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EDITORIAL
O 3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense
(SICT-Sul), realizado nos dias 15 e 16 de setembro de 2014, teve por objetivo de forma
geral proporcionar um espaço de divulgação, reflexão e integração da pesquisa, extensão
e ensino das instituições envolvidas nas diversas áreas do conhecimento, tecnologia e
inovação. Mais especificamente, o evento teve como objetivos: estimular os estudantes
para o hábito da pesquisa, inovação e extensão nas diversas áreas do conhecimento;
promover a troca de informações e experiências em ensino, pesquisa, inovação e
extensão entre professores e estudantes das diversas instituições; contribuir para a
difusão do conhecimento científico e tecnológico e; promover a integração entre as
instituições de ensino da região sul catarinense.
O evento foi organizado pelo Instituto Federal Catarinense (IFC), câmpus Sombrio,
e contou como coorganizadores o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), câmpus
Araranguá, o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), câmpus Criciúma e a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), câmpus Araranguá.
Em 2014 o tema do simpósio foi Ciência, Tecnologia e Inovação no
Desenvolvimento Regional, onde foi proporcionado espaço para divulgação de
trabalhos na forma de pôsteres e apresentações orais. Além disso, foram ministradas
palestras, minicursos e mesas redondas, integrando os seguintes eventos: V Salão de
Iniciação a Pesquisa e Extensão (SIPE) – IFC, Câmpus Sombrio, IV Seminário de
Pesquisa, Extensão e Inovação (SEPEI) – IFSC, Câmpus Criciúma, IV Semana
Acadêmica dos Cursos da UFSC, Câmpus Araranguá e IV Salão de Iniciação à Pesquisa,
Extensão e Inovação (SIPEI) – IFSC, Câmpus Araranguá.
O 1o Sict-Sul, realizado em 2012, recebeu a proposição de apresentação de 192
trabalhos, que foram avaliados por mais de 120 pareceristas. Destes, 156 foram
selecionados para a apresentação no evento, 72 trabalhos completos e 84 resumos.
O 2o Sict-Sul, realizado em 2013, recebeu a proposição de 186 apresentações de
trabalhos, avaliados por cerca de 100 pareceristas, no qual foram aprovados 156
trabalhos, sendo 68 trabalhos completos e 88 resumos.
O 3o Sict-Sul, realizado em 2014, recebeu a proposição de 261 apresentações de
trabalhos, avaliados por cerca de 151 pareceristas, no qual foram aprovados 227
trabalhos, sendo 106 completos e 121 resumos.
Durante os dois dias do evento, mais de 1000 participantes passaram pelo Câmpus
sede e puderam contar com a intensa programação, com atividades em diversas áreas do

conhecimento. Durante a realização do evento, foram oferecidos 17 minicursos, 14
palestras temáticas, 12 sessões de apresentações oral com trabalhos completos, uma
conferência e um mesa redonda, além de duas sessões de apresentação de resumos, na
modalidade pôster.
As informações contidas nos trabalhos publicados nestes anais são de inteira
responsabilidade

de

seus

autores.

As

opiniões

emitidas

não

representam,

necessariamente, ponto de vista das Instituições envolvidas ou deste Corpo Editorial.
A comissão organizadora agradece a todos os que de alguma forma colaboraram
para a realização do evento e convidam todos para participar do 4o Simpósio de
Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense, que será realizado em 2015, no
câmpus da cidade de Santa Rosa do Sul, do Instituto Federal Catarinense.

Prof. Me. Samuel Costa
Editor
Sombrio, 14 de abril de 2015
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TRABALHO ESCRAVO MODERNO: SEU SIGNIFICADO E SUA UTILIZAÇÃO NO
PANORAMA ATUAL BRASILEIRO
1

Ana Paula Pruner de Siqueira1

Professora do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, câmpus São José

Resumo
Comemoramos no dia 13 de maio a abolição da escravatura, a qual simbolizava a
esperança da elaboração de relações de trabalho assalariadas compatíveis ao sistema
capitalista em consolidação no Brasil República. Contudo, conforme a historiografia
recente sobre o período pós-abolicionista, as relações de trabalho estabelecidas no pós
1888 muitas vezes não eram e nem se aproximavam aos interesses do capital.
Atualmente, em pleno século XXI, ainda encontramos arranjos de trabalho que ferem à
Constituição e às Leis Trabalhistas. Alguns destes são considerados trabalhos análogos à
escravidão. O presente trabalho tem como objetivo identificar e apresentar quais são e
como são configuradas as relações atuais de trabalho escravo. Focamos nosso estudo no
Brasil, dando ênfase nas indústrias têxteis, as quais têm recebido mão de obra
estrangeira em grande quantidade.
Palavras-chave: Escravatura. Relações atuais de trabalho. Indústrias têxteis.
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TEORIA DOS JOGOS
1

Mateus Medeiros Teixeira1

Professor do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, câmpus Araranguá

Resumo
A teoria dos jogos pode ser definida como a teoria dos modelos matemáticos, que estuda
a escolha de decisões ótimas sob condições de conflito. Seu foco é a interdependência,
ou seja, situações nas quais um grupo inteiro de pessoas é afetado pelas escolhas feitas
por cada indivíduo do grupo. Ela se manifesta em várias situações do cotidiano, como, por
exemplo, quando você sai com um grupo de amigos para ir num restaurante e vocês
decidem dividir a conta ao final, sem olhar o que cada um consumiu. Neste sentido, ao
pedir uma cerveja, você escolhe a de menor valor e pior, ou uma de melhor qualidade,
porém com preço mais elevado? Neste minicurso se tratou desse tipo de situação, além
de se estruturar essa teoria tão usual.
Palavras-chave: Modelos matemáticos. Escolha de Decisões. Interdependência.
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O PRINCÍPIO DE INDUÇÃO E O ALGORITMO DE EUCLIDES

1

Mateus Medeiros Teixeira1
Lucas Bordini Manenti2

Professor do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, câmpus Araranguá
Acadêmico do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, câmpus
Araranguá

2

Resumo
Nesta palestra foi apresentado aos alunos o princípio de indução e o Algoritmo de
Euclides. O primeiro serve para provar propriedades de Teoria dos Números, como por
exemplo, que a soma 1² + 2² + .... + n² = n(n+1)(2n+1)/6 ou ainda por que 2n < n² se n>
2? Já o segundo nos mostra o porquê o método de divisão na chave, ensinado no ensino
fundamental, funciona tão bem. Ainda, foi abordado um critério de divisibilidade e o
porquê o conjunto dos números primos é infinito.
Palavras-chave: Teorias dos números. Divisão na chave. Números primos.
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SOLUÇÕES ACESSÍVEIS
1

Andréa Poletto Sonza1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus
Bento Gonçalves / andrea.sonza@ifrs.edu.br

Resumo
A palestra abordará os principais artefatos acessíveis produzidos pelo Projeto de
Acessibilidade Virtual do IFRS, dando destaque aos produtos de Tecnologia Social
Assistiva, ao desenvolvimento web acessível, aos testes de acessibilidade, aos padrões
de desenvolvimento web acessíveis e ao checklist de acessibilidade física e virtual.

Palavras-Chave: Acessibilidade virtual. Acessibilidade física. Tecnologia assistiva.
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FERRAMENTA EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS
Amanda Irizaga, Eliane Pozzebon e Luciana Bolan Frigo
1

Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Araranguá
Laboratório de Tecnologias Computacionais – LabTeC
labtec.ufsc@gmail.com

Resumo
Neste minicurso os participantes terão uma introdução sobre desenvolvimento de jogos
em uma plataforma educacional. O conteúdo será dividido em duas partes: Prática e
teórica. Em um primeiro momento, serão apresentados os conceitos da ferramenta, suas
características e as informações sobre sua utilização. Depois serão elaborados alguns
exemplos de jogos educativos, com objetivos e jogabilidade diferenciadas. O objetivo
deste minicurso é incentivar os participantes a seguir a carreira acadêmica na área
tecnológica. Duração 3 horas.

Palavras-Chave: Desenvolvimento. Jogos. Tecnologias educacionais. Ensino Médio.
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MICOTOXINAS E SEUS EFEITOS SOBRE A SAÚDE HUMANA E ANIMAL
Janaína Nones1, Jader Nones2
Universidade Federal de Santa Catarina / Departamento de Engenharia Química e
Engenharia de Alimentos / janaina.nones@posgrad.ufsc.br
2
Universidade Federal de Santa Catarina/ Departamento de Biologia Celular, Embriologia
e Genética / jadernones@icb.ufrj.br
1

