peixe 10 3 10 2 
Cambarazinho 2 0 1 0 
Carqueja 0 0 2 0 
Caruru-amargoso 3 0 4 0 
Centela 0 0 0 0 
Erva de bicho 0 0 0 0 
Hortelã brava 0 0 2 0 
Marcela 0 0 0 0 
Maria-mole 8 0 9 0 
Pega pega 3 0 2 0 
Picão-branco 1 0 4 0 
Poejo 3 0 4 0 
Sete sangrias 1 0 2 0 

Fonte: Os autores. 

CONCLUSÃO 
As plantas bioativas têm potencial de serem exploradas 
pelos apicultores e meliponicultores como fonte de 
alimento para as abelhas. 
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INTRODUÇÃO 

As abelhas da espécie Apis mellifera L., são insetos socias 
capazes de realizar a termorregulação, mantendo a 
temperatura de seus ninhos como verificado por Anastácio 
et al. (2012). Com a implantação de uma colônia de 
abelhas monitorada 24 horas pelo Centro de Informação de 
Recursos Ambientais e de Hidrometereologia (CIRAM) no 
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, 
sendo esses dados disponibilizados ao público através do 
site Apis Online, foram coletados dados semanalmente 
com o objetivo de observar a capacidade de 
termorregulação das abelhas Apis mellifera L., tomando 
como referência o trabalho de Malerbo-Souza e Silva 
(2011) que observaram que a temperatura mínima para as 
abelhas começarem a forragear é acima de 12,42°C.  

                     METODOLOGIA 

Foram coletados dados de hora em hora da temperatura 
ambiente e interna da colônia nos meses de julho a 
setembro de 2020, disponibilizados para o público no site 
Apis OnLine 
(http://ciram.epagri.sc.gov.br/apicultura/monitor-
colmeias.jsp) de uma colônia de abelhas Apis mellifera L.  
localizada no Instituto Federal Catarinense Campus Santa 
Rosa do Sul, nas coordenadas latitude: -29.095, longitude: 
-49.8133 e altitude de 12m. Os dados foram reunidos em 
planilha eletrônica e organizados pela temperatura 
ambiente abaixo de 12ºC n=286) e acima de 12ºC (n=985) 
para analisar a capacidade de termorregulação das 
abelhas no interior da colônia. Os dados foram analisados 
pelo programa estatístico PAST 4.03. (HAMMER, 2020). 

            RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando a tabela 1, através das médias dos meses de 
julho, agosto e setembro de 2020, quando as temperaturas 
externas estiveram abaixo de 12°C as abelhas foram 
capazes de manter a termorregulação da colônia, 
corroborando com o observado por Anastácio et al. (2012). 
A menor temperatura ambiente observada foi de 0,7ºC 
enquanto na colônia a menor temperatura observada foi de 
27,3ºC e a máxima de 34,7 °C, próximos aos 35°C 
considerados como temperatura ideal para o 
desenvolvimento das crias (TAUTZ, 2009). Também é 
observado em temperaturas acima de 12°C as abelhas 
manteram a temperatura interna máxima próximo aos 
35°C, com valor de 35,9°C. Fica evidente a capacidade de 
termorregulação da colônia pelas abelhas, como principal 
objetivo de desenvolvimento das larvas. Para realizar a 
termorregulação as abelhas utilizam dois mecanismos 
diferentes conforme a necessidade, quando há 
temperaturas baixas essas formam “clusters” e vibram o 

corpo próximo ás larvas em desenvolvimento, já quando 
ocorre temperaturas altas que podem ocasionar o 
derretimento de cera sobre as crias, as abelhas formam 
correntes de ar batendo as asas fora da colônia e borrifam 
água sobre as crias para manter essas hidratadas. 

Tabela 1 – Número de observações de temperatura ambi-
ente abaixo e acima dos 12°C, valores de mínima e má-
xima, erro padrão (EP), variância (Var), desvio padrão (DP) 
e coeficiente de variação (CV) da temperatura ambiente e 
interna da colônia de Apis mellifera L. 

 T° Abaixo de 12°C T° Acima de12°C 
 

Colônia  Ambiente  Colônia  Ambiente  

N 286 286 985 985 

Min 27,3 0,7 30,9 12,1 

Max 34,7 12 35,9 33,3 

Média 32,12 8,59 34,0 17,30 

EP 0,08 0,17 0,03 0,13 

Var 1,97 8,57 0,81 16,47 

DP 1,40 2,93 0,90 4,05 

CV 4,37 34,08 2,65 23,46 

Fonte: Autor 

                    CONCLUSÃO 

As abelhas foram capazes de realizar a termorregulação 
interna da colônia na amplitude térmica observada, 
mantendo-a mais estável para o benefício do 
desenvolvimento larval. 
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Palavras-Chave: Abelha, larvas de abelhas, ovoposição, temperatura. 

INTRODUÇÃO 
Em uma colônia de abelhas Apis mellifera L. a rainha 
determina a produtividade e o desenvolvimento, com sua 
genética, através de seus feromônios e também da sua 
idade, podendo viver até cinco anos, porém com floradas 
intensas e condições climáticas favoráveis, as rainhas são 
estimuladas a oviposição constante, não realizando 
diapausa, levando ao desgaste da abelha mãe (WIESE, 
1985). Por isso quando comparamos rainhas jovens (até 
um ano), com rainhas velhas (mais que um ano), as jovens 
desempenham melhor a ovoposição, sendo mais 
prolíferas, com menor mortalidade de ovos e larvas. 
Segundo Pereira (2006), a vida útil da rainha é de um ano, 
por isso atualmente se recomenda a substituição anual, ou 
até mesmo a cada ciclo produtivo. No extremo sul 
Catarinense, são encontrados diversos apicultores, mais 
tecnificados que realizam apicultura migratória, como 
também pequenos apicultores que retiram o mel para 
consumo próprio. Em levantamento realizado pelo Grupo 
de Estudos em Abelhas - IFC, em 2017 foram declaradas 
5.200 colônias na região, sendo que 48% dos apicultores 
realizavam a troca de rainha, e esses relataram a 
dificuldade da aquisição de rainhas melhoradas. Com o 
objetivo de testar a técnica de produção de rainhas foram 
realizados testes para observar o índice de nascimento de 
rainhas larvas enxertadas. 

METODOLOGIA 

Foram utilizadas larvas de um dia para a produção de 
rainhas, essas retiradas de uma colônia matriz, escolhida 
por meio de seleção por comportamento higiênico e pela 
postura regular da rainha matriz, o caixilho escolhido foi 
encaminhado a sala de transferências onde  a  temperatura 
foi mantida entre 32 e 36 ºC e umidade relativa do ar entre 
60 a 70%, para conservação das larvas. As rainhas foram 
produzidas das larvas selecionadas, utilizando o método de 
transferência de larvas Doolitte, o método consiste na 
transferência de larvas operárias, de até 24 horas, dos 
alvéolos, retirado da colônia matriz, para cúpulas de 
acrílico, fixadas em sarrafos, que são encaixados nos 
caixilhos, e recebem uma gota de geleia real e água 
destilada, na proporção 1:1 em seu fundo, essas foram 
colocadas em colônia mini recria iniciadora que foram 
orfanadas 24 horas antes de ser introduzido o quadro com 
as transferências. Após dois dias da transferência foram 
observadas se as larvas foram aceitas. Após nove dias da 
transferência das larvas, foi realizado o manejo de retirar 
as realeiras da colônia mini recria, e as realeiras foram 
realocadas verticalmente em vidros de 20 mL, identificados 
e encaminhadas para estufa incubadora DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxigênio) com temperatura de 34°C ± 2°C e 
umidade 60% ± 10%, mantendo as condições ideais, junto 
ao manejo foi realizada a avaliação de emergência das 

rainhas. Para verificar a eficácia da técnica foram 
realizadas três baterias de enxertia.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A técnica apesar de ser muito utilizada, apresenta 
dificuldades na sua execução, como pode ser observado 
na tabela 1, em que na média apenas 6,59% das larvas 
enxertadas se tornaram rainhas, que emergirão em torno 
de 11 dias após a transferência para a DBO. 

Tabela 01 – Número de larvas enxertadas, número de 
realeiras puxadas e número e percentagem de rainhas 
emergidas por bateria de testes 

Baterias Número de 
larvas 

enxertadas 

Número 
de 

realeiras 
puxadas 

Número 
de rainhas 
emergidas 

Percentagem 
de rainhas 
emergidas 

1 33 16 11 33,33 
2 264 54 25 9,46 
3 264 16 1 0,37 

Total 561 86 37 6,59 
Fonte: Os autores. 

Durante o processo ocorreu muita rejeição de larvas, 
principalmente pela distância do apiário até a sala de 
transferência, essa distância deve ser o mais próxima da 
sala de transferência para evitar a mortalidade das larvas 
por desidratação e até mesmo pelo excesso de 
movimentos do quadro de cria, que pode ocasionar o 
afogamento da larva pelo alimento presente no alvéolos. 
Outro fator importante é a temperatura do ambiente no 
momento da enxertia, na primeira bateria realizada no dia 
27 de abril a mínima observada foi de 21° e a máxima 31°C, 
observando uma emergência de 33,33%, na segunda 
bateria realizada no dia 05 maio a temperatura mínima foi 
de 14°C e a máxima de 22°C, sendo que a emergência de 
rainhas caiu para 9,46%; já terceira bateria foi realizada no 
dia 15 de maio em que a temperatura ambiente mínima foi 
de 6° e máxima de 19°C, ocasionando a menor aceitação 
das enxertias, 0,37%. 

CONCLUSÃO 

A técnica tem que ser aprimorada e fatores externos como 
temperatura tem que ser observadas no momento da 
enxertia. 
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Palavras-Chave: capital social, valorização da comunidade, qualidade de vida, produção de alimentos 
saudáveis. 
 

INTRODUÇÃO 
Com os aportes do Edital 130/2018, de apoio aos Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) nos Campi do IFC, e da parceria 
com a Prefeitura de Santa Rosa do Sul foi possível a 
implantação da horta comunitária na Vila Nova no 
município de Santa Rosa do Sul. Por estar em fase inicial, 
a horta está tendo um papel mais integrativo, com a 
produção voltada para o consumo próprio dos membros da 
comunidade. Considerando esses aspectos, o projeto tem 
por objetivo consolidar a horta comunitária, como um 
embrião de um APL, tendo por foco a qualificação no 
âmbito da gestão solidária e nos circuitos curtos de 
comercialização, tendo em vista que a comunidade é 
composta por famílias de pequenos agricultores, que foram 
assentados no local há trinta anos (REINKE, 2009). 

 

METODOLOGIA 
A metodologia empregada é baseada nos princípios da 
pedagogia da alternância por articular educação e trabalho, 
teoria e prática, visando à formação integral do jovem e o 
desenvolvimento local, possibilitando a reflexão-ação em 
diferentes espaços: da escola, da família, da comunidade 
e do trabalho. (ANTUNES, MASSUCATTO, BERNARTT, 
2014). Desse modo, na dimensão do ensino será 
propiciada qualificação à comunidade e, na medida do 
possível, aos alunos do Campus; na dimensão da 
extensão, os discentes e docentes do IFC/SRS estreitarão 
os vínculos com os assentados da Vila Nova e com 
Instituições parceiras; na dimensão da pesquisa, será 
incentivada a elaboração de no mínimo dois trabalhos de 
conclusão de curso sobre gestão solidária e circuitos curtos 
de comercialização. A horta possui uma área atual de 
1.750 m2, onde são cultivadas hortaliças, como alface 
crespa, cenoura, beterraba, cebolinha, alho e capuchinha.  

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A implantação da horta comunitária serviu como um 
embrião para a criação de um APL. Este projeto tem 
proporcionado a agregação da comunidade, contribuindo 
para a ampliação do capital social, a melhoria da qualidade 
de vida, tendo em vista a produção de alimentos saudáveis 
e de base agroecológica, e a promoção de geração de 
renda, a partir das vendas de kits agroecológicos, ervas 
medicinais e condimentares. Em consequência, a horta 
contribuiu para a valorização da comunidade, bem como 
aproximou os vínculos com a prefeitura municipal, que 
apoiou fortemente o projeto, doando materiais para a 
implantação, como o terreno onde está situada a horta, 
palanques, tintas para a pintura e telas para a instalação 
das cercas. Os membros ativos, ao participarem das 
atividades da horta, desfrutam de momentos de lazer, de 
interação e, o que promoveu melhorias no convívio entre 
os moradores da comunidade. O consumo dos produtos 

produzidos proporciona melhorias na qualidade da 
alimentação e, por consequência, da saúde. 
 
 

CONCLUSÃO 
As interações com as entidades, organizações e empresas 
parceiras estão inserindo os assentados da Vila Nova nas 
redes de agricultores familiares como, por exemplo, na 
Rede Ecovida de Agroecologia, visando a certificação da 
horta. Também proporcionou a aproximação da 
comunidade dos docentes e discentes do Campus 
IFC/SRS, como também estreitou os vínculos com a 
prefeitura municipal. As vivências, trocas e parcerias com 
outros agricultores facilitou a compreensão do significado 
da gestão cooperativa e da construção dos mercados, de 
modo a unir a parte teórica sobre esses temas com a sua 
viabilidade prática, tendo por referência os princípios da 
Pedagogia da Alternância. 
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Palavras-Chave: Zea mays L., Fertilizantes, Remediação. 
 

INTRODUÇÃO 
A cultura do milho (Zea mays L.) possui ampla importância 
econômica, no entanto a ocorrência de plantas daninhas é 
um fator limitante de produtividade. Uma das alternativas 
para o controle destas é o uso de herbicida 2,4-D, que pode 
ser ministrado até o estádio V4 da cultura. Contudo, é 
necessário cuidados no manejo, visto que aplicações 
tardias podem causar fitotoxicidade. Em todas as fases de 
desenvolvimento, a cultura possui alta sensibilidade à 
ocorrência de estresses, bióticos e abióticos, como é o 
caso de toxidez pelo uso de produtos químicos (PICOLI 
JÚNIOR, 2011). Uma possibilidade para remediar a 
fitotoxicidade oriunda do uso de herbicidas, é o uso de 
bioestimulantes. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a fitotoxicidade causada na cultura do milho, após a 
ação de bioestimulantes junto ao herbicida 2,4-D. 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido no IFC – Campus Santa Rosa 
do Sul, com delineamento de blocos ao acaso em esquema 
fatorial (3x2+1) com 4 repetições. O fator A compreende 3 
bioestimulantes, Fertiactyl®, Agro Mos® e Crop+® e o fator 
B as doses de 1 e 2 L ha-1 de cada produto comercial, 
conforme recomendação. A cultivar de milho utilizada foi a 
BM 855 PRO2 de ciclo precoce. Os tratamentos foram 
aplicados quando as plantas estavam em estádio V7, junto 
ao herbicida 2,4-D. A variável analisada foi fitotoxicidade 
aos 7, 14, 21, e 28 dias após aplicação dos tratamentos e 
analisado visualmente em escala percentual, onde 0 foi 
atribuído a ausência de sintomas e 100 a morte das 
plantas. Os sintomas avaliados foram: folhas retorcidas, 
crescimento anormal do caule e plantas mal formadas 
(SEVERINO et al., 2006). Os dados foram submetidos a 
análise de variância (p<0,05) e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey (p<0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Não houve interação entre os fatores doses e 
bioestimulante (Tabela 1). Entretanto, ao observar a ação 
de cada produto individualmente, o Fertiactyl® mostrou 
maior redução da fitotoxidez, diferenciando 
estatisticamente dos demais produtos, em todo o período 
de avaliação e considerando os sintomas citados por 
Severino et al. (2006) (Figura1). Hipotetiza-se que isto 
tenha ocorrido em razão da composição do Fertiactyl®, que 
visa prover ácido húmicos e fúlvicos, bem como oferece 
nutrição as plantas. Desta forma, estas substâncias estão 
disponíveis para auxiliar a plantas em situações de 
intoxicação e estresses (NASCIMENTO, 2018).  
 
 

Tabela 01 – Análise de fitotoxicidade após aplicação de 
bioestimulantes junto herbicida 2,4-D na cultura do milho 

Fatores 7DAA 14DAA 21DAA 28DAA 

Dose 0,37ns 0,00 ns 0,32ns 0,41ns 

Bioestimulantes 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dose* bioestimulante 0,00 0,00 0,00 0,00 

CV (%) 24,35 30,61 41,95 23,56 

Bioestimulantes 7DAA 14DAA 21DAA 28DAA 

Fertiactyl® 13,98b 6,17b 11,48b 39,57b 
Crop+® 21,01a 28,04a 33,48a 62,09a 

Agro Mos® 21,80a 25,54a 35,93a 72,81a 
Testemunha 0,00c 0,00b 0,00b 0,00c 

DMS 6,28 8,31 15,42 18,67 
ns = teste P não significativo (p<0,05). Médias seguidas de mesma 
letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
DAA - Dias após aplicação dos tratamentos. 

Fonte: Os Autores, 2019. 
Figura 01 – Sintoma de fitotoxicidade após uso de 

herbicida 2,4-D na cultura do milho 

 
Fonte: Os Autores, 2019. 

CONCLUSÃO 
A utilização do bioestimulante Fertiactyl® mostrou-se mais 
eficiente na remediação da fitotoxicidade causada pela 
aplicação de 2,4-D. 
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Palavras-Chave: Oryza sativa, herbicida, Indutores de crescimento vegetal, Dynbac, Amino Arginine. 
 

INTRODUÇÃO 
O arroz é um dos alimentos mais importantes na nutrição 
humana, visto que é a base alimentar de mais de 3 bilhões 
de pessoas, sendo o terceiro cereal mais cultivado no 
mundo, com uma produção de cerca de 782 milhões ton. 
de grãos em casca (FAO, 2018). Diversos fatores limitam o 
potencial de produtividade da cultura do arroz, destacando-
se a incidência de plantas daninhas, em que, a maior 
dificuldade é seu controle sem danificar a cultura. Dentre 
os diversos produtos de ação herbicida, alguns são 
indicados à cultura, porém sem controle efetivo das 
daninhas devido a resistências das mesmas. Diante disso, 
é importante buscar novos produtos que possibilitem o 
controle dessas e que causem o mínimo de danos a cultura 
de interesse. Uma das alternativas é a utilização de 
bioestimulantes para diminuir os danos do produto na 
cultura do arroz. Sendo assim, o presente trabalho teve por 
objetivo verificar o uso de bioestimulantes visando atenuar 
a fitotoxidade causada pelo herbicida Carfentrazone sobre 
a variedade de arroz IRGA 424RI. 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na área experimental do 
Instituto Federal Catarinense campus Santa Rosa do Sul, 
em um Gleissolo (EMBRAPA, 2004), no período de agosto 
a fevereiro de 2019. O delineamento utilizado foi blocos 
casualizados, com 4 repetições e 6 tratamentos, sendo 
eles: Testemunha; Dynbac (50g/200L ha); Amino Arginine 
(3L/200L ha); Carfentrazone (0,125L/200L ha); Dynbac + 
Carfentrazone (50g+0,125L /200L ha); Amino Arginine + 
Carfentrazone (3L+0,125L/ 200L ha), acrescentando o 
Óleo mineral Nimbus (1L/200L) as caldas com 
Carfentrazone. A área foi preparada com as técnicas para 
implantação do arroz pré-germinado. A cultivar utilizada foi 
a IRGA 424 RI, utilizando-se 120 kg/ha de sementes. Os 
tratamentos foram aplicados em estádio V5 sem a 
presença de lâmina de água com auxílio de pulverizador 
costal. As avaliações realizadas foram: fitotoxidade 
(avaliada 15 dias após tratamento, usando escala de 0 = 
sem fito e 100 = morte das plantas), altura de plantas (fita 
métrica), número de perfilhos (contagem simples em 5 
plantas) e produção. Os dados obtidos foram submetidos a 
análise de variância (ANOVA) e posteriormente, 
submetidos a teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para as variáveis analisadas houve resposta aos 
tratamentos (Tabela 1), em que o uso do produto 
Carfentrazone se mostrou com potencial de injúrias a 
cultura do arroz, observado pela menor altura de plantas e 
elevada fitotoxidade, mesmo com a utilização dos 
bioestimulantes. Contudo, a produção final não houve 
diferenças estatísticas. 

Tabela 01 – Valores médios de altura de plantas (Alt.), 
número de perfilhos (N°P), fitotoxidade aos 15 Dias Após 
Tratamentos (15 DAT) e Produção (P) 

 Alt. NºP 15 DAT P (t/ha) 

Testemunha 46,65a 3,15a 0,00a 709,33a 
Dynbac 42,60a 3,45a 0,00a 699,78a 
Amino 
Arginine  

45,50a 2,90ab 0,00a 764,3a 

Carfentrazone 28,85b 1,20c 82,00b  506,84a 
Carfentrazone 
+ Dynbac  

27,80b 1,05c 82,50b  568,44a 

Carfentrazone 
+ Amino 
Arginine  

26,60b 1,75bc 82,7 b  539,60a 

CV (%)  8,80 23,08 13,56  28.22 

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Fonte: Autores, 2020. 

Em estudo desenvolvido por Langaro et al. (2016) 
aplicando herbicidas de diferentes mecanismos de ação 
em plantas de arroz, obtiveram como resposta a elevada 
fitotoxidade e redução na altura de plantas para o herbicida 
carfentrazone-ethyl, cujo modo de ação é o mesmo do 
herbicida Carfentrazone (inibidores da PROTOX), 
confirmando os dados obtidos no experimento. Para a 
produtividade, Feijó (2016) não observou redução 
relacionada a aplicação de saflufenacil, herbicida inibidor 
da PROTOX, corroborando com os resultados obtidos. 

CONCLUSÃO 
O uso de bioestimulantes na fase inicial não apresenta 
resultados significativos quanto a diminuição da 
fitotoxidade do herbicida Carfentrazone, entretanto, a 
aplicação desse não reduz estatisticamente a produção 
final nas condições do estudo. 
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Palavras-Chave: Brachiaria, Massa Verde, Panicum. 
 

INTRODUÇÃO 
A produção animal baseada em pastagem é a forma mais 
econômica e ambientalmente amigável existente. Contudo, 
a inadequação dos manejos impostos é uma prática 
recorrente: manejar a pastagem com altura 
excessivamente baixa diminui a superfície fotossintética, e  
impossibilita o acúmulo de reservas pela planta, 
promovendo a degradação da pastagem. Em 
contrapartida, manter alturas demasiadamente elevada 
ocasiona perda de forragem por senescência excessiva e 
maior deslocamento do animal para selecionar sítios de 
pastejo com qualidade adequada. Portanto, estipular a 
produção de massa verde em diferentes alturas de manejo 
é fundamental para estabelecer parâmetros primordiais de 
manejo, que servem de subsídios ao produtor. Portanto, o 
objetivo do trabalho foi averiguar a correlação entre 
diferentes alturas de manejo e a produção de massa verde 
dos gêneros Brachiaria e Panicum.   

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido na Área de Agrostologia do 
Campus Santa Rosa do Sul, de maio até novembro de 
2017. Num Gleissolo, foram estabelecidas parcelas de 15 
m² para o plantio de cultivares de Brachiaria brizantha (cv. 
Marandu; cv. MG15 Braúna; cv. MG5 Vitória e cv. MG4) e 
de Panicum maximum (cv. Aruana; cv. MG 12 Paredão e 
cv. Atlas), as parcelas foram determinadas aleatoriamente, 
com duas repetições por cultivar e previamente corrigidas 
conforme análise de solo. A cada 28 dias as cultivares eram 
avaliadas, para isso através de um quadro amostral de 50 
cm x 50 cm alocado aleatoriamente na parcela (evitando a 
bordadura) a altura da forragem foi medida em cinco 
pontos, para obtenção de um valor médio. Em seguida a 
forragem contida no quadro era cortada (até altura de 
resíduo que garanta o rebrote) acondicionadas em sacos 
de papel e pesados em balança de precisão para 
determinar o peso verde de cada amostra e, 
posteriormente, a massa verde de forragem (MVF) em kg 
ha-1. Os dados foram analisados utilizando o software 
PAST 3.x.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As cultivares de Brachiaria brizantha obtiveram maior 
correlação (0,56) entre a produção de MVF (kg ha-1) com 
as alturas crescentes (cm) do que as cultivares de Panicum 
maximum (-0,15). A produção média de MVF das cultivares 
de Brachiaria brizantha foi 14.128 kg ha-1 com média de 
altura de 61,66 cm. Já para as cultivares de Panicum 
maximum a produção média de MVF foi de 10.101 kg ha-1 

com média de altura de 67,64 cm. As equações estimadas 
de regressão não se ajustam aos modelos (Figura 1). 
Fagundes et al. (2005) observaram valores superiores de 
produção de matéria seca de forragem para diversos 
cultivares de Brachiaria brizantha.  
Um dos possíveis motivos à produção inferior de massa 

encontada, se deve a estacionalidade produtiva desses 

ateriais, conforme Pedreira & Mattos (1981) é possível 
constatar a distribuição média da produção anual em 87% 
no verão e 13% no inverno. Conforme Jank et al. (2013) as 
cultivares do gênero Panicum são exigentes no manejo de 
pastejo, principalmente pelo acentuado e precoce 
alongamento do colmo, característica que pode explicar a 
baixa produção de massa obtida. 
  

 

 
Figura 01 – Relação entre a altura de corte (cm) e a massa 
verde de forragem (kg ha-1) de cultivares de Brachiaria (a) 
e de Panicum (b). 

 

CONCLUSÃO 
Não foi possível correlacionar as alturas da pastagem com 
a produção de massa verde de forragens tropicais dos 
gêneros Brachiaria e Panicum. 
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Palavras-Chave:     Valorização   de   resíduos   de   cervejaria,   Agricultura   orgânica,   Adubos   fermentados.     
  

INTRODUÇÃO   
Um  dos  maiores  problemas  no  processo  produtivo         
cervejeiro  é  relacionado  à  geração  de  resíduos  sólidos,          
como,  o  bagaço  de  malte,  muitas  vezes  inutilizados  e           
descartados  no  meio  ambiente.  Este  resíduo  possui  resto          
de  casca  e  polpa  de  malte  rico  em  fibras  e  proteínas,             
servido  como  fonte  de  nutrientes  para  o  solo,  melhorando           
o  crescimento  e  rendimento  das  plantações.  Isso  explica          
também  o  motivo  pelo  qual  este  material  é  utilizado  como            
suplemento  alimentar  para  animais  (JUNKES,  CAMPOS,        
2013).  Este  resíduo  pode  ser  valorizado,  servindo  para  o           
desenvolvimento  de  um  adubo  orgânico  fermentado  com         
Microrganismos  Eficientes  (ME)  do  tipo  Bokashi  (HOMMA,         
2003).  O  objetivo  deste  trabalho  é  o  de  produzir  adubo            
fermentado  tipo  Bokashi  através  da  valorização  bagaço         
do  malte,   resíduos  gerados  por  uma  cervejaria  artesanal          
de  Imbituba  -  SC  e  observar  a  porcentagem  de  resíduo  de             
cervejaria   que   melhor   se   adapta   ao   preparo   do   adubo.   
  

METODOLOGIA   
Para  a  produção  do  ME  (microrganismos  eficientes),  foi          
realizada  a  cocção  de  500  gramas  de  arroz  branco  sem            
sal  e  tempero  .  Logo  após  o  resfriamento,  o  arroz  cozido             
foi  adicionado  em  uma  embalagem  plástica  fechada,  com         
entrada  de  ar,  permanecendo  por  4  (quatro)  dias  em  uma            
temperatura  aproximada  de  25   o C.  Na  sequência,  a  coleta           
dos  ME  que  estavam  presentes  na  superfície  do  arroz  foi            
realizada  manualmente,  com  uma  colher  de  plástico  e          
adicionado  em  uma  garrafa  PET  com  1  (um)  Litro  de  água             
sem  cloro  e  200  gramas  de  açúcar  mascavo,  para           
promoção  da  fermentação.  O  conjunto  permaneceu        
fermentando  por  10  (dez)  dias  em  temperatura         
aproximada  de  25   o C.  Na  embalagem  foi  introduzida  uma           
válvula  de  escape  para  saída  dos  gases  que  são          
formados  no  processo  de  fermentação.  Após  esse        
período,  1  (um)  Litro  do  líquido  com  o  ME  foi  adicionado  a              
diferentes  formulações  de  adubo: 1.  60%  de  farelos  de           
soja  ou  trigo,  20%  de  esterco  de  aves,   15%  de  resíduos             
de  cervejaria  e  5%  de  outros  produtos  como  pó  de  rocha             
e  calcário  dolomítico.   2.  50%  de  farelos  de  soja  ou  trigo,             
20%  de  esterco  de  aves,   20%  de  resíduos  de  cervejaria            
e  10%  de  outros  produtos.   3 .  40%  de  farelos  de  soja  ou             
trigo,  20%  de  esterco,   30%  de  resíduos  de  cervejaria  e            
10%  de  outros  produtos.  Foi  realizado  um  estudo  das           
características  físicas  (odor,  textura  e  coloração)  com  o          
objetivo  de  verificar  qual  a  melhor  porcentagem  de          
resíduos  de  cervejaria  em  que  o  adubo  se  apresentava           
em  melhores  características  de  estabilidade  de  matéria         
orgânica,  menor  teor  de  umidade  e  menos  odor  de  cada            
uma   das   formulações   (1,2,3)   

RESULTADOS   E   DISCUSSÃO   

Foi  observado  que  a  formulação  1,  contendo  apenas  15%           
de  bagaço  de  malte,  foi  a  que  possibilitou  o  processo            
fermentativo  mais  adequado  para  a  formulação  do         
Bokashi,  apresentando-se  como  um  composto  orgânico        
estável,  onde  há  diminuição  de  odores  fortes  e  uma           
textura  mais  porosa,  conforme  pode  ser  visualizado  no          
desenvolvimento  das  plântulas  de  alface   (Lactuca  sativa),         
que  se  desenvolveram  frente  as  3  formulações  de         
Bokashi  em  relação  ao  solo  sem  este  tipo  de  adubo            
(Figura  1  a).  Também  observa-se  que  a  umidade  é  um            
dos  fatores  que  influenciam  muito  na  demanda  de         
oxigênio.  A  ausência  de  oxigênio  devido  a  alta  umidade           
do  bagaço  do  malte,  componente  de  matéria  orgânica          
torna  o  processo  anaeróbio,  provocando  a  geração  de          
odores   desagradáveis.   
Figura    01   –    Observação   das   diferenças   de   crescimento   
de   alface    ( Lactuca   sativa)    em   solo   arenoso   quartzoso,   
sem   mistura   de    adubo   tipo   bokashi   (a)   e   com   adubação   
com   Bokashi   15%   na   formulação   (50%   solo   arenoso   
quartzoso   e   50%   adubo   fermentado   tipo   bokashi   (b).   

CONCLUSÃO   
Existe  viabilidade  do  emprego  do  bagaço  de  malte  para  a            
produção  do  adubo  Bokashi  como  fonte  alternativa  de          
fornecimento  de  matéria  orgânica,  sendo  que  neste        
estudo,  o  percentual  de  resíduo  mais  adequado  para          
produção  do  Bokashi  foi  de  15%.  Esse  fato  ocorre  devido            
à  elevada  umidade  do  resíduo  que  dificulta  a  fermentação           
e  gera  odores  desagradáveis.  Fazem-se  necessários  mais         
estudos  para  avaliar  o  potencial  de  crescimento  de          
plântulas  de  alface   (Lactuca  sativa)  com  essa  formulação          
de  15  %  de  bagaço  do  malte  no  adubo  fermentado  tipo             
bokashi   
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INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, o uso de plantas suculentas como 
ornamental cresceu nos lares brasileiros, destacando-se a 
espécie Echeveria elegans, conhecida como rosa-de-
pedra, que apesar da possibilidade de multiplicação por 
sementes, tem sua propagação feita, principalmente, de 
estacas foliares. Nesse contexto, o uso de produtos à base 
de auxina, fitohormônio responsável pelo alongamento 
celular e promoção do crescimento, potencializa o 
enraizamento e propagação da espécie, porém os produtos 
comerciais elevam os custos de cultivo. Sabe-se que a 
hortaliça espinafre (Spinacia oleracea) e a planta daninha 
tiririca (Cyperus sp.) são espécies com elevada 
concentração de auxina, gerando o questionamento se a 
utilização de extratos dessas plantas possa beneficiar o 
enraizamento de plantas suculentas.  Assim, o objetivo 
desse trabalho foi avaliar o enraizamento inicial da rosa-de-
pedra em resposta a utilização de diferentes extratos 
vegetais. 

 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
pertencente ao IFC Campus Santa Rosa do Sul durante o 
mês de agosto e setembro de 2020. O delineamento 
experimental adotado foi inteiramente casualizado, com 
oito repetições. As unidades experimentais constituíram-se 
de vasos plásticos com capacidade volumétrica de 90 ml, 
os quais continham substrato composto de turfa, areia, 
cinza de arroz e fibra de coco. Previamente a realização do 
experimento, retirou-se de plantas adultas de Echeveria 
elegans, folhas selecionadas com tamanho e peso 
aproximados (1,91 gramas), para posteriormente utilizá-las 
para propagação pelo método de estaquia.  Os tratamentos 
enraizadores foram: extrato de tiririca (Cyperus sp.); extrato 
de espinafre (Spinacia oleracea); vinagre de maça; Forth 
enraizador® e testemunha (água). Para obtenção dos 
tratamentos, quanto as espécies vegetais, utilizou-se de 
material triturado da planta, enquanto que o enraizador 
comercial e vinagre de maça foram usadas as quantidades 
indicadas na Tabela 1, todos acrescidos em 1000 ml de 
água. Posteriormente, as folhas foram imersas nas 
soluções, respectivas para cada tratamento, durante dez 
minutos. Após esse período, efetuou-se o plantio nos 
vasos. Aos 30 dias após a utilização dos tratamentos, 
retirou-se as plantas dos vasos e realizou-se a contagem 
do número de raízes e avaliação de massa seca com 
auxílio de balança de precisão. 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 número de raízes, que a utilização do 
enraizador comercial promoveu os maiores valores da 
variável (Tabela 1). Já os demais tratamentos não 

apresentaram diferença em relação a testemunha. Embora 
não tenha sido quantificado o teor de auxina disponibilizado 
pelos tratamentos, hipotetiza-se que a oferta dos níveis 
auxínicos dos extratos vegetais, para promover o melhor 
enraizamento na espécie, foi menor que o produto 
comercial. Ainda, outros fatores também podem estar 
relacionados, como o tempo de imersão das estacas 
foliares utilizadas nesse estudo ou a própria sensibilidade 
da espécie. Exemplifica-se o caso da utilização do extrato 
de tiririca que não apresentou efeito benéfico no 
enraizamento para a espécie Hylocereus undatus 
(BINSFELD et al., 2019), mas demonstrou-se promissora 
para Physalis angulata (KOEFENDER et al., 2007). 
 
Tabela 01 – Número de raízes e Massa seca (gramas) de 
Echeveria elegans em resposta a utilização dos 
enraizadores, avaliado aos 30 dias após a aplicação. 

Tratamento Dose1 NR MS (g)NS 

Extrato de tiririca  107g  6,9 b2 0,011 
Extrato de espinafre 237g 7,2 b 0,011 
Vinagre de maça 45 ml 7,0 b 0,010 
Forth enraizador® 100 ml  10,2 a 0,010 
Testemunha  7,4 b 0,010 

CV (%)  24,8 21,3 
1 Quantidade usada para preparar 1000 ml de solução; 
2 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). NS – não 
significativo. Fonte: Autor, 2020. 
 
A variável massa seca não diferiu entre os tratamentos 
(Tabela 1). As estacas possuem reservas de carboidratos 
e sustâncias nitrogenadas que servem como precursores 
para a formação das novas estruturas da planta. Assim, 
como as estacas foliares foram padronizadas, houve 
comportamento similar na formação inicial das brotações. 
Espera-se que a medida que o enraizamento for 
estabelecido no substrato ao longo do tempo, possíveis 
diferenças entre os tratamentos possam ser detectadas, 
porém o estudo concentrou-se apenas na fase inicial do 
enraizamento. 

 
CONCLUSÃO 

O enraizador comercial foi benéfico para o enraizamento 
inicial da Echeveria elegans, enquanto que a utilização dos 
extratos a base de tiririca, espinafre e vinagre de maça não 
foram eficientes para o desenvolvimento de raízes iniciais 
na espécie. 
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Palavras-Chave: Alimentação, Direito dos animais, Veganismo. 
 

INTRODUÇÃO 
Veganos são aqueles que buscam evitar todas as formas 
de exploração e crueldade para com os animais, seja para 
uso na alimentação, em roupas ou em qualquer outro 
propósito (THE VEGAN SOCIETY, 2020). Logo, estes não 
consomem produtos de origem animal, como carne, 
laticínios, ovos e mel, nem aqueles que tenham sido 
produzidos a partir de um corante ou aditivo de origem 
animal, por exemplo. O consumo de alimentos 
vegetarianos e veganos tem crescido rapidamente. No 
Brasil, uma pesquisa do IBOPE Inteligência mostrou o 
crescimento do interesse da população em geral por 
produtos veganos. Nesta pesquisa, 55% dos entrevistados 
declararam que consumiriam mais produtos veganos se 
esses estivessem melhor identificados, enquanto 60% 
afirmou que compraria caso estes produtos tivessem o 
mesmo preço dos quais costumam consumir (SVB, 2018). 
No Reino Unido houve um crescimento de 360% no 
número de veganos entre os anos de 2005 e 2015. Já nos 
Estados Unidos, o número dobrou entre 2009 e 2015 
(WVEGAN, 2018). No entanto, em cidades do interior do 
Brasil, informações sobre o veganismo ainda são pouco 
difundidas, havendo pouca disponibilidade de produtos 
industrializados para esse público. Diante disso, este 
projeto objetivou verificar a disponibilidade de alimentos 
processados de origem vegana em supermercados da 
região de Canoinhas-SC, e mensurar o sobrepreço 
cobrado por estes produtos em relação aos seus similares, 
produzidos de forma convencional. 
 

METODOLOGIA 
Foram realizadas visitas em 9 supermercados da região de 
Canoinhas-SC, entre os dias 19 e 27 de fevereiro de 2020. 
Nestas visitas foram coletadas informações sobre os 
alimentos processados de origem vegana comercializados 
no município e região, seus respectivos preços, bem como 
o preço dos seus similares, produzidos de forma 
convencional. Em seguida, foi mensurado o sobrepreço 
cobrado por esses alimentos processados de origem 
vegana, a partir da diferença média de preço entre as 
opções veganas e convencionais de cada produto. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os alimentos processados de origem vegana identificados 
nos supermercados da região de Canoinhas-SC foram: 
banana passa, bolacha, cookie, cookie integral, granola, 
maionese, pão integral e rosquinha. Estes produtos 
apresentaram preço médio similar aos convencionais. 
Neste sentido, as únicas exceções foram a maionese e o 
pão de forma, os quais tiveram sua versão vegana, em 

média, mais de 30% superior à convencional (tabela 01). 
De maneira geral, foi possível verificar a existência de 
pouca diversidade de alimentos processados de origem 
vegana nos supermercados. Ademais, quando disponíveis, 
estes são, quase sempre, provenientes das mesmas 
marcas. É o caso das bolachas e cookies, por exemplo. 
Estes foram encontrados em diversos sabores, mas quase 
todos da mesma marca. O mesmo não foi observado para 
os alimentos processados convencionais, os quais foram 
encontrados em diversas marcas. 
 

Tabela 01 – Sobrepreço cobrado pelos alimentos 
processados veganos em relação aos seus similares 

Produto Sobre-
preço 

(%) 

Número de produtos 
avaliados 

(vegano:convencional) 
Banana passa 7,25 1:1 
Bolacha 0,37 2:1 
Cookie 1,08 2:3 
Cookie integral 0,89 4:4 
Granola 0,08 6:5 
Maionese 33,44 1:1 
Pão integral 77,00 3:4 
Rosquinha 0,79 1:1 

Fonte: Resultados da pesquisa 
 

CONCLUSÃO 
Existem poucos alimentos processados de origem vegana 
nos supermercados da região de Canoinhas-SC. Contudo, 
a maior parte destes produtos possui um preço médio 
similar aos seus convencionais, indicando que este não 
deve ser fator limitante ao seu consumo. 
 

AGRADECIMENTOS 
Ao Programa de Iniciação Científica Júnior do IFSC/CNPq 
– PIBIC-EM (Edital 01/2019) pelo apoio financeiro e bolsa 
de iniciação científica concedida para realização deste 
estudo (PICAN983-2019). 
 

REFERÊNCIAS 
SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA (SVB). 
Pesquisa do IBOPE aponta crescimento histórico no 
número de vegetarianos no Brasil. 2018. Disponível 
em: https://www.svb.org.br/. Acesso em: 20 nov. 2019. 
THE VEGAN SOCIETY. Definition of veganism. 
Disponível em: https://www.vegansociety.com/go-vegan/. 
Acesso em: 29 out. 2020. 
WVEGAN. Estimativa de porcentagem de vegetarianos 
e veganos no Brasil. 2019. Disponível em: 
https://www.wvegan.com.br/. Acesso em: 28 ago. 2019.

 

ISSN: 2526-4044   p.  919 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

CRESCIMENTO DE MUDAS DE Lavandula angustifolia Mill. EM RESPOSTA A 
APLICAÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO 

Paula Iaschitzki Ferreira¹, Frantiesco Alexandre da Silva Gomes², Leandra Oliveira 
Xavier³ Fabio Junior Nunes4 Jocleita Peruzzo Ferrareze5 Roberto Akitoshi Komatsu6 

Luiz Paulo Rauber7 
1,4,5,6 Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Lages/Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão/ 

paula.iaschitzki@ifsc.edu.br; fabio.nunes@ifsc.edu.br; jocleita.ferrareze@ifsc.edu.br; roberto.komatsu@ifsc.edu.br   
2,3 Discente do Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Lages/Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão/ 

frantiesco-gomes@hotmail.com; leandra.oliveira.xavier@gmail.com  
7 Universidade do Oeste de Santa Catarina-UNOESC, Campos Novos, Santa Catarina, Brasil. 

luiz.rauber@unoesc.edu.br  

 
Palavras-Chave: Lavanda, óleo essencial, adubação orgânica. 
 

INTRODUÇÃO 
Existem várias vantagens quanto ao uso de adubos 
orgânicos, tais como a melhoria na estrutura do solo, a 
ativação microbiológica, o aumento no teor de matéria 
orgânica, resistência das plantas ao ataque de pragas e 
doenças, retenção de cátions (Ca, Mg e K) e efeito de 
proteção da umidade do solo (Pereira et al., 2015).  
Lavandula angustifolia Mill. (Lamiaceae) é uma espécie 
utilizada principalmente para obtenção de óleo essencial, e 
já foi estabelecida com sucesso, florescendo no verão, em 
São Joaquim (SC) (Machado et al. 2013). Este estudo 
objetivou avaliar o crescimento de mudas de L. angustifolia 
em reposta a doses crescentes de fertilizante orgânico, em 
ambiente controlado, no município de Lages (SC). 

 

METODOLOGIA 
O trabalho foi conduzido em ambiente controlado, no 
Instituto Federal de Santa Catarina, campus Lages, SC, 
durante o período de dezembro de 2019 a agosto de 2020. 
O solo utilizado é classificado como Franco argiloso 
arenoso, oriundo da região do Planalto Sul Catarinense. O 
adubo orgânico empregado foi cama de aves com as 
seguintes garantias: Nitrogênio total = 2%; P2O5 solúvel em 
CNA+Água =3,4%; K2O solúvel em água = 2,5%. As mudas 
micropropagadas de Lavandula angustifolia, foram 
transplantadas em vasos com capacidade de 12 litros. 
Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente 
casualizado, com três repetições, com os seguintes 
tratamentos: T1 = testemunha; T2 = 2500 kg/ha; T3 = 5000 
kg/ha; T4 = 10000 kg/ha; e T5 = 20000 kg/ha. A variável 
analisada foi a altura de planta após 256 dias de 
experimento. Utilizou-se o programa SISVAR (Ferreira, 
2019) para análises estatísticas e, para comparação das 
médias, aplicou-se o teste Scott-Knott a 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A aplicação do fertilizante orgânico favoreceu o 
crescimento em altura de mudas de Lavandula angustifolia. 
A Figura 1 apresenta os valores médios de altura de planta 
(cm) em diferentes doses de aplicação do fertilizante 
orgânico. Foi observada a influência a partir da dose de 
5000 kg/ha do fertilizante orgânico. Costa et al. (2008) 
verificaram aumento na altura das plantas de Ocimum 
selloi Benth (Lamiaceae) com o incremento das doses de 
adubação orgânica com esterco bovino e esterco avícola. 

 
 
 
 

Figura 01 – Altura da planta de Lavandula angustifolia 
Mill. fertilizadas com diferentes doses de adubo orgânico.  

Fonte: Próprio autor 
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CONCLUSÃO 
O uso de fertilizante orgânico (cama de aves) incrementou 
o crescimento de mudas de Lavandula angustifolia Mill., em 
ambiente controlado. 
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Palavras-Chave: Lavandula angustifolia, enraizadores, propagação vegetativa. 

 

INTRODUÇÃO 

A lavanda (Lavandula angustifolia) é uma planta aromática 
que tem sido empregada em produtos cosméticos e 
terapêuticos. Sabe-se que por apresentar alta variabilidade 
genética, a sua propagação por sementes não é 
recomendada e a propagação por estaquia apresenta-se 
inviável, devido à baixa taxa de enraizamento. Para 
contornar isso, a utilização de produtos e extratos 
enraizadores tornam esse método mais eficaz, uma vez 
que o desenvolvimento das raízes é controlado por auxinas 
e reguladores de crescimento. Conforme o exposto, esse 
trabalho tem como objetivo avaliar diferentes extratos 
vegetais no enraizamento de estacas semilenhosas de 
lavanda. 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
pertencente ao setor de agricultura I do Instituto Federal 
Catarinense Campus Santa Rosa do Sul (IFCSRS). 
Utilizou-se Delineamento em blocos casualizados com 6 
repetições e 5 tratamentos, sendo eles: água, extrato de 
tubérculos de tiririca (Cyperus sp.) (150g/0,5L água), 
extrato de espinafre (Spinacia oleracea) (150g/0,5L água), 
Forth Enraizador® (60ml de produto/600ml água) e 2,4-D 
(10-1 mg/L água). Para o experimento foi utilizado 
bandejas plásticas de 15 células (6 x 6 x 6,5cm) cada. As 
bandejas foram preenchidas com substrato turfoso. As 
estacas semilenhosas utilizadas mediam 10 cm de 
comprimentos. As folhas foram retiradas e as estacas 
mergulhadas a uma profundidade de 5 cm durante 10 
minutos na solução. Em seguida as estacas foram 
plantadas. As análises foram realizadas aos 10 e 20 dias 
após aplicação dos tratamentos. Par isso, foi retirado 3 
plantas por tratamento e verificado a presença ou ausência 
de raízes, número e comprimento de raízes com auxílio de 
régua milimetrada e contagem visual de brotações. Os 
dados obtidos foram submetidos a Análise de variância 
(ANOVA) e teste de Tukey a 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve diferença estatística entre os tratamentos para 
todas as variáveis avaliadas, uma vez que, em todos os 
tratamentos a resposta foi zero, ou seja, sem raízes ou 
brotações visíveis. Em estudo realizado por Machado et al. 

(2011) visando avaliar concentrações de ácido indolbutírico 
(AIB) no enraizamento ex vitro de estacas de 4 cm de 
lavanda e em diferentes cultivares da mesma analisadas 
30 dias após tratamento, os autores verificaram que todas 
as concentrações influenciaram significativamente as 
variáveis analisadas e que a aplicação do regulador vegetal 
AIB na concentração de 5,0mM é a mais indicada. Esses 
resultados discordam com os alcançados nesse 
experimento. Isso pode estar relacionado ao curto período 
de análises utilizado, o qual foi 10 dias a menos em relação 
ao trabalho dos autores. Além disso, outro fator que pode 
ter influenciado foi o maior comprimento das estacas em 
relação aos trabalhos dos autores citados.  Em trabalho 
objetivando avaliar o enraizamento natural em manjerona 
utilizando diferentes tamanhos de estaca verificou-se que 
estacas com 3 a 6 cm resultam em maior percentagem de 
enraizamento e que, quanto maior o tamanho da estaca, 
maior será a porcentagem de mortalidade da mesma 
(REGINA et al., 2015). Contudo, no presente estudo, as 
maiores estacas foram as que apresentaram maior 
emissão de brotações. Tomando por base os estudos 
apresentados, deduz-se que o tamanho excessivo de 10 
cm pode ter dificultado a sobrevivência da estaca e 
consequentemente seu enraizamento. Porém, tal hipótese 
deve ser testada em outro estudo científico no futuro, afim 
de validação.  

CONCLUSÃO 

Para as condições desse experimento (água, extrato de 
tubérculos de tiririca (Cyperus sp.) (150g/0,5L água), 
extrato de espinafre (Spinacia oleracea) (150g/0,5L água), 
Forth Enraizador® (60ml de produto/600ml água) e 2,4-D 
(10-1 mg/L água)), nenhum dos tratamentos utilizados é 
efetivo no estímulo ao enraizamento e brotação de estacas 
de lavanda aos 10 e 20 dias. 

REFERÊNCIAS 

 
MACHADO, M. P.; SANTOS, G. D.; DESCHAMPS, C.; 
BIASI, L. A. Enraizamento de microestacas de Lavandula 
angustifolia. Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 5, p. 
767-772, 2011.  
REGINA, A., ZIECH, D., OLIVEIRA, M. C., ZIECH, M. F., 
CLEMENTINA, V., SANTOS, S., SALINA, L. A. 
Propagação vegetativa de manjerona. Semantic Scholar, 
2015. Disponível em:  https://www.semanticscholar.org/. 
Acesso em:29 set. 2020.

 

ISSN: 2526-4044   p.  921 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

SUBDOSES DE 2,4-DICHLOROPHENOXY NO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE 
MANJERONA 

Larissa de Oliveira Flores1, Samuel Freguglia Bereta2, Maria Eduarda Bianchi de 
Oliveira3, Steffani da Luz4, Ronaldo de Jesus Macedo Alano5, Glória Maria Estartere 

Assola6, Eliete de Fátima Ferreira da Rosa7, Leandro Lunardi8, Geraldo Muzeka9. 
1Instituto Federal Catarinense/Campus Santa Rosa do Sul/ larissa.o.flores@gmail.com 

2,3,4,5,6,7,8,9Instituto Federal Catarinense/Campus Santa Rosa do Sul/ samuelbereta@hotmail.com; 
m.e.bianchioliveira@gmail.com; steffani.luz4@gmail.com; ronaldojmalano@hotmail.com; 

gloriamariaestartere@gmail.com; eliete.rosa@ifc.edu.br; leandro.lunardi@ifc.edu.br; geraldo.muzeka@ifc.edu.br. 

 
Palavras-Chave: Origanum majorana L., 2,4-D, estaquia, propagação vegetativa. 

 
INTRODUÇÃO 

A manjerona (Origanum majorana L.) é uma planta perene, 
condimentar, aromática e medicinal. No entanto, as 
informações sobre sua propagação vegetativa ainda são 
escassas (REGINA et al., 2015). O método mais utilizado é 
a estaquia, porém este método é bastante demorado, 
podendo chegar até seis semanas para obtenção de novas 
mudas. Contudo, a utilização de produtos que estimulam o 
enraizamento torna o processo mais ágil. De acordo com o 
exposto, este trabalho tem como objetivo avaliar subdoses 
de 2,4-dichlorophenoxy no enraizamento de estacas de 
manjerona. 
 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
pertencente ao setor de agricultura I do Instituto Federal 
Catarinense Campus Santa Rosa do Sul (IFCSRS). 
Utilizou-se Delineamento em blocos casualizados com 6 
repetições e 5 tratamentos, sendo eles subdoses de 2,4-
dichlorophenoxy: 10-3 mg L-1, 10-2 mg L-1, 10-1 mg L-1, 1 
mg L-1 e água. Para o experimento foi utilizado bandejas 
plásticas de 15 células. Estas foram preenchidas com 
substrato turfoso. As estacas semilenhosas utilizadas 
mediam 10 cm de comprimentos, coletadas nos canteiros 
de produção do Setor de agricultura I do IFCSRS. As folhas 
foram retiradas e as estacas mergulhadas até os 5 cm, 
durante 10 minutos. Em seguida, as estacas foram 
plantadas. As análises foram realizadas aos 20 dias após 
aplicação dos tratamentos. As variáveis analisadas foram: 
número e comprimento de raízes, determinadas 
visualmente e com auxílio de régua milimetrada. Os dados 
obtidos foram submetidos a Análise de variância (ANOVA) 
e teste de Tukey a 5%. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve diferença estatística para os tratamentos nas 
variáveis analisadas (Figuras 1 e 2). Em estudo realizado 
por Iyer e Pap (1998) em micropropagação de manjerona 
utilizando diferentes concentrações de 6-
benzilaminopurina (BAP) e ácido indolbutírico (IBA 0,1 a 1 
mg/L) em aplicações conjuntas e separadas, os autores 
constataram que todas as concentrações com IBA 
induziram o enraizamento após 9-15 dias, sem diferenças 
significativas, corroborando com o presente experimento. 

 

 
 
Figura 01 – Número de raízes aos 20 dias após aplicação 
dos tratamentos. 

 
Fonte: Autores 

 

Figura 02 – Comprimento de raízes (cm) aos 20 dias 
após aplicação dos tratamentos. 

 
Fonte: Autores 

 

CONCLUSÃO 

Para as condições desse experimento, a utilização de 
subdoses de 2,4-dichlorophenoxy não se mostra viável no 
estímulo ao enraizamento e brotações de estacas de 
manjerona. 
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Palavras-Chave:  Aprendizado, extraclasse, desempenho acadêmico. 
 

INTRODUÇÃO 
A atividade de monitoria contribui para a formação 
integrada do monitor e demais alunos nas atividades 
docentes, práticas e experiências que promovem a 
cooperação mútua entre esses (LINS et al., 2009). Com 
isso, cria possibilidades ao monitor para maior 
aprendizagem e fixação dos conteúdos, ao docente 
orientador auxilio para atender a classe, e aos alunos 
proporciona melhor desempenho através do reforço 
extraclasse. E, a melhoria dos componentes curriculares 
através da troca de experiências, preparação dos materiais 
de aula, manutenção e auxilio no laboratório. Portanto, o 
objetivo desta monitoria é contribuir para integração entre 
discentes/monitor/docente, que busca melhorar o 
desempenho dos estudantes nas disciplinas de Nutrição 
Animal e Ovinocultura do IFC – Campus Santa Rosa do 
Sul, respectivamente, durante andamento do primeiro e 
segundo semestre de 2020.  

 

METODOLOGIA 
O trabalho de monitoria foi realizado no Instituo Federal 
Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, nas disciplinas 
de Nutrição Animal (1º Semestre) e Ovinocultura (previsto 
para o 2º semestre) do Curso Superior de Engenharia 
Agronômica. As atividades foram desenvolvidas entre os 
meses de março e setembro de 2020, até o dia 17 de março 
de forma presencial e a partir de então de forma remotas. 
A carga horária da monitoria foi de 20 horas semanais, 
sendo que 50% da carga horária foi destinada ao 
atendimento dos alunos e os outros 50% foram reservados 
para melhorias da metodologia de atendimento aos alunos 
e organização de grupos de estudos. Além disso, foram 
organizadas reuniões com a docente da disciplina, o 
Médico Veterinário e o técnico responsável pelo setor de 
Ovinocultura para discussão sobre o andamento das 
atividades a serem realizadas no ano de 2020. Durante o 
mês de março foram realizados encontros semanais com 
os alunos no laboratório e na sala de monitoria para sanar 
duvidas referente aos conteúdos dados em sala de aula. 
Pesquisas bibliográficas foram feitas como material de 
apoio, em forma de questionários, vídeos e práticas, junto 
com a professora. Além disso, a monitora auxiliou na 
tabulação de dados do setor de Ovinocultura, como dados 
de OPG, tabelas de controle reprodutivo das matrizes, 
mapeamento das áreas de pastagens juntamente com 
estudo de manejo, coletas de amostras para exames de 
OPG e desverminação dos animais, para que os animais e 
o Setor estejam organizados para as aulas de Ovinocultura 
previstas para o 2º semestre/2020. Com a necessidade de 
isolamento em função pandemia provocada pelo Covid-19, 
deu-se continuidade as aulas e as atividades de monitoria 
de forma remota. Neste sentido houve readequação das 
referidas atividades as condições impostas pela pandemia, 

as quais foram realizadas através de plataformas 
disponíveis online, como e-mails, mensagens de texto e 
áudios, chamadas de vídeos e webconferencias através do 
Google Meet. Mensalmente, foi elaborado relatório de 
frequência detalhando-se as atividades realizadas nos 
últimos 30 dias de monitoria. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 
A experiência adquirida juntamente com a professora 
orientadora, técnico do setor e alunos, contribuiu para o 
crescimento intelectual e social da monitora. Além da troca 
de conhecimento e interação entre todos os agentes 
envolvidos no processo de ensino/aprendizagem o que 
desperta vocações e aprofundamento na área de produção 
animal dentro das Ciências Agrárias. O número total de 
alunos da matéria era de 13 pessoas, sendo que em torno 
de 70%, perfazendo 9 alunos, procuraram a monitoria. 
Como feedback destes alunos obteve-se opiniões 
indicando contentamento com a monitoria oferecida, onde 
colocaram o quão importante é ter alguém disponível para 
suprimento de dúvidas. Com isso, observou-se maior 
desempenho dos discentes através do auxílio extraclasse 
oferecido pela monitora. O técnico do setor e a orientadora 
realizaram suas atividades de forma mais leve com a 
divisão dos afazeres com a monitora, como por exemplo, 
planilhas de controle zootécnico atualizadas, busca de 
mais materiais de apoio, manutenção constante do setor e 
atendimentos aos alunos para sanar dúvidas em relação 
aos conteúdos abordados em sala de aula. 

 

CONCLUSÃO 
A monitoria foi considerada importante para todos os 
envolvidos no processo de ensino/aprendizagem através 
da troca de conhecimento prático e teórico sobre os temas 
relacionados a Nutrição Animal e Ovinocultura. 
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Palavras-Chave: Facial, imagens, reconhecimento.

INTRODUÇÃO
O reconhecimento facial é uma técnica para identificar e
reconhecer pessoas em imagens e vídeos ¹. Por meio do
processamento  de  imagens  e  do  estudo  da  visão
computacional,  é  possível  determinar  a  localização  de
várias  faces,  compará-las  em  um  banco  de  dados  e
identificar pessoas. ²

METODOLOGIA
A metodologia  usa  a  biblioteca  Dlib  combinada  com a
conhecida biblioteca OpenCV. Dlib é uma biblioteca que
contém  algoritmos  e  ferramentas  de  aprendizado  de
máquina, que auxiliam na criação de softwares complexos
para  solução de  problemas do  mundo real.  OpenCV é
uma biblioteca de visão computacional de código aberto
projetada especificamente para processamento digital de
imagens,  reconhecimento  de  padrões  e  algoritmos  de
visão  computacional.  É  amplamente  utilizado  para
detecção  de  objetos,  detecção  de  padrões,
correspondência de imagens e aplicativos de segurança.
Nossa  abordagem  usa  as  bibliotecas  mencionadas  de
forma  combinada  e  um  banco  de  dados  de  faces.  O
programa implementado  na  linguagem de  programação
Python carrega as imagens do banco de dados, então as
feições  de  rosto  são  extraídas  usando  o  método  de
Histograma de Gradientes Orientados (HoG), e somente
as informações de metadados correspondentes ao vetor
de  feições  são armazenadas  para  fins de comparação.
Foi utilizado um procedimento de duas etapas: (i) a face é
localizada na imagem usando o método HOG mencionado
anteriormente;  (ii)  para  cada  rosto,  o  método  extrai
informações  relevantes  para  combinar  com  os  rostos
previamente armazenados.³

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados preliminares obtidos para reconhecimento e
identificação de faces podem ser visualizados na Figura 1.
A localização de faces na cena é muito eficaz, para cada
face,  uma  caixa  amarela  é  colocada  ao  redor  da  face
localizada, associada ao nome correspondente na parte
inferior da caixa. Um vídeo adicional de nossa abordagem
pode ser encontrado online4.. Este projeto foi desenvolvido
com  um  processador  Intel  i7  (1ª  Geração),  8Gb  de
memória RAM e uma webcam HP FullHD, sendo assim,
totalmente  aplicável  a  computadores  domésticos,  não
havendo necessidades de grandes investimentos, o que
justifica o baixo custo de produção.

4 https://drive.google.com/file/d/1MnTSX-XQO2LzvN-ctuDs3Ga2Zk8toTvt/
view

Figura 01 – Resultado preliminar

CONCLUSÃO
Este  trabalho  demonstrou  que  um  sistema  de
reconhecimento de face para aplicações de segurança de
baixo custo é totalmente viável.  Além da estabilidade e
integridade  do  sistema,  a  precisão  é  aceitável,
demonstrando que a abordagem proposta é capaz de ser
usada como uma aplicação real para fins de segurança
em ambientes internos.
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Palavras-Chave: Nanopartículas de Prata, AgNPs, Turkevich. 
 

INTRODUÇÃO 
A nanociência se refere ao estudo do fenômeno 

e a manipulação de sistemas físicos que produzam 
informações significativas, em uma escala conhecida como 
nanométrica (10-9 m). Os nanomateriais vêm atraindo a 
atenção de pesquisadores devido a aplicabilidade em 
áreas como a químicas, físicas e biomédicas, pois na 
escala nanométrica apresentam propriedades diferentes 
do material macroscópico. As nanopartículas de prata são 
mais utilizadas do ponto de vista industrial e comercial 
graças às suas propriedades características, como 
estabilidade química, maleabilidade, flexibilidade, elevada 
condutividade elétrica e térmica, atividade catalítica, 
relativo baixo custo de produção e principalmente potente 
ação antimicrobiana frente a bactérias, vírus, fungos e 
protozoários.[1] Neste trabalho, foi investigado a síntese de 
nanopartículas de prata utilizando nitrato de prata como 
agente percursor 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 prata foi o desenvolvido por Turkevich et 
al.[2] que se baseia na redução e estabilização das 
nanopartículas pelo íon citrato. Em uma típica reação, 100 
mL de uma solução aquosa de nitrato de prata foi aquecida 
à 100 ºC utilizando uma chapa de aquecimento e agitação 
magnética. Após o seu aquecimento, com auxílio de uma 
bureta, foram adicionados 10 mL de Citrato de Sódio 1% a 
uma velocidade de 1 gota/segundo. O tempo total de 
reação (com aquecimento) é em torno de 25 minutos. Após 
o tempo de reação, a solução foi colocada em outra chapa 
de agitação magnética onde permaneceu até a solução 
atingir uma coloração amarelo translúcido. A solução final 
obtida foi avaliada através de análise de espectroscopia 
UV-Vis, usando um espectrofotômetro da marca Kasuaki, 
onde primeiramente foi realizada a análise do branco 
(água) e após realizou-se avalição da solução contendo a 
nanopartícula sintetizada.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A formação das nanopartículas de prata 

sintetizadas foi avaliada por técnica de espectroscopia UV-
Vis. Na Figura 1 é apresentado o espectro de absorção das 
Nanopartículas de Prata obtidas através de metodologia 
apresentada anteriormente. As bandas plasmônicas de 
absorção em torno de 400 nm, revelam a formação de 
nanopartículas esféricas de prata. Ao observar o pico 
característico de nanopartículas de prata em 
aproximadamente 408 nm, obtém-se nanopartículas com 
diâmetro aproximado de 20 nm.[3] A Figura 2 apresenta 
imagem da solução contendo as nanopartículas de prata 
sintetizadas. 

 
 

Figura 01 – Espectro UV-Vis das AgNPs. 

 
Fonte: Autora (2020) 

 
Figura 02 – Amostra após a finalização da síntese. 

 
Fonte: Autora (2020) 

CONCLUSÃO 
A formação da nanopartícula de prata pelo 

método de Turkevich foi evidenciada tanto pela coloração 
da amostra, que é amarelo translúcido, quanto pelo 
espectro de absorção UV-Vis. Os próximos passos incluem 
análise de tamanho da nanopartícula e avaliar a sua 
estabilidade. 
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Palavras-Chave: Biossíintese, microbiologia, pirita.

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, o que mais se procura na área da medicina, 
biomedicina e farmacêutica são meios de inovar os 
medicamentos. As plantas medicinais são de grande 
importância nos estudos para elaboração de fármacos de 
origem natural. (MARCHI et al., 2017). A resistência 
bacteriana aos antibióticos é atualmente um dos 
problemas de saúde pública mais relevantes, uma vez 
que muitas bactérias anteriormente suscetíveis aos 
antibióticos usualmente utilizados deixaram de responder 
a esses mesmos agentes. (LOUREIRO et al., 2016). Foi 
demonstrado que, combinando tecnologias modernas, 
como nanotecnologia e ciência dos materiais, com a 
atividade antimicrobiana intrínseca dos metais, novas 
aplicações para essas substâncias podem ser 
identificadas. (DIZAJ et al., 2014). Este trabalho tem como 
objetivo apresentar testes microbiológicos realizados com 
a bactéria Escherichia coli e assim verificar a ação 
inibitória no crescimento bacteriano utilizando o sulfeto de 
ferro (II), rejeito da mineração, associado à uma solução 

de cúrcuma. 

METODOLOGIA 
 
O extrato de cúrcuma foi obtido a partir de 4 g do 
biomaterial em 30 ml de água destilada. A mistura foi 
aquecida e agitada por uma hora e logo após filtrada. Em 
seguida foi adicionado 0,50 g do sulfeto de ferro (II) na 
solução, enquanto estava sendo agitada continuamente e 
permanecendo por mais uma hora e trinta minutos. Após 
o período de contato entre a solução contendo cúrcuma 
associada ao sulfeto de ferro (II) foi preparada uma 
solução 4:10 (v/v)  para o teste microbiológico. Também 
foi feito o branco contendo apenas a solução aquosa de 
cúrcuma e foi na proporção 4:10 (v/v). Para avaliar a ação 
inibidora do meio foi realizado o ensaio por difusão em 
disco e em poços. As placas de Petri foram preparadas 
contendo 25 ml de ágar de Mueller-Hinton e deixou-se em 
repouso até solidificação do meio de cultura. Com auxílio 
de um swab, uma suspensão padronizada contendo a 
bactéria Escherichia coli foi aplicada sobre o meio de 
forma homogênea. Discos estéreis de papel filtro de 6 mm 
de diâmetro foram impregnados com a solução por meio 
de imersão, com auxílio de um micropipetador automático, 
com 10 µl da solução do composto previamente 
preparada. Na mesma placa foram feitos poços com 
furadores, onde também foi adicionada a solução, com 
auxílio de um micropipetador automático, com 25 µl da 
solução do composto previamente preparada. Os discos 
impregnados com a solução, foram colocados no centro 
de cada metade da placa de Petri conforme figura 1. Após 
esse processo as placas de Petri foram incubadas a 37 °C 
por 48 horas para então observar se haveria o inibição do 
crescimento da bactéria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os estudos preliminares realizados mostraram que após o 
tempo citado não houve formação de halos conforme 
pode-se verificar na figura 1. 
Através desse resultado observou-se que a solução con-
tendo o sulfeto de ferro (II) associado a cúrcuma, na con-
centração aplicada, não tem efeito inibitório sobre esta 
bactéria. 
De acordo com estudos da literatura as nanopartículas de 
óxido de ferro mostraram uma atividade de inibição razo-
ável apenas contra Staphylococcus aureus e Bacillus 
subtilis e não houve uma atividade de inibição notável 
contra as espécies de Escherichia coli e Salmonella typhi. 
(JAYANDRAN; HANEEFA; BALASUBRAMANIAN, 2016).  
 
Figura 01 – Ensaio microbiológico do efeito do sulfeto de 
ferro (II) associado à cúrcuma e a solução do branco 
frente à bactéria E. coli. 

 
Fonte:as Autoras, 2020. 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os testes microbiológicos preliminares 
realizados observou-se que não houve a inibição 
bacteriana na concentração do composto aplicado neste 
trabalho. Assim, novos ensaios microbiológicos devem ser 
desenvolvidos aplicando o composto obtido em outras 
concentrações para melhor avaliar efeito antibacteriano. 
Além disso, também fazer o ensaio do branco para o 
sulfeto de ferro puro. 
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Palavras-Chave: Biossíntese, cobre,caracterização  
 

INTRODUÇÃO 
O cobre é um metal essencial para a maioria dos 
organismos vivos pois serve como um importante cofator 
redox para as enzimas oxidases e superóxido dismutase. 
No entanto, a alta concentração deste metal pode ser 
extremamente tóxica para os microorganismos, uma vez 
que os íons cobre podem produzir espécies de oxigênio 
reativas e também formar complexos extremamente 
estáveis com os constituintes celulares destes 
organismos.1 
Este trabalho visa realizar um estudo para avaliar o efeito 
da ação do ácido cítrico no processo de biossíntese de 
um composto de cobre e sua caracterização para que 
este composto possa ser empregado em ensaios da 
atividade antimicrobiana. 
 

METODOLOGIA 
A biossíntese do composto de cobre foi iniciada através 
da pesagem de 2 g de acetato de cobre (II) adicionado a 
20 ml de água deionizada. Esta mistura foi adicionado 40 
ml do extrato de limão, sob agitação magnética constante 
e aquecimento a temperatura de 50 °C durante 1 hora. 
Durante este processo houve alteração na cor da solução, 
sendo no início azul-escuro (fig. 1) e após 1 hora passou 
para azul-claro (fig. 2).  
 

 
Figura 1 – Processo da 

biossíntese do acetato de 

cobre (II) com extrato de 

limão.  

Fonte: as autoras, 2020 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a biossíntese e isolamento do composto de cobre foi 
realizada a sua caracterização através da técnica de 
espectroscopia no infravermelho. 
Os ensaios de espectroscopia no infravermelho em 
pastilha de KBr foram feitos para as amostras do sal de 
acetato de cobre II, reagente de partida e também do 
produto sólido, obtido a partir da biossíntesee, a fim de 
comparação, como segue nas figuras 3 e 4. De acordo 
com as figuras pode-se verificar que houve uma mudança 
das características espectrais quando se compara o 
espectro do composto formado em relação ao espectro do 
sal de acetato de cobre (II).  O espectro no infravermelho 
do composto obtido apresentou bandas em 1625 cm-1 e 
1473 cm-1, que de acordo com a literatura representam os 

νass(COO-) e νsim(COO-) do grupo acetato.2 De acordo 
com Nakamoto os valores das bandas caracterizam a 
presença do ânion carboxilato, provavelmente proveniente 
do ácido cítrico3, ligado ao íon metálico durante a 
realização da biossíntese.  

 
Figura 03 – Espectro no infravermelho do sólido obtido 
após adição do extrato de limão ao acetato de cobre (II). 
Fonte: as autoras, 2020  

 
Figura 04 – Espectro no infravermelho do acetato de 
cobre II. 
Fonte: as autoras, 2020  

 

CONCLUSÃO 
Pelos resultados obtidos através da análise de 
espectroscopia no infravermelho é possível verificar que 
as características espectrais do composto sólido obtido 
pela biossíntese é diferente quando comparado ao 
composto de partida. Esses resultados são preliminares 
mas podem ser um indicativo da coordenação do ácido 
cítrico ao íon metálico. Outros estudos devem ser 
realizados para caracterização do ácido cítrico bem como 
a aplicação do composto obtido em ensaios 
microbiológicos.  
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Figura 2 - Alteração de 

cor na biossíntese do 

composto de cobre. 
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INTRODUÇÃO 

 
Os corantes orgânicos são compostos utilizados em 
diversos ramos da indústria química. Esses corantes são 
considerados resíduos industriais, pois muitas vezes são 
descartados, de maneira incorreta, quando presente em 
efluentes diretamente em meios aquáticos.1 Esses 
corantes, mesmo que em baixas concentrações são 
detectados visualmente, e vem prejudicando todo o 
ecossistema aquático e a cadeia alimentar. O negro de 
eriocromo possui em sua estrutura um grupo azo, 
presente em corantes têxteis. Assim como a maioria dos 
compostos azo é caracterizado por sua alta toxicidade, 
por esse motivo a remoção de corantes orgânicos ganhou 
grande atenção.2 A piperina, é um alcaloide aídico, 
extraído da pimenta-do-reino ou pimenta preta, por meio 
de um processo de refluxo. Seu uso está ligado a 
atividades biológicas na grande maioria dos estudos. Em 
virtude do fácil acesso ao material vegetal e a abundancia 
do produto, bem como a facilidade de extração, tem-se 
que o material é um ponto de partida útil para utilização 
em diversos testes.3 

Neste trabalho será apresentada a remoção de um 
corante orgânico, o negro de eriocromo promovida pela 
utilização de um composto orgânico biodegradável, a 
piperina.  

METODOLOGIA 

 
Uma solução de negro de eriocromo na concentração de 
8,6x10-6 mol/L foi preparada. O ensaio de remoção do 
corante de um meio aquoso foi realizado através do 
acompanhamento da absorbância máxima do corante em 
espectro UV-vis, no intervalo de comprimento de onda de 
900 a 300 nm. Para este experimento foram utilizados 20 
ml da solução de negro de eriocromo e 120 mg de 
piperina. O composto orgânico utilizado neste estudo, a 
piperina, foi obtido anteriormente através de metodologia 
de extração da pimenta do reino.4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Através deste ensaio, foi possível visualizar e comprovar 
a remoção do negro de eriocromo promovido pela 
piperina. As varreduras foram realizadas ao longo do 
período de treze dias, os gráficos de absorbância versus 
comprimento de onda foram avaliados, e os mesmos 
apresentaram uma diminuição da absorbância do corante 
em função do tempo (figura 1). A partir dos valores 
apresentados no gráfico, pode-se dizer que foi obtido um 
valor de diminuição da concentração do corante de 
49,12%. 

Figura 01 – Remoção do corante orgânico negro de 
eriocromo na presença de piperina. 

 
Fonte: Autores, 2020 

 

CONCLUSÃO 

 
Com o estudo apresentado foi possível obter a 
comprovação da eficiência da piperina como superfície 
para a remoção do corante negro de eriocromo de um 
meio aquoso. Esse processo possivelmente está 
associado a adsorção do corante à superfície da piperina. 
Assim pode ser uma nova alternativa para a remoção de 
corantes orgânicos.  
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INTRODUÇÃO 
A disponibilidade de corantes sintéticos no mercado é 
maior se comparada aos corantes naturais. Isto se deve à 
diferença de valor entre eles, além de que os corantes 
sintéticos possuem maiores faixas de tons e melhores 
propriedades de solidez.1 Apesar disso, atualmente, a 
preocupação com o meio ambiente e com a saúde do 
homem vem aumentando gradativamente, e neste 
quesito, os corantes naturais são alternativas melhores já 
que eles são mais ecológicos.2 Atrelado a isso, observou-
se a necessidade de utilização de um mordente capaz de 
fixar a cor nas fibras têxteis.3  Para este estudo, utilizou-se 
como corante natural, o extrato da casca da Juglans regia 
L.4 Considerando a alta da indústria de mineração em 
Santa Catarina, a utilização de um mordente proveniente 
da atividade mineradora, seria uma alternativa viável para 
a indústria têxtil da região. Assim, este estudo, dispôs-se 
do sulfeto de ferro II (pirita) como mordente para a fixação 
do corante natural na fibra de algodão. 