Resumo
Micotoxinas são substâncias carcinogênicas que, quando presentes na alimentação,
podem desencadear uma série de problemas para saúde humana, além de prejuízos
econômicos vinculados à produção agrícola e animal. Estas substâncias são produzidas
por fungos filamentosos, sendo os gêneros Aspergillus, Fusarium e Penicillium os mais
comumente encontrados em grãos. O desenvolvimento das micotoxinas pode ocorrer no
campo, no momento da colheita, do processamento e/ou durante o armazenamento dos
grãos ou de seus subprodutos. Diversos fatores ambientais, como temperatura, umidade,
pH e atividade de água interferem na capacidade dos fungos de produzir micotoxinas. Em
animais e humanos, essas toxinas podem desacelerar o crescimento, reduzir a imunidade
e a eficiência reprodutiva, sendo que em casos mais graves de contaminação, podem
levar ao óbito. Os efeitos tóxicos relacionados com as micotoxinas dependem da
concentração, tempo de exposição e idade. As principais micotoxinas encontradas nos
alimentos são: aflatoxinas (AFLs), fumonisinas (FBs), zearalenona (ZON) e ocratoxina
(OTA). As AFLs apresentam um dos maiores graus de toxicidade, podem reagir com
macromoléculas celulares, tais como DNA, RNA e proteínas, causando efeitos
mutagênicos. O sistema reprodutivo é o mais atingido pela presença da ZON, pois este
contaminante atua de forma semelhante ao hormônio feminino estrogênio, interferindo na
sua produção natural realizada pelo organismo animal. Os efeitos reprodutivos
observados estão relacionados ao desenvolvimento de defeitos em espermatozoides e
ovócitos, geração de abortos e de mudanças nos níveis hormonais. As FBs são pouco
absorvidas e rapidamente excretadas pelo organismo humano e animal e, quando
presentes, provocam efeitos hepatotóxicos e nefrotóxicos. Já a OTA atinge principalmente
o sistema renal de suínos e aves, provocando também a diminuição da ação do sistema
imunológico. Com o intuito de minimizar a presença das micotoxinas nos alimentos,
diversas medidas podem ser adotadas. Dentre elas, a realização do controle da umidade
no armazenamento de grãos e/ou a utilização de metodologias mais eficazes para
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degradação e minimização dos efeitos gerados por estas substâncias, como por exemplo,
utilização de adsorventes na alimentação. Adsorventes são materiais, de origem natural
ou sintética que possuem elevada afinidade por micotoxinas. Estes materiais geralmente
são adicionados em rações para animais de produção, como suínos e bovinos, e agem no
trato gastrointestinal se ligando a micotoxina e inibindo sua ação. Argilas são um tipo de
adsorvente bastante utilizado para essa finalidade (adsorção). Além das medidas
empregadas para redução das micotoxinas, já foi estabelecido pela legislação brasileira
os limites máximos de concentração permitidos de micotoxinas, para uma ampla gama de
produtos alimentícios destinados ao consumo humano. Os limites são específicos para
cada micotoxinas, sendo mais rigorosos, por exemplo, para a presença de AFLs em leite
fluído (limite máximo de 0,5 µg/kg) em comparação com a presença de FBs em milho
(limite máximo 5000 µg/kg). No caso de alimentos destinados a animais (ingredientes e
rações) a legislação brasileira contempla apenas níveis de contaminação para a AFLs (50
µg/kg), demonstrando a necessidade da criação de novas legislações que contemplem o
limite máximo para outras micotoxinas. O controle dos níveis de micotoxinas é
extremamente necessário, pois permite a ampliação da produção e comercialização de
grãos, oferece maior garantia na qualidade e segurança dos alimentos consumidos pela
população. Além disso, evita ou reduz gastos com saúde pública e/ou animal em
decorrência de patologias desencadeadas pela presença destes contaminantes.
Palavras-Chave: M.icotoxinas. Fungos. Efeitos na saúde. Alimentos. Legislação.
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RETARDANTES DE CHAMA PARA COMPOSTOS POLIMÉRICOS APLICADOS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Natacha dos Santos Meira1; Caroline Castanhetti Felizardo2; Ana Paula Figueiredo3;
Lucas Dominguini4
1

IFSC/Construção civil/Câmpus Criciúma/ natachasantos11@hotmail.com
2
IFSC/Construção civil/Câmpus Criciúma/ ca.stanhette@hotmail.com
3
IFSC/Construção civil/Câmpus Criciúma/ ana.figueiredo@ifsc.edu.br
4
IFSC/Construção civil/Câmpus Criciúma/ lucaslcq@hotmail.com

Resumo
Polímeros são materiais cuja estrutura molecular consiste na repetição de pequenas
unidades. A reação que forma os polímeros é chamada de polimerização. Estes são
importantes na construção civil, indústria elétrica, eletrotécnica, agricultura, saúde,
embalagem, aparelhagem doméstica, indústria automóvel, decoração, produtos de
cuidados pessoais, canalização de esgotos, etc. Os riscos inerentes de um processo de
combustão são, principalmente, queimaduras provocadas pelo calor liberado pela reação
de queima de um material e/ou intoxicação química pelos subprodutos da combustão,
podendo até levar a morte. Existem cinco etapas de combustão dos materiais poliméricos,
aquecimento, pirólise, ignição, propagação e extinção. Retardantes de chama podem ser
descritos como compostos capazes de interferir na ignição e/ou propagação da chama,
durante uma combustão, a fim de prolongar o tempo de queima de um material ou até
mesmo cessar essa transformação química. A atuação dos retardantes de chamas
consiste em interferir quimicamente, fisicamente ou sinergicamente no mecanismo de
combustão do polímero. Portanto, retardantes de chama são aditivos reativos que,
adicionados na matriz polimérica, lhe confere propriedades antichamas ou melhoria na
resistência à chama. Os principais tipos de retardantes de chama são os halogenados,
fosforados, hidróxidos duplos lamelares, metálicos etc. Neste contexto, o objetivo desse
minicurso é apresentar o estado da arte a cerca do mecanismo de combustão dos
polímeros, bem como as formas de interferência nesse processo capazes de alongar o
período de ignição ou de combustão dos materiais poliméricos, além disso, também será
exposto os principais métodos para análise de retardância de chama para materiais
poliméricos aplicados na construção civil.
Palavras-Chave: Retardantes de chama. Combustão. Construção civil.
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OUTRAS ECONOMIAS
1

Assis Francisco de Castilhosl1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina-IFSC/Departamento Ensino,
Pesquisa e Extensão/Câmpus Araranguá/assis.castilhos@ifsc.edu.br

Resumo
O objetivo deste minicurso é apresentar e analisar práticas sociais baseadas em
estratégias socieconômicas não-capitalistas engendradas e lideradas por sujeitos que, de
forma articulada, buscam as economias que se fundamentam numa relação de respeito e
harmonia com todas as criaturas. Seu enquadramento analítico são as economias
baseadas na coesão social, na justa distribuição da riqueza, nas reciprocidades desiguais,
na dignidade humana. São economias que se opõem à sobre-exploração e conseqüente
esgotamento de todos os tipos de recursos – materiais, energéticos, naturais e humanos.
As economias e as socieconomias que distinguem preço de valor e recusam o princípio
de que tudo pode ser comprado e vendido.
Palavras-Chave: Economia. Socieconomia. Não-capitalismo. Coesão social.
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REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES: DOMÓTICA E SMARTGRID
Adilson Jair Cardoso1, Giovani Batista de Souza2
1

2

Instituto Federal de Santa Catarina/Professores/ adilson.jair@ifsc.edu.br/ giovanisouza@ifsc.edu.br

Resumo
Com o avanço da informática e microeletrônica novas tecnologias estão disponíveis para
a utilização residencial e este minicurso pretende desmistificar estes avanços do ponto de
vista das tecnologias de automação residencial (domótica) e das redes elétricas
inteligentes (smartgrid). Abordamos os temas em conjunto, pois existe uma área de
sombra entre as duas, que corresponde ao controle de dispositivos/cargas do sistema.
Para a domótica, existem diversas tecnologias que permitem o controle de dispositivos de
uso cotidiano, configurando-se como desafio principal a integração dos dispositivos de
forma acessível e de fácil instalação, com protocolo de comunicação padrão. No
contraponto as redes elétricas inteligentes, constituem-se em uma solução que envolve o
controle de microgeração e controle das cargas elétricas. Esta nova solução, integrará o
atual sistema de grandes geradores com pequenos geradores distribuídos próximos (junto
a residencia), contribuindo para a estabilização do sistema, nos horários de picos de
energia e reduzindo as perdas nas longas redes de transmissão. As redes elétricas
inteligentes são constituídas de diversos microgeradores (principalmente fotovoltaico e
eólico) para o fornecimento de energia residencial integrado a um sistema de controle que
gerencia a utilização da energia gerada ou da concessionária. O avanço nesta área esta
permitindo que sejam definidas novas formas de tarifação, mais dinâmicas, com preços
variáveis durante os períodos do dia. E como forma de redução de custos, o sistema de
controle do smartgrid, em conjunto com a automação, poderá também gerenciar os
acionamentos de cargas\dispositivos elétricos. Alguns eletrodomésticos poderão ser
programados para funcionar em horário de menor tarifação. O Curso será dividido em
quatro etapas, a primeira abordará o tema de introdução à domótica: situação local x
mundial, objetivos da domótica, controle via dispositivo móvel ou internet; equipamentos
inteligentes: bluetooth, ZigBee e ethernet; domótica: integração com smartgrid e por
último sobre smartgrids: comparação sistema tradicional, breve histórico, legislação,
exemplos, desafios.
Palavras-Chave:

Domótica.

Smartgrid.

Automação

residência.