METODOLOGIA 
Inicialmente foram preparados quatro extratos utilizando-
se de 0,005 kg de casca de nogueira e 0,00003 m3 de 
água para dois deles enquanto que para os outros dois 
utilizou-se de 0,005 kg de casca de nogueira para 
0,00003 m3 de etanol. Ambos foram feitos à temperatura 
de 323 Kelvin e deixados em agitação e aquecimento por 
aproximadamente 3.600 segundos. Após, foram filtrados e 
nos dois dos extratos (um preparado com água e outro 
preparado com etanol) foi adicionado 0,0015 kg de sulfeto 
de ferro, rejeito de mineração que será testado como 
mordente. Um pedaço de tecido de fibra de algodão foi 
adicionado em cada um dos extratos: o extrato feito com 
água sem a adição do sulfeto de ferro II; o extrato feito 
com etanol sem a adição do sulfeto de ferro II; bem como 
no extrato previamente preparado com a adição do sulfeto 
de ferro, um feito de água e outro feito de etanol. Os 
extratos contendo os tecidos foram analisados através da 
técnica de espectroscopia no UV-vis para verificar o 
processo de impregnação do corante natural na fibra, 
sendo acompanhados duas vezes por semana durante 
três meses. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nestes ensaios preliminares, as amostras de tecido ainda 
não foram submetidas ao teste de lavagem com a água 
destilada, mas as amostras as quais foram submetidas ao 
contato com extrato e sulfeto de ferro II estão visivelmente 
mais escuras, o que já é esperado, considerando que a 
aplicação de um mordente pode levar a alteração da 
intensidade da cor.    
Quanto o acompanhamento da fixação da cor nas 
amostras, às leituras foram realizadas através de 
espectrofotômetro UV-vis onde pode-se observar 
aumento da absorbância naquelas amostras em que 
houve a adição do FeS2. 

Figura 1: Tecidos mergulhados nos extratos em meio 
etanólico (esquerda) e água (direita) sem adição de 
sulfeto.  

 
Fonte: Os autores, 2020 

 
Figura 2: Tecidos mergulhados nos extratos em meio 
aquosos (esquerda) e etanólico (direita) com adição de 
sulfeto. 

 
Fonte: Os autores, 2020 

CONCLUSÃO 
A utilização dos corantes naturais no setor têxtil é 
interessante para a aplicação em fibras naturais 
considerando a obtenção de um produto final atóxico e 
não prejudicial ao meio ambiente. Com base nos 
resultados preliminares é possível observar que o corante 
obtido da casca de Juglans regia L. tem futuro promissor 
na indústria de tinturaria têxtil se utilizado com o mordente 
adequado. 
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INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, as doenças e pragas na agricultura 
tem se intensificado, sendo o controle realizado 
basicamente pelo emprego de produtos sintéticos, com 
elevados custos, riscos ambientais e toxicológicos. Como 
as sementes orgânicas não podem receber tratamento ou 
produto químico ou sintético no cultivo nem no 
armazenamento, torna-se necessário elaborar tecnologias 
ecológicas utilizando produtos alternativos e criar métodos 
de controle de microrganismos associados às sementes. 
Dentre os patógenos veiculados nos grãos do milho 
crioulo (Zea mays), os fungos do gênero Fusarium são 
responsáveis pelo tombamento e morte de plântulas, 
podridão de raízes, colmo, espiga e grãos (SILVA et al., 
2017), provocando danos durante o armazenamento, 
reduzindo a germinação, qualidade das sementes. Assim 
sendo, o presente trabalho teve por objetivo e avaliar a 
incidência de fungos fitopatogênicos em sementes de 
milho crioulo produzido por sistema de produção 
agroecológico. 

METODOLOGIA 
As sementes foram escolhidas visando seu bom estado 
de conservação e integralidade. Em seguida, esterilizadas 
com solução de hipoclorito de sódio 50% por três minutos, 
enxaguadas com água destilada e secas em papel filtro. 
Utilizou-se meio de cultura BDA, e então feito o 
plaqueamento por semeadura em superfície, em caixas 
de acrílico do tipo gerbox, com 25 sementes em oito 
repetições por cultivar, totalizando 24 repetições. 
Posteriormente as caixas foram levadas à estufa 
incubadora B.O.D., à 25ºC com fotoperíodo de doze horas 
luz/escuro, por sete dias. Ao final, feita a avaliação de 
incidência de fungos fitopatogênicos presentes nas 
sementes, quantificando e reconhecendo os fungos por 
suas colônias fúngicas e estruturas vegetativas e 
reprodutivas, com o auxílio de microscópio estereoscópico 
binocular com aumento de 40 vezes, e lâminas 
observadas em microscópio óptico. Para a identificação 
de cada fungo as estruturas visualizadas foram 
comparadas com literatura específica. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As três cultivares de milho crioulo utilizadas para estudo 
mostraram-se aptas para a aplicação das nanocápsulas 
de óleo essencial, tendo em vista que todas tiveram 
desenvolvimento fúngico positivo. A Tabela 1 apresenta 
os resultados, em percentual, das espécies de fungo, 
onde identificou-se: Fusarium graminearum, F. 
verticillioides, Stenocarpella maydis, Penicillium sp. e 
Fusarium sp. 
 

Tabela 1 – Incidência fúngica nas cultivares 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados obtidos em 

laboratório. 

CONCLUSÃO 
Através dos resultados obtidos, verificou-se a positividade 
na incidência de fungos patogênicos em sementes de 
milho crioulo, dentre eles: Fusarium graminearum, F. 
verticillioides, Stenocarpella maydis, Penicillium sp. e 
Fusarium sp. Desta maneira verifica-se a importância do 
desenvolvimento de técnicas fitossanitárias, para o 
controle de fungos em sementes, para proteção aos 
produtos advindos de produções agroecológicas. 
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Cultivar Espécie % 

NEAPLAC 15 
F. verticillioides 

Penicillium sp. 

10% 

90% 

NEAPLAC 19 

F. graminearum 

F. verticillioides 

Stenocarpella maydis 

Penicillium sp. 

6,45% 

6,45% 

35,48% 

51,61% 

NEAPLAC 20 

Stenocarpella maydis 

Penicillium sp. 

Fusarium sp. 

2,5% 

8,75% 

88,75% 
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Palavras-Chave: polar intermediário, rotação, anã branca 
 

INTRODUÇÃO 
Estrelas variáveis cataclísmicas (VCs) são sistemas 
binários semidestacados que contém uma anã branca 
(chamada primária) e uma estrela companheira de baixa 
massa (chamada secundária) que extravasa seu lobo de 
Roche e transfere matéria através do ponto lagrangiano 
interno L1 (WARNER, 1995). FO Aquarii (FO Aqr) pertence 
à subclasse dos polares intermediários (PIs), que se 
distinguem das outras VCs pela intensidade do campo 
magnético de suas primárias, alta o suficiente para impedir 
a formação completa de um disco de acréscimo porém 
incapaz de sincronizar o período de rotação da anã 
branca (Pspin) com o período orbital da binária (Porb). VCs 
magnéticas constituem um poderoso laboratório cósmico 
para estudar a interação entre o processo de acréscimo e 
a magnetosfera de objetos compactos. A transferência 
inicial de massa em PIs pode ocorrer através de um disco 
de acréscimo (truncado a partir do raio magnetosférico) ou 
diretamente do jato proveniente de L1. Independente do 
modo, em certo ponto o gás é capturado pelo campo 
magnético da anã branca e canalizado para os polos 
magnéticos da primária, formando cortinas de acréscimo. 
FO Aqr possui Porb de 4,85 horas e Pspin de 20,9 minutos. A 
rotação da primária é evidenciada por uma modulação na 
curva de luz do objeto com amplitude de 0,2 mag. O 
máximo brilho ocorre, durante a rotação da anã branca, 
quando a máxima área superficial da cortina é vista. Pspin 
do objeto variou bastante desde sua descoberta. A 
derivada temporal Ṗspin apresentou sinal positivo até o fim 
década de 80 (spin down), negativo na década seguinte 
(spin up, entre 88 a 2004) e Pspin determinados em dados 
de 2014-2015 indicam que a rotação da primária voltou a 
desacelerar, ou seja, um novo spin down (LITTLEFIELD et 
al., 2020). Este trabalho visa ampliar o estudo da evolução 
temporal de Pspin em FO Aqr utilizando dados de fotometria 
CCD de banda larga B coletados no período 2014-2019. 

 

METODOLOGIA 
Os dados de FO Aqr utilizados foram coletados no 
Observatório do Pico dos Dias (OPD), do Laboratório 
Nacional de Astrofísica (LNA/MCTI), localizado em 
Brazópolis/MG, utilizando o telescópio Perkin-Elmer de 1,6 
m equipado com a câmera direta. Como detector foi 
utilizado o CCD IXonEM, de tamanho 1024 ⨉ 1024 pixels, 
no modo frame transfer e com filtro de banda larga B. Os 
dados foram reduzidos com os usuais procedimentos 
subtração de bias e correção de flat field e foram 
construídas séries temporais de fotometria diferencial de 
abertura (HOWELL, 2006). O estudo da evolução temporal 
de Pspin foi feito através do acompanhamento dos instantes 
(timings) de máximo brilho das modulações ao longo da 
base temporal dos dados disponíveis. Para determinar os 
instantes de máximo, foi desenvolvido um script para 
ajustar (via método dos mínimos quadrados) funções 

parabólica e cúbica às regiões das curvas de luz próximas 
ao máximo e, a seguir, determinar a posição dos máximos 
dessas funções no eixo horizontal (de tempo). Foram feitas 
as transformações das escalas de tempo dos instantes de 
máximo, que estavam inicialmente em UTC com correção 
heliocêntrica, para Tempo Dinâmico Baricêntrico (TDB) 
com correção baricêntrica do Sistema Solar. A seguir, 
procedeu-se à construção do diagrama observado-menos-
calculado (O−C) dos instantes de máximo, para avaliar 
mudanças no período de rotação da primária ao longo da 
base temporal dos dados. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram medidos 100 instantes de máximo com uma 
cobertura temporal de 5 anos, de agosto de 2014 até maio 
de 2019 (mais especificamente, 4,76 anos). O ajuste da 
efeméride linear aos timings indica um período das 
modulações fotométricas (ou seja, de rotação da primária) 
de Pmod = Pspin = 1254,0032(6) s. A aplicação de um teste-F 
revela que não há significância estatística na adição de um 
termo quadrático à efeméride linear. O valor obtido para o 
período das modulações fotométricas Pmod indica que a 
tendência de redução no período de rotação da primária 
Pspin observada em 2003 (1254,4441 s) e em 2004 
(1254,284 s) se manteve na década seguinte, até o valor 
obtido pelo presente trabalho (1254,0032 s), sob uma taxa 
extremamente elevada. Há uma grande discrepância (0,34 
s > 300σ, onde σ é o desvio padrão) entre o período obtido 
neste trabalho e os períodos de 1254,3401 s e 1254,3342 
s da literatura obtidos em dados de 2014-2015. 
 

CONCLUSÃO 
A confirmação de uma diminuição no período de rotação 
da primária será um marco observacional importante aos 
modelos teóricos de evolução de Pspin nesses objetos. O 
modelo mais aceito atualmente prevê que, causado pelo o 
fluxo de momento angular nesses sistemas, o período da 
primária de polares intermediários deve evoluir até um 
valor de equilíbrio, podendo oscilar em torno desse valor 
em escalas de tempo de anos (LITTLEFIELD et al., 2020). 
A observação de um período que diminui constantemente 
parece ser um desafio a este modelo teórico. 
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INTRODUÇÃO 
Considerando a publicação da Lei nº 12.711, de 29 de 
agosto de 2012 e seus possíveis reflexos para a ocupação 
das vagas nas Instituições Federais de Ensino, objetiva-se 
nesse trabalho analisar a Lei de Cotas e quais suas 
consequências no perfil discente do Instituto Federal de 
Santa Catarina, com foco do estudo no curso Integrado ao 
Ensino Médio. 
 
 

METODOLOGIA 
Para tanto procedeu-se a uma pesquisa classificada como 
descritiva, cujas técnicas utilizadas foram a análise 
bibliográfica e a comparação estatística de dados 
secundários obtidos dos processos seletivos 2012 e 2019. 
Para o estudo foram analisados dados dos candidatos do 
processo seletivo e dos estudantes matriculados, 
separados em três grupos formados por (1) pessoas que 
estudaram o ensino fundamental em escola pública, (2) 
pessoas com baixa renda e (3) pessoas autodeclaradas 
pretas, pardas e indígenas. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se que houve alteração no perfil dos três grupos 
pesquisados, com destaque ao grupo formado por pessoas 
de renda per capita familiar inferior a 1,5 salário-mínimo 
 

Tabela 1 – Número de matriculados 

Matriculados 

 2012 2019 

Oriundo de 
escola pública 

401 63,85% 853 77,33% 

PPI 69 10,99% 220 19,95% 

Renda inferior 94 14,97% 479 43,43% 

Total 628  1103  

Elaborado pelo autor. 
FONTE: Ministério da Educação (2020) 

 
Nos resultados obtidos na comparação entre os alunos ma-
triculados, foi constatado um aumento significativo para os 
três grupos, chamando atenção o aumento referente ao 

grupo PPI, que em 2019 chegaram a somar 1/5 das matrí-
culas. O grupo formado por pessoas baixa renda foi o que 
teve o mais expressivo aumento de 2012 para 2019, sendo 
que no primeiro ano, esse grupo correspondia a 15% das 
matrículas, e em 2019, com a aplicação da Lei de Cotas, 
esse número passou para 43,4%. Pela Lei de Cotas, no 
mínimo, 25% das matrículas deveriam abranger esse 
grupo, porém, como é possível notar, há um percentual sig-
nificativo de pessoas de baixa renda que entram pela am-
pla concorrência, indicando dessa forma, talvez, que esse 
seja o grupo que mais se dedica a conseguir essa vaga na 
Instituição. 
 
 

 

CONCLUSÃO 
Assim, os resultados indicam que a aplicação da Lei de Co-
tas no IFSC trouxe uma alteração significativa no perfil do 
aluno candidato e ingressante no Ensino Técnico Integrado 
ao Ensino Médio, fazendo com que as classes populares 
ocupassem esses espaços, atingindo inclusive, percentu-
ais maiores que os garantidos na Lei. 
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INTRODUÇÃO 

 
A lei de Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, veio 
para dar um suporte tanto para a empresa como para o 
aluno. A inserção do estágio nos projetos político 
pedagógicos de curso e da escola define quanto tempo 
será a duração do estágio, que assuntos vai envolver a 
atividade do aluno dentro da empresa. (A empresa 
consistirá com um número mínimo de estagiários essa 
parte não ficou muito clara, precisa aperfeiçoar.). A 
empresa passa a ter obrigações quanto ao estagiário e ao 
cumprimento do contrato. A preocupação do mesmo é que 
com o final do estágio, possa conseguir adquirir 
conhecimento, para ser um bom profissional e ter uma boa 
colocação no mercado. É importante salientar que o 
estágio, que faz parte do projeto pedagógico do curso, 
“além de integrar o itinerário formativo do educando, visa o 
aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 
trabalho” (BRASIL, 2008). O presente estudo tem como 
foco principal conhecer as características do estágio 
curricular realizado pelos acadêmicos do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão Hospitalar do Instituto Federal de 
Santa Catarina (IFSC), Campus Joinville, no período de 
2009 a 2017 e elencar as características e desafios 
colocados pelos estudantes. Dessa forma, contribuir com a 
gestão do referido curso a repensar essa prática e planejar 
novas ações para qualificar a experiência vivenciada pelos 
alunos nos seus campos de estágio. 

 

METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa documental utilizando-se dos 
seguintes documentos: Contratos de estágio, Relatórios de 
estágios dos acadêmicos de Gestão Hospitalar e Fichas de 
avaliação de desempenho de estágio utilizando-se um 
roteiro pré-elaborado. Durante a coleta de dados foram 
analisados 165 relatórios de estágio. Destes 106 referem-
se a estágios obrigatórios e 58 a validações de estágio. 
Para efeito da análise dos dados utilizou-se apenas os 
relatórios de estágios obrigatórios e excluiu-se as 
validações. A população estudada foi de 100% de 
formados (164 formados) no curso de Gestão Hospitalar 
entre os anos 2009 e 2017, considerando como critério de 
inclusão os estágios curriculares obrigatórios e de exclusão 
as validações de estágio. Dessa forma, a amostra foi de 
106 estágios obrigatórios. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em síntese, o presente estudo apontou os seguintes 
resultados: 64,5% dos 106 relatórios analisados eram de 
estágios obrigatórios, em sua maioria realizados em 
instituições públicas (70,8%), sendo que as que mais 
colaboraram ofertando vagas de estágio foram a Secretaria 
Municipal de Saúde de Joinville e o Hospital Regional Hans 
Dieter Schmidt. Os alunos optaram por fazer os estágios 
no último módulo do curso (49,1%) e os setores que mais 
se destacaram foram o administrativo, controle e avaliação, 
auditoria e direção. As atividades com maior número de 
registros foram: faturamento, planejamento e atendimento 
ao público. Há de considerar-se, ainda, que tanto nos 
aspectos comportamentais quanto nos fatores 
profissionais os alunos foram muito bem avaliados e a 

maioria recebeu conceito proficiente ou excelente. 

 

CONCLUSÃO 

 
A maior dificuldade de todo o ciclo deste trabalho foi 
encontrar artigos, livros e outras publicações voltados a 
estágios supervisionados especificamente em gestão 
hospitalar, o que, de certa forma, evidência a importância 
desse estudo e as suas contribuições para futuras 
avaliações do processo de estágio vivenciado pelo curso 
no IFSC campus Joinville. Ao finalizar este estudo sugere-
se para novos temas de pesquisa, um estudo mais voltado 
aos relatórios de validação de estágio complementando, 
dessa maneira, esta primeira aproximação com o contexto 
que envolvem os estágios curriculares de Tecnologia em 
Gestão Hospitalar. 
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INTRODUÇÃO 
A disciplina de Libras pré-intermediário é oferecida na 
formação dos acadêmicos de Letras Libras durante o 
segundo semestre do curso. Como critério final de apro-
vação os alunos desenvolvem uma adaptação de um livro 
infantil, registrado em vídeo, na língua de sinais. Além do 
domínio do vocabulário, os aprendizes da língua de sinais 
devem também dominar a morfologia e a sintaxe (BRITO, 
1995). Levando em consideração todo conteúdo abordado 
durante a disciplina e o aprimoramento da língua de sinais 
o objetivo do trabalho é apresentar um relato de experiên-
cia do registro em vídeo de uma história infantil. 

METODOLOGIA 
O presente trabalho é um relato de experiência descritivo. 
A professora orientadora, no início do semestre,  
disponibilizou as obras literárias, livros de histórias 
infantis, ficando a critério de cada aluno a escolha por 
afinidades. O período para o desenvolvimento do vídeo foi 
de agosto a novembro de 2019, 36 horas-aulas 
(equivalente a 9 semanas), prevista dentro da disciplina 
prática como componente curricular (PCC). A metodologia 
utilizada se constitui em cinco fases: na primeira, 
elaboração do roteiro; na segunda, a tradução do texto 
para libras observando todos os aspectos da língua (com 
o auxílio do professor surdo com domínio em Libras); na 
terceira transcrição do português para língua de sinais, 
sistema de glosas, (representação do sinal manual com 
sentido equivalente, e sinais não manuais); na quarta, 
gravação do material, interpretação da história; na quinta, 
a pós-produção (edição) do material visual. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O livro selecionado individualmente foi “A menina do lei-
te”. Na primeira semana, aula 1, foi desenhado o roteiro, 
um esboço da narrativa, instrumento chave no processo 
de produção. O livro foi divido por páginas, sequencia de 
imagens e textos conforme Figura 1A. Para o planejamen-
to da produção de vídeo. Foi necessário levantar as se-
guintes informações: Qual o objetivo do vídeo? Para 
quem se destina e o seu perfil? A fim de dominar o assun-
to tratado determinando qual a linguagem a ser abordada. 
Nas aulas 2 a 4, as frases foram traduzidas para Libras, 
reconhecendo as possibilidades expressivas corporais, 
faciais. Explorando os espaços de sinalização, respeitan-
do a estrutura gramatical, incentivando o uso de classifi-
cadores manuais e não-manuais, descrições de pessoas 
e cenários, além aspectos históricos e culturais da própria 
comunidade Surda. O registro dos sinais foi pelo sistema 
de transcrição por glosas, palavras de uma determinada 
língua oral, grafadas com letras maiúsculas que represen-
tam sinais manuais de sentido próximo (Figura 1B). Nas 
aulas 5 a 7 foram as gravações em vídeo através de 
smartphone, sistema android 9.0, com câmera digital 

13MP. As filmagens foram com fundo verde para efeito 
Chroma Key, recurso utilizado com a finalidade de isolar 
determinados objetos ou personagens (Figura 1C), substi-
tuindo pela inserção de imagens das páginas dos livros. 
Observou-se projetar as entidades, provenientes do dis-
curso narrativo. a partir do corpo do sinalizante e do es-
paço de sinalização buscando uma postura corporal natu-
ral. Também foi considerado a sustentação do ritmo, o 
destaque nas expressões e as estruturas do discurso. 
com troca de papéis em primeira e terceira pessoa. Nas 
últimas semanas (aulas 8 e 9), tendo as cenas já grava-
das em arquivos foi executado a montagem do vídeo 
(conforme ilustra a Figura 1D), consistindo basicamente, 
na importação, encadeamento e alteração do plano de 
fundo com inserção das gravuras como ilustração. Para 
edição o aplicativo utilizado foi o OBS Studio (Free para 
download). O projeto final apresentou duração de 6,33 
minutos, disponível em: https://youtu.be/Sy8n9TCH3tg 

Figura 1. - Etapas do desenvolvimento do vídeo 

 

Fonte: arquivo particular 

CONCLUSÃO 
A produção de vídeos é uma atividade de rotina dentro da 
disciplina de Libras. Considerando o plano de ensino, 
conseguimos explorar a proposta acadêmica através da 
criação do vídeo, respeitando os discursos em Libras. A 
contação de histórias são importantes auxiliares para a 
educação infantil, no seu desenvolvimento cognitivo e 
emocional além de auxiliar no processo ensino-
aprendizagem (ZILBERMAN, 1998 e GIRARDELLO, 
2008). O uso de recursos tecnológicos simples, como o 
celular, conseguiu-se incentivar a produção de vídeos 
com grande potencial educacional. 
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INTRODUÇÃO 
O objetivo deste trabalho foi oportunizar aos alunos dos 
Cursos Técnico em Agropecuária Integrado e Subsequente 
ao Ensino Médio e do Curso de Engenharia Agronômica do 
IFC Campus Santa Rosa do Sul o desenvolvimento das 
habilidades de gerenciamento de empreendimentos 
produtivos por meio de acompanhamento tutorial. De 
acordo com Argüís (2002), “a ação tutorial compreende o 
conjunto de atividades de acolhimento, de orientação 
pessoal, acadêmica e profissional que se destinam aos 
alunos e que os professores da escola programam, de 
acordo com as linhas de atuação estabelecidas no seu 
projeto educativo, mediante um plano de ação tutorial 
aprovado pelo corpo docente e pelo conselho escolar”. 
Para tanto, utilizou-se o Laboratório Técnico-Pedagógico 
com ambiente na Unidade Educativa de Produção de 
Zootecnia (UEP). “As UEP compreendem a criação de 
animais de pequeno, médio e grande porte. Além disso, os 
alunos desenvolvem, no decorrer do ano, Projetos 
Agrícolas Orientados que contribuem para a sua formação 
prática” (MENEZES; SANTOS, 2001). A UEP, com toda a 
sua infraestrutura, tem a função de ser ambiente para a 
visualização e aplicação prática dos conteúdos 
desenvolvidos em sala de aula, além de ser um ambiente 
de vivência, proporcionando o desenvolvimento de 
habilidades que vão além do exercício da difusão de 
tecnologias e da aplicação das técnicas de produção. 
Assume, também, o desafio de melhor qualificar alunos, 
enquanto futuros profissionais, para a gestão de 
empreendimentos. Para os alunos participantes o aumento 
nas notas nas disciplinas da área foi perceptível. 
 
 

METODOLOGIA 
A participação dos alunos deu-se por meio da estratégia 
organizacional denominada auto-organização. O fazer 
pedagógico deu-se em momentos específicos, no decorrer 
das atividades laborais no dia-a-dia dos setores de 
criações de suínos, ovinos e caprinos. Alunos da terceira 
série do Curso Técnico e da Engenharia Agronômica 
compuseram o grupo de Líderes, que receberam as 
instruções e treinamento por parte do professor e dos 
técnicos da área, exercendo papel de multiplicadores, em 
atividades no campo junto aos seus pares, sempre sob a 
supervisão de profissionais. Adotou-se um instrumento 
chamado PLANO DE AÇÂO, que nada mais é do que o 
planejamento operacional com descrição detalhada do rol 
de atividades estratificadas em três conjuntos: 1) atividades 
de rotina ou cotidianas; 2) atividades esporádicas; e 3) 
atividades eventuais. Os alunos realizaram arraçoamento, 
limpeza e desinfecção, preparo de baias e de instalações, 
transferência de animais, assistência à monta natural, 

preparo e transferência de matrizes para maternidade, 
auxílio aos procedimentos de assistência a partos, 
atendimento aos recém-nascidos, pesagem, desmame, 
alojamento no pavilhão de crescimento e de terminação.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As atividades permearam a interface entre o fazer 
pedagógico, sob a responsabilidade do professor de 
Zootecnia e projetos correlatos e suas equipes e as demais 
estruturas da instituição (Coordenação-Geral de Produção, 
Médico Veterinário, Coordenador das Zootecnias, Técnico 
em Agropecuária, funcionários colaboradores, 
Coordenação de Infraestrutura e Coordenação de 
Extensão). As atividades geraram uma melhoria nas notas 
dos alunos participantes em disciplinas da área, 
despertando um real interesse para a prática. Percebeu-se 
uma maior integração e interação entre cursos, alunos, 
servidores e gestão por meio de um projeto piloto de 
formação continuada. Com a dinamização das aulas 
práticas os alunos se interessaram muito mais em 
participar. Constatou-se a empolgação dos alunos ao 
conhecer os processos produtivos regionais por meio de 
visitas técnicas à criatórios e a participação de eventos 
técnicos. Assim, identificou-se alunos com aptidão para a 
liderança e à docência; despertando interesses e 
incentivando-se a formação extensionista e docente. 
 
 

CONCLUSÃO 
A prática adotada foi um diferencial para a formação e para 
a experiência dos alunos participantes, pois 
desenvolveram habilidades de gerenciamento, 
organização e manutenção dos setores de produção de 
suínos, ovinos e caprinos, em um contexto educativo e de 
formação profissional, alinhadas às tendências 
contemporâneas, uma experiência diferenciada que se 
refletiu na qualidade das notas nas disciplinas da área e 
deverá se refletir positivamente na atuação profissional dos 
alunos participantes do projeto. 
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Palavras-Chave: Direitos Humanos, Educação, Mídias Digitais. 
 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os 
resultados preliminares do projeto de ações integradas de 
ensino, pesquisa e extensão “Produção audiovisual, 
linguagens e humanidades” desenvolvido no IFC – 
Campus Avançado Sombrio no ano de 2020. As ações do 
projeto visam a educação em direitos humanos utilizando 
como recurso didático-pedagógico a produção audiovisual. 
De acordo com o Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos, a educação em direitos humanos é uma 
concepção que visa a formação de sujeitos de direitos, pois 
abarca um conjunto de conhecimentos e princípios 
voltados para formação humana para viver e atuar de 
acordo com uma cultura democrática, pautada nos “valores 
da tolerância, [...] na inclusão e na pluralidade” (2006, 
p.24). O uso das mídias digitais na educação, de acordo 
com Buckingham (2017), oferece aos alunos a chance de 
se tornarem criadores de conhecimento, em vez de apenas 
o consumir. Nesse contexto, o uso das tecnologias para a 
construção do conhecimento não deve ser considerado 
elemento central, mas um apoio ao uso da criatividade e do 
processo de letramento. 

METODOLOGIA 
O projeto foi desenvolvido de forma remota em função da 
pandemia de COVID-19, utilizando-se de recursos como 
compartilhamento de arquivos, web-conferências, 
gravações de vídeos. Na primeira e segunda etapas foram 
realizadas atividades integradas de ensino e pesquisa com 
alunos das três turmas de 1ºs anos dos Cursos Técnicos 
em Informática e Hospedagem integrados ao Ensino Médio 
do IFC/CAS, por meio de estudos e discussões sobre 
direitos humanos e pesquisa de casos de violações de 
direitos ocorridos nos municípios em que os alunos 
residem. Com base nos resultados das pesquisas, na 
terceira etapa foram produzidos conteúdos para publicação 
na conta do projeto na rede social Instagram, integrando 
ações de pesquisa e extensão. Os bolsistas e professores 
do projeto produziram materiais informativos em posts com 
imagens e vídeos curtos de gênero documentário com 
participação de alunos, egressos, servidores e 
profissionais convidados. Na última etapa, realizou-se a 
sistematização das ações e a avaliação crítica.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 As atividades desenvolvidas pelos alunos envolveram a 
pesquisa bibliográfica, documental, e a análise crítica dos 
resultados. Nos trabalhos, foram abordados temas como 
violência contra a mulher e contra menores, discriminação 
contra pessoas com acometimento mental, racismo e 
homofobia. A equipe do projeto elaborou, a partir dessas 
temáticas, conteúdo para publicação e compartilhamento 
com a comunidade a fim de promover a publicização das 

reflexões feitas sobre estes temas. De maio a setembro de 
2020 foram realizadas 22 postagens com conteúdo de 
texto associado a imagens (Figura 01) e vídeos produzidos 
pela equipe do projeto, e vídeos com depoimentos feitos 
por colaboradores. As publicações promoveram 
engajamento tanto da comunidade interna, como externa, 
especialmente os 12 vídeos, que juntos atingiram o número 
de 6140 visualizações. 
 

Figura 01 – Post sobre violência contra a mulher 
 

 
 

Fonte: @curtaifc, Instagram, 2020. 
CONCLUSÃO 

As 22 publicações resultaram em um engajamento de 1105 
curtidas e 120 comentários, além das 6.140 visualizações 
dos 12 posts com vídeo. A produção do conteúdo postado 
contou com a colaboração de membros da comunidade 
acadêmica do IFC, bem como comunidade externa, o que 
auxiliou a impulsionar as publicações para um público 
maior. Fazer circular nas mídias socias discursos sobre 
Direitos Humanos e sociedade é de suma importância para 
reduzir o abismo gerado pela desinformação e propagação 
de notícias falsas. Em um ano atípico, em virtude da 
COVID-19, as redes sociais tornam-se espaço hipercentral 
na produção e compartilhamento de materiais, discursos e 
experiências importantes para que se possa construir uma 
narrativa coerente acerca de temas relevantes como os 
tratados por este projeto.  
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INTRODUÇÃO 
A Exposição Tecnológica da Agricultura Familiar - 
AGROTEC é um dia de campo promovido pelo Instituto 
Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul com 
objetivo de apresentar os resultados das ações ensino, 
extensão, pesquisa e inovação executadas pelos alunos 
dos Cursos de Engenharia Agronômica e Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, servidores e 
parceiros do IFC Campus Santa Rosa do Sul à comunidade 
de forma integrada e dissociada. O evento multidisciplinar 
surgiu em 2017 com a necessidade de transmitir à 
comunidade interna e externa o que acontece dentro e fora 
do Campus, sendo em ações realizadas no próprio IFC, 
seja em ações realizadas de forma conjunta com parceiros 
do IFC (RIBEIRO et al., 2018). 

METODOLOGIA 
A exposição é realizada nas dependências Campus Santa 
Rosa do Sul do IFC, e aberta ao público. Tendo como 
principal objetivo a divulgação dos projetos executados 
pela comunidade escolar e seus colaboradores, propondo 
melhorias às atividades dos agricultores familiares da 
região, de forma integrativa social entre estudantes, pais, 
servidores, agricultores, organizações e empresas 
parceiras. Em cada edição são oferecidos minicursos, 
oficinas, palestras e a feira da aAgrobiodiversidade que a 
cada ano traz novidades ao público em relação a novas 
formas, meios e espécies de cultivo. Além de todas as 
atividades já mencionadas, ocorrem de forma conjunta 
apresentações culturais com o Grupo de Tradições e 
Culturas (GTC) – Danças e Andanças e estudantes 
participantes do projeto Intervalo Cultural. Após o 
credenciamento os participantes recebem o mapa com a 
distribuição das atividades na instituição e tem o auxílio de 
guias, que conduzem as pessoas nos estandes com 
apresentações de seu interesse. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As apresentações são realizadas em estandes no local 
onde foi desenvolvido o projeto do grupo de estudos, assim 
toda a fazenda da instituição é visitada pelos participantes 
do evento. Aos estudantes é uma excelente oportunidade 
de apresentar os resultados das ações desenvolvidas na 
instituição, aos participantes do evento, e preparando-se 
para o mundo do trabalho. Aos participantes é o momento 
de atualizar-se sobre novos produtos, técnicas e inovações 
que estão sendo preparadas pelo IFC e seus 
colaboradores. Na primeira edição e evento contou com 50 
atividades e 600 participantes (RIBEIRO, et al. 2018), em 
2018 mesmo com dia chuvoso o evento teve 34 pontos de 
visitação, com 60 atividades apresentadas, mais de 550 
participantes e foi incrementado com a participação de 15 
organizações da região (RIBEIRO, et al. 2018). Já em 2019 
foram 34 pontos de visitação, com 19 organizações 
participantes e entorno de 750 participantes. Em 2020 
devido a pandemia o evento precisará ser adiado para 
respeitar as orientações das autoridades de saúde, assim 

que possível a realização de eventos desta natureza o IFC 
Campus Santa Rosa do Sul irá agendar a 4ª edição da 
AGROTEC. 
Figura 01 – Visão aérea do Campus Santa Rosa do Sul, 

durante o evento em 2019. 

 
Fonte: AGRIZE (2019). 

Figura 02 – Área experimental de culturas anuais, 
apresentada durante a 3ª AGROTEC. 

 
Fonte: O autor (2019). 

CONCLUSÃO 
A AGROTEC se consolida ainda mais a cada edição, já 
tornando-se parte do calendário anual do Campus Santa 
Rosa do Sul, recebendo mais de 700 pessoas na sua última 
edição. Cumprindo com seu objetivo de transmitir 
conhecimentos obtidos a partir de projetos de ensino, 
extensão e pesquisa realizados dentro do Campus pelos 
alunos e servidores para pais, produtores rurais e público 
em geral. 
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INTRODUÇÃO 
O grande desinteresse dos alunos pelo estudo da química 
se deve, em geral, a falta de atividades experimentais que 
possam relacionar a teoria e a prática. Os profissionais de 
ensino, por sua vez, afirmam que este problema é devido 
à falta de laboratório ou de equipamentos que permitam a 
realização de aulas práticas (QUEIROZ, 2004).  
Weber et.al levaram atividades experimentais a escolas 
públicas, com auxílio de bolsistas do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação e Docência (PIBID), do departamento 
de Química da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
sendo aplicado um questionário aos alunos de 1ª e 2ª série 
do ensino médio, para analisar a visão dos alunos a 
respeito da importância da disciplina de química. O 
resultado apontou que 62% dos alunos não tem 
compreensão da importância da química no dia-a-dia; 30% 
não responderam ou deram respostas incoerentes; 7% 
demonstraram conhecimento sobre a importância e 1% 
respondeu que não tinha importância alguma (WEBER 
2012).  
O objetivo do projeto é demonstrar a importância da 
experimentação no ensino de Química, utilizando materiais 
de baixo custo e possibilitando a discussão dos 
experimentos, contribuindo para a melhoria da qualidade 
do ensino em Escolas Públicas de Ensino Fundamental e 
Médio (EEFM), de forma adequada à realidade dos alunos.  