Redes

elétricas

inteligentes.
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IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDAS REGIONAIS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
UM ESTUDO DE CASO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO EM SANTA
CATARINA
1

Wellington M. Rangel1; Josiane I. Adam2

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Araranguá/wellington@ifsc.edu.br
2
Secretaria de Estado da Educação – Santa Catarina/ji.adam@zipmail.com.br

Resumo: A grande expansão do ensino profissionalizante nos últimos anos e as características e
finalidades específicas dos institutos federais enumeradas pela lei 11.892/08, determinam a grande
orientação dos Institutos Federais para o fortalecimento das demandas regionais e dos arranjos produtivos
locais. Existe uma grande necessidade de se criar ferramentas para mapear e identificar as demandas de
formação profissional existentes, não apenas para cumprir os objetivos enumerados pela lei, mas também
para otimizar o grande investimento necessário para criação de novos cursos e de sua infraestrutura de
funcionamento. Os setores têxtil e de confecção foram escolhidos nesta pesquisa devido a grande
relevância do Brasil no cenário mundial, e pelo posicionamento do estado de Santa Catarina como o
segundo maior empregador nestes setores industriais. Para identificação das regiões do estado que
possuem maior concentração destes setores, o estado foi dividido em nove regionais e mapeado através da
pesquisa e do cálculo dos indicadores: quociente de localização, valor adicionado fiscal, número de
empresas e empregados por setor. Neste estudo, os setores têxtil e de confecção foram analisados
separadamente de acordo com a divisão de cursos proposta pelo Ministério da Educação. Os resultados
mostram que os setores têxtil e de confecção apresentam uma distribuição diferenciada no território do
estado, com as regionais Vale do Itajaí, Foz do Itajaí e Norte se destacando nos dois setores e com a
regional Sul se destacando no setor de confecção. É apresentado assim, uma sugestão de indicadores para
identificar a concentração de setores industriais, e possibilitar a sua comparação, tendo como objetivo a
abertura e gestão de cursos de formação profissional.
Palavras-Chave: Formação profissional. Indústria têxtil. Confecção. Indicadores.

1 INTRODUÇÃO
Após a criação dos Institutos Federais pela lei 11.892/2008, e a grande expansão
da rede federal, uma grande quantidade de cursos tem sido criados em todo o território
nacional, gerando uma grande demanda de professores e investimentos. Destaca-se no
texto do Artigo 6o. da lei 11.892 as finalidades e características dos Institutos Federais: (i)
a oferta de educação profissional em todos os níveis; (ii) o atendimento de demandas
sociais e peculiaridades regionais; (iii) a otimização da estrutura física, dos quadros de
pessoal e dos recursos de gestão e; (iv) a orientação da oferta formativa em benefício do
fortalecimento de arranjos produtivos locais.
É necessário ainda observar o Artigo 8o. desta lei, que indica a necessidade de
manter em 50% de suas vagas, o atendimento do Inciso I do Artigo 7o. (educação
profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados); e
20% de suas vagas para atendimento da alínea b do Inciso VI do Artigo 7o. (licenciaturas
e programas especiais de formação pedagógica). Os 30% restantes poderiam ser
utilizados para oferecer diversas modalidades de cursos como: formação inicial e
continuada, cursos superiores de tecnologia, bacharelados, pós-graduação e projetos de
pesquisa e extensão.
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Segundo Mourão (2009) a ligação da formação profissional com o sistema
educacional é fundamental e as universidades e cursos técnicos são os dois principais
elos de ligação. A educação para o trabalho é vista como uma forma de promover maior
equidade social e menores discrepâncias na acirrada luta por um espaço no mercado de
trabalho.
Em 2009, a indústria têxtil brasileira ocupava a 5a posição entre os maiores
produtores mundiais de manufaturados têxteis (3,1% da produção mundial), e a 4a
posição entre os maiores produtores mundiais de artigos de vestuário (2,9% do total). Em
ambos os setores a produção mundial é liderada pela China e Hong Kong, que são
responsáveis por quase 50% da produção mundial. Do ponto de vista nacional, a indústria
têxtil quando comparada com os dados da indústria de transformação é responsável por
empregar 16,4% dos trabalhadores, o que corresponde a quase 1,7 milhão de pessoas.
Do ponto de vista do valor agregado, o setor têxtil e de vestuário produz 5,5% do valor
produzido pela indústria de transformação nacional, ou seja, cerca de 60 bilhões de
dólares (IEMI, 2011). O SEBRAE/SC (2010) indica o parque têxtil e de confecção
brasileiro como a sexta maior indústria têxtil do mundo, o segundo maior produtor de
Denim (tecido utilizado na fabricação de jeans), e o terceiro maior produtor de malhas.
Quando se observa a distribuição da mão de obra da área têxtil e de vestuário no
Brasil, percebemos que o estado de São Paulo é responsável por empregar 29,8% dos
trabalhadores. Santa Catarina fica em segundo lugar empregando 17% dos trabalhadores
da indústria têxtil e de vestuário nacional (IEMI, 2011), o que mostra a relevância do
estado de Santa Catarina no cenário nacional.
A concentração de empresas em verdadeiros aglomerados numa determinada
região geográfica tem sido apontado como o principal mecanismo de desenvolvimento
regional e seu entendimento passou a ser importante na implementação de políticas de
desenvolvimento industrial, tecnológico e regional.(CROCCO et all, 2006) Estas regiões
receberam diversas denominações ao longo da história, de manufacturing towns no
século XIX, para distrito industrial e posteriormente clusters ou arranjos produtivos locais
(APL) no século XX (BASTOS; ALMEIDA, 2008).
Considerando a importância dos APL para o desenvolvimento econômico regional,
a sua identificação, inclusive dos APL em potencial é de grande importância e diversos
indicadores têm sido propostos na literatura para esta finalidade. Um indicador de
especialização

econômica

frequentemente

usado

é

denominado

Quociente

de

Localização (QL), o qual permite comparar duas estruturas setoriais. (SEBRAE, 2002;
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CROCCO et al., 2006; BASTOS; ALMEIDA, 2008). O quociente é dado pela razão entre a
atividade produtiva em estudo e a atividade produtiva de referência (Fórmula 1). A
atividade produtiva pode ser medida por índices de emprego, valor da produção e valor
adicionado (PIEKARSKI; TORKOMIAN, 2005).
Um exemplo da fórmula para cálculo do QL é dado por Crocco et al. (2006):
E ij
Ej
QL=
E iBR
E BR

(1)

onde:
Eij = Emprego da atividade industrial i na região j
Ej = Emprego industrial total na região j
EiBR = Emprego da atividade industrial i no Brasil
EBR = Emprego industrial total no Brasil

Como o QL mede a especialização de uma atividade industrial em uma região de
estudo, pode-se utilizar qualquer espaço como referência, por exemplo, o estado, uma
região, ou o mundo. Se utilizarmos um município como região de estudo e o país como
referência, um QL > 1 significa que aquela atividade tem participação relativa no
município maior do que a participação relativa da mesma atividade no país. Quanto maior
o QL, maior o grau de especialização do município analisado em relação ao país
(SEBRAE, 2002).
Neste trabalho será analisada a distribuição geográfica e o porte das empresas dos
setores: têxtil e de confecção, no estado de Santa Catarina. Utilizando como indicador o
quociente de localização (QL) para determinação de arranjos produtivos locais.
Outro indicador utilizado será o Valor Adicionado Fiscal, definido pela Lei
Complementar 63/90 (art. 3o, § 1o, I) como “O valor adicionado corresponderá, para cada
município: ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de
serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil.”
O qual é utilizado para cálculo do Fundo de Participação dos Municípios e neste trabalho
será utilizado como indicador de desempenho econômico.
Os cursos técnicos e superiores de tecnologia que atendem os setores têxtil e de
confecção estão presentes nos eixos tecnológicos: produção cultural e design, e,
produção industrial, e se encontram resumidos na Tabela 01, com suas respectivas
cargas horárias mínimas.
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Entre os demais cursos superiores existentes no pais, podemos citar os cursos de
moda e similares, e a engenharia têxtil, neste caso ainda não existe um catálogo
disponível no MEC, mas também não existem tantas denominações como ocorria com os
demais tipos de cursos citados anteriormente. Apesar do grande número de cursos de
moda no país, existem apenas cinco cursos de Engenharia Têxtil no país.
Tabela 1 – Cursos técnicos e superiores de tecnologia para os setores têxtil e confecção.
Eixo
Produção cultural e design
Produção Industrial

Eixo

Cursos Técnicos
Curso
Técnico em Modelagem do Vestuário
Técnico em Produção de Moda
Técnico em Têxtil
Técnico em Vestuário
Cursos Superiores de Tecnologia
Curso

C.H.
800h
800h
1200h
1200h
C.H.

Produção cultural e design

CST em Design de Moda

1600h

Produção Industrial

CST em Produção de Vestuário

2400h

CST em Produção Têxtil

2400h

Fonte: MEC (2012).