METODOLOGIA 
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, 
seguindo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio (PCNEM), definidos pelo Ministério da 
Educação. Diante disto, foram avaliados junto ao professor 
orientador do projeto, experimentos seguindo os seguintes 
critérios: possuir baixo custo de execução; 
contextualização com o cotidiano; seguir o conteúdo 
teórico ensinado na escola; possibilidade de replicar com 
segurança em sua casa.   
Após levantamento bibliográfico e definidos os 
experimentos, ficaram previstas visitas às escolas 
municipais e estaduais de Araranguá e região, levando o 
projeto ao conhecimento de diretores e professores, para 
que junto à UFSC – Campus Araranguá, possam organizar 
visitas ao laboratório de ensino de química da 
universidade, acompanhar a realização dos experimentos 
e também apresentar a UFSC aos futuros universitários.  
Foi planejado um cronograma contendo 10 experimentos 
com temas variados, como por exemplo velocidade de 
reações, eletrólise, diferença de densidade entre sólidos e 
líquidos, dentre outros, para serem executados dentro de 
20 semanas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através das atividades previstas em laboratório espera-se 
atingir alguns pontos importantes, que trazem benefício 
para o aluno de escola pública, para o acadêmico que irá 
desenvolver as atividades e para a sociedade como um 
todo, são eles: 
- Benefícios ao aluno: facilitar a compreensão do ensino de 
química através de atividades práticas, exemplificado no 

link:https://www.instagram.com/p/CAshkwKgykS/?utm_so
urce=ig_web_copy_link, e da discussão dos temas 
abordados nas atividades; oportunizar ao aluno conhecer 
um laboratório de pesquisa, entrar em contato com a 
universidade mediante a visitas ao campus Araranguá, 
vislumbrando possibilidades acadêmicas após a conclusão 
do ensino médio; 
- Benefícios ao acadêmico/bolsista: ter a experiência na 
docência, através atividades que desenvolverá no projeto, 
sempre acompanhado do seu orientador; 
- Benefícios a sociedade: levar ao aluno discussões que 
envolvem o respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade 
através da química, auxiliando para formação de cidadãos 
conscientes;  
- Colaboração com as escolas públicas: levar mais clareza 
a respeito dos conteúdos vistos em sala de aula, fazendo 
com que ele tenha mais afinidade com a disciplina, 
professor e tenha mais aptidão a permanecer na escola. 
O projeto já recebeu visita de diversas escolas públicas, 
possibilitando a interação com o ambiente laboratorial e a 
demonstração de experimentos (Figura 01). No momento 
as atividades práticas se encontram paradas devido à 
pandemia de Covid-19, portanto não foi possível obter 
todos os resultados desejados. Como resultado do projeto 
finalizou-se uma cartilha com experimentos didáticos e 
estão sendo produzidos conteúdos digitais para serem 
disponibilizado online, para melhor divulga-lo.  

 
Figura 01: Alunos de escola pública durante visita ao 
laboratório de Química da UFSC-Araranguá.  

CONCLUSÃO 
O projeto levará grande aprendizado para alunos de 
escolas públicas, possibilitando aprofundar seu 
conhecimento científico através de atividades 
experimentais práticas, as quais serão utilizadas como 
facilitadoras da compreensão do conteúdo teórico, 
enfatizando situações do dia-a-dia, com materiais de fácil 
aquisição. Como bolsista responsável pelas atividades é 
também uma oportunidade de vivenciar à docência, o que 
torna uma experiência ainda mais enriquecedora. 
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INTRODUÇÃO 
O Programa de Extensão Minhoca na Cabeça promoveu o 
aprendizado interdisciplinar extraclasse, e o senso crítico 
da comunidade acadêmica, por meio de ações focadas na 
educação ambiental desde março de 2019 até agosto de 
2020. Seu objetivo geral foi desenvolver atividades práticas 
que relacionavam conteúdos das disciplinas de Biologia, 
Geografia, Química e Alimentos e Bebidas, nos cursos 
Técnicos Profissionalizantes do Campus Avançado Som-
brio; bem como, promover capacitação e atividades educa-
tivas para docentes e alunos da rede pública de ensino de 
Sombrio. Para tal, propôs coletar e compostar resíduos or-
gânicos gerados pelos alunos e servidores no Campus; or-
ganizar horta e canteiro e atividades de paisagismo interno. 

METODOLOGIA 
Durante o ano de 2019 foram realizadas palestras, aulas 
práticas, visitas com alunos da rede pública de ensino e 
capacitação de docentes. 

Figura 01 – 1º Oficina de          
Figura 02 – 2º Oficina de 
Capacitação 2019                      Capacitação 2019 
 
 
 
 
 
 

   Figura 03 – Visita escolas 2019        
Já em 2020, a metodologia de trabalho foi alterada devido 
a pandemia da Covid-19. As atividades propostas foram 
substituídas por pesquisas bibliográficas direcionadas para 
a criação de materiais de divulgação em rede social 
(Instagram), pois observou-se que o uso das redes sociais 
ganhou ainda maior relevância no período da pandemia. O 
processo de orientação ocorreu na plataforma Google Meet 
e, com a escolha de temas ligados a compostagem, os 
bolsistas criaram um perfil para o projeto, passando a 
administrá-lo, e em suas publicações, seguiram as 
orientações da Pró-Reitoria de Extensão (Proex). 

 

 
Figura 04 e 05 – Bolsistas em 
Webinar- 2020 

 

 

 

 

 
Figura 06 – Perfil       Figura 07 – Divulgação na web 
em rede social   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados diretos alcançados pelo programa de 
extensão, com a realização das aulas práticas, visitas e 
oficinas de capacitação foram: um envolvimento maior dos 
alunos nas disciplinas envolvidas e no reconhecimento de 
sua responsabilidade para com a preservação dos 
recursos e do espaço do Campus, onde passam 
praticamente o dia todo; a intersecção com as instituições 
de ensino do município; o estabelecimento da coleta e 
tratamento adequado permanente dos resíduos orgânicos 
gerados no Campus; e ainda, o reforço do compromisso do 
IF-Catarinense com a formação cidadã. 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que as atividades presenciais desenvolvidas no 
ano de 2019 e as atividades remotas no ano 2020, 
impostas pela necessidade de adaptações diante do 
contexto de excepcionalidade que enfrentamos desde o 
mês de março, no mundo e no Brasil, foram consonantes 
aos objetivos do programa. Pela relevância do alcance das 
atividades na comunidade acadêmica do CAS e do 
município de Sombrio, sugere-se a permanência destas 
atividades nos anos letivos seguintes. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Educação dentro dos presídios e penitenciárias 
brasileiras é um direito preservado pela Lei n. 7.210, 
datada em 11 de julho de 1984. A chamada “Lei de 
execuções penais” (LEP), estabelece assistências 
religiosas, jurídicas, educacionais, sociais e de saúde, pois 
os indivíduos em privação de liberdade são cidadãos 
legais.  
O acesso à Educação além de direito humano, é essencial 
na construção de caráter dos indivíduos, e com essa 
ferramenta importante, os sujeitos se tornam críticos e 
emancipados, os quais serão parte saudável do corpo 
social. Na prisão, além da função do ensino, é reforçado o 
papel da construção do caráter, visto que a ressocialização 
dos presos é deixada nas mãos dos educadores.  
Então, no ano de 2019 foi desenvolvido na Universidade do 
Extremo Sul Catarinense um projeto de Extensão chamado 
“Leitura Literária com Detentos: uma contribuição para a 
cidadania” com o intuito de somar as aulas do projeto com 
as aulas já ministradas no ambiente de restrição de 
liberdade. As aulas eram realizadas com foco na literatura, 
desenvolvendo o hábito de leitura e discussão sobre os 
textos trazidos, criados e compartilhados. O objetivo deste 
resumo então, é apresentar o trabalho desenvolvido com o 
projeto de extensão dentro do presídio localizado na região 
carbonífera de Santa Catarina. 
 

 

METODOLOGIA 
 
Neste trabalho de Extensão foram desenvolvidas aulas que 
focavam na área de literatura e criações no campo da arte, 
como pinturas, desenhos e música. Os planos de aula 
eram criados pensando no diálogo em sala de aula e no 
acolhimento de memórias dos discentes presos, 
promovendo a cidadania dos alunos em restrição de 
liberdade, resinificando o ensino dentro do presídio.   
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O trabalho do projeto de Extensão era voltado ao lado 
artístico dos presos, levando poesia ao ambiente rígido da 
prisão. Nas aulas levava-se poemas, contos e a partir das 
leituras e discussões destes construía-se produções feitas 
pelos detentos usando suas memórias, sentimentos e 
sonhos como temáticas principais. .As aulas do projeto não 
contavam como horas para remissão de pena, então, 
inicialmente, tinha-se o medo de que os alunos presos não 
frequentassem as aulas, porém, conseguiu-se fechar uma 
turma de quinze alunos que participavam assiduamente do 
“Leitura Literária com Detentos”.  

 
Outro fator bastante importante era o bem-estar que as 
aulas traziam aos alunos, deixando a tensão do ambiente 
prisional de lado, no período da aula, para poderem viajar 
com as histórias contadas nas leituras e também se 
aventurar nas próprias escritas. Além de estimular a leitura 
dos discentes presos, auxiliava-se no processo de escrita 
e de criatividade. Apresentando a estrutura de cada texto e 
ensinando como reproduzir ou produzir os contos, poemas, 
telas e outras atividades.  
Dessa forma, além de incentivar a leitura e dar acesso à 
cultura dentro do presídio, o projeto de extensão auxiliava 
efetivamente no ensino de Língua Portuguesa, pois com as 
produções dos alunos, as professoras bolsistas explicavam 
conteúdos sobre os gêneros literários apresentados, 
gramática, leitura e até mesmo ajudavam na alfabetização 
alguns, visto que havia uma porcentagem dos 
contemplados com o projeto que não sabiam ler ou 
escrever.  

 

CONCLUSÃO 
 
Este trabalho foi muito relevante para todas as pessoas 
envolvidas no projeto e também para a sociedade civil, 
visto que a Extensão buscou, em consonância às outras 
aulas realizadas no presídio, a ressocialização e 
reabilitação dos presos, por meio da apresentação e 
interação com as linguagens da arte. As aulas eram um 
caminho de esperança aos encarcerados e procurou-se 
colocar a Educação como uma luz ao fim do túnel, 
despertando o interesse dos alunos em continuarem sua 
formação escolar dentro do presídio e fora dele.  
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INTRODUÇÃO 
 
No artigo Educação para jovens e adultos em situação de 
restrição e privação de liberdade no Brasil (2013), Elionaldo 
Fernandes Julião menciona alguns problemas encontrados 
nas instituições privativas em relação a estrutura 
educacional, como: jornadas reduzidas, falta de projeto 
pedagógico, falta de profissionais da educação e 
infraestrutura inadequada, faltando salas na maior parte 
das unidades, sendo os espaços reservados, ambientes 
úmidos com iluminação precária, limitada ventilação e 
materiais de apoio e didáticos desatualizados.  
Em seu artigo Edificações escolares: infra-estrutura 
necessária ao processo de Ensino e aprendizagem 
escolar, Beltrame et al. (2009) escreve que um ambiente 
em que se tenha pelo menos um conforto térmico de 
qualidade, o desempenho e aproveitamento dos alunos 
perante a atividade fim será melhor.  
Então, o presente trabalho buscou uma reflexão em 
relação aos ambientes dentro do presídio em que se 
realizou a extensão. Os ambientes escolhidos para o 
projeto de extensão “Leitura Literária com Detentos” (que é 
um projeto educacional) eram adequados? Influenciaram 
no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos presos? 

 
 

METODOLOGIA 
 
Neste trabalho realizou-se uma pesquisa qualitativa com 
leituras sobre o assunto da estrutura e educação prisional. 
A análise sobre a estrutura dos ambientes foi feita por meio 
de observações e anotações da autora durante o período 
do projeto, além do estudo de revisão bibliográfica.  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os primeiros ambientes destinados às aulas foram o pátio 
externo e a sala chamada “social”. No pátio externo as 
aulas acabavam por serem boicotadas de certa forma, pois 
de acordo com a variação climática as aulas eram 
ministradas em meio ao frio e chuva, dificultando o 
desenvolvimento das aulas e também a participação dos 
detentos, visto que alguns tinham poucas roupas e outros 
não tinham agasalho mais quentes. Os encontros na área 
social afetavam o ensino do conteúdo, pois a professora e 
alunos ficavam separados por uma grade, em que a 
docente tinha de elevar a voz para que os estudantes 
compreendessem o que era falado, além de não ter quadro 
em ambos espaços reservados para as aulas do projeto.  
 

Depois de um tempo e de muita conversa foi cedida uma 
“cela” de aula para que pudessem serem realizadas as 
aulas do “Leitura Literária com Detentos”. O ambiente tinha 
quadro e carteiras, então era melhor para a explicação de 
conteúdo e dinâmica dos encontros, porém, havia um 
banheiro dentro da sala, o qual não havia divisória e que 
parecia estar deteriorado, pois o cheiro de esgoto era muito 
forte. Além disso, o ambiente não era muito ventilado, 
tendo-se apenas algumas janelas pequenas na parte 
superior da parede que dava para a rua.  
Em relação à biblioteca do presídio, que fazia parte da 
escola prisional, observou-se que continha poucos livros 
literários, os quais estavam bem precários e eram muito 
antigos.  
 

CONCLUSÃO 
 
Concluiu-se com as observações feitas em sala de aula, 
enquanto era realizado o projeto de extensão que a 
estrutura reservada para as aulas do “Leitura Literária com 
Detentos” interferia no desenvolvimento das ministrações. 
Por conta dos ambientes não-planejados os alunos não 
compareceram às aulas em determinado momento; não 
conseguiam ouvir com clareza a explicação da professora; 
e por vezes não conseguiam se concentrar nas aulas por 
causa do mal cheiro vindo do banheiro, e etc. Logo, com a 
interferência nas aulas do projeto, é possível que o ensino-
aprendizagem dos discentes detentos tenha sido 
prejudicada, pois além das leituras, ensinava-se questões 
sobre gêneros literários, gramática, escrita e muito mais. 
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INTRODUÇÃO 
Observamos em vários estudos sobre violência contra 
animais um forte indício de que os agentes dessas práticas 
repetem esse tipo de comportamento agressivo em suas 
relações interpessoais, o que é chamado de Teoria do Elo 
(MONSALVE, et. al, 2017), ou seja, é notório que há uma 
relação direta e, segundo dados, muito expressiva, entre a 
qualidade da relação homem e cão e entre homens. 
Somando essa máxima com o desenvolvimento social, de 
relações interpessoais, interesses comunitários, 
segurança, memória e comunicação que observamos nos 
estudantes que participam do projeto “Proposta de 
Atividades Mediadas por Animais no Colégio de Aplicação 
a partir da Cinoterapia” realizado no  Colégio de Aplicação- 
CA/UFSC. Este projeto, desenvolve Intervenções 
Assistidas por Animais - IAA a partir da Cinoterapia  para 
estudantes do ensino fundamental e médio com 
dificuldades na leitura, escrita e oralidade. Nesse sentido, 
ao trabalhar no CA/UFSC com a Educação e a  Terapia 
mediadas por cães, pode-se perceber que essa prática 
ajuda não só em relação ao desenvolvimento individual dos 
estudantes, mas também no desenvolvimento de ações 
coletivas. Com isso, e com base nos registros em diário de 
campo das ações do projeto e no estudo de três autores  
que tratam da temática, o presente trabalho se propõe 
analisar, os desdobramentos que a relação com cães 
apresenta nas relações interpessoais. 

 METODOLOGIA 
Através das discussões e dos resultados que 
obtivemos  no projeto de “Proposta de Atividades Mediadas 
por Animais no Colégio de Aplicação” e pesquisas 
bibliográficas sobre o tema, selecionou-se  três textos 
publicados (MONSALVE et. a.l, 2017;  PINTO et. al., 2019; 
ALMEIDA et. al., 2020)  que apresentam a conexão entre 
resultados de relações homem e cachorro e o que isso 
influencia nas relações interpessoais. Para a análise 
qualitativa e registro dos resultados (GIL, 2010) foi traçado 
um paralelo através dos registros de diário de campo do 
projeto da Cinoterapia desenvolvido no CA/UFSC e dos 
textos que foram selecionados com base em pesquisa das 
palavras chaves: Teoria do Elo, relações interpessoais e 
Cinoterapia.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em um momento onde a escola se apresenta pouca 
atrativa a nova geração, é fundamental buscarmos novos 
artifícios para fomentar e qualificar a participação dos 
estudantes no ambiente escolar, e a Cinoterapia é 
um  desses processos que vem aprimorando as 
aprendizagens e significando a produção de conhecimento 
através da interação direta com o cão. Isso se dá pela 
carga emocional  e afetiva dessa interação. Já que temos 
um forte traço que atravessa as relações entre homens e 
animais e homens entre si (MONSALVE et. al., 2017; 
ALMEIDA et. al., 2020) podemos criar novas concepções 

didáticas, com o intuído de deixar o ambiente escolar cada 
vez mais atrativo aos estudantes, pois é fundamental que 
nós educadores tenhamos essa ferramenta em mãos, para 
que a partir disso a gente possa acirrar ainda mais essas 
relações de forma qualitativa e com boas respostas, como 
obtivemos no CA/UFSC Colégio de Aplicação-UFSC. É 
nítido que a Cinoterapia pode trazer benefícios no que diz 
respeito às habilidades sociais, como por exemplo na 
comunicação oral, interação e engajamento nas atividades 
coletivas. Além disso, uma socioeducação depende que 
seus agentes estejam sendo estimulados a resolver 
problemas de forma coletiva, e isso engloba afetividade, 
responsabilidade e respeito (ALMEIDA et. al.,  2020). Esse 
tripé das relações sociais fica muito bem representado 
quando observamos os registros de diário de campo das 
atividades da Cinoterapia no CA/UFSC, onde os 
estudantes que participam deste projeto mostram suas 
habilidades sociais cada vez mais aguçadas, além de se 
sentirem motivados a desenvolver as atividades propostas 
pelo projeto. Assim, como educadores, podemos pensar 
nessas ações como uma forma de deixar o ambiente 
escolar cada vez mais atrativo aos estudantes e 
observando que a relação entre humano e animais tem 
uma projeção muito grande nas relações interpessoais 
(PINTO et. al., 2019; ALMEIDA et. al., 2020), é fundamental 
que essa ferramenta seja utilizada. 

CONCLUSÃO 
Deste modo, considera-se que a Cinoterapia vem 
apresentando, dentre outros, muitos benefícios no que se 
refere às interações sociais. A escola atua na formação dos 
estudantes não só na transmissão dos conhecimentos 
formais, mas também no âmbito social/coletivo e 
emocional. Nesse sentido, verifica-se que a relação 
homem e animal influencia positivamente nas relações 
interpessoais, e os diários de campo do projeto evidenciam 
que a cinoterapia trabalha todos esses aspectos.  
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INTRODUÇÃO 

Na educação, as ações de insubordinação criativa são atos 
políticos, em que professores agem de maneira a priorizar 
o aprendizado de seus alunos, imaginando e 
implementando novas possibilidades na sua prática 
pedagógica (D’AMBROSIO, 2015). No Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina 
CA/UFSC, por meio do Projeto de Pesquisa e Extensão, 
intitulado “Proposta de atividades mediadas por animais no 
Colégio de Aplicação a partir da Cinoterapia”, são 
desenvolvidas práticas pedagógicas/terapêuticas com a  
mediação de cães, caracterizadas pela promoção da saúde 
física, social, emocional e do desenvolvimento das funções 
cognitivas dos estudantes participantes. Esse trabalho 
ocorre de forma transdisciplinar, envolvendo profissionais 
da área da saúde e educação. O animal atrai, seduz, 
modifica as atitudes, fazendo a conexão entre o 
sujeito/terapeuta/animal, mediando atividades e 
potencializando habilidades e competências (MEDINA, 
2016). O caráter dos conteúdos trabalhados, tem foco 
essencial  nas relações que estão sendo estabelecidas 
durante as práticas entre os estudantes, os cães e a equipe 
do projeto. Sendo assim, as aprendizagens, se sucedem 
como produto expresso e qualificado por essas relações. A 
partir disso, este trabalho apresenta o relato e a análise de 
uma atividade realizada no referido projeto, com o grupo de 
estudantes participantes dos Anos Finais e Ensino Médio 
no ano de 2019, que a partir da mediação com o  cão, 
promoveu o favorecimento da atenção e da memória, 
instigando as habilidades lógico-matemáticas por meio da 
construção/resolução/apresentação de problemas 
matemáticos e ainda, estimular o desenvolvimento da 
linguagem verbal. 

  METODOLOGIA 
Este trabalho segue a abordagem qualitativa da pesquisa. 
(GIL, 2010) Os dados apresentados e analisados são 
relativos à uma atividade de Matemática, realizada em dois 
encontros do projeto. Esses dados advêm dos    registros 
feitos em  Diário de Campo envolvendo aspectos gerais e 
individuais dos resultados observados no desempenho dos 
estudantes participantes, os recursos e materiais utilizados 
para sua execução, seu objetivo, além da revisão teórica e 
planejamento das atividades. A interpretação e estudo dos 
dados embasou-se na Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2011). 
A primeira etapa dessa proposta, era a partir de comandos 
de ações a serem realizadas pelo cão, os estudantes 
tutelaram o cão para o encontro de um objeto, e a partir de 
uma exposição coletiva, iniciaram a elaboração individual 
do problema matemático que devia ser inspirado no objeto 
encontrado. Na segunda etapa, os estudantes foram 
convidados para resolver coletivamente os problemas 
elaborados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Alguns estudantes expressaram que acharam a proposta 

difícil, outros afirmaram que tinham dificuldades em falar 
em público. Essa abertura gerou um engajamento e apoio 
coletivo-colaborativo, que possibilitou trocas significativas 
para a elaboração dos problemas matemáticos. 
O objetivo era desenvolver e instigar habilidades  lógico-
matemáticas e a  linguagem oral, os estudantes deveriam 
apresentar os problemas e a resolução era discutida e 
realizada por todos. O entrosamento entre os estudantes, 
se mostrou fundamental visto que alguns deles 
encontraram dificuldades e inseguranças para 
apresentarem e resolverem individualmente. Neste 
sentido, as soluções para as iniquidades e injustiças 
sociais requerem uma resolução de problemas criativa, 
para a maneira em que as pessoas se relacionam no 
mundo e com o mundo. Uma criatividade que deverá ser 
construída a partir de valores, moralidade, ética e 
solidariedade (D’AMBROSIO, 2015). Percebe-se então 
que a resolução coletiva proporcionou trocas mútuas entre 
os estudantes e qualificou a aprendizagem de todos, um 
compromisso das práticas do projeto, garantir um ensino 
de qualidade, em que suas reflexões, assumam o objetivo 
de criar possibilidades possíveis a todos. 

CONCLUSÃO 
Todos os estudantes, mesmo os mais inibidos e com 
dificuldades para expressar-se matematicamente, 
puderam ser contemplados na prática, participando 
ativamente a partir das relações estabelecidas entre os 
colegas de diversas turmas. Como consequência dessas 
trocas entre pares, pode-se destacar um grande 
entrosamento e abertura dos alunos ao trazerem suas 
dificuldades e potencialidades, o que possibilitou um 
movimento de ajuda mútua, promovendo relações que 
foram essenciais para o desenvolvimento da atividade. A 
mediação com o cão foi fundamental , assegurando aos 
estudantes, que mantivessem autoconfiança e motivação,  
sendo também um catalisador da participação individual de 
cada estudante.  
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem como objetivo apresentar análises sobre 
gênero e o papel da escola, decorrentes da experiência de 
oferta do Programa Mulheres Sim, em 2019, no IFSC, 
câmpus Garopaba/SC, e seus desdobramentos que 
culminaram na realização do projeto de extensão 
“Mulheres Arteiras”, em 2020.  O Programa Mulheres Sim, 
em todas as suas etapas, é desenvolvido como extensão 
acadêmica, indissociável do ensino e da pesquisa. Busca 
combater a violência contra a mulher e promover a geração 
de renda com base nos princípios da economia solidária. O 
Projeto “Mulheres Arteiras” tem os mesmos princípios, mas 
pretende auxiliar as mulheres na formação de uma 
cooperativa de artesãs. Essa foi uma demanda surgida a 
partir das alunas do Programa Mulheres SIM. A temática 
de gênero perpassa esses projetos. Falar de gênero 
significa considerar que existe uma dimensão social que 
constrói maneiras de ser e agir no mundo, e estabelece 
diferenças entre os papéis sociais considerados 
masculinos e femininos (BARRETO, ARAÚJO, PEREIRA, 
p. 39, 2009). Isso produz relações de poder que, por sua 
vez, geram desigualdades entre homens e mulheres 
provocando formas de violência. Segundo Saffioti (2015), 
a violência de gênero tem correlação com o desemprego. 
A geração de renda é uma forma de as mulheres obterem 
uma renda própria. Ainda que isso não seja garantia de que 
estarão livres das formas de violência, é um passo para a 

autonomia financeira em relação a seus cônjuges. A 

geração de renda pelas vias da economia solidária se 
baseia nos princípios de cooperação, autogestão e 
solidariedade. Por essas questões, os projetos acima 
citados relacionam geração de renda ao combate à 
violência contra a mulher. Nesse sentido, o trabalho em 
questão justifica-se pela possibilidade de contribuir com 
outras experiências de extensão, e com o debate sobre 
gênero e o papel da escola.     

METODOLOGIA 
Esse trabalho é fruto de pesquisa aplicada, exploratória, 
com abordagem qualitativa, e foi realizado em duas etapas: 

na primeira foram coletadas as informações por meio de 

pesquisa bibliográfica, aplicação de questionário 
socioeconômico e entrevista com algumas mulheres que 
participaram dos projetos. A segunda etapa compreendeu 
a análise e sistematização dessas informações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O Programa Mulheres SIM, ofertado no câmpus Garopaba, 
em 2019, reuniu mulheres bastante diversas em relação à 
idade, ocupação, estado civil, etc. Isso se observou no 
projeto Mulheres Arteiras - em andamento de modo não 
presencial, o que tem sido um desafio enorme. Em ambos 
os projetos, as mulheres se encontram em vulnerabilidade 
social em algum aspecto, mesmo tendo algum acesso à 

internet. Elas têm em comum a necessidade de obter 
renda. Algumas sinalizaram sofrer violência doméstica. A 
violência doméstica e o desemprego estão relacionados 
(SAFFIOTI, 2015), por isso a importância de os projetos 
colaborarem para a geração de renda, por meio da 
economia solidária, e buscarem combater a violência 
doméstica. De que forma? Promovendo oficinas de 
artesanato e venda de produtos pelas redes sociais, rodas 
de conversa sobre violência contra a mulher; viabilizando a 
participação em feiras de economia solidária. São ações 
que não resolvem o problema, mas contribuem aos poucos 
para atender as demandas trazidas pelas mulheres. A 
escola pública é um ponto de contato com a comunidade e 
tem potencial para transformar as realidades locais. 

Figura 01 – Programa Mulheres SIM 

 
Fonte: acervo pessoal 

CONCLUSÃO 
Há obstáculos a serem enfrentados que, de certa forma, 
estão relacionados aos direitos sociais e civis. A 
desigualdade de gênero, construída socialmente, impõe 
valores a homens e mulheres, ditando o que cabe ou não 
a seus papéis sociais, fazendo com que as mulheres 
estejam num patamar de desvantagens históricas. A 
mobilidade urbana, as condições de moradia, a geração de 
empregos, o acesso à educação pública, entre outros, são 
garantias fundamentais para a qualidade de vida, mas são 
negligenciadas pelo Estado. Foi possível perceber que há 
fatores como renda, mobilidade urbana, tarefas domésticas 
e fora do lar, que acabam por não aproximar ao IFSC às 
mulheres que estão numa condição de vulnerabilidade 
social mais precária. Há muitos desafios a serem 
superados, ainda assim, a escola, a partir do trabalho de 
extensão, associado ao ensino e à pesquisa, tem potencial 
para aproximar grupos sociais que não puderam ter acesso 
à escola por outras formas.  
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INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho apresenta um projeto de extensão 
desenvolvido no IFSC, câmpus Araranguá, o qual foi 
aprovado em edital específico da Pró-reitora de Extensão 
(PROEX). A área de atuação do projeto é ensino e 
aprendizagem de línguas, mais especificamente o Inglês. 
O principal objetivo é promover o desenvolvimento de 
habilidades linguísticas e interculturalidade dentre seus 
participantes. Além disso, o projeto almeja fomentar o 
interesse em participar de programas de intercâmbio, 
presenciais ou virtuais. Um dos pontos fortes do projeto 
neste ano, devido a pandemia, é o desenvolvimento de 
intercâmbio virtual com diversos lugares do mundo, como 
Bulgária, Colômbia, Taiwan, Itália, Índia, Estados Unidos, 
Egito, Espanha e as Ilhas Canárias. O projeto também 
estende suas ações a alunos da Casa da Fraternidade de 
Araranguá com atividades online num grupo de WhatsApp. 
Da mesma forma, as iniciativas do projeto também 
alcançam a comunidade em geral por meio do Grupo de 
Conversação online para praticar Inglês. 
 
 

APORTE TEÓRICO 

 
Este projeto defende a ideia de que aprendizagem de 
línguas pode ser percebida como além de meramente 
habilidades de comunicação (HANNA, 2015). Ou melhor, 
aprender uma língua estrangeira pode ser um instrumento 
que visa à educação intercultural do indivíduo 
(SCHAEFER, 2019), pois o uso de uma língua depende do 
conhecimento de questões culturais atreladas a fenômenos 
linguísticos. Dessa forma, entende-se que a relação 
interativa e dialógica entre língua e cultura é essencial para 
a construção da competência intercultural, definida por 
O’Dowd (2012) como a habilidade de estabelecer 
interações com outras pessoas de diferentes contextos 
culturais, presando pelo entendimento e respeito à 
diversidade. 
 
 

METODOLOGIA 

O projeto conta com várias iniciativas. A fim de explicar a 
metodologia de cada uma delas, elegeu-se as três 
principais ações que estão em andamento no momento, 
mesmo no contexto da pandemia. (1) Grupo de 
conversação online: participantes se encontram pelo 
Google Meet, uma vez na semana, durante o período de 1 
hora, a fim de conversar em Inglês. São propostas 
atividades como jogos de vocabulário online e sites 

geradores de perguntas, a fim de incentivar as conversas. 
(2) Grupo de WhatsApp da Casa da Fraternidade de 
Araranguá: são propostas atividades de Inglês que podem 
ser respondidas de forma assíncronas no grupo do 
aplicativo. Participantes visualizam respostas exemplo e as 
respostas de todos os participantes do grupo, a fim de 
elaborar a sua resposta e aprender de forma colaborativa. 
(3) Intercâmbio virtual: participantes do projeto participam 
de encontros virtuais síncronos ou interação virtual 
assíncrona com estudantes de Inglês de outros lugares, 
como Bulgária, Colômbia, Taiwan, Itália, Índia, Estados 
Unidos, Egito e Espanha e as Ilhas Canárias. As interações 
são sobre aspectos culturais e cada país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Considerando a atuação dos participantes, pode-se 
concluir que o projeto apresenta potencialidade no que 
concerne incentivo ao desenvolvimento de habilidades 
linguísticas e interculturalidade. As atividades propostas 
podem motivar os participantes a estudarem Inglês a fim 
de não só interagir, mas também de aprender sobre o 
mundo ao seu redor. Desta forma, possibilita-se também 
reflexão sobre o nosso contexto imediato. 
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INTRODUÇÃO 
 
A formação na educação básica é sem dúvida uma das 
mais importantes etapas da formação cidadã e intelectual 
de jovens. Na Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 
2018) estão diversas capacidades que devem ser 
desenvolvidas para esta formação. Nos Institutos 
Federais que ofertam educação básica integrada ao 
ensino médio, acredita-se que as possibilidades de 
desenvolver mais e melhor estes jovens são maiores que 
na formação básica tradicional. Uma das vantagens é o 
fato de poder interagir com projetos educativos que 
envolvem iniciação científica e tecnológica. Como 
exemplo das potencialidades de formação para estes 
objetivos é o estudo e aplicação dos conceito de 
Adequação SócioTécnica (AST) no desenvolvimento de 
máquinas, equipamentos ou ferramentas técnicas. Tal 
princípio amplia e altera muitos dos conceitos 
convencionais usados no projeto e desenvolvimento de 
produtos, os quais muitas vezes estariam voltados apenas 
ao mercado. Assim, acredita-se que a Adequação 
SócioTécnica (AST) pode ainda transformar fortemente a 
formação cidadã dos estudantes que são inseridos neste 
processo investigativo. Pois a de acordo com Aragão 
(2019) a AST, faz com que o a ciência e a tecnologia 
sejam adequadas aos interesse da transformação social, 
pois aplica critérios suplementares aos técnico-
econômicos. Neste sentido este artigo visa apresentar 
algumas das contribuições formativas que o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa como princípio 
educativo e com aplicação do conceito de Adequação 
DócioTécnica podem trazer aos estudantes envolvidos. 
 

METODOLOGIA 
 
A metodologia deste trabalho foi avaliar quais 
contribuições a aplicação do conceito de adequação 
SócioTécnica em projetos de pesquisa e desenvolvimento 
podem trazer para a formação básica e cidadã. Esta 
avaliação foi realizada através de entrevistas com 2 
bolsistas os quais participaram de um "estudo de 
reestruturação de máquinas de costura para educação 
profissional". Os estudantes em questão participaram da 
primeira etapa do estudo onde tiveram que compreender 
o conceito de Adequação SócioTécnica e estabelecer as 
principais  limitações que máquinas de costuras geram às 
pessoas com deficiências física ou com características 
biológicas diferentes do padrão. O bolsista B1 estava 
cursando o ensino médio integrado em vestuário, e o 
bolsista B2 o ensino médio integrado em Eletromecânica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Em grande parte das competências gerais do Ensino 
básico na BNCC vemos a preocupação em desenvolver 
pessoas para construção de um mundo justo, democrático 
e inclusivo. Com posicionamento ético e voltadas ao 

reconhecimento da diversidade humana e exercitando a 
empatia e o diálogo na resolução de problemas. Tendo 
em vista estes fatores, na entrevista com os bolsistas 
pode-se perceber que o projeto trouxe grandes 
contribuições para a formação neste viés. O Bolsista B2 
explica-nos que, "socialmente pude entender melhor 
sobre os problemas que pessoas com condições 
especiais tem em relação aos cursos técnicos", e trouxe 
mais visão sobre essas pessoas e seus problemas". Para 
o Bolsista B1, o qual já havia trabalhado em maquinas de 
costura, ele cita que:  " eu nunca tinha parado para pensar 
como uma pessoa com deficiência física, ou 
impossibilidade de movimento se sentia fazendo aqueles 
movimentos que pra min eram super simples [...],eu 
nunca tinha parado para pensar nisso, até o trabalho 
iniciar". Estes relatos dos bolsistas mostram como o 
projeto mudou a percepção deles sobre o 
desenvolvimento da tecnologia e a relação com as 
características das pessoas num olhar empático para a 
diversidade. O bolsistas B1 ainda citou que "o trabalho me 
fez abrir a cabeça para muitas outras coisas, não só a 
maquina de costura. Mas também para outros 
instrumentos [...]. Então, isso foi muito importante".  

CONCLUSÃO 
 
É evidente que a iniciação científica traz grandes 
contribuições à formação básica. Porém, percebe-se que 
a formação tem seu potencial ampliação no poder 
reflexivo ao ser referenciado por princípios voltados para 
a Adequação SócioTécnica em que considera-se os 
aspectos humanos e sociais de um contexto social para 
reestruturação da ciência e tecnologia, E portanto não se 
submete apenas aos critérios do mercado.Tal fato, mostra 
que o caráter formativo é ainda maior e converge para os 
princípios de formação cidadão exigidos pela BNCC da 
formação básica. 
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Palavras-Chave: Educação, Licenciatura, Evasão acadêmica 

INTRODUÇÃO 

Esse projeto surgiu da constatação que muitos dos dis-
centes que se matricularam no Curso de Licenciatura em 
Matemática, no Campus Avançado de Sombrio, no início 
do ano de 2020, não concluíram o primeiro semestre. 
Em Sociologia da Educação, componente curricular 
obrigatório da 1º fase, dos 42 acadêmicos matriculados, só 
15, chegaram ao final do semestre. 
Tal fato despertou o interesse em se fazer um 
levantamento sobre as possíveis causas para a desistência 
ou a evasão. Para Polydoro (2000), a evasão, consiste no 
abandono do curso sem a sua conclusão. Ela pode ser 
sistêmica, quando ocorre a desistência definitiva da 
graduação ou é decorrente da transferência para outra 
instituição.  
A desistência, por sua vez, ocorre quando o acadêmico 
mantém a matrícula ativa, por isso não pode ser 
classificada como evasão. 

METODOLOGIA 
Essa pesquisa quantitativa, identificou o perfil 
socioeconômico dos acadêmicos ingressantes na 1ª fase 
do referido Curso e as causas da possível 
evasão/desistência acadêmica ocorrida ao longo do 1º 
semestre.  
Foi elaborado um formulário via Google Forms, enviado a 
relação dos e-mails dos acadêmicos e contatos via grupos 
de WhastApp.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostra resultou nas respostas de 43% dos matriculados 
na 1ª fase do Curso de Licenciatura em Matemática, sendo 
72,3% de concluintes da disciplina de Sociologia da 
Educação e 27,7% são alunos que desistiram ou evadiram-
se do Curso. 
Com base nessa amostragem, 64,7% dos respondentes 
são do gênero feminino e 35,3% do gênero masculino. A 
maioria (61%) são jovens entre 17 a 21 anos, seguido por 
estudantes 32 a 62 anos, que representam 39% do total 
pesquisado. 
No que se refere à renda (gráfico 1), 77,7% recebe até 2 
salários mínimos. Destaca-se que 11,1% não possuem 
renda própria e 5,6% dependem exclusivamente do auxílio 
estudantil.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Entre as motivações para ingresso no Curso (gráfico 2), a 
maioria (38,9%) indicou a afinidade com a área de 
conhecimento e 22,2% a intenção de prosseguir seus 
estudos em nível superior.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Entre as dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos ao 
longo do 1º semestre, destaca-se as referentes à 
realização das AER’s, adotadas em função da Pandemia 
COVID-19 e do isolamento social gerado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
Os ingressantes no Curso de Licenciatura em Matemática 
são jovens trabalhadores, com rendimentos inferiores à 2 
s.m., movidos pelo interesse em prosseguir seus estudos e 
buscar uma ascensão social através da educação. Para 
eles, a maior dificuldade enfrentada no semestre de 
ingresso, foi realizar as atividades de ensino-aprendizagem 
de forma remota, sem o contato direto com o ambiente 
acadêmico. Não foi possível averiguar quantos desses 
acadêmicos evadiram-se ou desistiram, visto que as 
matrículas do segundo semestre ainda estão em curso. 
Contudo, aponta-se que somente 35,7% dos acadêmicos 
concluíram a disciplina de Sociologia da Educação, 
estando aptos a avançar nos estudos. 
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Gráfico1: Renda dos entrevistados (em %) 

Fonte: os autores, 2020. 