2 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada tendo como abrangência o setor têxtil e de confecção no
estado de Santa Catarina, utilizando o método indutivo. Neste trabalho através da análise
do panorama do setor têxtil e de confecção no estado de Santa Catarina, o estado foi
dividido em regionais, e indicadores foram utilizados para comparar estas regionais
identificando assim a presença ou não de arranjos produtivo locais (APL)
Pela dificuldade em encontrar artigos e estudos neste tema, optou-se por realizar
uma pesquisa exploratória com o objetivo de: “ampliar o conhecimento a respeito de um
determinado fenômeno” (ZANELLA, 2009, p.79). E para a coleta de dados optou-se pela
pesquisa documental, realizada em publicações disponibilizadas pelo Instituto de Estudos
e Marketing Profissional (IEMI), que disponibiliza estudos de marketing industrial de
diversos setores industriais do país, e pelo SEBRAE/SC, que tem como objetivo promover
o desenvolvimento sustentável de empresas de micro e pequeno porte.
Para determinar as empresas que pertencem ao setor têxtil e ao setor de
confecção, foi utilizada a classificação por grupo de atividade econômica de acordo com
os dados disponibilizados pelo SEBRAE/SC. O número de empresas e empregados do
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setor têxtil e de confecção foi determinado para cada regional, através do tratamento
quantitativo destes bancos de dados. Para identificar aglomerados produtivos utilizou-se o
quociente de localização (QL) calculado em relação ao número de empresas e de
empregados separadamente, gerando assim dois indicadores.
O perfil da educação profissional dos setores em estudo foi obtido através de
pesquisa documental e consulta aos editais de seleção de vagas para os cursos ligados
ao ensino profissionalizante do setor têxtil e de confecção nas diversas instituições de
ensino do estado.
Para analisar e comparar as regionais do estado e cumprir o objetivo geral de
identificar os APL’s, foram assim utilizados cinco indicadores: QL baseado em número de
empresas, QL baseado em número de empregados, valor adicionado fiscal da regional,
número relativo de empresas e número relativo de empregados. Estes indicadores foram
calculados separadamente para o setor têxtil e de confecção permitindo comparar as
regionais e caracterizar possíveis demandas de formação profissional para estes setores.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os diversos indicadores socioeconômicos propostos na literatura, o QL foi
utilizado para avaliar a concentração geográfica das atividades em estudo, pela sua
simplicidade matemática, e grande contribuição na identificação de aglomerações
produtivas e sua distribuição geográfica. Neste estudo, o estado de Santa Catarina foi
utilizado como região de referência e as regionais definidas pelo SEBRAE/SC (Fig. 1)
como a região de estudo. Foram assim consideradas as regionais: Extremo Oeste, Foz do
Itajaí, Grande Florianópolis, Meio Oeste, Norte, Oeste, Serra Catarinense, Sul e Vale do
Itajaí. Como o QL pode ser determinado a partir de diversos índices de atividade
industrial, neste trabalho foi utilizado o número de empresas e de empregados, gerando
dois indicadores para fundamentar a análise dos resultados.
Os aspectos populacionais foram considerados pelo uso do número de
empregados dos setores têxtil e de confecção encontrados no banco de dados do
SEBRAE/SC como indicador. E os aspectos econômicos foram mensurados utilizando
como indicador o Valor Adicionado Fiscal (VAF) de cada regional, para os setores têxtil e
de confecção separadamente. Estes indicadores foram analisados em conjunto através
de um gráfico do tipo radar para facilitar a interpretação de todos os indicadores
simultaneamente.
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Figura 1 – Divisão regional e principais concentrações produtivas no território de Santa
Catarina

Fonte: SEBRAE/SC (2010).

Considerando a distribuição no estado, tanto em número de empresas quanto em
número de empregados, quatro regiões são representativas no setor têxtil e de confecção,
em ordem de relevância quanto ao número de empregados temos: Vale do Itajaí, Norte,
Foz do Itajaí e Sul. Considerando as demais regionais, a regional Oeste é a que se
destaca e assim estas 5 regionais serão utilizadas para efeito de comparação. As quatro
regionais que não serão consideradas são: Extremo Oeste, Grande Florianópolis, Meio
Oeste e Serra Catarinense, juntas são responsáveis por 9,7% das empresas dos setores
têxtil e de confecção, mas empregam apenas 4% da mão de obra do setor no estado,
evidenciando uma predominância de micro e pequenas empresas. O número de
empresas e empregados em cada regional pode ser observado na Figura 2.
Figura 2 – Empresas e empregados dos setores têxtil e de confecção em SC.
Empresas

Empregados

Fonte: Elaborado pelo autor, dados do SEBRAE/SC (2013)

Observando o critério do SEBRAE/SC de identificar um APL para regiões com seu
QL > 1, e utilizando o número de empregados como fator de comparação da atividade
industrial. Quando analisamos o setor têxtil na Figura 03, duas regionais se destacam, a
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saber: Vale do Itajaí (3,36) e Foz do Itajaí (2,03); quanto ao setor de confecção uma
regional, o Vale do Itajaí aparece em destaque com QL igual a 2,69, outras 3 regionais
com resultados acima do limite de corte estabelecido: Sul (1,43), Foz do Itajaí (1,20) e
Norte (1,08); com a Regional norte bem próximo do limite quando consideramos os
empregados do setor de confecção, porém abaixo do limite (neste caso QL=0,68) quando
considerado o número de empresas (Fig. 3).
Figura 3 – Número de empresas e empregados do setor têxtil, por regional.

Observamos que os resultados obtidos no cálculo do QL geram interpretações
diferentes da obtida dos dados absolutos (Fig. 3 e 4). Pequenas diferenças nas
conclusões podem ser assim analisadas, por exemplo, no setor têxtil quando
comparamos a regional Norte com a regional Foz do Itajaí temos uma diferença de 25%
no número de empregos (12480 para 15613), no entanto, quando analisamos o QL, a
diferença salta para 107% (0,98 para 2,03). Assim, as regionais que pareciam ter perfil
semelhante na verdade possuem realidades muito diferentes quando se utiliza o
Quociente de Localização para análise.
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Figura 4 – Número de empresas e empregados do setor de confecção, por regional.

Uma análise semelhante pode ser realizada para o setor de confecção, a regional
Foz do Itajaí quando comparada com a regional Norte, possui nível de emprego quase
33% menor (18791 para 12613), mas ao analisarmos o QL, a regional Foz do Itajaí é 11%
maior na concentração desta atividade industrial. Considerando o número de empresas, a
regional Foz do Itajaí tem 44% mais empresas que a regional Norte, mas ao analisarmos
o QL, a diferença é ainda maior, saltando para 96%.
O levantamento dos cursos profissionalizantes e bacharelados que se relacionam
aos setores têxtil e de confecção são resumidos na Tabela 02 separados por tipo e
regional.
O VAF do setor têxtil e de confecção e seu percentual de participação estadual por
regional foi levantado a partir de dados disponibilizados pelo SEBRAE/SC (pesquisa
realizada a partir de dados da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina). As
quatro regionais em estudo apresentadas neste trabalho são responsáveis por 98,5% do
VAF do setor têxtil e por 97,7% do VAF do setor de confecção, no estado.
Tabela 2 – Cursos regulares de formação profissional para o setor têxtil e de confecção.
Cursos superiores de tecnologia
Regional

Cursos Técnicos

Moda

Confecção

Têxtil

Moda

Confecção

Têxtil

Vale do Itajaí

3

2

1

1

4

1

Norte

3

1

1

3

3

2

Foz do Itajaí

3

-

1

1

1

1

Sul

3

-

-

1

3

1

Oeste

2

-

-

-

-

-

Outras

5

1

-

-

1

-

Total

19

4

3

6

12

5
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A visualização dos indicadores levantados neste estudo pode ser feita de forma
simultânea em um gráfico do tipo radar (vide Fig. 5), onde podemos observar visualmente
o desempenho das regionais.
Analisando o setor têxtil (Fig. 5) a regional do Vale do Itajaí mostra um
desempenho superior em todos os indicadores, seguido pela regional Foz do Itajaí, e a
regional Norte (que possui maior VAF, mas desempenho menor nos demais indicadores).
A regional Sul mostra pequeno desempenho em todos os indicadores e a regional Oeste
foi utilizada apenas como comparação, representando as demais regionais do estado.
Os resultados do setor de confecção podem ser visualizados na figura 5, onde mais
uma vez a Regional do Vale do Itajaí demostrou maior desempenho em todos os
indicadores, mas com uma grande diferença em relação ao setor têxtil pois neste caso as
regionais Foz do Itajaí, Norte e Sul apresentaram desempenhos equivalentes, mas podese observar diferentes perfis entre as regionais. A regional Foz do Itajaí apresentou um
resultado uniforme em todos os indicadores, a regional Norte foi maior no VAF e número
de empregados no setor e a regional Sul apresentou desempenho homogêneo dos
indicadores, exceto pelo VAF.
Figura 5 – Número de empresas e empregados do setor de confecção, por regional.
Têxtil