5,6% 

5,6% 

Gráfico 2: Motivos para ingresso no curso (em %) 

Fonte: os autores, 2020. 

Gráfico 3: Principais dificuldades encontradas no 1° 
semestre do Curso  

Fonte: os autores, 2020. 
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INTRODUÇÃO 
O processo de eletroerosão ou EDM (electrical Discharge 
Machining) vem sendo utilizado com frequência para 
usinagem de peças com geometrias complexas, o que não 
pode ser feito por outros processos de usinagem, 
pequenos componentes mecânicos e usinagem de 
materiais de extrema dificuldade, por característica de 
elevada dureza ou em ligas metálicas de alta resistência. 
Entre as vantagens da usinagem por descarga elétrica, não 
há deformação plástica do material usinado devido à 
ausência de contato entre a superfície usinada da peça e o 
eletrodo da ferramenta (BALDIN et al. 2020). O Inconel 718 
é uma liga metálica de alta resistência contendo 
majoritariamente Ni-Cr-Fe, possui princípio de 
endurecimento por solução sólida supersaturada e pode 
ser envelhecida, aumentando a resistência mecânica. 
Teores menores de Al, Mo e Ti também são presentes. 
Este combina resistência a corrosão alto rendimento, 
propriedades de tração e ruptura por fluência em 
temperaturas de até 700ºC. Por suas características é 
usualmente aplicado em peças para ambientes extremos 
(XAVIOR et al. 2018). Para confiabilidade do produto, os 
requisitos de projeto devem ser obedecidos, desta forma, 
dimensões e acabamento da superfície necessitam de 
cuidados especiais. De acordo com Davim (2010) na 
utilização da eletroerosão, a corrente de descarga īe (A) 
possui influência significativa na rugosidade e o acréscimo 
demasiado pode provocar danos (trincas e porosidade) no 
componente de aplicação. Desta forma, esta pesquisa 
objetiva uma avaliação da superfície utilizando eletrodo de 
cobre com variação da corrente de descarga īe e seu efeito 
sobre a rugosidade no Inconel 718. 

METODOLOGIA 
Uma eletroerosão do fabricante AgieCharmilles® modelo 
Roboform30 foi utilizada. Como eletrodo foi aplicado cobre 
eletrolítico 99,9% Cu com polaridade positiva, diâmetro 
externo de 20mm e furo central de 4mm para passagem do 
dielétrico. As amostras foram cortadas no diâmetro de 
23mm x 5mm. Para a medição da rugosidade 3D utilizou-
se um microscópio confocal Leica®, modelo DCM. Para a 
rugosidade 2D foi empregado um rugosímetro Taylor-
Hobson®, modelo Surtronic. As variáveis constantes 
utilizadas foram tensão 200V, duração da descarga elétrica 
de 6,4 A, rotação do eletrodo em 10rpm. A relação entre a 
duração da descarga e o tempo de pausa foi de 0,5. O 
parâmetro variável foi a corrente de descarga īe de 2, 3, 4, 
6 e 8A. Em cada condição foram realizadas 2 réplicas. A 
Figura 01 apresenta o equipamento e sistema de fixação. 
 

Figura 01 – Equipamento e sistema de fixação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
É possível verificar na Figura 01 o aumento gradativo do 
número de incidências das cores vermelha e azul, 
representando o aumento progressivo da rugosidade 3D no 
parâmetro Sa.  
 

Figura 01 – Textura com diferentes īe. Onde (a)=2A, 
(b)=3A, (c)=4A, (d)=6A e (e)=8A. 

 
 

Figura03 – Rugosidade média Ra 2D para cada condição 
de erosão. 

 
A Figura 03 apresenta a tendência do aumento da 
rugosidade média Ra. Assim como apresentado por Davim 
(2010), onde o aumento da corrente de descarga 
reproduziu um aumento na amplitude da rugosidade. 

CONCLUSÃO 
Quando aplicada uma densidade de energia maior, o canal de 
plasma consegue promover um aumento da poça de fusão. 
Esse efeito reproduz na superfície do componente uma 
acentuação de vales formados pela intensidade da descarga 
elétrica e picos formados pelo material ressolidificado não 
ejetado pelo dielétrico. A maior energia contribui para um 
plasma denso, intensificando o efeito Joule e resultando em 
uma maior taxa de remoção de material. 
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INTRODUÇÃO 
Na usinagem de superligas à base de níquel, como o IN718, 
os desafios enfrentados são significativos, pois o material 
apresenta baixa condutividade térmica o que aumenta os 
efeitos térmicos durante o atrito com ferramentas. O 
mecanismo de adesão do material ao gume da ferramenta 
de corte resulta em um comportamento de endurecimento 
alterando significantemente os parâmetros do processo de 
corte. Além disso, o IN718 contém partículas duras como 
carbonetos que geram um desgaste abrasivo excessivo 
comprometendo a integridade da ferramenta (LI et al. 2013). 
Perante as dificuldades apresentadas, o processo de EDM 
(Eletrical Discharge Machining) possui vantagens em 
comparação aos processos que utilizam ferramentas de 
corte. Por executar a remoção através de efeito térmico, 
sem atrito, os aspectos tribológicos da usinagem e desgaste 
de ferramentas de corte são inexistentes. A usinagem 
ocorre por descargas elétricas controladas passando por 
quatro fases: ignição da descarga, formação do canal de 
plasma, fusão e evaporação do material e ejeção do 
material fundido (CZELUSNIAK et al. 2019). Segundo 
Davim (2010), os critérios de textura no processo EDM, 
geralmente baseada na rugosidade, aumentam conforme 
são incrementados a corrente de descarga e a duração da 
descarga, contudo, não estão necessariamente 
correlacionados. Desta forma, foram utilizados eletrodos de 
cobre e grafita com durações de descarga elétrica te de 6,4 
e 100µs e analisadas as texturas resultantes. 

METODOLOGIA 
Para a realização dos experimentos foi utilizado um 
equipamento EDM AgieCharmilles® Roboform30. Como 
eletrodo foram utilizados o cobre eletrolítico e a grafita (Gr), 
ambos com polaridade positiva, diâmetro externo de 20mm 
e furo central de 4mm para passagem do líquido dielétrico. 
As amostras foram erodidas com imersão e adicionados 2 
jorros dispostos a 180° com pressão de 0,1MPa. O IN718 
possui composição química de Ni 55%, Cr 17% e Fe 16% e 
demais elementos. As amostras foram cortadas nas 
dimensões de Ø23mm x 5mm. A peça e os eletrodos foram 
fixados por sistema de porta pinça ER. Após a usinagem as 
amostras foram limpas em equipamento ultrassônico por 
3min em acetona. Para a análise da textura 3D utilizou-se 
um microscópio confocal Leica®, modelo DCM. A 
rugosidade 2D foi mensurada por rugosímetro Taylor-
Hobson®, modelo Surtronic. As variáveis constantes 
utilizadas foram tensão 120V, corrente de descarga de 3A, 
rotação do eletrodo em 10rpm. A relação entre a duração da 
descarga e o tempo de pausa foi de 0,5. Em cada condição 
foram realizadas 2 réplicas. A Tabela 01 apresenta as 
principais propriedades dos eletrodos. 
 

Tabela 01 – Propriedades físico-química dos eletrodos 
Propriedades Cobre Grafita Unid.

Densidade 8,93 2,25 g/cm³

Resistividade elétrica 1,7 6000,0 µΩ.cm

Condutividade térmica 385 25 W/m.K

Ponto de fusão 1083 3650 ºC

Fonte: CZELUSNIAK et al. (2019) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como observação inicial sobre as características de textura 
das superfícies, podemos comparar que ocorre uma 
pequena variação quando se altera o material de eletrodo 
dentro do mesmo nível de duração de descarga elétrica, 
conforme Tabela 02. Fica claramente ilustrada na Figura 01 
a magnificação da morfologia quando a variação da duração 
de descarga passa de 6,4 para 100 µs.  
 
Figura 01 – Comportamento da textura com diferentes te.  

 
 

Tabela 02 – Rugosidade para cada condição de erosão. 
Eletrodo /  
te (µs) 

Parâmetros 2D (µm) 
Ra  �  Rz  �  

Cobre te = 6,4 1,77 ± 0,13 11,30 ± 1,13 
Grafita te = 6,4 1,69 ± 0,12 11,00 ± 0,35 
Cobre te = 100 2,27 ± 0,05 13,16 ± 0,60 
Grafita te = 100 2,32 ± 0,06 12,01 ± 1,23 

 

Com o aumento da te, acarreta-se um maior volume de 
material liquefeito na poça de fusão, produzindo cavidades 
profundas e radialmente espaçadas, da mesma forma, um 
volume de material específico é projetado perifericamente 
da região do canal de plasma, sendo ressolidificado ao 
contado no dielétrico. Tal efeito colabora para formação de 
picos elevando os dados para a rugosidade (DAVIM, 2010). 

CONCLUSÃO 
Nas superfícies usinadas com 6,4µs de tempo de descarga 
elétrica torna-se possível verificar que as grandezas 
tridimensionais e bidimensionais são agrupadas 
estreitamente, com um pequena vantagem para o eletrodo 
de Grafita. Quando a duração da descarga passa para 100 
µs as respostas afastam-se para cada material e a textura 
apresenta uma maior rugosidade média e total. 
Considerando as médias e os desvios mensurados, não há 
significância entre os materiais de eletrodos para a mesma 
condição de entrada.  
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INTRODUÇÃO 
Pretende-se apresentar os resultados intermediários, de 
uma solução completa, para um nó de rede de sensores 
para medição de energia em nível de máquina. Esse nó 
apresentará, de forma quantitativa, características como 
consumo, funcionamento correto e dados de qualidade de 
energia por máquina. Todos esses recursos serão 
disponibilizados através de uma plataforma IoT, tornando 
o dispositivo inteligente, capaz de coletar dados e 
processar as informações coletadas. (OLIVEIRA, 2017) 
O objetivo é analisar as medidas de tensão e corrente, 
comparando-as com um equipamento de referência. A 
carga utilizada foi um conjunto de lâmpadas 
incandescentes com ajuste de potência. O dispositivo foi 
baseado em um circuito de condicionamento analógico, um 
Arduino para o processamento dos dados e um ESP8266, 
como módulo WiFi para transmissão de dados para uma 
aplicação gratuita na nuvem. Medidores de energia 
inteligentes são ferramentas poderosas que mudam 
fundamentalmente a operação de sistemas elétricos. 
(BARAI,et al.,2015) 
Um dos diferenciais do protótipo desenvolvido foi a 
utilização da bobina de Rogowski. Este é um transdutor 
com núcleo de ar enrolado em formato toroidal que é 
utilizado para medir correntes elétricas que oscilam ao 
longo do tempo, baseada nas leis de Ampére e Faraday. 
(SAMIMI, et al., 2015) Foi escolhido esse transdutor pois 
ele possui uma ampla faixa de medições e não requer 
abertura do circuito para realizá-las. A medição de tensão, 
por sua vez, foi feita através de um divisor resistivo. 

METODOLOGIA 

Para realizar as medições foi feito um ajuste gradual da 
potência das lâmpadas, aferindo diferentes níveis de 
tensão e corrente de maneira simultânea, utilizando um 
multímetro FLUKE 28ii (equipamento referência) e o 
protótipo. Os dados obtidos foram comparados em uma 
planilha. A interface utilizada para mostrar os dados do 
dispositivo foi o aplicativo para smartphone Blynk, que é 
uma plataforma para Internet das Coisas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados comparativos da medição de tensão (True RMS) 
são apresentados na Tabela 01. 
 

Tabela 01 – Medição de tensão 

Fluke 28ii [V] Protótipo [V] E% 

100,7 104,0 3% 

133,7 135,8 2% 

200,3 203,6 2%  

218,0 221,0 1% 

Fonte: Os Autores, 2019 

 

Os dados comparativos da medição de corrente (True 
RMS) são apresentados na Tabela 02. 
 

Tabela 02 – Medição de corrente 

Fluke 28ii [A] Protótipo [A] E% 

2,278 2,177 4% 

2,666 2,558 4% 

3,355 3,238 3% 

3,525 3,419 3% 

Fonte: Os Autores, 2019 
 

Observa-se que para níveis mais baixos de tensão e 
corrente, a precisão das medições é reduzida. Entretanto 
foi possível verificar que o erro em ambas grandezas 
permaneceu abaixo de cinco por cento, o que para as 
características de projeto e de sua aplicação foi 
considerado satisfatório. 

CONCLUSÃO 
Mesmo com o protótipo ainda em desenvolvimento, os 
resultados obtidos demonstram valores similares em 
comparação com o equipamento de referência. Observa-
se que é possível realizar ajustes para uma calibração mais 
apurada do protótipo. Além disso, há a necessidade de 
calibração utilizando cargas capacitivas e indutivas. 
A validação das medições de corrente e tensão é 
fundamental para o decorrer do projeto, já que são a base 
para várias outras medições de qualidade energética. Além 
disso, o monitoramento remoto também se mostrou 
eficiente, sendo possível observar as medições através de 
um aplicativo de smartphone, o que auxiliará futuramente 
a tomada de decisões estratégicas dentro do contexto de 
manutenção preventiva. Além disso, o protótipo em 
questão poderá ter diversas capacidades a citar o cálculo 
de distorção harmônica do sinal de tensão e de corrente. 
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INTRODUÇÃO 
Materiais funcionais fotoativos possuem grande potencial 
de aplicação na eletrônica, fotônica e energia. Entre os 
vários materiais dessa classe, é possível destacar os 
compostos químicos derivados do Dianidrido 
Naftalenotetracarboxílico (NTCDA), os quais são 
conhecidos como Naftalenodiimidas (NDIs). Estes 
compostos têm sido amplamente estudados devido a sua 
alta mobilidade de carga e possibilidade de atuação como 
doador ou aceptor de elétrons, propriedades que tornam 
possível a aplicação destas moléculas orgânicas em 
semicondutores e dispositivos de conversão fotovoltaica 
(ZHAN et al., 2011). Motivado pelo potencial, flexibilidade 
e facilidade de obtenção destes compostos, este trabalho 
propõe e relata a síntese de uma nova Naftalenodiimida, 
sua purificação e caracterização estrutural. 

METODOLOGIA 
A síntese de NDIs simétricas (Esquema 1) emprega uma 
rota simples e eficiente, a qual é composta por uma única 
etapa, tendo como reagentes de partida o NTCDA (1) e 
uma amina primária (2). O mecanismo envolvido na 
reação é denominado de condensação imídica e permite 
a construção de NDIs (3) com diversos radicais 
moleculares (BHOSALE; JANI; LANGFORD, 2008). Após 
a finalização da reação apresentada no Esquema 1, o 
composto 3 foi separado e purificado através de filtração a 
vácuo e lavagem com solvente (DMF). 
 
Esquema 1 – Rota sintética usada na obtenção de NDIs 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O tempo de reação para obtenção da NDI (Esquema 1) foi 
de 24 horas e ao final da purificação o rendimento obtido 
foi de 81%.  A figura 1 Apresenta o aspecto visual da NDI-
C10 após a síntese e purificação. 

Figura 1 – Composto 3 (NDI-C10)

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

A Figura 2 apresenta o espectro de RMN 1H do composto 
3, onde pode-se notar no intervalo de 0,80 a 2,00 ppm os 
picos referentes aos hidrogênios presentes nas cadeias 
alquílicas laterais. Em 4,03 ppm encontra-se um tripleto 
referente aos hidrogênios vizinhos aos átomos de 
oxigênio que fazem a conexão entre os anéis aromáticos 

e as cadeias laterais. Entre 7,00 e 7,30 ppm existem dois 
dubletos relativos aos dois anéis aromáticos que estão 
entre o núcleo naftaleno e as cadeias alquílicas.  Por fim, 
em 8,84 ppm observa-se um singleto relacionado aos 
quatro átomos de hidrogênio presentes no núcleo naftil. 
Assim, através do RMN apresentado e de análise via 
FTIR, a síntese do composto 3 foi comprovada. 

 
Figura 2 – Espectro de RMN 1H do composto 3 em CDCl3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

CONCLUSÃO 
As propriedades das Naftalenodiimidas e seu potencial 
para aplicação em eletrônica e fotônica, foram os 
principais motivadores deste trabalho. Onde foi proposto e 
realizado a síntese de um composto inédito em reação de 
única etapa.  A caracterização estrutural foi realizada por 
meio de RMN 1H, 13C e FTIR, de modo que foi possível 
confirmar a obtenção uma nova naftalenodiimida. Os 
próximos passos serão o estudo das propriedades 
eletroquímicas, fotoquímicas e a aplicação do material em 
Células Solares Sensibilizadas por Corante (DSSCs).  
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INTRODUÇÃO 
A extração de carvão mineral no sul do país representa 
uma grande parcela da atividade econômica da região. No 
entanto, apesar de sua importância econômica, o processo 
de extração, muitas vezes realizado a céu aberto, traz 
enormes impactos ambientais, como a ocorrência de 
drenagem ácida de minas e consequente contaminação de 
rios e terras agricultáveis.  
Um dos principais resíduos da mineração do carvão é a 
Pirita, que apesar de ser muitas vezes tratada como um 
rejeito, possui enorme potencial em diversas aplicações 
tecnológicas. Por exemplo, a pirita pode ser utilizada como 
precursora de enxofre, ácido sulfúrico, fertilizantes, entre 
outros. Além disso, devido suas características 
semicondutoras, suas propriedades elétricas têm sido 
investigadas para utilização em células solares (WADIA, 
2009) e baterias (KIM, 2007). 
Neste contexto, a busca por técnicas de valorização desse 
resíduo tem sido alvo de inúmeros estudos. No presente 
projeto, foi investigada a eficiência da técnica de separação 
por densidade, utilizando bromofórmio como método de 
beneficiar um resíduo da mineração do carvão de uma 
carbonífera da região sul do estado de Santa Catarina.  
 

METODOLOGIA 
O resíduo da extração de carvão utilizado neste estudo foi 
coletado na mina de extração e separação de carvão 
mineral do município de Forquilhinha-SC. Primeiramente, o 
material coletado passou por processos de moagem e 
lixiviação em água para remoção de sais solúveis, 
principalmente sulfatos. Após esses processos, seguiu-se 
para a etapa de beneficiamento e purificação da pirita, 
através de método de separação por densidade utilizando 
uma proveta. Nesta etapa, bromofórmio foi escolhido como 
meio de separação por apresentar densidade intermediária 
entre a pirita e demais resíduos presentes no resíduo bruto, 
utilizando-se a razão de 10ml de bromofórmio para 1 grama 
de residuo bruto de pirita. Para caracterizar o rejeito bruto 
e o beneficiado foram utilizadas técnicas de difração de 
Raio-X (DRX) e de espectroscopia de energia dispersiva 
(EDS).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para investigar a eficiência de separação e purificação da 
pirita pelo método de separação por densidade em 
bromofórmio, as amostras brutas e beneficiadas foram 
caracterizadas por análise de DRX. Os difratogramas 
obtidos são apresentados na Figura 1. 
Comparando as duas amostras é possível observar que o 
processo de separação por densidade foi eficiente em 
concentrar a pirita contida no resíduo bruto. Embora os 
sinais relativos ao quartzo e caulinita ainda estejam 
presentes no espectro da amostra beneficiada, é possível 
claramente diferenciar os picos emergentes referentes a 
pirita presentes na amostra beneficiada, os quais não são 
possíveis de visualizar no resíduo bruto. A dificuldade em 
se obter um material com maior nível de pureza pode estar 

relacionada a baixa concentração de pirita presente no 
material bruto. Por meio de análises de composição obtidas 
por EDS, foi possível constatar que o resíduo bruto 
continha em média apenas 2% de pirita, o que também 
justifica o fato dela não ter sido identificada na análise de 
DRX do resíduo bruto.  
 

Figura 01 – Análise de DRX das amostras  

 
CONCLUSÃO 

Neste trabalho um resíduo da extração do carvão mineral 
foi beneficiado por processo de separação por densidade 
em bromofórmio. Por meio de análises de DRX foi possível 
comprovar a eficiência do processo em concentrar pirita na 
amostra beneficiada, embora resíduos de quartzo e argila 
ainda sejam identificados. Para melhorar esse processo as 
etapas de pré-moagem e métodos de retirada do 
sobrenadante estão atualmente sob investigação, bem 
como análises de EDS para caracterizar a porcentagem de 
pirita após a etapa de concentração. Além disso, outras 
fontes de resíduo de carvão contendo maiores 
concentrações de pirita serão selecionadas para ensaios 
comparativos.  
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INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais existe uma forte tendência para 
estabelecer conexão e interações entre diversos 
dispositivos, conhecida como internet das coisas (IoT). As 
redes atualmente utilizadas para monitoramento (coleta 
de dados) utilizam as frequências da rede 2G/3G/4G. 
Soluções baseadas nessa tecnologia requerem um alto 
consumo de energia por parte dos dispositivos e 
necessidade de ampliação da infraestrutura para absorver 
o volume de dados. Dessa forma, o principal desafio para 
a ampliação do IoT está associado ao desenvolvimento 
de novas tecnologias (SINHA; WEI; HWANG, 2017). Com 
base nisso, o presente trabalho visa realizar a 
apresentação de duas redes de comunicação de baixo 
consumo e ampla área (Low power wide area - LPWA): 
LoRaWAN (Long Range Ratio Wide Area Network) e NB-
IoT (Narrowband-IoT), com o objetivo de apresentar suas 
características e quais as aplicações são recomendadas 
para cada tecnologia. 

METODOLOGIA 
Para realizar a apresentação das redes LoRaWAN e NB-
IoT, inicialmente desenvolveu-se uma revisão bibliográfica 
referente aos temas abordados, com o intuito de 
identificar as características e o objetivos de cada rede. 

A partir das informações coletadas, uma comparação 
entre as duas tecnologias foi realizada com o objetivo de 
avaliar em quais situações deve-se promover a utilização 
da rede LoRaWAN ou a rede NB-IoT. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A rede LoRaWAN, utiliza a técnica de modulação LoRa 
(Long Range Ratio), para realizar transmissões de longo 
alcance, com baixa taxa de transferência. Além disso, 
LoRa é baseada no método ALOHA, o qual realiza a 
transmissão de dados apenas quando existe algum dado 
a ser enviado, resultando em um consumo de energia 
menor do que outras tecnologias.  

Devido a sua proposta, a rede LoRa transmite com uma 
cobertura de 5 km em áreas urbanas e 15 km em áreas 
abertas. Os dados são transmitidos a uma taxa entre 0,3 
Kbps e 50 kbps (XU et al., 2018).  

A rede de comunicação NB-IoT, utiliza bandas licenciadas 
e baseadas no padrão de comunicação LTE (Long Term 
Evolution). Dessa forma, NB-IoT utiliza a infraestrutura da 
rede celular como base para a comunicação entre 
dispositivos (LI; CHENG; WANG, 2018). Na rede NB-IoT, 
devido a necessidade de sincronizações regulares, os 
dispositivos baseados nesta tecnologia são menos 
eficientes energeticamente (SINHA; WEI; HWANG, 2017); 

Como o NB-IoT reutiliza as funcionalidades do padrão 
LTE, o sistema consegue realizar a transmissão de dados 
a uma taxa máxima de 230 kbps, para download, e taxa 
de upload máxima de 250 kbps (LI; CHENG; WANG, 
2018), com uma área de cobertura de 8 km em regiões 
urbanas e 25 km em áreas não urbanas (XU et al., 2018). 

Cada rede de comunicação apresenta vantagens e 
limitações em diversos aspectos, dessa forma, na figura 1 
é apresentado uma comparação entre as redes. 

Figura 01- Comparação entre LoRa e NB-IoT 

 

Fonte: SINHA; WEI; HWANG(2017) 

A utilização da rede LoRaWAN é mais indicada para as 
aplicações onde é necessária maior duração de bateria, 
ampla cobertura, e menor custo para implementação. 
Dessa forma, essa tecnologia é recomendada para 
categorias como: rastreamento logístico e de recursos, 
agricultura inteligente, edifícios inteligentes, e 
gerenciamento de instalações. 

Ao requisitar os parâmetros de alcance, latência, 
qualidade de serviço e maior taxa de transferência, o NB-
IoT mostra-se superior a rede LoRaWAN. Portanto, 
alguns exemplos de aplicações envolvendo essa 
tecnologia são: dispositivos pessoais inteligentes, 
medidores inteligentes, alarmes, entre outras. 

CONCLUSÃO 
Com base nas informações apresentadas, observa-se que 
a escolha da rede a ser utilizada, depende da aplicação 
do usuário. É recomendado a rede LoRaWAN para usos 
industriais da IoT, enquanto a NB-IoT, pode ser destinada 
para usos mais domésticos e públicos. 
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INTRODUÇÃO 
A sigla WEDM possui apresentação global caracterizando a 
usinagem por descargas elétricas a fio. O fio percorre um 
percurso pré-definido podendo ser de passagem única ou 
reaproveitado em bobina reciprocante. A peça pode estar 
submersa no dielétrico ou ser aplicado sob forma de jorro 
por alimentadores dispostos no equipamento, uma vez que 
os dielétricos são amplamente utilizados em estado líquido 
e possuem funções de estabilização do plasma e limpeza 
da região da descarga (SOMMER e SOMMER, 2017). O 
processo de eletroerosão ocorre em uma sequência 
controlada de descargas elétricas classificado como 
processo de usinagem térmica, onde as principais variáveis 
de entrada são: corrente de descarga īe (A), tensão média 
da descarga ūe (V) e a duração da descarga te (µs). O 
produto entre estes termos resulta na energia de descarga 
We (J) (KLOCKE e KÖNIG, 2007). De acordo com Reolon 
et al. (2019), o parâmetro de tempo entre pulsos sucessivos  
t0 (µs), possui influência significativa nos resultados de 
rendimento tecnológico para o processo, uma vez que 
contribui para o aumento ou diminuição da taxa de 
descargas elétricas por segundo. Os autores ainda 
descrevem que as ligas à base de níquel, como o Inconel 
718, são materiais que retêm suas propriedades mecânicas 
e químicas quando submetidos a aplicações em altas 
temperaturas (≈700°C) e por essas características 
apresentam grande dificuldade para realização de 
usinagem por deformação e cisalhamento. Eles são 
amplamente utilizados em produtos químicos, reatores 
nucleares, petroquímicos e indústrias aeroespaciais. Dessa 
forma, esta pesquisa analisa o rendimento tecnológico da 
WEDM do Inconel 718 quando aplicado por dielétrico em 
água destilada (H2O) e hidrocarboneto (Erosolv®) em 
emulsão de 8% (HC) em idênticas condições de parâmetros 
de entrada.  

METODOLOGIA 
A metodologia aplicada constitui da utilização de um 
equipamento WEDM AgieCharmilles® FW1U, com fio 
reciprocante de molibdênio de diâmetro 0,18mm. O Inconel 
718 possui principal composição Ni 55%, Cr 17% e Fe 16%. 
Para as amostras, foram cortadas fatias do material bruto, 
preparadas (retificação) e confeccionadas em geometria 
retangular com dimensões 12 x 3 x 5mm (C x L x E) e 
perímetro de 30mm, conforme mostra a Figura 01. 
 
Figura 01 – Sequência do desenvolvimento das amostras. 

 

As variáveis constantes foram ūe 80V, īe 8A e velocidade 
no fio foi de 36m/min. Foi adotado um DoE de superfície de 
resposta, alterando (tabela 01) as variáveis te, t0 e dielétrico. 
 

Tabela 01 – Grandezas variáveis aplicadas nos ensaios. 
Dielétrico te(µs) t0(µs) 

H2O destilada 19; 22; 25; 
28 e 31 

45; 60; 75; 
90 e 105 HC emulsão 8% 

 
A H2O foi destilada pelo método Pilsen e possui 15,0µS/cm 
de condutividade elétrica. A emulsão de 8% HC apresenta 
3,1µS/cm. Ambas aplicadas por jorro no processo. O tempo 
de usinagem foi adquirido pela interface do equipamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para o rendimento tecnológico, foi definida como resposta a 
taxa de remoção de material, dada por Vw (mm³/min), 
conforme apresenta a Figura 02. 
 
Figura 02 –  Comportamento do rendimento tecnológico. 

 
 

Pode ser verificado que as maiores taxas de remoção foram 
encontradas na maior te e menor t0, com valores (mm³/min) 
de 6,12 na H2O e 7,06 no HC utilizando mesma energia de 
descarga. Reolon et al. (2019) encontram maior taxa de 
remoção no aumento da duração de descarga utilizando 
H2O. As diferentes grandezas na condutividade elétrica do 
dielétrico representaram 15% na melhoria da taxa de 
remoção de material  quando utilizada HC em emulsão. 

CONCLUSÃO 
Para a mesma energia aplicada ao sistema, o HC possui 
melhor desempenho produtivo. O fator da condutividade 
elétrica menor no dielétrico contribui para um maior 
rendimento tecnológico pela taxa de remoção de material, 
contudo, a diferença não ocorre de forma proporcional. A 
diminuição de t0 aumenta Vw, porém, o desgaste no fio e 
precisão no corte devem ser avaliados. 
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INTRODUÇÃO 
Na usinagem de superligas à base de níquel, como o IN718, 
os desafios enfrentados são significativos, pois o material 
apresenta baixa condutividade térmica o que aumenta os 
efeitos térmicos durante o atrito com ferramentas. O 
mecanismo de adesão do material ao gume da ferramenta 
de corte resulta em um comportamento de endurecimento 
alterando significantemente os parâmetros do processo de 
corte. Além disso, o IN718 contém partículas duras como 
carbonetos que geram um desgaste abrasivo excessivo 
comprometendo a integridade da ferramenta (LI et al. 2013). 
Perante as dificuldades apresentadas, o processo de EDM 
(Eletrical Discharge Machining) possui vantagens em 
comparação aos processos que utilizam ferramentas de 
corte. Por executar a remoção através de efeito térmico, 
sem atrito, os aspectos tribológicos da usinagem e desgaste 
de ferramentas de corte são inexistentes. A usinagem ocorre 
por descargas elétricas controladas passando por quatro 
fases: ignição da descarga, formação do canal de plasma, 
fusão e evaporação do material e ejeção do material fundido 
(CZELUSNIAK et al. 2019). Segundo Davim (2010), os 
critérios de textura no processo EDM, geralmente baseada 
na rugosidade, aumentam conforme são incrementados a 
corrente de descarga e a duração da descarga, contudo, 
não estão necessariamente correlacionados. Desta forma, 
foram utilizados eletrodos de cobre e grafita com durações 
de descarga elétrica - te de 6,4µs e 100µs e analisadas as 
texturas resultantes. 

METODOLOGIA 
Para a realização dos experimentos foi utilizado um 
equipamento EDM AgieCharmilles® Roboform30. Como 
eletrodo foram utilizados o cobre eletrolítico e a grafita (Gr), 
ambos com polaridade positiva, diâmetro externo de 20mm 
e furo central de 4mm para passagem do líquido dielétrico. 
As amostras foram erodidas com imersão e adicionados 2 
jorros dispostos a 180° com pressão de 0,1MPa. O IN718 
possui composição química de Ni 55%, Cr 17% e Fe 16% e 
demais elementos. As amostras foram cortadas nas 
dimensões de Ø23mm x 5mm. A peça e os eletrodos foram 
fixados por sistema de porta pinça ER. Após a usinagem as 
amostras foram limpas em equipamento ultrassônico por 
3min em acetona. Para a análise da textura 3D utilizou-se 
um microscópio confocal Leica®, modelo DCM. A 
rugosidade 2D foi mensurada por rugosímetro Taylor-
Hobson®, modelo Surtronic. As variáveis constantes 
utilizadas foram tensão 120V, corrente de descarga de 3A, 
rotação do eletrodo em 10rpm. A relação entre a duração da 
descarga e o tempo de pausa foi de 0,5. Em cada condição 
foram realizadas 2 réplicas. A Tabela 01 apresenta as 
principais propriedades dos eletrodos. 
 
Tabela 01 – Propriedades físico-química dos eletrodos 
Propriedades Cobre Grafita Unid. 

Densidade 8,93 2,25 g/cm³ 

Resistividade elétrica 1,7 6000,0 µΩ.cm 

Condutividade térmica 385 25 W/m.K 

Ponto de fusão 1083 3650 ºC 

Fonte: CZELUSNIAK et al. (2019) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como observação inicial sobre as características de textura 
das superfícies, podemos comparar que ocorre uma 
pequena variação quando se altera o material de eletrodo 
dentro do mesmo nível de duração de descarga elétrica, 
conforme Tabela 02. Fica claramente ilustrada na Figura 01 
a magnificação da morfologia quando a variação da duração 
de descarga passa de 6,4µs para 100µs.  
 
Figura 01 – Comportamento da textura com diferentes te.  

 
 

Tabela 02 – Rugosidade para cada condição de erosão. 
Eletrodo /  
te (µs) 

Parâmetros de Rugosidade 2D (µm) 

Média Ra  𝑆  Total Rz  𝑆  

Cobre te = 6,4 1,77 ± 0,13 11,30 ± 1,13 

Grafita te = 6,4 1,69 ± 0,12 11,00 ± 0,35 

Cobre te = 100 2,27 ± 0,05 13,16 ± 0,60 

Grafita te = 100 2,32 ± 0,06 12,01 ± 1,23 
 

Com o aumento da te, acarreta-se um maior volume de 
material liquefeito na poça de fusão, produzindo cavidades 
profundas e radialmente espaçadas, da mesma forma, um 
volume de material específico é projetado perifericamente 
da região do canal de plasma, sendo ressolidificado ao 
contado no dielétrico. Tal efeito colabora para formação de 
picos elevando os dados para a rugosidade (DAVIM, 2010). 

CONCLUSÃO 
Nas superfícies usinadas com 6,4µs de tempo de descarga 
elétrica torna-se possível verificar que as grandezas 
tridimensionais e bidimensionais são agrupadas 
estreitamente, com um pequena vantagem para o eletrodo 
de Grafita. Quando a duração da descarga passa para 100 
µs as respostas afastam-se para cada material e a textura 
apresenta uma maior rugosidade média e total. 
Considerando as médias e os desvios mensurados, não há 
significância entre os materiais de eletrodos para a mesma 
condição de entrada.  
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INTRODUÇÃO 
O controle de um motor CC, apesar de bastante difundido, 
ainda apresenta margem para evolução, tanto devido às 
não-linearidades que o afastam dos modelos teóricos, 
quanto à evolução do ciclo do projeto em si, cujo avanço 
dos recursos computacionais e refinamento dos modelos 
e técnicas de controle, podem torná-lo mais acurado e 
veloz. Neste trabalho aplicou-se a simulação Hardware-in-
the-loop (HIL), utilizada no desenvolvimento e teste em 
tempo real de sistemas embarcados complexos, em que a 
planta é substituída por uma representação matemática. 

METODOLOGIA 
O sistema é composto por um motor CC, duas pontes H 
para alimentação do enrolamento de campo e armadura, 
resistores shunt para leitura das correntes e encoder 
incremental para leitura da velocidade angular. Os 
parâmetros do motor foram identificados 
experimentalmente possibilitando o desenvolvimento do 
modelo planta-controlador no Simulink, o qual embarcado 
no Arduino Due, possibilitou a simulação HIL, como 
mostra a Figura 1. O controlador presente no Arduino 
Mega envia e recebe sinais do Arduino Due, como se 
estivesse atuando diretamente na planta. 

Figura 01 – Simulação hardware-in-the-loop com Arduino. 

 
Fonte: Os autores. 

A interface de comunicação síncrona SPI permite a 
implementação da simulação HIL apenas através da 
transmissão unidirecional  de sinais da planta para o 
controlador devido à limitações na biblioteca Arduino, para 
contornar, transmitiu-se os sinais de controle através de 
I/O digitais com divisores de tensão, e também, utilizou-se 
saídas PWM com filtros a fim de mitigar as oscilações do 
sinal PWM, como mostram a Figura 2. Utilizou-se o 
controlador PI, sinal de controle tensão de armadura, com 
o enrolamento de campo do motor alimentado por tensão 
constante de 5 V. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O resultado obtido pelo controle em HIL se aproximou do 
resultado obtido pela simulação feita integralmente no 
Simulink, conforme Figura 3. Aplicando torque no eixo, a 
velocidade atingiu estabilidade em tempo aproximado de 
250 ms, após variação com amplitude aproximada de 42 
rad/s. A amplitude de variação foi ligeiramente menor na 
retirada do torque. O sinal de controle HIL possui a 
amplitude inicial maior do que o sinal de controle 
simulado, entretanto, atinge a estabilidade com a mesma 
amplitude.  

Figura 02 – Diagrama de ligação do circuito completo 
para simulação hardware-in-the-loop. 

 
Fonte: os autores 

A referência foi seguida após a aplicação e a retirada da 
perturbação, em um curto intervalo de tempo até a 
estabilidade, provando a eficiência do sistema de controle 
projetado.  

Figura 03 – Resultados de simulação e HIL. 

 
Fonte: Os autores. 

CONCLUSÃO 
O objetivo de manter o eixo do motor estático, após a 
aplicação de uma força de torque, foi alcançado mesmo 
sem possuir o motor físico no período de aplicação do 
controle. Isso só foi possível devido à técnica HIL, a qual 
mostrou que é possível consolidar resultados práticos 
com sistemas emulados em tempo real. 
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INTRODUÇÃO 
Por possuir uma extensa orla marítima, o Brasil, ocupa o 
primeiro lugar na América do sul em casos de óbito por 
afogamentos (SOBRASA,2020). Segundo Szpilman 
(2020), para mitigar os casos há um sistema de alerta 
utilizado nas praias; o sistema consiste em bandeiras de 
sinalização: amarelas para risco baixo e vermelha para 
risco alto de afogamento. Embora existam tais medidas são 
frequentes as notícias de afogamento fatais. Diante do 
exposto, este resumo apresenta o desenvolvimento de 
uma boia, microcontrolada através de um ESP32-CAM e 
um rádio controle. O princípio é auxiliar o salvamento com 
mais agilidade, pois ao contrário de um salva-vidas, o 
produto já estará dentro da água. 
 

METODOLOGIA 
O desenvolvimento ocorreu em quatro etapas: 
embasamento teórico, simulações, projeto e testes. Na 
primeira etapa buscaram-se fatores que deveriam ser 
levados em considerações para um bom funcionamento do 
produto. A segunda etapa é caracterizada por projeto e 
simulações na área mecânica e elétrica. As simulações 
tiveram por objetivo, definir o formato do produto e quais 
componentes seriam utilizados. A penúltima etapa 
caracteriza-se na produção do protótipo. Para isso, utilizou-
se uma impressora 3d. Por fim, a última etapa tem por 
finalidade, realizar testes de funcionamento em um 
ambiente que seja condizente com o contexto. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a execução da primeira etapa, constatou-se que 
os fatores que deveriam ser levados em consideração 
eram muito mais complexos que o previsto. Como 
destaque, podemos citar a preocupação com o 
funcionamento dos dois lados (caso ela tombasse). Dessa 
forma, o produto se transformou em protótipo. Dado o 
exposto, nas etapas de projeto e simulação o protótipo teve 
como enfoque apenas a funcionalidade geral 
(impermeabilidade e locomoção). Assim, conforme ilustra a 
figura 1, o formato passou de boia para barco. O casco do 
barco foi modificado a partir de um projeto pronto de uma 
plataforma open source. 
 

Figura 01 – Perspectiva inicial/protótipo 

  
Fonte: Autoria própria. 

 
Dos componentes, utilizou-se: um ESP32-CAM, pois além 
de ser um microcontrolador, simultaneamente tinha a 

funcionalidade de câmera; 3 motores e 3 baterias; um rádio 
controle para dar comandos ao produto. Assim, 
proporcionando um equilíbrio entre funcionalidade, 
potência e peso. Realizou-se a fabricação a partir de uma 
impressora 3d, com um material chamado PLA (poliácido 
lático). Para impermeabilização, o material utilizado foi fibra 
de vidro. Para o circuito eletrônico, criou-se uma PCI (placa 
de circuito impresso). 
Conforme ilustra a figura 2, os testes foram realizados em 
uma piscina residencial. Após diversos testes na piscina, 
levou-se o protótipo em um rio. A imagem da câmera foi 
visualizada através de um aparelho celular conectado em 
um servidor criado com o ESP32-CAM. 

 
Figura 02 – Testes do protótipo 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
O protótipo respondeu aos comandos dados pelo controle. 
Sua câmera obteve um funcionamento perfeito, porém a 
taxa de processamento da imagem foi baixa, resultando em 
um delay de dois segundos. Segundo estimativas 
realizadas, o protótipo com suas baterias devidamente 
carregadas pode permanecer por aproximadamente 2 h em 
movimento. Devido ao baixo conhecimento sobre 
engenharia naval, a velocidade estipulada (20 km/h) não foi 
atingida, na prática obteve-se somente a ⅓ dela. 

CONCLUSÃO 
Dado a problemática, a ideia é bastante viável para um 
investimento futuro. Embora não tenha sido realizado 
testes com pessoas no mar, é possível que o produto tenha 
um tempo de salvamento muito menor que o de um salva-
vidas. O protótipo poderá ser utilizado por exemplo, por um 
guarda-vidas que ficará monitorando os banhistas através 
de uma tela; se verificar uma ocorrência, movimentará o 
protótipo através de um rádio controle. 
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INTRODUÇÃO 
Com o começo da quarta revolução industrial, a conexão 
entre máquinas e pessoas se torna cada vez mais comum, 
tornando diversas funções automáticas, realizadas com 
apenas um “click”. A internet das coisas tornou esse 
processo mais rápido e interligado com outros sistemas, 
possibilitando a realização de funções cada vez mais 
distantes e complexas. Nesse contexto, o objetivo do 
resumo é apresentar os resultados parciais do 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa que visa 
acionar remotamente um compressor de ar por meio de um 
aplicativo de smartphone. O aplicativo realiza o 
acionamento do compressor de ar enviando comandos 
para o Arduino, que realiza o acionamento do compressor 
de ar. 

METODOLOGIA 
O desenvolvimento do aplicativo e da programação do 
Arduino são feitos em base do modelo de desenvolvimento 
de software Extreme Programming (XP), que visa agilizar 
a organização de projetos de software através de 
comunicação e feedback, trazendo os desenvolvedores e 
o público como centro do projeto. Uma das táticas 
implementadas é a Pair Programming (programação em 
dupla), ou seja, o trabalho em duplas e a divisão e conexão 
das tarefas em grupo mantém os objetivos do software 
definidos. Para realizar o projeto, cada dupla ficou 
responsável por uma parte da conexão, ou seja, uma dupla 
com o Arduino e a outra com o aplicativo. Com o intuito de 
manter uma evolução em conjunto, foram definidas etapas 
para a evolução das programações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O aplicativo, com a programação desenvolvida até este 
momento, consegue enviar ao Arduino, utilizando protocolo 
HTTP, dados referentes a escolha do usuário: ligar ou 
desligar o compressor. O aplicativo possui dois botões 
(Figura 1) e de acordo com a opção escolhida, o aplicativo 
envia um comando diferente. 
 

 Figura 1 – Interface do Aplicativo 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

O Aplicativo foi programado na plataforma App Inventor, 
que é uma interface visual que tem por missão permitir que 
qualquer um possa programar seus próprios aplicativos, 
mesmo sem saber construir linhas de código (SILVA, 2015, 
p. 48). O Arduino se conecta na Rede Local através de um 
módulo Wi-Fi (Figura 2), possibilitando o recebimento dos 
dados enviados pelo aplicativo. Ao receber esses dados, 
irá interpretá-los e, de acordo com a sua programação, 
acionará uma de suas saídas digitais. 
 

Figura 2 – Montagem do Arduino 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Após a conclusão do projeto, o Arduino será conectado ao 
compressor de ar através de relés ligados em duas saídas 
digitais. Os contatos destes relés estarão em paralelo com 
os contatos dos botões de liga e desliga. Assim, ao receber 
um determinado comando, o Arduino irá simular o 
pressionamento do botão físico do compressor. Outros 
recursos em desenvolvimento são a confirmação do 
recebimento do comando e a atualização do status de 
funcionamento do compressor, que apresentará no 
aplicativo as informações presentes no painel do 
compressor. 

CONCLUSÃO 
Com os resultados parciais obtidos, tornou-se possível ligar 
e desligar o compressor remotamente, trazendo novos 
objetivos, como em geral: trazer funções que tornam o 
acionamento mais confiável, apresentar as informações do 
painel no aplicativo e criar um banco de dados do 
funcionamento do compressor. Com uma programação 
semelhante à essa, se torna possível controlar outros 
dispositivos, que são acionados por botões físicos.  
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INTRODUÇÃO 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina (IFSC), Campus Jaraguá do Sul – Rau, 
empregou a metodologia ativa de aprendizado, na Unidade 
Curricular (UC) de Projeto Integrador I – Iniciação Cientifica 
(PII-IC) aos estudantes de Engenharia Elétrica da primeira 
fase. Nessas aulas, eles recebem orientação e oficinas de 
como planejar um projeto, os estimulando a criar um 
produto com a funcionalidade de um circuito eletrônico 
chamado Dimmer (dispositivo utilizado para variar a 
intensidade da corrente elétrica, por meio da variação de 
tensão). Tendo como foco uma atividade mobilizadora para 
o aprendizado significativo que pode promover a 
permanência e o êxito de estudantes ingressantes. (REIS 
et al., 2012) e (APPIO et al., 2016) 
Para facilitar uma das atividades de laboratório deste curso 
o objetivo deste projeto consiste em construir no mínimo 8 
plataformas de testes para o Dimmer, compostas por 
conectores de rápido encaixe, soquete para a carga e 
acesso as ponteiras de medição. Neste resumo será 
apresentado basicamente a concepção, desenvolvimento 
e a montagem do circuito Dimmer e da PTs. 

METODOLOGIA 
Inicialmente realizou-se um brainstorming, que teve por 
finalidade definir qual modelo do circuito eletrônico Dimmer 
seria o mais adequado, como seria a Plataforma de Testes 
(PTs) e quais informações constariam nela. 
Após aprender a utilizar o software de design eletrônico 
Eagle, foi criado um diagrama esquemático, um modelo de 
placa de circuito impresso (PCB) e um modelo 3D simples 
do Dimmer. O objetivo do esquemático, da PCB e do 3D é 
auxiliar o estudante a localizar os elementos do circuito 
durante os testes de laboratório. 
Terminando esta etapa, iniciou-se o desenvolvimento da 
PTs, com as informações previamente definidas, buscou-
se um software (Fusion) que pudesse ser utilizado para 
elaborar um modelo 3D da plataforma incluindo a 
representação do Dimmer e dos demais itens. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A disposição dos componentes e a disposição dos 
elementos da PTs, tem como função otimizar o tempo, o 
entendimento e a atividade prática do estudante. 
Os bornes (item 1 da Figura 01) e os pinos (item A da 
Figura 01) são de manuseio simples, por isso o estudante 
consegue instalar facilmente seu Dimmer (item 2 da Figura 
01) na plataforma. 
No receptáculo (item 3 da Figura 01) é utilizado uma 
lâmpada como carga, possibilitando a visualização do 
funcionamento do Dimmer, por meio da variação da 
luminosidade emitida. 
A plataforma possui ainda dois conectores banana (item 4 
da Figura 01) para facilitar a conexão das ponteiras de 
prova e facilitar a obtenção das grandezas de interesse. 
O diagrama PCB (item 5 da Figura 01), o diagrama 
esquemático (item 6 da Figura 01) e a legenda (item 7 da 
Figura 01) foram colocados para auxiliar o estudante 
durante a prática em laboratório. 

 
Figura 01 – Modelo 3D da PTs (18 cm x 18 cm): 1 – 

Borne de Entrada/Saída; 2 – Dimmer (A. Pin de 
Entrada/Saída; B. Triac TIC226D; C. Resistor 1MΩ; D. 
Resistor 47kΩ; F. Diac DB3; G. Suporte para Fusível e 
Fusível; H. Capacitor 47nF); 3 – Receptáculo E27; 4 – 

Conector Banana Vermelho/Preto; 5 – Diagrama PCB; 6 – 
Diagrama Esquemático; 7 – Legenda dos Componentes 

do Dimmer; 8 – Informações sobre os Autores. 

 
Fonte: Autores. 

 

CONCLUSÃO 
A PTs permite a conexão rápida e simples dos circuitos 
construídos pelos estudantes, com isso, diminuindo o 
emaranhados de fios e a quantidade de elementos 
espalhados pelas bancadas de laboratório durante os 
testes. O uso da ferramenta de desenho 3D, contribuiu com 
o planejamento da disposição dos elementos da PTs, tendo 
em vista a preocupação de construí-la de forma compacta, 
mas sem comprometer o acesso e o manuseio de suas 
partes durantes os testes. 
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Palavras-Chave: Processo de ensino-aprendizagem, Desenho técnico, CAD. 

INTRODUÇÃO 
 
A alta quantidade de alunos em sala impõe ao professor 
um dilema diário: como levar a qualificação profissional e 
formação cidadã de qualidade a estudantes com 
dificuldade de aprendizagem, sem acesso ao computador 
e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
proporcionando-lhes o êxito escolar e inclusão? Essas e 
outras dificuldades são entraves encontrados 
principalmente nas aulas que envolvem o uso do 
computador, como Desenho Assistido por Computador 
(CAD). Uma possível solução vislumbrada para tanto é o 
uso do SolidWorks, um software que permite visualizar e 
manusear peças sem a necessidade de um modelo físico. 
Cavalcante et al (1999) propõem um uso bastante simples 
do AutoCAD para a mesma finalidade, porém privilegiando 
a visualização 3D. Silva (2003) desenvolveu 
um ambiente hipermídia para o ensino de desenho técnico-
mecânico, tendo por pressuposto teórico o 
socioconstrutivismo de Vygotsky. Assim, o objetivo 
principal deste resumo é apresentar, por meio de um 
estudo de caso aplicado à disciplina Desenho básico, as 
potencialidades do SolidWorks, com base nos 
fundamentos pedagógicos que apoiam seu uso, visando 
sua divulgação e, consequentemente, a intensificação de 
sua aplicação na melhoria dos processos de ensino-
aprendizagem. 
 

METODOLOGIA 
 
O procedimento metodológico consistiu de uma análise do 
estudo de caso de uso do SolidWorks por uma turma de 
alunos do curso técnico integrado em eletromecânica, na 
unidade curricular de Desenho Básico. Para Yin (2010), o 
estudo de caso é o método mais adequado para esta 
situação, por ser uma estratégia para pesquisa empírica 
empregada para a investigação de um fenômeno 
contemporâneo, em seu contexto real. Após a 
apresentação do conteúdo de desenho técnico sobre 
perspectiva isométrica, foi feita uma introdução ao 
SolidWorks e, posteriormente, utilizou-se o programa  para 
melhor compreensão do tema vistas ortogonais. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi possível observar uma rápida assimilação dos 
conhecimentos básicos de SolidWorks pelos estudantes 
que nunca tiveram contato com este software. Ao dividir a 
tela em quatro partes (opção janela/ viewports/ quatro  
 
 
 

vistas), utilizando-se três delas para as vistas ortográficas 
frontal, lateral esquerda e superior, e a quarta para o 
manuseio virtual do modelo 3D, observou-se que os alunos 
percebem mais facilmente que as vistas, embora 
visualizadas em 2D, referem-se a modelos 3D (Figura 01). 
 

Figura 01 – Viewport em quatro vistas 

 
Fonte: os próprios autores 

 

CONCLUSÃO 
 
Este projeto buscou contribuir com o desenvolvimento de 
materiais didáticos baseados em Tecnologias da 
Informação e Comunicação, de forma a contemplar o 
processo de ensino-aprendizagem sem a necessidade de 
conhecimentos avançados do software como pré-
requisitos para o utilizar como ferramenta didática. 
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INTRODUÇÃO 
Devido ao crescente número de pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida no mundo, conforme dados 
estatísticos, o desenvolvimento de produtos e serviços 
especificamente desenvolvidos para atender suas 
necessidades, denominados tecnologia assistiva, torna-se 
cada vez mais importante. Unido ao conceito de Desenho 
Universal, o desenvolvimento destes produtos e serviços 
pode contribuir com o aumento de fatia de mercado, 
problema enfrentado por empresas que desenvolvem 
produtos para nichos específicos, como o das pessoas com 
deficiência. Sendo a reabilitação um processo-chave na 
vida destas pessoas, este projeto aplicou um método de 
referência para o desenvolvimento de produtos para criar 
uma solução inovadora e de baixo custo. O objetivo do 
andador ortostático a ser desenvolvido é ajudar pessoas 
com dificuldade para ficar em pé para manter a posição 
ortostática enquanto treinam para caminhar na reabilitação. 
Este resumo apresenta os resultados da fase conceitual do 
projeto. 

METODOLOGIA 
O modelo de referência proposto por Rozenfeld et al. 
(2006) foi aplicado para a obtenção do modelo conceitual 
proposto neste resumo. No mais, as fases de 
desenvolvimento aplicadas nesta pesquisa são: Projeto 
Informacional, Projeto Conceitual e Projeto Detalhado. No 
Projeto Informacional foi realizada uma análise de produtos 
similares (Figura 1). 

Figura 1 – Modelagem geométrica de um andador 

Fonte: Poier et al. (2017) 
 
A seguir foram identificadas as necessidades dos clientes, 
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 
foram contatadas e convidadas a participarem do projeto a 
Associação de Pessoas com Deficiência Física de 
Araranguá. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na fase de Projeto Conceitual foi 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 o problema. Isso muitas vezes pode 
prejudicar o projeto do produto, limitando a criatividade. A 
aplicação da metodologia, desde a captação da “voz do 
cliente” até a concepção, revelou a solução ideal para o 
problema (Figura 2). 

Figura 2 – Modelo conceitual em CAD 

 
Fonte: os próprios autores 

 

CONCLUSÃO 
O projeto conceitual seguirá para as etapas de Projeto 
Detalhado, seguindo-se com a fabricação e os testes. O 
potencial de inovação na aplicação deste método em 
outros projetos de pesquisa pretende dar continuidade ao 
desenvolvimento de produtos para Pessoas com 
Deficiência identificado por meio da parceria do IFSC com 
a UFSC, com a comunidade e com a Associação da 
Pessoa com Deficiência Física de Araranguá. 
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INTRODUÇÃO 
Devido ao crescente número de Pessoas com Deficiência 
em todo o mundo e ao aumento da idade média da 
população, tendo como consequência o acréscimo do 
número de idosos, conforme dados do censo de 2010 do  
IBGE, a geração de produtos e serviços especificamente 
desenvolvidos para atender suas necessidades, 
denominados Tecnologia Assistiva, torna-se cada vez mais 
importante. Unido ao conceito de Desenho Universal, o 
desenvolvimento destes produtos e serviços podem 
impulsionar um aumento de fatia de mercado, contribuindo 
com empresas que desenvolvem produtos para nichos 
específicos, como o das Pessoas com Deficiência. Este 
projeto consiste em aplicar um modelo de referência para 
o desenvolvimento de produtos para criar uma solução 
inovadora e de baixo custo para a prática de exercícios 
físicos ao ar livre por pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida. Este resumo apresenta os resultados da fase 
conceitual do projeto. 

METODOLOGIA 
O modelo de referência proposto por Rozenfeld et al. 
(2006) foi aplicado para a obtenção do modelo conceitual 
proposto neste resumo. No mais, as fases de 
desenvolvimento aplicadas nesta pesquisa são: Projeto 
Informacional, Projeto Conceitual e Projeto Detalhado. No 
Projeto Informacional foi realizada uma análise de produtos 
similares (Figura 1). Os modelos encontrados não atendem 
à necessidade de prática de exercício ao ar livre. 
 

Figura 1 – Modelagem geométrica de um andador 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.nextnet.pt/TCategories/Details/82> Acesso 
em set. 2020. 

 
A seguir foram identificadas as necessidades dos clientes, 
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). Para isso foram contatadas e 
convidadas a participarem do projeto a Associação de 
Pessoas com Deficiência Física de Araranguá. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na fase de Projeto Conceitual foi 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 o problema. Isso muitas vezes pode 
prejudicar o projeto do produto, limitando a criatividade. A 
aplicação da metodologia, desde a captação da “voz do 
cliente” até a concepção, revelou a solução ideal para o 
problema (Figura 2). 
 

Figura 2 – Modelo conceitual em CAD 

  
Fonte: os próprios autores 

 

CONCLUSÃO 
O protótipo a ser construído tem como diferencial o fato de 
oferecer momentos de lazer com amigos e familiares, 
aliado à prática de atividades motoras ao ar livre, que são 
fundamentais para o desenvolvimento do sistema músculo-
articular e do sistema respiratório de pessoas com 
mobilidade reduzida Essa versatilidade almeja promover 
saúde e inclusão social, proporcionando a agradável 
sensação de se exercitar com alegria, tendo contato direto 
com o meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO 
O estudo sobre acessibilidade em edificações históricas é 
o principal objeto de análise desta pesquisa. Apesar dos 
significativos avanços garantidos pelas leis específicas 
para atender as pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, ainda existem muitos obstáculos que impedem 
a inclusão social nos espaços públicos e principalmente 
nas edificações históricas. A realização deste trabalho 
justifica-se tanto pela necessidade técnica quanto pela 
sua relevância social, direito de qualquer cidadão em 
acessar os espaços públicos, sem qualquer barreira.  Este 
projeto de pesquisa e extensão foi realizado em parceria 
com a Fundação Catarinense de Cultura (FCC), onde foi 
possível integrar os três eixos principais da educação: o 
ensino, a pesquisa e a extensão. Nesse sentido, o 
objetivo geral deste trabalho foi avaliar uma edificação 
histórica do município de Florianópolis, o Teatro Álvaro de 
Carvalho, com a finalidade de propor adequações dos 
espaços físicos através do referencial teórico da temática 
da acessibilidade.  

METODOLOGIA 
Alguns dos encaminhamentos metodológicos para a 
análise da acessibilidade nas edificações históricas foram 
realizados pelos estudos dos seguintes documentos: 
legislações federais, estaduais e municipais, trabalhos 
acadêmicos desenvolvidos sobre tema e do projeto 
arquitetônicos do teatro. Após os estudos dos referenciais 
teóricos foi realizado duas visitas técnicas no Teatro 
Álvaro de Carvalho, para verificação das condições físicas 
encontradas referente a acessibilidade das instalações. 
Por fim, foi realizado um relatório técnico para identificar 
os pontos mais agravantes e propor as possíveis 
melhorias para o acesso das pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na análise dos documentos obtidos e depois na visita 
técnica pode-se perceber alguns pontos positivos e 
negativos referentes à acessibilidade da edificação. 
Nosso estudo inicia-se com a análise externa e depois 
com a situação interna da edificação, destacando os 
pontos e verificando se os usuários possuem facilidade 
em utilizar com segurança todos os espaços da 
edificação. Os edifícios históricos devem seguir as 
recomendações das normas técnicas e legislações que 
destacam a importância da acessibilidade nos espaços 
públicos (IPHAN, 2003). Como exemplo uma situação 
positiva foi a entrada principal, com uma rampa acessível 
para o interior do edifício e a instalação de uma 
plataforma elevatória do hall para a plateia. Já os pontos 
negativos encontrados foram: falta de rampas adequadas 
para o acesso ao palco, instalações sanitárias 
inadequadas e falta de sinalização tátil. No relatório 
técnico foi proposto algumas intervenções importantes 
para adequação da edificação como: execução de 
plataforma elevatório para acesso ao palco, piso de alerta 

em locais de desnível, adequação dos sanitários, entre 
outros detalhes e soluções, para promover o máximo de 
acessibilidade com o mínimo de impacto ao patrimônio. 
Os critérios de intervenção dos edifícios históricos devem 
assegurar as condições de conforto e segurança no uso 
dos espaços. Sabe-se que o total acesso aos ambientes, 
muitas vezes é bastante complicada, mas o mínimo de 
acessibilidade deve ser assegurado principalmente pelo 
tipo de uso da edificação e com um público tão diverso. A 
figura abaixo é da fachada principal do Teatro Álvaro de 
Carvalho. 
 
Figura 01 – Fachada Principal Teatro Álvaro de Carvalho  

 
Fonte: Autores, 2019. 

CONCLUSÃO 
A inclusão social das pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida tem sido muito discutida nas áreas 
de arquitetura, engenharia civil, entre outras, mas devido 
a sua complexidade e as várias especificidades de cada 
necessidade, as edificações históricas ainda necessitam 
de várias intervenções e muitos ajustes. Apesar das 
inúmeras propostas e inovações, no que se refere à 
concessão de leis em defesa da inclusão social das 
pessoas, o cenário arquitetônico dos espaços públicos e 
privados ainda está longe de atender a todas as 
reivindicações da sociedade. Mesmo assim este tipo de 
projeto mostra a importância de conscientização e a 
necessidade de inclusão nas edificações históricas. Todo 
o material elaborado foi disponibilizado à FCC para o 
auxílio na execução das obras necessárias. 
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INTRODUÇÃO 

 
A motivação é um fator vital nas relações de trabalho. 
Literaturas apontam que desde a antiguidade analisava-se 
que a motivação era um fator determinante pelo qual as 
pessoas executam suas ações e decisões. Diante da 
importância do tema, diversas pesquisas já foram 
realizadas no intuito de compreender a relação da 
motivação no contexto do trabalho, em especial da saúde 
pública. Neste cenário, o presente estudo está voltado a 
identificar na literatura brasileira, no período de 2014-2019, 
quais as estratégias são utilizadas para estimular a 
motivação dos profissionais de saúde no Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

 
 

METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa 
desenvolvida com base na pergunta norteadora: Quais as 
estratégias são utilizadas para estimular a motivação dos 
profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), 
identificadas na literatura brasileira no período de 2014-
2019? Os descritores utilizados foram Motivação 
profissional, Gestão de Pessoas, Trabalhadores do SUS. 
As bases de dados pesquisadas foram Scielo, Lilacs e 
Google Acadêmico. Encontrou-se 520 artigos que, após a 
leitura cuidadosa dos títulos e dos resumos, análise dos 
critérios de inclusão e exclusão e artigos duplicados, os 
quais foram reduzidos a 10 publicações. 

 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os estudos encontrados no que se refere as estratégias de 
motivação estão pautados em pesquisas realizadas por 
diversas áreas do conhecimento e, na sua maioria, da área 
das ciências da saúde. Esta predominância das ciências da 
saúde nos artigos estudados remete a uma reflexão acerca 
da composição das equipes de saúde no SUS que, 
dificilmente, tem em sua composição profissionais da 
administração ou tecnólogos de gestão hospitalar ou 
gestão de pessoas. Os objetos de pesquisa foram, 
proporcionalmente iguais em instituições de saúde de Alta 
Complexidade (50,0%) e de Proteção Básica (50,0%). De 
alta complexidade refere-se a três hospitais públicos 
(30,0%); um hospital universitário (10,0%) e uma instituição 

psiquiátrica (10,0%). De proteção básica foram três 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) (30,0%) e duas 
Estratégia Saúde da Família (ESF) (20,0%). A estratégia 
motivacional denominada por Sayles e Strauss (1975), 
como “Motivação Interiorizada” conta com 21 estratégias 
apresentadas pelos autores pesquisados, sendo assim a 
mais recorrente. De acordo com os referidos autores, a 
Motivação Interiorizada é a busca da satisfação de 
necessidades, de modo a visualizar a motivação como 
aquela em que os indivíduos passam a prezar por fazer um 
bom trabalho, considerado o melhor método motivador, 
pois faz com que as pessoas satisfaçam necessidades e 
se desenvolvam quanto a sua personalidade. A maior 
representatividade no que diz respeito às dificuldades para 
a sensibilização em busca da motivação dos profissionais 
do SUS está relacionada as condições de trabalho (35,9%). 
É fundamental compreender que, o trabalho não é 
considerado apenas como um valor instrumental ou 
econômico, além disso, é apontado como valor cultural e 
uma dimensão estruturante na vida das pessoas 

 
 

CONCLUSÃO 
Ao finalizar este estudo, acredita-se que o objetivo de 
descrever as principais estratégias utilizadas para 
estimular a motivação dos profissionais de saúde do 
Sistema Único de Saúde – SUS para realização de suas 
atividades profissionais, no contexto da literatura entre 
2014 e 2019 foi alcançado. Esta temática no contexto do 
SUS ainda é pouco explorada, isto pode ser representado 
pelos artigos escassos localizados para esta análise, ou 
seja, apenas 10 publicações.  Dessa maneira, sugere-se 
temas de investigação como: a percepção de motivação 
dos profissionais de saúde baseando-se em seus vínculos 
trabalhistas, a compreensão dos gestores hospitalares e da 
saúde quanto a importância em investir na motivação 
profissional.               

 
 

AGRADECIMENTOS 

Ao IFSC- campus Joinville que possibilitou esse estudo. 

 
 

REFERÊNCIAS 

SAYLES, Leonardo R. & STRAUSS, George. 
Comportamento Humano nas Organizações. 1ª Ed. Ed. 
Atlas, São Paulo, 1975. 

 

 

ISSN: 2526-4044   p.  964 de 986



9º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

O CONTROLE DE ESTOQUE EM FARMÁCIAS HOSPITALARES: uma revisão 
integrativa da literatura 

 
Carina de Souza Inácio, Helenice Eliseu da Rosa, Andrea Heidemann, Jorge Cunha  

 Instituto Federal de Santa Catarina/Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar/andrea.heidemann@ifsc.edu.br 

 
Palavras-Chave: Estoque. Farmácia. Hospital 
  

INTRODUÇÃO 

 
As farmácias dependem de uma logística complexa já que 
é uma área que presta serviços destinados à saúde. Dessa 
maneira, é quase que uma obrigação que se tenha em 
estoque todos os medicamentos que possam ser prescritos 
para o andamento e o bom atendimento da instituição. É 
de suma importância alimentar o sistema de forma correta 
para que não haja perdas de medicamentos, sejam elas 
por vencimento, utilização inadequada ou, até mesmo, por 
desvio interno aumentando, assim, a eficiência da gestão 
de estoques. É neste contexto que se investigou nas 
publicações da literatura brasileira, no período de 2014-
2020, os métodos de estocagem mais utilizados nas 
farmácias hospitalares. 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa 
desenvolvida a partir da seguinte questão norteadora: 
Quais os métodos utilizados de forma mais frequente para 
a efetividade do controle de estoques nas farmácias 
hospitalares encontradas na literatura brasileira no período 
de 2014-2020? Quanto à abordagem apresenta-se, como 
quantitativa, e, quanto aos procedimentos é uma pesquisa 
bibliográfica. As bases de dados utilizadas foram: Google 
Acadêmico, Lilacs e Scielo. Encontrou-se 780 artigos, 08 
teses e dissertações que, após a leitura dos títulos e 
resumos, análise dos critérios de inclusão e exclusão 
restringiu-se a 14 publicações. 

 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Das 14 publicações selecionadas para este estudo, 10 
delas trouxeram como embasamento teórico  o conceito de 
estoque, sendo que apenas uma tratou, especificamente, 
do conceito de estoque em farmácia hospitalar: Os 
estoques da farmácia hospitalar são caracterizados por 
ciclos de demandas e de suprimentos, com flutuações 
significativas e altos graus de incertezas, fatores críticos 
diante da necessidade de manter medicamentos em 
disponibilidade na proporção da sua utilização 

(CAVALLINI; BISSON, 2010). Analisou-se que os autores 
compreendem que o importante é estocar 
independentemente do tamanho do hospital. Aponta-se a 
Classificação ABC como o método mais citado nos 
artigos/dissertação com oito referências como o adotado 
para a farmácia hospitalar. A classificação ABC ou curva 
ABC, é uma das técnicas mais utilizadas nas organizações 
de estoque. A principal finalidade é classificar todos os 
itens existentes por grau de importância que cada um 
possui, funcionando como instrumento de análise e gestão 
de materiais, possibilitando visualizar através de gráfico as 
prioridades para tomada de decisão, podendo ser aplicada 
na gestão de compras e na gestão de estoque. 
 
 
 

CONCLUSÃO 

 

Apesar da localização de um baixo número de publicações 
que discorrem a cerca deste tema, acredita-se que a 
metodologia utilizada nesta pesquisa possibilitou 
responder à pergunta norteadora que permeou todo o 
processo metodológico desta pesquisa. Por fim, 
recomenda-se que esse estudo seja ampliado com 
pesquisas futuras, na busca de mais conhecimento sobre 
os estoques em farmácias hospitalares. Isto poderá ocorrer 
através de pesquisas de campo que possibilitem verificar 
se esses métodos são utilizados nas instituições e se 
funcionam de maneira correta. Aprofundar, também, a 
temática que envolve a implementação de sistemas 
informatizados, que se apresentam como um importante 
recurso para alcançar a otimização dos processos de 
estocagem. 
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INTRODUÇÃO 
A gestão do SUS está à frente das ações relacionadas à 
saúde pública e tem a responsabilidade de planejar, 
orientar, coordenar e executar as ações que visam garantir 
a toda a população o pleno direito à saúde. Nesse 
encaminhamento, a presente pesquisa visa caracterizar a 
gestão da política de saúde no município de Barra do Sul, 
localizado na região Norte/Nordeste do Estado de Santa 
Catarina com uma população estimada em 10550 
habitantes, tendo como principais atividades econômicas a 
pesca e o turismo (IBGE, 2018). Este estudo tem como 
objetivo caracterizar a gestão municipal do SUS do 
município de Balneário Barra do Sul/SC, baseando-se em 
categorias de análise como: comando único, gestão, 
financiamento, gastos, controle social e recursos humanos. 

 
 

METODOLOGIA 
Como metodologia trata-se de um estudo de caso com a 
intenção de caracterizar a gestão municipal de saúde 
pública do referido município, com uma abordagem 
qualitativa e de natureza aplicada. A pesquisa refere-se a 
um estudo descritivo e como procedimentos de coleta de 
dados utilizou-se da pesquisa documental com base nas 
resoluções do conselho municipal de saúde, decretos e 
planos municipais de saúde. 

 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quanto aos dados coletados, verificou-se que o comando 
único do SUS no município de Balneário Barra do Sul, no 
período de 1994 a 2019 contou com 18 gestores a frente 
da gestão do município, demonstrando grande rotatividade 
tendo em vista que o município tem 27 anos de 
emancipação, mostrando a permanência de alguns por um 
período máximo de 36 meses e mínimo de 4 meses. A rede 
de serviços do município apresenta sete serviços de saúde 
cadastrados no CNES, possui cobertura de 98,10% de 
Atenção Básica. O município apresenta convênios e 
parcerias de serviços ofertados fora do município. No que 
se refere ao financiamento em 1993 ficou instituído o 

Fundo Municipal de saúde de Balneário Barra do Sul, 
durante o período de 2005-2018 o município aplicou uma  
média de 29,65% da receita proveniente de impostos o que 
demonstra que o município cumpre o que está disposto no 
artigo 77, III c/c § 4º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), em que os Municípios 
deverão aplicar em ações e serviços públicos de saúde, no 
mínimo, 15% da receita proveniente de  
impostos. O Controle Social do município é exercido pelo 
conselho municipal de saúde e, também, pelas 
conferências, porém apresenta dificuldades em manter a 
transparência dos dados relativos à gestão e financiamento 
das ações, além da sensibilização para a participação 
popular. 
 
 

CONCLUSÃO 
O estudo alcançou os objetivos e conseguiu apresentar as 
principais características da gestão do SUS de Barra do 
Sul/SC. No entanto, a pesquisa apresentou limitações por 
conta de dados que não estavam disponíveis em base de 
dados públicas. Quanto aos dados com dificuldades de 
acesso estão, principalmente, os que envolvem o controle 
social e a representação da sociedade civil no conselho e 
nas conferências. Acredita-se que esta pouca 
transparência nas informações possa gerar a baixa 
participação da comunidade, o que acarreta dificuldade 
para a efetivação do controle social. 
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Palavras-Chave: Consultores, Empresa Junior, Empreendedorismo. 
 

INTRODUÇÃO 
Criada pelos alunos do Curso de Engenharia Agronômica 
do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do 
Sul, a Empresa Junior Safra Jr incentiva e estimula a 
capacidade empreendedora dos alunos por meio da 
prestação de serviços como oportunidade de vivenciar o 
mundo do trabalho, como empresários juniores, para o 
exercício da futura profissão. É nesse viés que é 
considerada a propensão empreendedora entre 
estudantes participantes da empresa júnior, que de acordo 
com Ferreira e Freitas (2013) esses alunos apresentam 
cinco médias significativamente superiores em itens de 
comportamento empreendedor, com maior propensão para 
abrirem uma empresa, em prazos mais longos, quando 
comparados aos que não participam desta atividade. A 
Empresa Júnior atua por meio de projetos de consultoria, 
situação prevista em seu estatuto. Assim, estabelecer bons 
critérios para a escolha de consultores torna-se essencial 
em decorrência da demanda e do limite de vagas para tal 
atividade. O objetivo deste trabalho foi estabelecer um 
modelo de processo de escolha de consultores para 
fazerem parte da equipe da Empresa Júnior Safra Jr. Desta 
forma, uma mescla de informações constantes na 
Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), do Ministério 
da Economia, e dos conceitos sobre conhecimento, 
habilidade e atitudes de Parry (1996) foram consideradas 
para chegar ao modelo adotado. 
 