Confecção

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontaram a Regional do Vale do Itajaí como a região de maior
desenvolvimento dos dois setores no estado. No setor têxtil também foi apontada a
regional Foz do Itajaí (QL > 2,00) como região de alta concentração de empresas desta
área. Estas duas regionais já possuem cursos superiores de Tecnologia Têxtil e cursos de
nível técnico-profissional, mas os grandes valores de QL encontrados sugerem uma maior
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atenção para estas regionais. A regional Norte possui grande desempenho no indicador
econômico utilizado (VAF), mas seu QL ficou abaixo de um (0,98 no QL calculado pelo
número de empregados). Este resultado não quer dizer que a regional não deveria ter
cursos da área têxtil, e sim que a atividade industrial têxtil da regional compete com outros
setores da economia, possuindo menor relevância e, consequentemente menor QL.
No setor de confecção, um maior equilíbrio foi encontrado entre as regionais: Norte,
Foz do Itajaí e Sul, com perfis diferentes, mas todas com bom desempenho nos
indicadores utilizados neste trabalho. Como destaque, pode-se citar o alto desempenho
no VAF da regional Norte, o equilíbrio em todos os indicadores da regional Foz do Itajaí e
o bom resultado obtido pela regional Sul, exceto pelo seu VAF. Nas quatro regionais
destacadas no trabalho existem cursos técnicos profissionalizantes ligados ao setor de
confecção, entretanto, nas regionais Foz do Itajaí e Sul não foram encontrados cursos
superiores de tecnologia direcionados a este setor industrial. O grande número de cursos
superiores de moda, que possuem relação direta com o desenvolvimento de produtos da
confecção, pode estar suprindo a necessidade de profissionais nesta área.
De maneira geral, o indicador QL demonstrou resultados e interpretações melhores
quando comparado com indicadores absolutos, como o número de empresas ou de
empregados de um determinado setor, permitindo uma análise comparativa melhor entre
as regionais e da relevância das atividades industriais em estudo dentro das próprias
regionais. O uso do VAF dos setores têxtil e de confecção como indicador econômico, de
forma análoga, se mostrou melhor do que usar um indicador geral como o Produto Interno
Bruto (PIB) das regionais, por exemplo.
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Resumo: O Programa Federal CERTIFIC, instituído em 2013 pelo Ministério da Educação – MEC, foi
desenvolvido pioneiramente na rede do Instituto Federal Catarinense – IFC pelo Câmpus Luzerna, tendo
contado com seis etapas obrigatórias, entre inscrições e avaliação de desempenho profissional. A
metodologia utilizada nesta pesquisa se caracteriza pela sua natureza exploratória e descritiva realizando a
análise documental das bases do programa CERTIFIC, bem como do material obtido através das
entrevistas e da avaliação dos saberes profissionais dos participantes. Realiza-se uma ligeira análise
descritiva sobre o perfil dos participantes e seu desempenho ao longo do programa. A primeira fase do
programa foi concluída, sendo que do total de 22 participantes inscritos, quinze foram avaliados em todas
as etapas. Todos que participaram na totalidade das etapas do programa, mesmo aqueles que inicialmente
não receberam a certificação, receberam o memorial descritivo dos saberes profissionais aos quais
possuem pleno domínio, de acordo com as diretrizes do MEC, além de terem sido orientados sobre as
instituições onde encontrar posteriormente a formação adequada para suprir eventuais dificuldades.
Conclui-se que os objetivos iniciais do programa no âmbito do Campus Luzerna foram atendidos, além de
concluir-se que o referido campus demonstrou na prática estar habilitado a realizar esse tipo de certificação
na medida da demanda dos profissionais da região.
Palavras-Chave: Inclusão. Certificação. Educação Profissional.

1 INTRODUÇÃO
O Programa CERTIFIC (Rede Nacional de Certificação Profissional de Formação
Inicial e Continuada) surgiu no ano de 2009 por meio da parceria entre Ministério da
Educação e Ministério do Trabalho e Emprego. O programa tem como objetivo o
reconhecimento de saberes adquiridos pelos trabalhadores em suas vivências práticas
durante os anos que estiveram no mercado de trabalho. Desta forma, corroborando o que
já afirmara Freire (1987) “os homens se educam em comunhão, mediados pelo mundo”. O
Programa CERTIFIC é um modo de viabilizar a estes trabalhadores o reconhecimento
formal que o mercado exige, e a elevação no nível de escolaridade dos mesmos.
Esta Certificação Profissional equivale ao reconhecimento formal dos saberes
exigido para exercício de atividades laborais que são obtidos a partir da experiência de
vida e trabalho ou pela frequência/participação em programas educacionais ou de
qualificação social e profissional, sejam eles sistematizados ou não.
As entidades educacionais consideradas aptas para oferecerem o programa são,
de acordo com o MEC, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. No
estado de Santa Catarina existem dois Institutos Federais que ofertam o programa. O
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) que foi pioneiro na certificação de
trabalhadores do campo da Gastronomia e o Instituto Federal Catarinense (IFC), foco
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deste estudo, que proporciona aos trabalhadores a certificação de conhecimentos em
Instalação Elétrica Predial e Industrial.
O IFC de Luzerna iniciou em novembro de 2013 a certificação em duas
modalidades distintas tanto pela área de atuação do profissional, quanto pela
escolaridade exigida, sendo Eletricista Instalador Predial e Eletricista Instalador Industrial.
Na modalidade de Eletricista Instalador Predial é exigido que o profissional, além
de possuir o ensino fundamental completo, esteja atuando em empresas públicas e ou
privadas na execução de serviços de instalações elétricas prediais e ou residenciais.
Caracteriza-se como perfil deste profissional, saber interpretar diagramas elétricos
unifilares e multifilares, conhecer as normas técnicas relacionadas às instalações elétricas
prediais, as normas de segurança relativas a eletricidade. Também têm que conhecer as
especificações de cabos e fios para instalações elétricas de baixa tensão, os elementos
de circuitos elétricos prediais, circuitos prediais elementares de alimentação, as técnicas
de instalação de diversos componentes de circuitos elétricos. Necessariamente, precisa
conhecer e saber medir grandezas elétricas elementares como corrente e tensão
alternada, resistência elétrica e potência, conhecer circuitos de proteção contra descargas
atmosféricas e circuitos de aterramento.
Para a modalidade de Eletricista Instalador Industrial é exigido que o profissional,
além de possuir o ensino médio completo, esteja atuando em empresas públicas e ou
privadas que executam serviços de instalações elétricas. Caracteriza-se como perfil deste
profissional saber Interpretar diagramas elétricos unifilares e multifilares, conhecer normas
técnicas relacionadas às instalações elétricas industriais, normas de segurança relativas à
eletricidade. Precisam também conhecer as especificações de cabos e fios para
instalações elétricas de baixa tensão, bem como conhecer os elementos dos circuitos
elétricos industriais, os circuitos industriais elementares de alimentação, acionamento e
comando. Ainda devem conhecer as técnicas de instalação dos diversos componentes de
circuitos elétricos industriais, conhecer e saber medir grandezas elétricas elementares
como corrente e tensão alternada, resistência elétrica e potência. Necessariamente,
precisa conhecer os circuitos de proteção contra descargas atmosféricas e os circuitos de
aterramento.
De acordo com o Manual do Candidato do CERTIFIC, os participantes devem
passar por sete etapas para alcançarem a certificação: 1) procurar um Instituto Federal

que ofereça o Programa CERTIFIC na sua área de atuação profissional; 2)
participar do evento de Orientação; 3) fazer a inscrição no Programa CERTIFIC e
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responder o questionário sócio-profissional; 4) participar de entrevistas individuais
com equipe do Instituto; 5) participar da dinâmica de grupo; 6) participar da
preparação para certificação; e, 7) realizar a avaliação de desempenho
profissional.
Neste contexto, o principal objetivo deste trabalho é descrever as etapas e
processos, as características e os resultados apresentados pelos participantes do
programa CERTIFIC, realizado no IFC Câmpus Luzerna.

2 METODOLOGIA
Essa pesquisa de natureza exploratória e descritiva define-se por ser um estudo de
caso com abordagem qualitativo-analítica. De acordo com Bogdan e Biklen (1994) e
Quivy e Campenhoudt (2008), o método qualitativo utiliza, fundamentalmente, três formas
de recolha da informação: a) inquérito sob a forma oral ou escrita (entrevista e
questionário); b) observação; e c) análise documental. Nesta investigação, escolheu-se a
análise documental para proceder a recolha da informação. Os documentos utilizados
nesta pesquisa advêm do material disponibilizado pelo IFC – Luzerna (legislação e
documentos gerados pelo processo de certificação dos trabalhadores).
No IFC – Luzerna, o programa CERTIFIC é coordenado pelo diretor de
desenvolvimento educacional e conta com a colaboração de 11 professores e uma
técnica em assuntos educacionais. A partir disso, inscreveram-se no programa 22
participantes e destes apenas 15 concluíram todas as etapas do programa.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta investigação tem por objetivo descrever as etapas e processos e as
características dos participantes do programa CERTIFIC realizado no IFC – Luzerna.
Deste modo, primeiramente, serão apresentados às etapas e processos envolvidos no
programa e posteriormente, apresentar-se-ão as características e resultados dos
participantes que estão participaram do programa.
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3.1 Processos e Etapas
O programa CERTIFIC realizado no IFC – Luzerna, iniciou em 6 de novembro de
2013 com a abertura das inscrições para os participantes. Anteriormente a isso, o diretor
de desenvolvimento educacional e coordenador do CERTIFIC no Câmpus recebeu um
treinamento com as instruções para a concretização e desenvolvimento do programa.
Essas informações e instruções foram repassadas e sistematizadas em um plano de ação
junto

aos

colaboradores

multidisciplinar de 11

(atividade

de sensibilização) que

professores e

uma técnica em

formam

um

grupo

assuntos educacionais.