METODOLOGIA 
Após analisar os itens da CBO para o cargo de Consultor 
e estudar os conceitos estabelecidos por Parry (1996), 
construiu-se um modelo de processo de seleção de 
consultores, dividido em três partes: 1º) estabelecimento 
dos requisitos do cargo e perfil do ocupante; 2º) construção 
do instrumento para entrevistas; e 3º) elaboração de edital 
de abertura do processo. Para os requisitos do cargo foram 
estabelecidos: planejar, coordenar e executar atividades 
da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, 
pesca e aquicultura e do uso de recursos naturais 
renováveis e ambientais; orientar, prestar assistência e 
consultoria técnica a produtores nos vários aspectos das 
atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 
florestal, pesca e aquicultura e do uso de recursos naturais 
renováveis e ambientais; desenvolver tecnologia; elaborar 
documentação técnica e científica; prestar assessoria aos 
integrantes da diretoria da empresa Safra Junior; ter 
disponibilidade para visitar produtores rurais e outros 
empreendedores, podendo estar a céu aberto, ficando, 
muitas vezes, exposto a condições climáticas adversas; ser 
aluno do Curso de Engenharia Agronômica do IFC e estar 
matriculado; sem necessidade de ter experiência. Para o 
perfil do ocupante do cargo de consultor, foram 

estabelecidas habilidades cognitivas, técnicas e 
comportamentais. O instrumento para as entrevistas foi 
construído com seis grupos de perguntas, totalizando treze 
perguntas: Grupo 1 - identificação pessoal e como aluno, 
além de possível experiência, mesmo não sendo exigida; 
Grupo 2 - requisitos do cargo; Grupo 3 - habilidades 
cognitivas; Grupo 4 - habilidades técnicas; Grupo 5 - 
habilidades comportamentais; e Grupo 6: gerais, com 
complementações. Todas as questões foram avaliadas de 
0 a 10 pontos, sendo que o Grupo 1 tinha peso 1; os grupos 
2, 3, 4 e 5 tinham peso 3; e o Grupo 6 tinha peso 2. Assim, 
a classificação final obtida foi concretizada com a média 
ponderada em ordem decrescente de notas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em 2019 foi realizada a primeira seleção de alunos 
consultores com o modelo descrito na Metodologia. Havia 
5 vagas e foram entrevistados 14 candidatos inscritos para 
o processo. O tempo médio de entrevistas foi de 20 
minutos. A tabulação dos dados, decisão pela classificação 
final e publicação do resultado ocorreu 7 dias após o dia 
das entrevistas. Dos 5 selecionados, 2 tiveram que sair da 
equipe logo que os trabalhos foram iniciados, e 1 saiu em 
2020, já no período de pandemia, todos alegando questões 
pessoais. Para a recomposição da equipe de consultores, 
os integrantes da Diretoria da Empresa Júnior iniciaram a 
construção de um novo processo no início de 2020, porém 
a pandemia e o isolamento social decorrentes da covid-19 
impediram a realização dessa ação e a Diretoria ainda está 
analisando se é interessante ou não formalizar e colocar 
em prática um processo seletivo remoto. 
 

CONCLUSÃO 
Observou-se que o processo aconteceu com critérios bem 
definidos. Apesar de, dos 5 selecionados somente 2 
estarem ainda atuando como consultores na Empresa 
Júnior, ainda é cedo para afirmar se o processo não surtiu 
o efeito desejado, ou seja, as melhores escolhas. Este 
período de pandemia e de isolamento social impediu a 
continuidade do processo, que retornará em breve, pois a 
prioridade é atrair clientes para a prática profissional dos 
alunos do Curso de Engenharia Agronômica do IFC. 
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Palavras-Chave: Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento regional. 
 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho apresenta o projeto de extensão 
que incentiva o empreendedorismo em Caçador/SC. O 
município é localizado na região do Contestado, 
historicamente abalada e conflituosa. Embora a cidade 
tenha se desenvolvido e se intitulado “Capital industrial 
do meio-oeste”, o certo, é que grande parte da 
população não compartilhou esse desenvolvimento 
econômico. Dessa forma, o objetivo geral deste projeto 
é desenvolver ações de educação para o 
empreendedorismo na comunidade de Caçador por 
meio da construção do conhecimento em sala de aula e 
no incentivo do protagonismo discente dos diversos 
cursos do IFSC na comunidade de Caçador, com base 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
estabelecidos pela Agenda Universal 2030, das Nações 
Unidas (ONU). Os objetivos específicos são: 
proporcionar a aplicação prática dos conceitos de 
empreendedorismo desenvolvidos nos cursos do IFSC 
Caçador, contribuindo para a formação profissional, 
cidadã e crítica dos alunos; fomentar o 
empreendedorismo e a inovação na região de Caçador, 
fortalecendo a imagem institucional do IFSC; e divulgar 
e fortalecer a presença do IFSC na região de Caçador.  
 

METODOLOGIA 
O Projeto é composto por várias ações relacionadas ao 
tema empreendedorismo, promovendo a interação de 
docentes, discentes e egressos do IFSC e comunidade 
de Caçador e região, deste 2014. No projeto inicial da 
edição de 2020, entre outras atividades, planejou-se a 
Semana do Empreendedorismo para troca 
de conhecimentos e experiências na forma presencial, 
mas com a pandemia e o isolamento social, adaptou-se 
para a modalidade virtual. Assim, no período de 08 a 19 
de maio, realizou-se o evento, utilizando a Plataforma 
RNP Conference. As temáticas foram: Inovação Social; 
Empreendedorismo Rural em Santa Catarina; 
Engenharia no mundo Maker; e Empreendedorismo em 
Pequenas e Médias Empresas em Caçador. Utilizou-se 
como dinâmicas, palestras e apresentações de outros 
projetos desenvolvidos no Câmpus de Caçador, tais 
como Protagonismo Discente, Extensão e Pesquisa. 
 
Figura 01 – Print da tela do computador de uma das 

Web conferências 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Atingiu-se os seguintes resultados: fomentou-se o 
empreendedorismo e a inovação na região 
de Caçador, fortalecendo a imagem institucional do 

IFSC; integrou-se à comunidade local envolvendo 
alunos, empresários, funcionários das empresas da 
região entre outros públicos; e estimulou-se a geração 
de oportunidades de negócio sustentáveis, com foco na 
inovação social. Como forma de avaliar o evento, 
aplicou-se um formulário aos 250 participantes e obteve-
se 59 respostas. A figura 2 evidencia a satisfação dos 
participantes. 
 

Figura 02 – Satisfação dos participantes na Semana 
do Empreendedorismo 2020 

 
Fonte: Dados primários (2020) 

 
Assim, observa-se que a maioria dos participantes 
revelou satisfação em relação ao crescimento 
profissional proporcionado pelo evento; que obteve 
maiores conhecimentos sobre empreendedorismo; 
concordou com a organização e divulgação do evento; e 
gostaram por ele ter ocorrido na forma virtual. Destaca-
se o comentário de um participante: "O evento é incrível. 
Precisa ser mantido. Pois dessa forma aproxima o 
espaço escolar com a comunidade, além de estimular os 
alunos a olharem à sua volta e perceber as infinitas 
possibilidades de transformação". 
O resultado foi muito significativo tento em vista as 
questões de mudanças para as Atividades Não 
Presenciais (ANPs) e os reflexos destas nas agendas 
dos alunos. 
 

CONCLUSÃO 
Incentivar o empreendedorismo é uma ação constante 
nos Cursos do IFSC Caçador e com a Semana do 
Empreendedorismo concretiza-se o desejo da 
comunidade interna e externa buscar novas ideias e 
transformá-las em negócios para a geração de renda e 
emprego. Portanto, sugere-se a continuidade do Projeto 
nos próximos anos. 
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Palavras-Chave: Agroecologia, desenvolvimento sustentável, reciclagem. 
 

INTRODUÇÃO 
Toda estrutura de uma sociedade depende da natureza e 
o homem moderno tem consciência disso, apesar das suas 
ações não condizerem com seus conhecimentos. Para que 
essa conscientização ocorra é preciso uma melhor 
integração sociedade-natureza e a escola é um dos 
espaços mais propícios para que essa integração 
aconteça. Segundo Machado (2012) a questão ambiental 
é um tema obrigatório, pois compromete a nossa e as 
futuras gerações, bem como a qualidade de vida de todos 
os seres vivos do planeta. Devido aos recorrentes 
problemas ambientais verificados anos após ano, faz-se 
necessário atuar na conscientização da população em 
reverter e conscientizar a todos sobre a importância da 
sustentabilidade ambiental, aqui entendida para definir 
ações e atividades humanas que visam suprir as 
necessidades atuais dos seres humanos, sem 
comprometer o futuro das próximas gerações. Diante 
disso, foi realizado no Instituto Federal de Santa Catarina, 
Câmpus Canoinhas, durante os semestres de 2019/1, 
2019/2 e 2020/1, o projeto de extensão Promovendo a 
Sustentabilidade Ambiental, que tem por objetivo Promover 
a sustentabilidade ambiental entre os discentes do IFSC e 
a comunidade externa, realizado pelos discentes do 
Módulo II – Gestão e Legislação de Recursos Naturais, do 
Curso Técnico Concomitante em Agroecologia. O presente 
trabalho tem como objetivo divulgar as ações e os 
resultados alcançados pela realização do projeto de 
extensão. 

METODOLOGIA 

O presente projeto foi realizado pelos discentes do Módulo 
II – Gestão e Legislação de Recursos Naturais, do Curso 
Técnico em Agroecologia. Os discentes, com auxílio do 
coordenador do projeto, realizaram uma revisão 
bibliográfica sobre os principais problemas ambientais no 
Brasil, sustentabilidade ambiental, e ações que visam 
promover a sustentabilidade ambiental. A pesquisa foi 
realizada, em horário de aula, com auxílio do professor, 
que auxiliou na coleta de informações. Diante das 
informações pesquisadas, os estudantes elaboraram uma 
apresentação (palestra), com duração de 45 a 60 minutos, 
e essa foi uma das ações do projeto, ou seja, realizar 
palestras para os alunos do Curso Técnico em 
Agroecologia (Concomitante e PROEJA) sobre os temas 
citados acima. Para a apresentação (palestra), foram 
convidados membros da comunidade externa. Além disso, 
realizou-se palestras em escolas de áreas rurais de 
Canoinhas, com objetivo de capacitar os discentes sobre o 
tema. Os discentes, em todas as suas ações realizaram a 
aplicação um questionário, para realizar um levantamento 
do conhecimento dos participantes em relação a 
sustentabilidade ambiental. Além dos participantes das 
palestras, os discentes aplicaram o questionário na 

comunidade externa, caracterizada por vizinhos e 
familiares dos discentes, sendo que após a aplicação dos 
questionários, os discentes elaboraram um relatório e uma 
apresentação dos resultados para toda a turma durante o 
semestre letivo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O projeto apresentou indissociabilidade ensino-pesquisa-
extensão. Os assuntos abordados nas palestras e nos 
questionários aplicados junto à comunidade externa, 
fizeram parte do conteúdo programático da disciplina de 
Gestão e Legislação de Recursos Naturais, e nesse 
contexto, o ensino foi contemplado. Em relação a extensão, 
os estudantes foram os protagonistas nessa ação, criando 
a apresentação da palestras, ministrando a palestra, e 
aplicando o questionário entre os participantes, e além de 
aplicar o questionário na comunidade externo, estes 
orientaram os entrevistados, sobre a importância de adotar 
uma série de ações que busquem a sustentabilidade 
ambiental. A pesquisa foi contemplada na aplicação do 
questionário aos participantes e a comunidade externa, 
gerando dados concretos sobre o respectivo assunto. Ao 
total capacitou-se 190 participantes, estes discentes do 
IFSC e Comunidade Externa. De acordo com os dados, 
observou-se que em Canoinhas, muitos conhecem o termo 
sustentabilidade, bem como ações que promovam a 
melhoria da qualidade de vida, mas poucos realizam, ou 
então, poucos sabem como realizar, e através do projeto, 
os discentes conseguiram sensibilizar e capacitar esses 
participantes, e assim, promover uma melhora da 
qualidade de vida na comunidade. 
. 

CONCLUSÃO 
Foi possível conscientizar a comunidade interna e externa 
do IFSC Canoinhas, sobre a importância de adotar 
medidas e ações de sustentabilidade ambiental, 
promovendo a qualidade de vida. Houve a integração entre 
discentes do curso técnico em Agroecologia, e a integração 
dos discentes com a comunidade externa. Como um dos 
principais resultados, os discentes atuantes do projeto 
compreenderam os conceitos de sustentabilidade e a 
importância de adotar ações que as busquem, melhorando 
a preservação do meio ambiente e o a qualidade de vida 
da população. Ao executar o projeto de extensão, há 
incentivo dos discentes a participarem de projetos de 
extensão e pesquisa, contribuindo dessa forma para a 
ampla formação dos estudantes.  
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INTRODUÇÃO 

As abelhas do gênero Melíponas, no Brasil conhecidas 
como abelhas nativas, abelhas indígenas ou abelhas sem 
ferrão, se distribuem naturalmente pelas regiões 
neotropicais da América Central, do Sul, Austrália e África. 
Enquanto as abelhas do gênero Apis são encontradas 
naturalmente nos continentes Europeu, Africano e Asiático. 
Atualmente esses dois Gêneros são criados no Brasil de 
forma racional. A criação racional das abelhas do gênero 
Melíponas permite a recuperação dessas espécies na 
natureza através de enxameações naturais e obtenção de 
produtos. O objetivo do projeto é permitir que os 
estudantes, servidores e a comunidade externa tenham a 
oportunidade de conhecer as abelhas, criando consciência 
ambiental. No IFC Campus Santa Rosa do Sul o Grupo de 
Estudos em Abelhas (GEA) promove essa abordagem de 
forma direta, levando os visitantes para conhecer o 
meliponário do Campus e indiretamente a importância dos 
produtos gerados pelas abelhas Apis para a economia de 
agropecuaristas familiares. Essa ação classificada pelos 
editais do IFC como ação de Ensino/Extensão está 
alicerçada no Projeto Produtos das Abelha para a Difusão 
de Conhecimento de Criação de Abelhas do Gênero Apis e 
Meliponas, apoiado pelo edital 55/2019, mas chamamos a 
atenção que vai muito além dos Editais, porque também 
propicia aos alunos a aguçarem seus conhecimentos, 
gerando ideias para novas pesquisas através dos 
questionamentos dos participantes externos. 

METODOLOGIA 

O Grupo de Estudos em Abelhas (GEA) começou sua ação 
com projetos com abelhas do gênero Apis em 2012, aos 
poucos através da participação de cursos de cursos e a 
entrada de alunos com novas perspectivas, buscou-se o 
conhecimento nas abelhas do gênero Melípona, com 
visitas a Meliponicultores. No ano de 2016 foram  as duas 
primeiras colônias de abelhas nativas da espécie 
Mandaçaia (Melipona quadrifasciata) formando assim o 
início do meliponário no IFC Campus Santa Rosa do Sul, 
que atualmente tem em seu acervo de abelhas nativas as 
espécies Mandaçaia (Melipona quadrifasciata) Jataí 
(Tetragonisca angustula), Guaraipo (Melipona bicolor), 
Manduri (Melipona marginata), Mirin Droryana (Plebeia 
droryana), Mirim Guaçu Amarelo (Plebeia bicolor), todas 
presentes nos Biomas Catarinenses. O meliponário tem o 
objetivo de ensino, pesquisa e extensão, e essas colônias 
estão sempre à disposição para observação dos visitantes 
que veem até o Campus, sendo atendidos pelos alunos, 
técnicos e professor pertencentes ao Grupo de Estudos em 
Abelhas, que frequentemente fotografam essas nas flores 

pelo Campus, disponibilizando registros nas redes sociais 
do GEA no FACEBOOK, INSTAGRAM e YOUTUBE.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a difusão do conhecimento de criação de abelhas do 
Gênero Apis e Melípona, o Grupo de Estudos em Abelhas 
(GEA), durante o ano de 2019 e meados de 2020, antes da 
interferência da COVID-19, as ações eram realizadas na 
forma presencial com atendimento das pessoas que viam 
visitar o Campus (Figura 1), principalmente escolas da 
região e na participação de reuniões com Associações de 
Apicultores e Meliponicultores como a Associação de 
Meliponicultores da Encosta da Serra Geral (AMESG) 
também em Exposições de abelhas, materiais e produtos 
como a 3° Exposição Tecnológica da Agricultura Familiar.  
Figura 01 – Escola Municipal de Educação Fundamental 
Manoel Rodrigues da Silva de Passo de Torres – visitando 
o meliponário do IFC Campus Santa Rosa do Sul. 

 
               Fonte: O autor  

Após o início da pandemia as ações foram reestruturadas 
na divulgação através de vídeos no YOUTUBE, 
FACEBOOK, e participação em “Lives”, e postagem de 
imagens de abelhas sociais, eos sociais e solitárias 
visitando flores, informando a espécie de abelha e da flor, 
mostrando a importância desses insetos como 
polinizadores. Essas imagens estão sendo divulgadas nos 
canais do FACEBOOK e INSTAGRAM.  

CONCLUSÃO 

A difusão de conhecimentos sobre as abelhas Apis e 
Melíponas é importante para a preservação e tem 
ascensão, pela notoriedade na polinização e como prática 
rentável, logo as novas informações devem ser 
frequentemente difundidas. 
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INTRODUÇÃO 
Os cultivos agroecológicos vêm progressivamente 
ganhando evidência, especialmente pelo aumento do 
interesse da sociedade em consumir produtos que 
preconizem a sustentabilidade. Conservar a abundância da 
entomofauna nos agroecossistemas é crucial para a 
estabilidade ambiental do habitat, uma vez que os insetos 
promovem uma gama de serviços ecossistêmicos (e.g. 
polinização, ciclagem de nutrientes, regulação 
microclimática, aumento da fertilidade no solo e controle de 
pragas) (VENZON et al., 2019). Nosso estudo teve por 
objetivo aferir a abundância e a dominância da 
entomofauna presente em um cultivo agroecológico de 
hortaliças.  

METODOLOGIA 
A pesquisa foi desenvolvida em um policultivo 
agroecológico de hortaliças sob manejo orgânico 
localizado na Chácara Koscrevic, em Laguna, Santa 
Catarina, Brasil (28º25’36’’S; 48º47’11’’O, altitude 2m). A 
área tem como pluviosidade média anual 1432mm e o tipo 
de solo manejado no cultivo é arenoso. Foram realizadas 
três amostragens no verão de 2019/2020, utilizando 
armadilhas de queda tipo pitfall iscadas (sardinha e mel, 
10g) e distribuídas aleatoriamente por cultivo (alho-poró, 
cebolinha, couve, alface, rúcula, brócolis, salsinha e 
almeirão) de acordo com a rotação de culturas. As 
armadilhas foram revisadas após 48h e levadas ao 
Laboratório de Entomologia da UNISUL (LECAU) para a 
triagem dos espécimes.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Registramos um total de 2.953 indivíduos, os quais foram 
distribuídos nas seguintes ordens: Coleoptera (37,45%), 
Diptera (29,02%), Hymenoptera (22,11%), Dermaptera 
(10,19%), Orthoptera (1,12%), Hemiptera (0,07%) e 
Blattodea (0,03%). O índice de Simpson mostrou que em 
cada coleta predominou uma ordem diferente. No início do 
verão (dezembro/2019), a ordem mais abundante foi 
Hymenoptera (d = 0,3734; 50,71%). Na segunda coleta 
(janeiro/2020), Coleoptera (d= 0,48; 67,32%) e em 
fevereiro/2020, Diptera (d= 0,36; 52,34%). A abundância 
geral resultou d= 0,28. Esses dados sugerem que apesar 
da dominância de um grupo em cada mês, a fauna de 
insetos do local mante-se estável. Algumas técnicas 
utilizadas no cultivo agroecológico podem ter favorecido 
este resultado, em especial a rotação de culturas, pois a 
cada coleta uma nova colheita estava em desenvolvimento 
e as espécies de hortaliças não mais ocupavam o mesmo 
lugar. Outras práticas desse mesmo segmento também 
favorecem a diversidade do agroecossistema, tais como: o 
plantio de coquetéis de adubação verde, o manejo de mato 
mole e o fato da área abrigar espécies diferentes de 
hortaliças (PRIMAVESI, 2008). Sugere-se que métodos 
aplicados ao cultivo agroecológico possam propiciar a 
rotatividade de ordens de insetos entre pontos dentro da 
área de plantio, tornando efetivas as técnicas aplicadas. 

 
Figura 01 – Abundância de ordens de insetos por coleta 
em cultivo de hortaliças agroecológico localizado no 
município de Laguna, Santa Catarina, Brasil. 

  
Fonte: As autoras (2020). 

 
Espécimes ligados ao controle biológico de pragas 
agrícolas foram amostrados no estudo, um exemplo é a 
ordem Dermaptera, com abundância de 301 indivíduos. 
Popularmente conhecidos como tesourinhas, esses 
inimigos naturais são predadores de ovos, pulgões, 
moscas-brancas, lagartas pequenas e pupas em geral 
(SILVA et al., 2013). Os dados aqui dispostos contribuem 
para o conhecimento da ocorrência de ordens 
entomológicas em cultivos não convencionais, visando o 
entendimento sobre métodos alternativos para a 
agricultura. Espera-se que esse estudo possa subsidiar 
trabalhos futuros que visem a conservação da 
entomofauna em agroecossistemas e o incentivo a 
sistemas de cultivo agroecológicos. 

CONCLUSÃO 
Nosso estudo mostrou que a entomofauna associada ao 
cultivo agroecológico investigado é representada por sete 
ordens, sendo a mais abundante Coleoptera.  
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INTRODUÇÃO 
A ocorrência de inimigos naturais nas culturas contribui 
para diminuir o uso de medidas de controle de pragas 
agrícolas. Devido à natureza predatória das espécies da 
subfamília Cicindelidae (Coleoptera: Carabidae) muitos 
organismos se destacam como agentes de controle 
biológico em cultivos agrícolas (CRUZ, 2007). Nosso 
estudo objetivou relatar a ocorrência de Megacephala 
(Tetracha) fulgida (Klug, 1834) em um policultivo orgânico 
no sul de Santa Catarina.  

METODOLOGIA 
A pesquisa foi desenvolvida na Chácara Koscrevic, 
localizada em Laguna, Santa Catarina, Brasil (28º25’36’’S; 
48º47’11’’O). O ambiente se trata de um policultivo 
orgânico de olerícolas, certificado desde 1998. Foram 
realizadas três amostragens no verão de 2019/2020 com 
auxílio de armadilhas de queda tipo pitfall, iscadas 
(sardinha e mel, 10g) e implantadas de forma aleatória 
sendo uma por espécie de hortaliça (Salsa (Petroselinum 
crispum); Almeirão (Cichorium intybus intybus); Rúcula 
(Eruca sativa L); Alho-Poró (Allium porrum); Couve 
(Brassica oleracea); Brócolis (Brassica oleracea L. var. 
itálica); Alface (Lactuca sativa) e cebolinha (Allium 
schoenoprasm)), considerando a rotação de culturas. As 
armadilhas foram revisadas após 48h e levadas ao 
laboratório para a contagem dos espécimes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram coletados 316 espécimes de Megacephala 
(Tetracha) fulgida (Figura 01), sendo distribuídos em 76 na 
primeira coleta, 109 na segunda e 131 na última. 
Encontrou-se um maior número de indivíduos nos pontos 
em que havia cebolinha (Allium schoenoprasum), 
totalizando 118 organismos (Tabela 01). 
Os resultados demostram que a incidência de 
Megacephala (Tetracha) fulgida em cultivos diversificados 
de espécies olerícolas corrobora com trabalhos ecológicos 
que destacam a diversificação vegetal como um fator 
importante para a ocorrência de inimigos naturais de 
pragas agrícolas nestes ambientes (BIANCHI et al., 2006). 
Ressaltando que a prática de manejo conservacionista 
empregada na área é a rotação de culturas.  
 
Figura 01 – Indivíduo adulto de Megacephala (Tetracha) 
fulgida coletado em policultivo de olerícolas.  
 

  

Tabela 01 – Número total de espécimes de Megacephala 
(Tetracha) fulgida (Klug,1834) por cultivo. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Os dados indicam que ambientes agrícolas com cultivos 
diversificados, em paralelo com práticas não convencionais 
na agricultura podem favorecer a ocorrência de inimigos 
naturais. Vale ressaltar que os inimigos naturais são de 
suma importância para a prática do controle biológico e sua 
conservação é feita principalmente evitando o uso 
indiscriminado de inseticidas. 

CONCLUSÃO 
Os dados apresentados auxiliam no conhecimento acerca 
da ocorrência de Megacephala (Tetracha) fulgida no sul do 
estado de Santa Catarina.  
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Fonte: As autoras (2020). 

Fonte: As autoras (2020). 

Cultivos N

Petroselinum crispum 1

Cichorium intybus var. intybus 4

Eruca sativaL 21

Allium porrum 28

Brassica oleracea L. var.italica 29

Brassica oleracea 35

Lactuca sativa 80

Allium schoenoprasum 118

Abundância Total 316
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INTRODUÇÃO 
Este projeto de extensão foi formulado para fomentar a 
educação ambiental, por meio da sensibilização da 
comunidade acadêmica do Campus Avançado Sombrio,  
bem como de servidores e alunos das escolas públicas do 
município de Sombrio. Seu objetivo é desenvolver ações e 
oficinas entre alunos e servidores, para promover a coleta, 
reciclagem e reutilização do papel utilizado nestas 
instituições de ensino. As atividades propostas se inserem 
no processo educativo transdisciplinar e buscam 
sensibilizar a comunidade acadêmica para a importância 
de práticas de redução, reutilização e reciclagem (3Rs), 
pontos do desenvolvimento sustentável, uma vez que a 
adoção do processo de reciclagem também é uma das 
alternativas para a redução da utilização de bens naturais 
como solo, água, redução da poluição do ar, e do consumo 
de energia. No inicio do ano letivo de 2020, o trabalho havia 
se iniciado com uma oficina interna de capacitação das 
bolsistas e alunos voluntários. 
              Figura 01 – Oficina interna 05/03/2020 

METODOLOGIA 
Com a necessidade do trabalho remoto, devido a pandemia 
da Covid-19, a metodologia de trabalho foi alterada e o 
processo de orientação ocorreu em reuniões semanais na 
plataforma Goggle Meet, entre março a setembro, devendo 
se estender até dezembro. 
                       Figura 02 – Orientação remota 

 
As oficinas propostas para a comunidade acadêmica e 
alunos de instituições de ensino do município foram 
suspensas. Observando que o uso das redes sociais  
ganhou ainda maior relevância no período da pandemia, 
optou-se então, pela pesquisa bibliográfica direcionada 
para a criação de material de divulgação em rede social 
(Instagram). O processo de escolha dos temas bem como 
as formas de apresentação foram discutidos em conjunto e 
as bolsistas criaram um perfil para o projeto, passando a 
administrá-lo, e em suas publicações, seguindo as  
orientações da Pró-Reitoria de Extensão (Proex). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com a adoção do trabalho remoto, observou-se que o  
plano de trabalho das bolsistas foi mantido, e com a 
produção de materiais para rede social virtual, observou-se 
o estabelecimento de um eficiente canal de comunicação, 
especialmente com os alunos, que estão afastados das 
atividades presenciais e são os principais usuários deste 
meio de comunicação. Com a divulgação do projeto, alguns 
alunos manifestaram que estavam evitando o descarte 
convencional do papel em casa e armazenando os 
mesmos para a realização das oficinas no período pós 
pandemia. 

 
 

Figura 03 – Perfil do Projeto em rede social 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que diante do contexto de excepcionalidade que 
enfrentamos desde o mês de março, no mundo e no Brasil, 
as adaptações impostas ao projeto de extensão não foram 
capazes de substituir o trabalho proposto originalmente. 
Porém, se mostraram satisfatórias, uma vez que extensa 
revisão bibliográfica fora feita, materiais informativos foram 
criados e divulgados em rede social, observando assim o 
estabelecimento de um canal de comunicação com a 
comunidade acadêmica bastante significativo durante a 
nova dinâmica social vivida por todos. 
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INTRODUÇÃO 
A família Staphylinidae é considerada a mais numerosa 
entre a ordem Coleoptera, até o momento já foram 
registradas aproximadamente 63.137 espécies de 
estafilinídeos (KEE-JEONG et al., 2017), destaque para 
subfamília Staphylininae que apresenta 72 gêneros e 
448 espécies para o Brasil, sendo a terceira subfamília 
mais abundante de Staphylinidae (ASENJO et al., 2019). 
Nosso estudo tem por objetivo apresentar o registro de 
três novas espécies de estafilinídeos para o estado de 
Santa Catarina. 

METODOLOGIA 
Analisamos material biológico coletado em fragmentos 
de floresta Mata Atlântica nos municípios de Lauro 
Müller (28º21’S; 49º27’O; altitude: 220m), Pedras 
Grandes (28º43’S; 49º19’O; altitude: 42m), Siderópolis 
(28º35’S; 49º25’O; altitude: 147m) e Tubarão (28º48’S; 
49º00’O; altitude: 7m) e em ambientes de pastagem nos 
municípios de Jaguaruna (28º62’S; 49º02’O; altitude: 
14m) e Orleans (28º35’S; 49º28’O; altitude: 137m). O 
clima da região, de acordo com a classificação climática 
de Köppen-Geiger, é subtropical úmido (Cfa) e 
apresenta temperatura média anual de 19°C. A 
amostragem dos besouros estafilinídeos foi realizada 
com armadilhas de queda do tipo pitfall distanciadas a 
20 metros entre si. As armadilhas consistiram em 
frascos plásticos (Ø 20 cm; 15 cm de altura) com solução 
de água, detergente neutro 5% e álcool 70% em seu 
interior, as quais foram enterradas no solo com abertura 
paralela à superfície. Foram instaladas armadilhas 
alternadas com atrativos de fezes humanas e pescado. 
Os organismos capturados, após 48 horas, foram 
coletados e transferidos para álcool 70%. Em laboratório 
os espécimes foram armazenados em mantas de 
algodão e identificados através de chaves dicotômicas e 
por comparação dos invertebrados presentes na 
coleção de referência pertencente ao Laboratório de 
Entomologia (LECAU) do Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico Amael Beethoven Villar Ferrin (CENTEC) 
da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), 
posteriormente foram encaminhados à Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) para confirmação das 
espécies.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conhecimento taxonômico de estafilinídeos no Brasil 
é limitado; no estado de Santa Catarina se torna ainda 
mais restrito. Segundo Asenjo et al. (2013), as espécies 
Eulissus chalybaeus (Mannerheim, 1830), Platydracus 
buquetii (Laporte de Castelnau, 1835) e Platydracus 
semiauratus (Schubert, 1911) estão distribuídas nos 
estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Paraná, não apresentando registro para o estado de 
Santa Catarina até o presente momento. Todavia, 

durante os últimos quatro anos (2015 a 2019) pesquisas 
desenvolvidas pelo Laboratório de Entomologia da 
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 
resultaram na coleta de espécimes de E. chalybaeus 
(municípios de Jaguaruna: 4; Lauro Muller: 1; Orleans: 7 
e Tubarão: 5), P. buquetii (município de Pedras Grandes: 
7) e P. semiauratus (municípios de Lauro Muller: 35; 
Orleans: 1; Pedras Grandes: 128; Siderópolis: 64 e 
Tubarão: 12), sendo as espécies registradas 
pertencentes a família Staphylinidae e a subfamília 
Staphylininae. 

Figura 01 – Novas espécies de Staphylinidae 
registradas para o estado de Santa Catarina (A – 
Eulissus chalybaeus, B – Platydracus buquetii, C – 
Platydracus semiauratus).   

 
Fonte: Os autores (2020).  
 

CONCLUSÃO 
Este é o primeiro registro de: E. chalybaeus, P. buquetii 
e P. semiauratus em fragmentos de Mata Atlântica e 
pastagens em municípios da região sul e no estado de 
Santa Catarina. 
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Palavras-Chave: Abundância, Eulissus, Platydracus.  

INTRODUÇÃO 
Na América Latina já foram registradas, até o momento, 
11.675 espécies de Staphylinidae distribuídas em 1.075 
gêneros, representando 18% da família Staphylinidae 
em relação à biodiversidade mundial (ASENJO et al., 
2019). Nosso estudo tem por objetivo descrever a 
abundância de três espécies de besouros Staphylininae 
em municípios do sul-catarinense. 

METODOLOGIA 
Realizamos amostragens em fragmentos de floresta 
Mata Atlântica nos municípios de Lauro Müller (28º21’S; 
49º27’O; altitude: 220m), Pedras Grandes (28º43’S; 
49º19’O; altitude: 42m), Siderópolis (28º35’S; 49º25’O; 
altitude: 147m) e Tubarão (28º48’S; 49º00’O; altitude: 
7m) e em áreas de pastagem nos municípios de 
Jaguaruna (28º62’S; 49º02’O; altitude: 14m) e Orleans 
(28º35’S; 49º28’O; altitude: 137m), localizados no sul de 
Santa Catarina.  O clima da região é subtropical úmido 
(Cfa), conforme a classificação climática de Köppen-
Geiger, com temperatura média anual de 19°C. As 
coletas realizadas com armadilhas de queda do tipo 
pitfall dispostas a uma distância de 20 metros entre si. 
Os pitfall consistiram em recipientes plásticos (Ø 20 cm; 
15 cm de altura) com solução de água, detergente 
neutro 5% e álcool 70%, as quais foram inseridas no 
interior do solo de forma alternada com atrativos de 
fezes humanas e pescado. Os espécimes coletados, 
após o período de 48 horas, foram transferidos para 
frascos com álcool 92% e transportados ao Laboratório 
de Entomologia da Universidade do Sul de Santa 
Catarina para triagem e identificação através de chaves 
dicotômicas e por comparação dos invertebrados 
pertencentes à coleção de referência do laboratório. 
Após, os organismos foram armazenados em mantas de 
algodão e encaminhados à Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT) para confirmação das espécies.  
 

        RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostragens realizadas durante o período de 2015 a 
2019 resultaram na coleta de 264 indivíduos de três 
espécies da subfamília Staphylininae: Eulissus 
chalybaeus (Mannerheim, 1830), Platydracus buquetii 
(Laporte de Castelnau, 1835) e Platydracus semiauratus 
(Schubert, 1911), dos quais 252 organismos coletamos 
em ambientes de floresta Mata Atlântica e 12 
organismos em áreas de pastagem. Para E. chalybaeus 
coletamos 17 organismos distribuídos nos seguintes 
municípios: Jaguaruna (n = 4); Lauro Muller (n = 1); 
Orleans (n = 7) e Tubarão (n = 5). Já para espécie P. 
buquetii coletamos apenas sete organismos no 
município de Pedras Grandes (n = 7). Para P. 
semiauratus, espécie com maior abundância total,  
capturamos 240 organismos com distribuição para os 
municípios de Lauro Muller (n = 35); Orleans  
(n = 1); Pedras Grandes (n = 128); Siderópolis (n = 64) 
e Tubarão (n = 12). Para ambiente de floresta, P. 

semiauratus apresentou maior abundância (n = 239), 
enquanto para locais de pastagem a espécie E. 
chalybaeus foi dominante (n = 11).  

 
Figura 01 – Abundância de espécies de Staphylininae 
(Coleoptera: Staphylinidae) coletadas em municípios do sul de 
Santa Catarina.   

 
Fonte: Os autores (2020).  

Devido a vasta diversidade da família Staphylinidae, 
besouros estafilinídeos podem ser encontrados em 
estercos, carniças [...] em locais úmidos e em regiões 
litorâneas onde se alimentarão de outros insetos 
atraídos por substâncias liberadas no ambiente 
(ARNETT et al., 2001). E. chalybaeus apresenta hábito 
predatório de besouros escarabeíneos, enquanto 
espécies do gênero Platydracus são caracterizadas por 
predar larvas de dípteras. Inferimos que insetos, como 
moscas e rola-bostas, foram capturados através da 
utilização de iscas nas armadilhas de queda, 
contribuindo para atração de E. chalybaeus, P. buquetii 
e P. semiauratus.  

CONCLUSÃO 
P. semiauratus foi a espécie abundante (90,56%) nas 
florestas e E. chalybaeus (4,15%) em pastagem. A 
cidade de Pedras Grandes apresentou (51,13%), maior 
ocorrência de estafilinídeos. Sugerimos que a coleta dos 
organismos foi influenciada pelo comportamento 
alimentar de espécies da família Staphylinidae.  
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Palavras-Chave: Casca de arroz, Sílica, Membrana celulósica. 
 

INTRODUÇÃO 
Devido à crise energética mundial e à busca de fontes al-
ternativas de energia renovável, a tendência do aproveita-
mento integral de resíduos é uma necessidade cada vez 
maior na indústria moderna. Neste sentido, as cascas resi-
duais oriundas dos engenhos de beneficiamento de arroz 
vêm sendo utilizadas como combustível, visando o aprovei-
tamento energético (SCHMITT et al., 2016c). A casca de 
arroz é um resíduo lignocelulósico composto de 39% de 
celulose, 23% de hemicelulose, 14,5% de lignina e 18,34% 

de cinzas (CORTEZ; LORA; GÓMEZ, 2008). Além 

disso, de 20% de a casca é composta, principalmente, por 
sílica, possuindo potencial de utilização na indústria. O silí-
cio é considerado um micronutriente dentro da definição de 
fertilizantes, o qual é benéfico às plantas, sua presença no 
solo traz melhoria nas culturas, principalmente quando são 
considerados os aspectos morfológicos e/ou fisiológicos do 
ciclo dos vegetais. Nesse contexto, a agroindústria está de-
senvolvendo estudos sobre fertilizantes de liberação lenta 
para diminuir perdas e conferir propriedades ao solo. 
Sendo assim, o objetivo do trabalho constituiu em extrair e 
utilizar a sílica da casca de arroz (CA) e da cinza da casca 
de arroz (CCA), desenvolver membranas celulósicas, su-
portadas com a sílica extraída, para liberação lenta de sí-
lica no solo. 

 

METODOLOGIA 
A metodologia consistiu na extração de sílica da CA e CCA 
com soluções extratoras de hidróxido de sódio (NaOH) e 
água mili-Q, sob agitação constante, durante 24h. Para a 
quantificação da sílica, utiliza-se o método colorimétrico 
com os reagentes do kit da marca Alfakit, spectro kit sílica 
BC. Após o tempo de reação de 5 minutos, as amostras 
foram colocadas em cubetas de quartzo e levadas ao es-
pectrofotômetro de UV- Vis, para realizar a determinação 
de sílica extraída. A produção da membrana da celulose 
bacteriana (CB), ocorreu através de cultivo estático e tem-
peratura de 25°C utilizando a bactéria Komagataeibacter 
Hansenii. Em seguida realiza-se a purificação da CB com 
NaOH 0,1M e lavagem com água deionizada, até atingir o 
pH neutro, seguidas de armazenagem em solução de eta-
nol 20% para posterior secagem em estufa e uso. Para su-
portar a sílica nas membranas de CB, estas foram imersas 
na solução extratora de água mili-Q e NaOH, sob agitação 
constante durante 24h e em temperatura de 25°C. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após as análises realizadas, foi possível observar a pre-
sença de sílica em todas as amostras. Nos valores encon-
trados, a concentração de sílica apresentou quantidade 
maior nos extratos de CA em relação a CCA quando lixivi-
ados em água mili-Q e NaOH (Tabela 01). Existem fatores 
associados a quantidade de sílica presente nas amostras, 

dentre eles a temperatura e a qualidade da queima, os 
quais podem afetar a estrutura morfológica e reatividade 
das amostras avaliadas (AQUINO et al., 2016).   
   