Posteriormente, o programa CERTIFIC foi dividido seis etapas (todas obrigatórias):
1ª Inscrições: para o processo de reconhecimento de saberes para fins de certificação
profissional de trabalhadores, foram abertas as inscrições entre os dias 6 e 25 de
novembro de 2013. As inscrições foram gratuitas e ilimitadas. Todos os trabalhadores
inscritos tiveram e terão a possibilidade de ter seus saberes reconhecidos pela instituição
(recebendo atestado ou certificado profissional do perfil escolhido) e também terão direito
garantido a uma vaga em um dos cursos oferecidos pela instituição no perfil escolhido
(acesso à continuidade de sua formação profissional). Para divulgar o programa foram
contatadas as empresas da região que têm relação com as áreas de certificação e
também anunciou-se o programa nas mídias digitais.
2ª Evento de orientação: Neste momento, os participantes foram informados,
detalhadamente, sobre as características do Programa CERTIFIC e realizou-se a
aplicação do questionário socioprofissional. Este evento foi realizado dia 25 de novembro.
3ª Entrevista Individual: Também no dia 25 de novembro de 2013, realizaram-se as
entrevistas individuais. Neste processo, seis professores foram instruídos a realizar o
questionário que contava com 20 questões relacionadas ao histórico profissional,
escolaridade e organização familiar e renda.
4ª Dinâmica de Grupo: A Dinâmica de Grupo consiste na implementação de atividades
que buscam a integração dos trabalhadores, o compartilhamento de experiências e a
discussão do seu perfil profissional. Nessa etapa, o coordenador do programa em
conjunto com dois professores realizaram atividades para discutir sobre a profissão,
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atribuições e condições para realizar o processo prático de reconhecimento de saberes. A
Dinâmica de grupo foi realizada no dia três de dezembro de 2013.
5ª Preparação para certificação: O evento de preparação para certificação tem por
objetivo estimular a reflexão, por parte do trabalhador, sobre a importância da educação
profissional, o mundo do trabalho e seu papel nesse contexto, bem como, sobre
legislação trabalhista e economia solidária. Nessa fase o coordenador do programa
explicou aos participantes o processo de avaliação do desempenho profissional e foi
realizada uma palestra de atualização profissional com um engenheiro elétrico. Estas
atividades foram realizadas no dia seis de dezembro de 2013.
6ª Avaliação de Desempenho Profissional: Nessa etapa seis professores com
formação na área avaliaram, com atividades práticas, os saberes dos participantes de
acordo com os requisitos dispostos pelo programa CERTIFIC.
Após o processo de avaliação do desempenho profissional foi elaborado o
memorial descritivo de saberes sócio-profissionais, que é o documento oficial que serve
de instrumento para a equipe multidisciplinar reconhecer os saberes do trabalhador e o
encaminhe para a Certificação Profissional, ou para o ingresso nos cursos de formação
inicial e continuada no âmbito da atuação dos Institutos Federais. Todos os trabalhadores
que participaram de todas as etapas de reconhecimento de saberes receberam o
memorial descritivo registrado ao final do processo.
Ao final deste processo, os participantes receberam um atestado (Memorial
Descritivo) ou a certificação profissional. A Certificação Profissional emitida pela Rede
CERTIFIC dá ao trabalhador os direitos profissionais definidos pelos órgãos reguladores e
associações de classe, quando houver. Já, o Memorial Descritivo é o documento de
registro dos avanços e lacunas do trabalhador, com relação aos saberes sócioprofissionais, fundamental para o encaminhamento do mesmo, quando não certificado,
para vagas nos cursos necessários.
3.2 Caracterização dos participantes.
No programa CERTIFIC realizado pelo IFC no Câmpus de Luzerna entre 2013 e
2014 se inscreveram 22 participantes. Destes, 15 chegaram à fase de avaliação do
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desempenho – sete participantes somente realizaram a inscrição, mas não chegaram a
crumprir as outras etapas. A caracterização dos inscritos dar-se-á a partir dos dados dos
15 profissionais que participaram de todas as etapas do programa CERTIFIC. Para
caracterizar os participantes, serão descritos dados pessoais, organização familiar e
renda, a escolaridade, o perfil profissional e os resultados do programa.
Todos são do sexo masculino e possuem média de idade de 30,2 anos, com
distribuição de faixa etária (Fig.1). Do total, nove se inscreveram para a certificação de
saberes na área de Eletricista Instalador Industrial e seis se inscreveram nas duas
certificações (Eletricista Instalador Predial e Industrial). Os participantes tomaram
conhecimento do CERTIFIC no local de trabalho e a partir do IFC, e inscreveram-se no
programa com o intuito de melhorar a vida profissional, melhorar o salário, conseguir um
certificado profissional e buscar novas oportunidades.
Figura 1 – Distribuição por faixa etária dos participantes CERTIFIC 2013/2014.

Em relação à organização familiar, os participantes possuem cerca de 2,87
residentes em sua casa e têm renda familiar de R$2780,00. Além disso, quatro
participantes mencionaram ser a única fonte de renda da família e 11 dividem as
despesas com outros integrantes. Dois deles destacaram que alguém da família recebe
bolsa auxílio doença. O meio de transporte utilizado pelos mesmos é preferencialmente
carro e moto, visto que, somente dois mencionaram utilizar de transporte público.
A escolaridade dos participantes é diversificada (Fig. 2 e 3) existem desde
participante que não possui o ensino fundamental até participante que cursa graduação.
Alguns participantes destacaram possuir cursos de formação complementar na
área como cursos de NR10, NR18, NR35, curso de manutenção industrial, aprendizagem
elétrica, curso de eletricista de automóveis, entre outros. A média das idades em que os
participantes pararam de estudar é de aproximadamente 19,75 anos. O principal motivo
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destacado pelos participantes para a interrupção foi a necessidade de trabalhar. Todos
cursaram os estudos sempre em escola pública e gostariam de voltar a estudar em
função da exigência do mercado, satisfação pessoal e melhoria da renda. Em relação ao
curso que fariam se voltassem a estudar destacaram-se o técnico em automação
industrial, técnico em eletrônica, técnico em mecânica e graduação em controle e
automação industrial.
Figura 2 – Distribuição por escolaridade dos participantes CERTFIC 2013/2014

Figura 3 – Distribuição por Formação Técnica complementar dos participantes CERTFIC
2013/2014.

O perfil profissional dos participantes também é variado, no entanto, 13 dos
participantes possuem trabalho com vínculo empregatício (três deles também fazem
trabalhos informais fora do expediente) e apenas dois trabalham somente como
autônomo. A função que exercem é diversificada, dentre elas, os participantes referiram:
operador de usina hidroelétrica, eletricista, técnico em eletrotécnica, montagem elétrica,
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manutenção elétrica, construção civil, eletricista industrial e automação. Dos 15
participantes, dois destacaram estar entre seis meses a um ano na área, quatro estão
entre um ano a quatro anos, cinco estão entre quatro e dez anos e quatro participantes
estão mais de dez anos trabalhando na área em que estão buscando a certificação. A
maioria começou a trabalhar neste setor em função do interesse próprio e da indicação de
familiares e amigos.
Em relação aos resultados da avaliação do desempenho, dos 15 participantes,
houve a desistência de um participante na etapa final da avaliação de desempenho
profissional. Dos quinze participantes que passaram pelo processo, cinco deles foram
avaliados como aptos, tanto em conhecimentos técnicos, quanto ao nível de
escolarização, para receber a certificação profissional de eletricista instalador industrial,
sendo que dois desses foram aptos também para a certificação de eletricista instalador
predial (Fig. 4).
Figura 4 – Certificação dos participantes CERTFIC 2013/2014 na função de eletricista
instalador industrial

Quanto aos resultados finais a figura 5 mostra as indicações da equipe
multidisciplinar a manutenção dos estudos dos que ficaram inaptos para a certificação.
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Figura 5 – Requisitos para obter certificação em eletricista instalador industrial dos
participantes CERTFIC 2013/2014.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os candidatos que participaram de todas as etapas propostas para o
programa, em sua maioria cumprem os requisitos tanto da escolaridade mínima exigida,
quanto da experiência prática nos saberes em que busca a certificação. Desta maneira,
pode-se perceber que o objetivo do programa em certificar os saberes práticos de
profissionais em determinadas áreas do conhecimento vem sendo cumprido. Com o
memorial descritivo busca-se orientar esse profissional prático a encontrar cursos de curta
duração, alguns inclusive oferecidos pelo próprio IFC – Luzerna, que venha a suprir
aquela necessidade de aprendizado em determinada área evidenciada através dos
processos de avaliação que ocorrem ao longo do programa. Pode-se destacar ainda que
a tradição da política de inclusão dos institutos federais é o que permite incluir esses
candidatos num programa como o CERTIC, dentro de um ambiente escolar, estimulandoos desta forma a darem continuidade nos estudos dentro dos programas escolares
formais.
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Resumo: Este trabalho consistiu em uma pesquisa, cujo objetivo principal foi investigar a
situação dos egressos dos cursos técnicos do Instituto Federal de Santa Catarina
Campus Araranguá em relação à empregabilidade. Assim, a pesquisa partiu de uma
análise histórica relacional procurando entender a formação do ensino profissionalizante
na região de Araranguá. Neste contexto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com a
utilização de técnicas de coleta de dados como a entrevista e a análise documental. Nesta
perspectiva, a presente pesquisa tem como objetivo analisar os benefícios
proporcionados pelos cursos técnicos do IFSC Campus Araranguá em relação a
empregabilidade dos seus egressos.
Palavras-Chave: Cursos técnicos. Egressos. Empregabilidade.
1 INTRODUÇÃO
Atualmente, vive-se em uma sociedade que passa por constantes inovações
tecnológicas impactando no modo de vida das pessoas e nas relações de produção e
trabalho. Essas tecnologias, por sua vez, requerem cada vez mais dos indivíduos novas
habilidades, tornando a informação e o conhecimento, fatores essenciais para
acompanhar o desenvolvimento tecnológico e para garantir a permanência no mercado de
trabalho. Nesse contexto, a educação é entendida como fator crucial para o
posicionamento no mundo do trabalho.
Dessa forma, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica,
vem ofertando novas oportunidades para a sociedade, proporcionando conhecimento
técnico e tecnológico, ampliando as formas de acesso ao mercado de trabalho e
fomentando a criação e desenvolvimento de novas tecnologias em todo o país.
Em 2008, como parte da expansão da rede, a cidade de Araranguá, no extremo Sul
do estado foi contemplada com a criação de uma unidade do Instituto Federal de Santa
Catarina (IFSC). Assim, a criação dessa unidade teve como objetivo fomentar a economia
da região e abrir novas oportunidades para população.
Nesse sentido, a ideia de realizar esta pesquisa surgiu de uma necessidade do
IFSC Câmpus Araranguá em contar com dados científicos para avaliar se os cursos
ofertados estavam proporcionando melhores expectativas para os egressos em relação a
inserção ao mercado de trabalho.
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1.1 História da Rede Federal de EPT e do IFSC
A história da Rede Federal de EPT teve início em 1909, quando Nilo Peçanha
considerado “criador do ensino profissional no Brasil”, assumiu a presidência da república.
Nilo Peçanha, através do Decreto n° 7.566, de 23 de setembro de 1909, criou 19 escolas
de Aprendizes e Artífices destinadas ao ensino profissional. Assim, um ano após a
aprovação do decreto, em 1910, foi concebida a primeira unidade do IFSC, que nesse
período denominava-se Escola de Aprendizes e Artífices de Santa Catarina. (PDI/2009).
Ao longos dos anos, de 1937 a 2008, a escola passou por diversas modificações
em sua denominação e características de ensino, acompanhando sempre as mudanças
sociais e políticas de cada época.
Assim, em 1937 a escola foi chamada de Liceu Industrial, em 1942, em meio ao
surgimento das leis orgânicas do Ensino, Escola Industrial de Florianópolis, e em 1978,
com a Lei n°6.545, transformou-se em Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa
Catarina (CEFET-SC).
A Lei n°6.545, esteve vigente até dezembro de 2008, quando o CEFET-SC, passou
a se denominar, Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Essa transformação
possibilitou a ampliação da escola, bem como, comprometeu mais a instituição com a
inclusão social e a oferta de ensino gratuito de qualidade (PPI, 2009).
Com a transformação em IFSC, o papel da instituição ampliou-se, exigindo uma
atuação eficaz em resposta às demandas da sociedade. Nesse contexto, os institutos
passaram a ofertar diversas modalidades de ensino, constituindo-se em um novo modelo
institucional em termos de proposta político-pedagógico, atuando por todo país,
oferecendo cursos técnicos, licenciaturas, especializações, mestrados profissionais e
doutorados (PACHECO, 2009).
Dessa forma, seguindo o processo de interiorização do ensino profissional e
tecnológico, a cidade de Araranguá, em Santa Catarina, foi contemplada com a instalação
de um câmpus do IFSC. Assim, conforme Lima (2012), a institucionalização do campus
IFSC Araranguá busca trazer desenvolvimento socioeconômico, com forte ênfase na
inclusão social e no fomento de um arranjo produtivo local da região de Araranguá.
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1.2 Egressos no ensino profissional
Há muitos significados para o termo egresso no Brasil. Essa palavra pode ser
utilizada de diversas formas em função dos diferentes contextos em que é empregada. Na
pesquisa foi utilizada conforme a definição de Lousada e Martins (2005, p. 74), que
definem egresso como [...] “aquele que efetivamente concluiu os estudos, recebeu o
diploma e está apto a ingressar no mercado de trabalho”.
A pesquisa de egressos se constitui numa ação importante, pois possibilita o
levantamento de informações em relação à situação dos egressos no mundo do trabalho,
sendo imprescindível para o planejamento, definição e retroalimentação das políticas
educacionais das instituições (PATRÃO; PERES, p.10, 2009).
Dentro desse contexto, a presente pesquisa de egressos revela-se como uma
ferramenta estratégica, criando condições para avaliar o processo de inserção dos alunos
no mundo do trabalho. Esses dados poderão ser utilizados como base para o
planejamento e estruturação de novos cursos, bem como para atualização e adequação
dos currículos dos cursos em relação aos setores produtivos da região.
1.3 Empregabilidade
Com a transformação da era industrial para era do conhecimento, surgiram
profundas transformações nas regras de negócios das empresas. Dessa forma, nesse
novo cenário a informação e o conhecimento tornaram-se dínamos para sucesso e
permanência das empresas no mercado globalizado. No entanto, essas transformações
passaram a exigir um profissional mais qualificado. Isso de certa forma acarretou maior
concorrência, despertando nas pessoas maior ênfase no termo empregabilidade.
De acordo com Marras (1990), esse termo é atualmente aplicado para designar o
nível de atuação de um profissional com relação às eventuais exigências do mercado de
trabalho. Assim, com as novas especificidades do mercado a empregabilidade tornou-se
um conceito aplicado ao perfil do trabalhador, tornando-se característica essencial para
sucesso e permanência no mundo do trabalho.
Dessa forma conforme, Gresele et al. (2008), “a condição de ser empregável passa
a ser mais importante do que o emprego, e isso exige que o profissional tenha maior
capacidade de aprender e de se adaptar à nova realidade de mercado”.
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1.4 Justificativa
Diante do exposto, justifica-se a realização desta pesquisa para buscar resultados
que possam ser utilizados para efetuar uma análise da empregabilidade proporcionada
pelos cursos técnicos aos ex-alunos.
Nesse sentido, com a pesquisa, será possível verificar se os alunos formados
obtiveram crescimento profissional e também qual sua situação em relação ao mercado
de trabalho após a conclusão do curso. Além disso, o trabalho deverá servir como fonte
de pesquisa e consulta para graduandos, profissionais, e outros pesquisadores
interessados que necessitem de fontes de dados para melhor entender a atual situação
dos profissionais técnicos formados no IFSC Câmpus Araranguá.
1.4 Objetivos
A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar os benefícios
proporcionados pelos cursos técnicos do IFSC Câmpus Araranguá em relação a
empregabilidade dos seus egressos.
2 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada junto aos egressos dos cursos técnicos do IFSC Campus
Araranguá que ingressaram na instituição no segundo semestre de 2010 e que
concluíram até o mês de abril de 2013. Os cursos investigados foram os Técnicos em
Produção de Moda (TMO) e Técnico em Eletromecânica (TEM), ofertados na modalidade
concomitante e Técnico em Têxtil: Malharia e Confecção (TMC), ofertado na modalidade
subsequente.
O número total de ingressantes nesse período foi de 157 alunos, sendo que destes,
apenas 60 concluíram com êxito o curso, dentro do ciclo regular. Desse total, 25
correspondiam ao curso de TMO, 08 de TMC e 27 de TEM. Ainda destes 60 egressos,
apenas 25 responderam os questionários da pesquisa.
Em relação à natureza da pesquisa, optou-se pela metodologia de pesquisa
qualitativa. Segundo Minayo (2002, pag.21) essa abordagem trabalha com o universo de
significados, valores, crenças e atitudes, aos quais não podem ser reduzidos à
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operacionalização de variáveis. Com esta abordagem espera-se a formação de dados
concretos para análise e criação de resultados para interpretação de sua essência.
Quanto aos objetivos do trabalho, a pesquisa enquadra-se como exploratória
buscando tornar o assunto pesquisado mais claro e familiar. Para Gil (2002, p. 41), este
tipo de pesquisa tem como finalidade o “aprimoramento de ideias ou a descoberta de
intuições com um planejamento flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais
variados aspectos ao objeto estudado”.
No entanto, por ser tratar de uma pesquisa de campo é necessário ainda a
definição da população e da amostra realizada no estudo. Assim, segundo Marconi e
Lakatos (2008, pag. 112), “população é o conjunto de seres animados ou inanimados que
apresentam pelo menos uma característica em comum”. Sendo a amostra da pesquisa
uma parcela da população selecionada.
Desta forma, os 60 egressos que concluíram o curso dentro do ciclo regular
representam a população da pesquisa, sendo considerado a amostra os 25 egressos que
responderam aos questionários.
Ainda para coleta de dados, utilizou-se um questionário com questões fechadas
para levantamento das informações. Logo esse questionário foi composto de 10
perguntas divididas em três áreas de interesse que são: empregabilidade; adequação dos
cursos em relação ao mercado de trabalho; desenvolvimento e aplicação de novas
tecnologias. Porém, neste trabalho será abordada apenas a questão de empregabilidade.
Um dos agravantes que levou ao baixo índice de contato com os egressos foi à
falta de interesse de alguns alunos em responder ao questionário e também a defasagem
dos dados no sistema acadêmico. Porém, apesar de nem todos os alunos terem
respondido ao questionário, a pesquisa não foi prejudicada, pois se trata de uma pesquisa
qualitativa em que o resultado é elaborado com base em assuntos subjetivos ligados ao
substrato da pesquisa permitindo organizá-los e interpretá-los na sua essência
independendo da quantidade.
3 RESULTADO E DISCUSSÃO
Esta parte do trabalho destina-se a apresentar os dados obtidos nas
entrevistas e está estruturado de acordo com o tema central proposto no trabalho, que é
analisar os benefícios proporcionados pelos cursos técnicos do IFSC Câmpus Araranguá
em relação a empregabilidade dos seus egressos.
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3 .1 Empregabilidade
Para Kops (2011), a empregabilidade suscita no indivíduo a necessidade de evoluir
para um denominado estado, em razão de um grau de formação e de capacitação que
asseguraram sua empregabilidade no mercado de trabalho. Nesta perspectiva,
empregabilidade pode ser vista como sendo um conjunto de características do
trabalhador, que permitam sua inserção e permanência no mundo do trabalho.
De acordo com o gráfico 01, observa-se que 60% dos estudantes que ingressaram
nos cursos técnicos do IFSC Campus Araranguá exerciam atividades profissionais antes
de iniciar os estudos.
Gráfico 1 - Situação dos egressos no mercado de trabalho antes da realização do curso.