Tabela 01 – Quantidade de sílica lixiviada 
Amostra Extrato mg/L 

CA 1 Mili-Q 15,3 
CA 2 

CCA 1 
CCA 2 
CA 1 
CA 2 

CCA 1 
CCA 2 

Mili-Q 
Mili-Q 
Mili-Q 
NaOH 
NaOH 
NaOH 
NaOH 

13,4 
3,6 
2,3 

4480 
4020 
6790 
6860 

Fonte: do autor, 2019 
 
Com base nos resultados obtidos na etapa de lixiviação, 
amostras circulares de CB serão funcionalizadas em 
solução extratora de água mili-Q. Os dados relacionados a 
essa etapa serão apresentados futuramente. 
 

CONCLUSÃO 
Os resultados preliminares indicaram que é possível obter 
um extrato com elevada concentração de sílica, através de 
amostras de CA e CCA. A funcionalização das membranas 
apresentou resultados pertinentes, os quais serão apresen-
tados futuramente em conjunto com a capacidade de ad-
sorção e liberação.  
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Palavras-Chave: Reator aeróbio, Compostagem, Resíduos sólidos. 

INTRODUÇÃO 

Aproximadamente 78,3 milhões de toneladas de resíduos 
sólidos foram gerados no Brasil em 2016. Nos últimos 
anos, o País depositou cerca de 30 a 60% dos seus 
resíduos gerados em locais inadequados, e cerca de 50% 
desse resíduo é orgânico. Uma das formas de evitar os 
riscos provenientes do descarte incorreto dos resíduos 
orgânicos é por meio da compostagem, processo onde 
ocorre a decomposição da fração orgânica por meio de 
microrganismos aeróbios. A mesma, porém, também 
oferece riscos, sendo um deles a geração de lixiviado em 
casos de leira a céu aberto. Visando minimizar os riscos de 
contaminação do solo, uma alternativa é a compostagem 
por meio de reatores biológicos, onde os resíduos são 
dispostos em equipamentos fechados que permitem o 
controle dos parâmetros durante o processo de 
compostagem. Nesse formato não há geração significativa 
de lixiviado. Além disso, o sistema de reator requer menor 
espaço físico comparado ao sistema de leiras e independe 
das condições climáticas. Por isso o objetivo deste trabalho 
foi modelar um reator biológico automatizado de fluxo 
horizontal para a compostagem de resíduos orgânicos 
(ABRELPE, 2013, 2015, 2017; PROSAB, [s.d.]; SNIS, 
2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

METODOLOGIA 
O reator foi projetado por meio de software CAD 3D e conta 
com um painel de controle eletrônico para configuração dos 
parâmetros de tratamento dos resíduos (umidade e 
temperatura). Além disso, possui uma câmara com o fundo 
cilíndrico em aço inox com capacidade para 50 kg de 
resíduos. Para homogenizar constantemente a umidade e 
temperatura da massa de resíduos, o reviramento da 
massa é feito de forma intermitente por um motor 
conectado a um eixo transversal com hastes. A umidade é 
controlada por sensor que ao perceber a umidade baixa, 
faz o bombeamento da água de um reservatório para um 
tubo perfurado no sentido longitudinal, acoplado no topo da 
câmara do reator. A temperatura é controlada por sensor, 
que ao perceber a necessidade de calor, liga o sistema de 
aquecimento por manta térmica acoplada pelo lado de fora 
da câmara cilíndrica e ao perceber a necessidade de 
resfriamento, desliga a manta térmica, aciona o motor para 
o reviramento da massa e os exaustores para troca do ar 
quente por ar em temperatura ambiente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através do modelo digital elaborado, foi possível obter os 
desenhos técnicos em 2D necessários para gerar a relação 
de materiais necessários, fazer a estimativa de custos e 
viabilizar a fabricação. Com esse projeto espera-se fabricar 
reator em escala piloto, capaz de criar um ambiente com 
condições ideais para reduzir o tempo de compostagem 
dos resíduos orgânicos. O modelo 3D do reator pode ser 
visto na Figura 01. 

 
 

 
 

Figura 01 – Reator biológico para compostagem 

 
Fonte: Próprio autor 

CONCLUSÃO 
O reator foi projetado com sucesso e através do modelo 
criado, verificou-se que é possível fabricá-lo utilizando 
processos industriais convencionais da área metal-
mecânica, inclusive com a possibilidade de seu 
escalonamento. 
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Palavras-Chave: Imigração, Cultura, Agroindústria.  
 

INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa ocorreu no período de 2016 a 2017, sendo 
um estudo elaborado para dimensionar quais perspectiva 
do imigrante no mercado de trabalho, direcionando para o 
contexto da agroindústria. Neste sentido, delimitou-se 
como objeto de estudo: Como administrar/gestar a 
inserção da diáspora profissional na agroindústria do 
município de Xaxim/SC? Considerando a densidade do 
problema, subdividiram-se as seguintes questões de 
pesquisa: Quais as barreiras são perceptíveis no trabalho 
agroindustrial?  Como as lideranças percebem a relação 
profissional com os imigrantes? Quais as necessidades 
para adequação a inserção dos imigrantes nas 
agroindústrias? Que possibilidades podem ser realizadas 
para melhorar a inserção dos imigrantes nas 
agroindústrias? O problema e questões de pesquisa 
foram direcionadas pelo objetivo geral de pesquisar a 
gestão e inserção do capital humano em condição de 
diáspora na agroindústria do município de Xaxim/SC. 
Objetivo foi desdobrado nos seguintes específicos: 
Problematizar os desafios da cultura e clima 
organizacionais diante da diáspora; Verificar a percepção 
das lideranças em relação ao capital humano em 
condição de diáspora; Mapear as necessidades para 
adequação a inserção dos imigrantes nas agroindústrias; 
Identificar as possibilidades de melhoria da inserção 
profissional dos imigrantes na agroindústria. 

 

METODOLOGIA 
Baseado no tema, problema, questões de pesquisa e 
objetivos, esta pesquisa se caracterizou qualitativa e 
quantitativo, reconhecendo aspectos subjetivos e 
estruturantes que permeiam a pesquisa.  O método 
empregado foi indutivo e fenomenológico, sendo o nível 
empregado o exploratório, unindo a teoria a pesquisa de 
campo. A população e amostra, considerando que objeto 
de estudos desta pesquisa envolveu a compreensão da 
influência do capital humano imigrante na agroindústria, 
optou-se por pesquisar uma agroindústria local. A 
agroindústria possui entre seus colaboradores cerca de 
239 imigrantes, o que viabilizou um estudo sobre a 
condição imigrante e sua influência na cultura 
organizacional.  A população total da pesquisa envolveu 
aproximadamente o total de 2235 colaboradores, sendo 
239 colaboradores imigrantes e 1996 colaboradores 
nativos de uma agroindústria de Xaxim/SC. Frente a 
população total, foi aplicado o cálculo amostral sob o 
seguinte delineamento: amostra com 95% de 
confiabilidade, 5% de margem de erro e 15% de 
percentual mínimo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Partindo das análises dos questionários resultantes da 
pesquisa de campo, foi possível delimitar pontos 
principais na relação dos trabalhadores imigrantes com os 
trabalhadores nativos. Também foi possível delimitar as 

principais dificuldades do imigrante e quais pontos há uma 
tensão e conflito nas relações do ambiente de trabalho. 
 

Tabela 01 – Amostra de público pesquisado 
Público  Quantidade Amostra 

Colaboradores 
imigrantes  

239 148 

Colaboradores 
nativos  

1996 179 

Total  2235 327 

Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe 
da Silva em (2017/ 2°). 

 
Em relação ao convívio dos imigrantes no ambiente de 
trabalho, os seguinte gráficos expressa com clareza as 
principais dificuldades enfrentadas no ambiente de 
trabalho. Destacando que o idioma é uma dos percentuais 
mais elevados e que suscita a problemática do 
acolhimento do imigrantes. 
 
Figura 01 – Perceptuais sobre as dificuldades no 
trabalho.  

 
Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe 

da Silva em (2017/ 2°). 

CONCLUSÃO 
Após a analises outros pontos foram levantados e que 
necessitam ter uma nova leitura, principalmente pelas 
mudanças políticas e sociais ocorridas posteriormente a 
data de realização da pesquisa, dando ênfase as ondas 
neofacista crescente no principalmente no sul do Brasil e 
o alargamento da crise econômica. Esta pesquisa foi 
concluída, más o tema necessita novos trabalhos e 
abordagens, mas também pensamos nas possibilidades 
de exposição deste materiais, não apenas nas 
publicações acadêmicas, más também em mídias que 
possibilitem um maior acesso ao público.  
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Palavras-Chave: sistemática integrativa, tecnologia social, economia solidária 
 

INTRODUÇÃO 
O objetivo deste trabalho é conhecer o tema tecnologia 
social e economia solidária e tentar interligá-los.  Foi 
utilizada nesta primeira etapa revisão bibliográfica, com 
revisão da literatura usando o método de revisão 
tradicional e o método de revisão sistemática integrativa. 
O entendimento dos alunos sobre o tema aparece nos 
resultados e conclusão. 

METODOLOGIA 
Essa pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica 
sistemática integrativa. Esse método  permite conhecer os 
conceitos envolvidos na parte futura do trabalho, tem como 
característica a identificação prévia do caminho escolhido 
pelo pesquisador para a realização da revisão de literatura. 
A integrativa permite uma busca completa dos estudos com 
maior relevância para a pesquisa e cria critérios de inclusão 
e exclusão dos estudos com maior relevância para a 
pesquisa, possibilitando  uma maneira de avaliação crítica 
da qualidade. Também propõe um relato amplo, usa 
processos explícitos e faz argumentos podem ser abertos 
para a realização de um exame detalhado de partes 
externas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi obtida uma Síntese do resultado da revisão integrativa 
sobre Tecnologia Social e suas origens e conceitos. A 
Tecnologia Social é considerada um tema atual e 
relaciona-se com o desenvolvimento econômico, tendo 
como base a dissipação de soluções para problemas 
sociais, como por exemplo, a falta de alimentos, educação, 
renda, saúde, meio ambiente, entre outros . 
As tecnologias sociais podem nascer de iniciativas de uma 
comunidade, como também, de propostas integradas ao 
ambiente acadêmico, fazendo com que os resultados 
sejam eficazes e o método possa ser considerado como 
exemplo por outras pessoas, melhorando assim, a 
qualidade de vida da população (DAGNINO, 2014). 

Pressupõe conceitos básicos como, a busca por melhores 
condições de vida, de produção, por exemplo, um 
compromisso com a transformação social, a 
sustentabilidade socioambiental e econômica, o processo 
educativo que envolve os indivíduos, a criação de um 
espaço de escuta das demandas e necessidades da 
sociedade, o diálogo entre diferentes experiências sociais, 
a construção do cidadão dentro da democracia e o 
acompanhamento e avaliação das atividades que são 
construídas. 

Percebe-se a escassez de políticas públicas voltadas ao 
fomento das tecnologias sociais no país. Faz-se necessária 
uma análise crítica sobre o que diz respeito à tecnologia 
social, que serve para redefinir sua função social, por meio 
do entendimento de sua construção histórica e na busca 
pelo redimensionamento do papel da sociedade na criação 
e apoio às políticas públicas. 

Foi também obtida uma síntese sobre economia solidária, 
para posteriormente fortalecermos as imbricações entre 
Tecnologia Social e Economia Solidária. A origem da 

Economia Solidária iniciou no século XIX na Europa pelos 
idealizadores do cooperativismo revolucionário junto aos 
trabalhadores. Fortalecida no Brasil, começou a haver 
quando, nos anos 1980 (SINGER, 2008). A Economia 
Solidária não é de fácil definição, pois durante 
aproximadamente um século e meio sua finalidade foi à 
descrição de diversas realidades. A Economia Solidária se 
resume em uma prática que organiza a economia popular, 
e, com isso, garante o bem estar das pessoas. Ela não se 
preocupa apenas com o lucro, mas sim, com o apoio social, 
a garantia de um ambiente de geração de trabalho e renda, 
por meio da produção coletiva. Assim, a Economia 
Solidária é considerada uma alternativa para os tempos de 
crises trabalhistas, pois se baseia na solidariedade dos 
povos, em suas lutas por emancipação no passar dos 
tempos. 

O ponto de relação entre Economia Solidária e Tecnologia 
Social, se configura através de atividades que priorizam a 
resposta a demandas sociais.  

A Tecnologia Social é um processo que resulta da ação de 
um empreendimento em que a propriedade dos meios de 
produção é coletiva, com base nos princípios do 
cooperativismo e da economia solidária. O conhecimento 
integrado às práticas trabalhistas influenciam de forma 
direta e indireta na ampliação de fatores relacionadas ao 
bem estar social, como por exemplo, trabalho e geração de 
renda. 

CONCLUSÃO 
A relação entre Economia Solidária e Tecnologia Social é 
imperativa e exige surgimento e fortalecimento de ações 
governamentais e de organizações voltadas para a 
transformação de conhecimentos provindos da sociedade, 
passando por um processo de aprimoramento dos saberes, 
visando o melhoramento das condições econômicas e 
sociais da população. 
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Palavras-Chave: Gênero, Moda, Roupa.  

INTRODUÇÃO 
Este trabalho é fruto de uma pesquisa sobre a noção de 
moda “sem gênero”, que tem sido utilizada no campo da 
moda, em artigos, publicidade e passarelas. Essa pesquisa 
inspirou a exposição Moda “Sem Gênero”?, de autoria de 
Emanuella Scoz, apresentada para o Festival Internacional 
de Arte e Cultura José Luiz Kinceler – FIK UDESC, de 8 a 
12 de fevereiro de 2020, que aconteceu no Hall do bloco 
branco das Artes Visuais (DAV), na Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC), em Florianópolis. A 
exposição buscou abrir discussão acerca da binaridade de 
gênero que pode ser performada na roupa. Este resumo 
tem como objetivo trazer essas discussões cuja exposição 
buscou provocar, traçando alguns contrapontos às noções 
de moda “sem gênero” difundidas na área da moda. Para 
tanto, além das publicações no campo da moda sobre o 
assunto, este trabalho se pauta nas análises sobre gênero 
de Judith Butler e Paul Preciado. Ambos entendem gênero 
como uma construção social, que não é dada 
biologicamente. Butler (2013) e Preciado (2014) 
compreendem que, na cultura ocidental, sexo e gênero 
estão balizados por normas heterossexuais, binárias, 
impostas como padrões heteronormativos. Essas normas 
nos dizem como deve ser masculino e feminino, homem e 
mulher. Somos socializados nessas normas e as 
reproduzimos, como é feito, também, na moda. Para 
Sant’Anna (2016, p. 63), a moda impõe-se também sobre 
os objetos, que são “tanto expressão como construtores 
dos espaços, da temporalidade e conjuntamente dos 
sujeitos”, sendo um sistema que, dentre as informações 
econômicas e produtivas, incorpora as informações 

culturais. Na moda, esta tem sido chamada de “sem 

gênero” para se referir à proposta de desvincular 
estereótipos, vestir de forma igual, sem marcadores de 
gênero. Termos como “agênero” e “gênero neutro” são 
usados como sinônimos em alguns casos. Mas, a que 
medida a roupa e a moda podem ser desviantes em relação 
às normas binárias de sexo e gênero? Este trabalho busca 
contribuir para essa reflexão e estudos sobre o tema. Este 
trabalho também é importante para estimular o 
pensamento crítico contra a exclusão e a discriminação 
que geram as narrativas legitimadoras da 
heteronormatividade como a única possível.  

METODOLOGIA 
Esse trabalho é fruto de pesquisa aplicada, exploratória, 
com abordagem qualitativa, e foi realizado em três etapas: 
a primeira consistiu na pesquisa bibliográfica e na 
construção da exposição Moda “Sem Gênero”?. A segunda 
etapa compreendeu a análise e sistematização dos 
referenciais teóricos e da referida exposição. Por fim, foram 
traçados os resultados e as considerações finais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A figura 01 apresenta 3 peças montadas na exposição 
Moda “Sem Gênero”?: uma calça, uma camisa manga 
cumprida e um cachecol. A montagem usou: roupas de tom 
escuro, sem estampas; postura com as pernas abertas, 
braços da camisa jogados sobre o corpo, com os punhos 

nos bolsos, muito representado em campanhas 
publicitárias de moda masculina; um cachecol sem curvas, 
alteração da forma ou desenho, indicando apenas um jogar 
sobre os ombros. Esses elementos combinados dessa 
forma acabaram sendo identificados como roupas 
“masculinas”. Por quê? No imaginário social, as 
características citadas estão associadas ao gênero tido por 
masculino, foram assim construídas e significadas. Os 
ideais heterofomativos de masculino e feminino podem ser 
expressos pelas cores, formas e texturas, expressando 
sensualidade, ou agressividade, por exemplo. Assim, não 
há neutralidade de gênero.   

Figura 01 – Peça da exposição Moda “Sem Gênero”? 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: FIK UDESC, 2020. 
Para Butler (2013) o gênero é performativo, se dá por meio 
de gestos que produzem significados. Já para Preciado 
(2014), gênero não é somente isso, ele é prostético, que se 
dá apenas na materialidade dos corpos. O corpo é um texto 
socialmente construído. A heteronormatividade pode 
expressar-se por meio da roupa. E o corpo que a veste 
também será visto e significado pelos outros, segundo 
estas normas (BUTLER, 2013; PRECIADO, 2014). Mas é 
possível subverte-las. Segundo Butler, a subversão se dá 
por meio das possibilidades que surgem dentro da própria 
norma, no campo das identidades de gênero. Para 
Preciado, os corpos e identidades daqueles tidos como fora 
das normas devem ser entendidos como potências 
políticas.  

CONCLUSÃO 

Sempre haverá significados atribuídos à roupa e aos 
corpos que elas vestem. A moda pode servir para manter 
a lógica heteronormativa, mas quando esses padrões são 
questionados, pode também ser um meio para repensá-los. 
Butler e Preciado contribuem para compreendermos que é 
possível modificar as estruturas tal como estão dadas. Para 
que sejam possíveis outras identidades de gênero para 
além do feminino e masculino, é preciso subverter as 
normas do sistema heterocentrado. O modelo binário de 
sexo e gênero é um entre outros possíveis. 
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Palavras-Chave: Saúde Mental, CAPS AD, Interrupções de tratamento. 
 

INTRODUÇÃO 

 
Os CAPS são pontos de atenção estratégicos da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS), essas unidades prestam 
serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, 
constituído por equipe multiprofissional que atua sobre a 
ótica interdisciplinar. Esta pesquisa proporciona a 
compreensão perante a interrupção do tratamento, cujo 
qual, tem como objetivo, verificar o perfil socioeconômico 
dos usuários que interromperam o tratamento no Centro de 
Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas de 
Joinville/SC nos anos de 2016 - 2018. 
 

METODOLOGIA 

 
Para a concretização desta pesquisa, escolheu-se a 
abordagem quantitativa, afim de analisar e classificar os 
dados coletados, sendo de natureza aplicada e, com 
referências aos objetivos caracteriza-se como descritiva. A 
coleta de dados foi por meio de pesquisa documental 
utilizando-se os prontuários dos usuários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A coleta de dados possibilitou conhecer o perfil 
socioeconômico e cultural dos usuários que interromperam 
o tratamento no Centro de Atenção Psicossocial em Álcool 
e outras Drogas de Joinville/SC nos anos de 2016 - 2018. 
Deste modo, foi possível obter os seguintes resultados: na 
sua maioria são adultos, idade entre 30 a 49 anos, 
masculinos, cores/raças brancas, solteiros, somente com 
um filho, residem com a família, apresentam patologia na 
família, como abuso de substância, com ensino 
fundamental incompletos, desempregados, autônomos, 
naturais de Joinville, em situações de rua, localizados na 
região sudeste, tabagistas, fazendo consumo abusivo de 
álcool, utilizando somente uma substância, já foram 
internados em clínica terapêutica, realizaram de duas a 
cinco consultas antes de interromperem o tratamento, e 
são procedentes de demandas espontâneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 1: CAPS AD - Joinville 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

CONCLUSÃO 

 
Após o mapeamento do perfil dos usuários que abandonam 
o tratamento no CaPs AD de Joinville/SC, levantou-se 
algumas necessidades a serem observadas: o 
preenchimento do prontuário de forma clara e completa; o 
investimento na digitalização dos prontuários antigos e a 
manutenção dos atuais; o cuidado com a atualização 
cadastral principalmente no que diz respeito à localização 
dos usuários para possibilitar a busca ativa dos mesmos e 
reforçar a importância da referência e a contra-referência 
na busca incessante de manter o usuário no serviço. 
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Palavra-chave: Homeopatia, crescimento microbiano, microbiologia. 

 

Introdução 
A homeopatia, fundada pelo médico Christian Frederich 
Samuel Hahnemann, segue o princípio de cura pelo 
semelhante, experimentação em indivíduo sadio, 
medicamento único, diluído e dinamizado. O crescimento 
de microrganismos está associado ao aumento do número 
de células de uma determinada comunidade. Os 
medicamentos utilizados no experimento foram, 
Pyrogenium (tratamento de febres graves em geral), 
Streptococcinum (tratamento de enfermidades infecciosas) 
e Staphylococcinum (indicado para afecções cutâneas). 
Sendo que, o objetivo principal da realização da pesquisa 
visava observar se ocorre/retarda/dificulta o crescimento 
microbiano nas soluções de medicamentos homeopáticos. 

 
Metodologia 

Foram utilizados Placas de Petri com PCA para semear 
bactérias encontradas no ambiente comunitário da 
instituição. Em cada placa foi colocado cinco discos de 
papel filtro e administrados uma gota dos tratamentos 
homeopáticos (Pyrogenium, Streptococcinum e 
staphylococcinum) para cada quatro repetições, em 
seguida colocados na estufa (temperatura média de 35°C ) 
na qual aguardaram inoculados por 48 horas. 

 
Resultados e discussões 

Observaram-se que as bactérias não tiveram o 
crescimento habitual, alguns fatores podem ter influenciado 
como, a variação da temperatura dentro da estufa (não era 
esperado), uma possível contaminação pela forma que foi 
diluído o medicamento (em água e não em álcool, como de 
costume), ou pode ter ocorrido o efeito dos medicamentos, 
outra observação era que quase todas as amostras 
apresentaram fungos.  

 
Conclusão 

Portanto, os medicamentos utilizados no experimento não 
retardaram/dificultaram o crescimento dos 
microrganismos, percebeu-se que ocorreu crescimento de  
bactérias e fungos, sendo assim indicasse utilizar 
medicamentos homeopáticos diferentes.  
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Palavras-Chave: doença celíaca, pão, massa, glúten, compra online 

INTRODUÇÃO 
A doença celíaca é uma enteropatia imunomediada, 
desencadeada pelo consumo de glúten em pessoas 
geneticamente suscetíveis. Atualmente, a única opção de 
tratamento é a adesão à dieta isenta de glúten. No Brasil, 
o mercado de alimentos isentos de glúten cresceu entre 
20% a 30% ao ano entre 2009 a 2013 (SILVA, 2016), sendo 
pães e massas, os alimentos que mais se destacam, por 
serem os mais consumidos pelos celíacos (NOGUEIRA; 
PEREIRA, 2018). Uma das formas de se adquirir estes 
alimentos é pelo e-commerce. A compra pela internet é 
uma forma relativamente nova de aquisição de alimentos e 
está crescendo em popularidade. Neste sentido, o objetivo 
deste trabalho foi identificar a disponibilidade de pães e 
massas, com e sem glúten, no site de uma rede de 
supermercados de Santa Catarina. 

METODOLOGIA 

A coleta de dados aconteceu no mês de junho de 2020 e 
foi realizada no site de uma rede de supermercados 
pertencente a uma das 10 maiores redes de Santa 
Catarina. Foram identificados todos os pães e massas, 
com e sem glúten comercializados. Para a busca dos 
produtos, foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: 
“pão sem glúten”, “pão”, “massa sem glúten”, “massa”, 
“macarrão sem glúten” e “macarrão”. Todos os dados 
foram tabulados em planilha do Excel®. Este trabalho faz 
parte da pesquisa intitulada “Estudo comparativo entre 
ingredientes e composição nutricional de pães e massas 
isentos de glúten e convencionais comercializados na 
cidade de Florianópolis/SC”. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na busca foram identificados 698 produtos, dos quais 
55,4% (n=387) eram pães e 44,6% (n=311) eram massas. 
Foram identificados 42 pães e 55 massas sem glúten, cuja 
indisponibilidade para compra online foi de 47,6% (n=20) 
para os pães e 50,9% (n=28) para as massas. Quanto aos 
produtos com glúten, foram identificados 345 pães e 256 
massas, sendo que 39,7% (n=137) dos pães e 36,7% 
(n=94) das massas estavam indisponíveis para a compra 
online (Tabela 1). A variedade de pães sem glúten foi 9 
vezes menor; e a variedade de massas sem glúten foi 6 
vezes menor; quando comparado àqueles com glúten. 
Esses achados corroboram com estudo semelhante 
conduzido no Reino Unido (ALLEN; ORFILA, 2018. Apesar 
do aumento da venda de produtos sem glúten em 
supermercados, a variedade de opções desses produtos 
ainda é bastante inferior aos produtos com glúten 
comercializados (ALLEN; ORFILA, 2018). Essa diferença 
tem impacto na dificuldade de compra de produtos sem 
glúten por celíacos, podendo gerar ansiedade frente às 
suas escolhas alimentares (ALLEN; ORFILA, 2018). Essa 
modalidade de compra pode ser uma das formas utilizadas 
pelos celíacos para a aquisição de pães e massas. 

 
 
Tabela 1 – Disponibilidade de pães e massas com e sem 

glúten no site do supermercado. Santa Catarina, 2020. 
 
Produto 

Disponibilidade 
Sim Não 

n % n % 
Pães     
Sem glúten 22 52,4 20 47,6 
Com glúten 208 60,3 137 39,7 
 
Massas 

    

Sem glúten 27 49,1 28 50,9 
Com glúten 162 63,3 94 36,7 

Fonte: Autores, 2020.               

 

CONCLUSÃO 
Pães e massas sem glúten estão disponíveis para a 
compra em ambiente online. Apesar da variedade de 
opções ainda ser inferior às versões convencionais com 
glúten, a presença desses produtos no comércio online, 
possibilita aos celíacos mais opções de escolha no 
momento da compra. 
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Palavras-Chave: Álcool gel antisséptico, SARS-CoV-2, COVID-19. 
 

INTRODUÇÃO 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 
janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus (SARS-
CoV-2) constitui uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional. No Brasil, o primeiro caso foi 
confirmado pelo Ministério da Saúde em 26 de fevereiro de 
20201. Atualmente, a Avaliação do Risco Potencial para 
COVID-19 do Estado de Santa Catarina classifica a região 
de Canoinhas na situação de risco grave2. A transmissão 
ocorre de uma pessoa doente para outra ou por contato 
próximo, através de aperto de mão, gotículas de saliva, 
espirro, tosse, objetos ou superfícies contaminadas. Como 
prevenção, recomenda-se o uso de máscara, lavagem 
frequente das mãos e utilização de álcool antisséptico. 
Dada a importância do acesso a materiais de higiene pela 
população para a prevenção e combate à doença, o 
objetivo deste trabalho foi produzir álcool gel desinfetante 
para doação a população em vulnerabilidade social do 
município de Canoinhas, SC. 

 

METODOLOGIA 
A produção de álcool antisséptico seguiu as orientações da 
Farmacopeia Brasileira4. Inicialmente, verificou-se a 
concentração do álcool 96°GL com um alcoômetro, 
realizando-se a interseção entre as leituras com a da tabela 
de conversão. Então, determinou-se o volume de álcool 
96°GL necessário para preparar a quantidade prevista de 
álcool 77% (v/v). Transferiu-se o álcool 96ºGL para um 
béquer e completou-se o volume com água destilada até 
atingir a concentração final desejada. Com a mistura sob 
agitação constante, adicionou-se Carbômer 980 
previamente micronizado (0,5 g/100 mL). Para ajuste do pH 
da solução entre 6 e 7 e obtenção da consistência em gel, 
utilizou-se um alcalinizante (0,6 mL/100 mL) e um 
potenciômetro de bancada. O produto final foi envasado 
em frasco PET de 500 mL, devidamente rotulado, conforme 
orientações da ANVISA5. A entrega do álcool antisséptico 
a população foi realizada pela Secretaria de Saúde de 
Canoinhas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a execução do projeto, produziu-se 723 frascos de 
álcool gel que foram doados a população de Canoinhas. O 
álcool 70% é um antisséptico intermediário com ação 
microbicida que causa desnaturação proteica e 
interferência metabólica nos microrganismos, sendo um 
dos principais aliados na prevenção de doenças 
microbianas6. Ademais, é um produto altamente efetivo e 
de baixo custo, apesar da elevação de preço durante a 
pandemia. Além disso, na ausência de água e sabão, é o 
único produto capaz de higienizar as mãos e superfícies de 

forma eficaz e segura, auxiliando no combate à COVID-
191. 
 

CONCLUSÃO 
Considerando a necessidade de adoção de ações efetivas 
de prevenção e combate à COVID-19, conclui-se que este 
projeto contribuiu, ainda que de forma pequena, no acesso 
da comunidade em vulnerabilidade social de Canoinhas à 
um dos produtos mais utilizados na pandemia. Muitas 
famílias não adquiriram o álcool gel, devido à elevação do 
preço de comércio. Dessa forma, a doação dos álcoois 
desenvolvidos garantiu, a algumas dessas famílias, a 
possibilidade de proteger-se de maneira eficaz contra a 
COVID-19. 
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Palavras-Chave: Telereabilitação, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares  
 

INTRODUÇÃO 
A telereabilitação é utilizada para avaliação e tratamento a 
distância de pacientes com diferentes condições de saúde 
e contribui para a aderência aos programas de reabilitação, 
que por muitas vezes não são de fácil acesso à população. 
(HANLON et al., 2017). Devido a pandemia da COVID-19, 
esta modalidade de atendimento foi adotada pelo 
Programa de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi 
implementado como um projeto de extensão no início de 
2019, em parceira com o Hospital Regional de Araranguá 
(HRA), e é voltado para pacientes com doenças 
cardiorrespiratórias. Este trabalho teve como como objetivo 
relatar a experiência de um programa de telereabilitação 
cardiopulmonar, destacando as barreiras, dificuldades e 
aderência dos pacientes. 

METODOLOGIA 
O programa foi adaptado para o contexto da 
telereabilitação. Inicialmente, foi elaborada uma ficha de 
avaliação, com identificação inicial, dados para futuros 
contatos, acesso a recursos tecnológicos e físicos, estado 
de saúde atual, hábitos de vida, condição ambiental 
(espaço para realização de atividades em casa, 
luminosidade, disponibilidade de cuidador). Avaliações 
específicas foram realizadas para os pacientes com 
disfunções  pulmonares (Medical Research Council para 
dispneias, COPD Assessment Test para impacto da 
doença, Saint George’s Respiratory Questionnaire para 
qualidade de vida,) e cardiovasculares (classificação da 
New York Heart Association, gradação de angina pela 
Sociedade de Cardiologia Canadense e  Minnesota Living 
with Heart Failure Questionnaire para qualidade de vida). 
O teste de sentar e levantar da cadeira também foi 
proposto para avaliação, quando possível. A intervenção 
foi baseada na individualidade dos pacientes e incluiu 
cartilhas educacionais, técnicas de conservação de 
energia, exercícios respiratórios, alongamentos e 
exercícios aeróbicos ou resistidos supervisionados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sete dos oito pacientes que faziam parte do programa de 
reabilitação que era realizado presencialmente, aceitaram 
participar da telereabilitação. As características dos 
pacientes são apresentadas na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Características dos pacientes e adesão  
Condição N Idade Sexo Sessões A 

DPOC 5 66,4 ±12,8 1F;4M 3,4 ±2,2 81,25% 

ICC 1 70 M 33 100% 
Fibrose 
Pulmonar 

1 53 M 4 100% 

Legenda: DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; ICC: 
Insuficiência Cardíaca Crônica; F: feminino; M: masculino; A: taxa 
de aderência  

Na tabela 1, foram apresentados o número de sessões 
realizadas até o momento e a taxa de aderência dos 
pacientes, que se mostrou superior a 80%. Em relação aos 
recursos tecnológicos, todos eles possuíam acesso a 
smartphones e à internet, possibilitando chamadas de voz 
e vídeo. No que diz respeito às avaliações, todos os 
pacientes responderam aos questionários. Entretanto, foi 
possível realizar o teste de sentar e levantar da cadeira 
com apenas um. Assim como relatado por Scherrenberg et 
al. (2020), um dos desafios encontrados foi a dificuldade 
para realizar a avaliação por meio de testes físicos. A 
maioria deles exige encontro presencial e que o paciente 
esteja clinicamente estável, para garantir a segurança e 
desempenho nos mesmos. A falta de acompanhamento 
médico relatado por alguns pacientes impossibilitou 
algumas avaliações e intervenções devido à falta de 
informação clínica atualizada. Outras barreiras 
encontradas foram a falta de espaço físico e ausência de 
instrumentos para o monitoramento dos dados vitais 
durante o exercício. Quanto às intervenções, todos 
receberam orientações gerais de saúde, 4 realizaram 
técnicas de conservação de energia e exercícios 
respiratórios e com apenas um foi possível evoluir para 
exercícios aeróbicos e resistidos, por apresentar melhor 
condição clínica e acompanhamento clínico regular. 

 
CONCLUSÃO 

O programa de telereabilitação possibilitou o 
acompanhamento dos pacientes com a monitorização e 
controle de seus sintomas. Apesar das barreiras 
encontradas, a telereabilitação se mostrou viável e de 
extrema importância para que esses indivíduos sejam 
assistidos e mantenham a aderência a uma vida mais ativa 
e saudável durante esse período. 
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Palavras-Chave: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde; Hospitalização; 
Avaliação em saúde. 
 

INTRODUÇÃO 
A Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF-CJ, 2011) é um sistema de 
codificação para o conjunto de informações sobre 
saúde afim de padronizar uma linguagem internacional. 
Neste contexto, foram desenvolvidos core sets que 
apresentam, resumidamente, os principais códigos 
para as situações específicas de saúde. Embora a 
classificação seja completa, há uma dificuldade na sua 
aplicação prática pois são muitas categorias a serem 
avaliadas, além de não existir uma padronização dos 
seus qualificadores. Desta maneira, o presente estudo 
tem como objetivo definir os instrumentos para 
aplicação do core set para condição cardiopulmonar 
aguda da CIF. 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de caráter metodológico 
realizado na Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) – Campus Araranguá, SC no período de 
dezembro de 2018 a outubro de 2019. Foi utilizada a 
versão abrangente do core set para doenças 
cardiopulmonares agudas (partes: funções e estruturas 
do corpo). Foram realizadas buscas nas bases de 
dados PubMed, Scielo e COSMIN, a fim de definir os 
instrumentos mais adequados para quantificar cada 
categoria e qualificador da CIF (deficiência leve, 
moderada, grave ou sem deficiência) de acordo com a 
melhor evidência cientifica disponível. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após realizar as buscas, foram encontradas 21 
referências (9 diretrizes, 11 revisões sistemáticas e 1 
ensaio clínico) conforme instrumentos apresentados na 
Tabela 1. Foi possível integrar os instrumentos para as 
categorias do core set. Os valores de referências dos 
instrumentos permaneceram inalterados, sendo 
possível utilizar as informações fornecidas no contexto 
de seus instrumentos originais e ao mesmo tempo no 
contexto da CIF. 
 

CONCLUSÃO 
Foi possível definir os instrumentos para aplicar o core 
set a partir de buscas por ferramentas recomendadas 
pela literatura. 
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Tabela 1: Categorias e instrumentos definidos para 
aplicação do core set.  
 

Categorias Instrumentos 

b110  Escala de Coma de 
Glasgow e/ou Richmond 
Agitation-Sedation Scale 

b114  
 

Avaliação de Confusão 
Mental em Unidade de 
Terapia Intensiva  

b130 
 

Escala de Autoestima de 
Rosenberg 

b134 
 

Questionário Índice de 
Qualidade do Sono de 
Pittsburgh (PSQI) 

b280 Escala Visual Analógica 
b410  
 

Resultados do 
Ecocardiograma e 
Eletrocardiograma 

b415  Cinecoreoangiografia 
b420  
 

Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial 

b430 / b4350 / b545 / 
b6100 

Exames laboratoriais 

b440 / b7101 / s760  Inspeção 
b445 Manovacuometria 
b450 Pico de Fluxo da Tosse 
b455  Teste de Marcha 

Estacionária de 2 minutos 
b470  Escala de Borg 

modificada 
b510 / B515  Terapia Nutricional em 

UTI 
b610  Diretriz de Insuficiência 

Renal Aguda 
b730  Medical Research Council 
b820  Escala de Braden 
b810  Inspeção e Graduação da 

úlcera 

Fonte: do autor (2020). 
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