Com essa informação percebe-se que 60% do público que procura os cursos
técnicos do IFSC Câmpus Araranguá estão inseridos no mercado de trabalho, e que 40%
ainda não. No entanto, entre os cursos analisados, o curso TMC teve grande destaque,
onde 100% dos entrevistados exerciam atividades remuneradas antes de iniciar o curso,
seguido pelos cursos TEM e TMO com respectivamente 87,71% e 25% (Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Situação do egresso no mercado de trabalho por curso.

Para complementar a pesquisa, o trabalho procurou também mapear os alunos que
estavam trabalhando em áreas afins ou em áreas distintas dos cursos. Os resultados
mostram que dos 60% que trabalhavam antes de iniciar o curso, 28% trabalham em áreas
afins dos cursos e 32% trabalhavam em áreas não correlatas. O Gráfico 03 apresenta
esses dados.
Os resultados acima apresentados deverão servir de base para comparação com
os resultados obtidos pelos egressos após a realização dos cursos. Com isso, espera-se
a resposta para a questão da pesquisa que é verificar se os cursos técnicos do IFSC
Campus Araranguá contribuíram para uma melhoria no nível de empregabilidade de seus
egressos.
Gráfico 3 - Situação dos egressos no mercado de trabalho antes da realização do curso.
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No gráfico 4 são apresentados os dados sobre a empregabilidade dos egressos.
Com essas informações será possível o cotejamento dos resultados, permitindo que se
chegue a conclusões para repostas aos questionamentos da pesquisa.
Gráfico 4 – Empregabilidade após a conclusão dos cursos.

Os dados exibidos mostram que antes da realização dos cursos existia um
percentual de 40% dos alunos fora do mercado de trabalho. No entanto, após a
conclusão, esse percentual caiu para apenas 8%. Isso representa uma queda de 32% no
percentual de alunos desempregados, ou seja, após a conclusão dos cursos os alunos
obtiveram um aumento significativo na probabilidade de obter um emprego na região.
Outro fator importante observado com a pesquisa é que além do aumento de
profissionais inseridos no mercado de trabalho, houve também um aumento nos
percentuais em relação aos alunos que conseguiram emprego em áreas afins dos cursos
(Gráfico 5).
Comparando os dados de antes e depois de terem concluído os cursos, percebe-se
que além dos cursos proporcionarem um aumento de empregabilidade, houve também
um crescimento de 28% em relação à obtenção de um emprego em áreas correlatas aos
cursos, e 4% em relação a outras áreas. Isso evidência o potencial desses cursos,
proporcionando aos alunos novas habilidades e conhecimentos para sua inserção e
permanência no mercado de trabalho, bem como, sua valorização nas empresas.
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Gráfico 5 - Situação dos egressos no mercado de trabalho após conclusão dos cursos.

Nesse sentido, se antes o dados apresentavam um percentual de 40% de alunos
desempregados, após a conclusão dos cursos esse percentual foi reduzido para 8%. No
gráfico 6 é apresentado de forma mais clara a situação dos alunos em relação à
empregabilidade.
Gráfico 6 - Comparação da situação dos alunos antes e depois da conclusão dos cursos
no mercado de trabalho

Através dessas informações percebe-se a importância da inserção do IFSC na
cidade de Araranguá. Neste sentido, essa instituição cumpre um dos seus objetivos que é
proporcionar uma melhoria na qualidade de vida da população através do fornecimento de
educação gratuita e de qualidade.
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Ainda em relação a empregabilidade dos alunos, 60% dos 92% que estão inseridos
no mercado de trabalho, responderam que o curso proporcionou novas oportunidades de
emprego dentro da própria empresa e 32% em outras empresas. Isso evidência que as
empresas da região não estão apenas contratando os técnicos como também
valorizando-os.
Esses dados realçam a importância da formação de novos técnicos no contexto da
região de Araranguá que é considerada uma das mais pobres do estado (Gráfico 7).
Gráfico 7 – Possibilidade de crescimento profissional.

Assim, com os dados apresentados, conclui-se que o IFSC Câmpus Araranguá
vem executando seu papel de disseminador de conhecimento, fornecendo mão de obra
qualificada para empresas da região e formando técnicos capazes de contribuir com o
desenvolvimento local.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como objetivo principal analisar os benefícios
proporcionados pelos cursos técnicos do IFSC Câmpus Araranguá em relação a
empregabilidade dos seus egressos.
Desta forma, constatou-se que os cursos técnicos do IFSC Câmpus Araranguá
proporcionaram um aumento de 32% no nível de empregabilidade dos seus egressos,
sendo que destes 32%, 28% são em relação à obtenção de um emprego em áreas afins
dos cursos e 4% em relação a áreas não correlatas.
A pesquisa também constatou que após a conclusão dos cursos, os egressos
obtiveram um aumento de 60% na oportunidade de obter crescimento profissional dentro
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da empresa onde já exerciam atividades profissionais. Isso evidência que as empresas
analisadas na pesquisa região estão valorizando os funcionários que buscam a
capacitação profissional no IFSC.
No entanto, esta pesquisa não pretendeu exaurir o conteúdo relacionado com o
tema, por isso recomenda-se que outros trabalhos na mesma linha sejam desenvolvidos
com o intuito de ampliar o conhecimento da realidade dos cursos técnicos e de seus
egressos na região de Araranguá.
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Resumo: O presente trabalho apresenta o estudo de conceitos de administração que podem ser incluídos
em um curso de Administração em economia solidária no Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Buscouse apresentar alguns dos principais conceitos existentes que beneficiam a aprendizagem dos alunos e
promovem a inclusão dos mesmos. Por meio do estudo realizado são apresentadas as possibilidades de
trabalho que um professor pode explorar no processo de ensino-aprendizagem. Com este estudo, buscouse apresentar alguns dos principais conceitos existentes que beneficiam a aprendizagem e promovem a
inclusão. Em um primeiro momento foi realizada a revisão de literatura, análise e interpretação de livros,
periódicos, artigos, sites, leis, revistas entre outros. Na sequência, foram pesquisados vários conceitos de
Administração que podem ser aplicados no contexto da economia solidária no PROEJA, abordando as
diversas áreas trabalhadas, em seguida, foi feita uma analise de três matrizes curriculares de cursos de
ensino regular integrado a um curso de administração com a finalidade de verificar quais são as disciplinas
em comum nestes cursos, e finalmente foi feita uma análise dos dados obtidos. Neste estudo verificou-se
que as disciplinas dos cursos analisados, são incluídas gradativamente na grade curricular. A vantagem
desta, é que o discente tem condições de apropriar-se de um conteúdo para então passar para outro, que
pode, ou não, ser um pré-requisito. A necessidade de oferta de um curso nesta modalidade, é viável, tendo
em vista que há público para o mesmo. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica pois esta busca
a problematização de um projeto de pesquisa a partir de referenciais publicados, analisando e discutindo as
contribuições culturais e científicas.
Palavras-chave: Administração. Economia Solidária. PROEJA.

1 INTRODUÇÃO
A educação de jovens e adultos faz-se necessária, pois estes sujeitos sofrem
diariamente a exclusão de um sistema baseado em códigos gráficos da língua escrita e
consequentemente da língua falada por ela representada. Assim, oportunizar o
aprendizado dentro da educação formal, mesmo que tardia, é inserir este sujeito, em um
ambiente onde ele possa ter voz ativa, ser um agente de mudança, e bem mais que isso,
demonstrar a necessidade de escolarização para os familiares, principalmente filhos, para
que este círculo vicioso se rompa e a sociedade tenha a oportunidade de ser mais
igualitária e menos excludente.
O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA é regulamentado pelo
Decreto Nº 5.840 de 13 de julho de 2006. Este programa tem caráter de implantação
obrigatório e gradativo para os Institutos Federais de Educação Tecnológica. Esta Política
Pública que tem por objetivo a formação inicial e continuada de trabalhadores pela oferta
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrado a modalidade de Educação
de Jovens e Adultos – EJA. A razão da rede federal ser a base deste ensino, é uma
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referência ao Decreto Nº 2.208 de 17 de abril de 1997, pois esta instituição já desenvolvia
experiências de educação profissional com jovens e adultos. Assim, estas práticas
educacionais devem ser ampliadas, aliando a educação básica à formação para o mundo
do trabalho, voltadas para um grupo estudantil com trajetórias escolares descontinuadas.
Segundo Souza (2000, p15) “O desemprego é apenas a expressão parcial de um
problema maior: a crise da sociedade salarial. O capitalismo pós-industrial tem sido
marcado pela deterioração das relações de trabalho.” Em vista do crescente número de
desempregos, a sociedade procura formas de se organizar para conseguir manter-se,
assim a criação de cooperativas de trabalho tem se mostrado uma alternativa. Ao montar
estas cooperativas, a maioria dos envolvidos no processo, demonstra dificuldade na
organização e administração destas empresas para permanecer no mercado, e bem mais
que isso, manter uma arrecadação lucrativa que visa a manutenção financeira dos
sujeitos envolvidos.
Desta forma, a necessidade de ofertar um curso que, além da escolaridade formal,
consiga oferecer ferramentas que auxiliem estes sujeitos a manter as empresas de
economia solidária funcionando de forma satisfatória, torna-se bem mais que um desafio
aos Institutos Federais, mas uma necessidade de atendimento aos segmentos da
sociedade que estão sendo expulsos da economia formal. “Economia solidária tem sido,
em muitos países ao longo de muitas gerações, uma das principais formas de luta contra
o capitalismo” (SINGER, 2004, p 35).
As empresas de economia solidária tem a capacidade de devolver ao cidadão a
sua autonomia enquanto trabalhador, restaurando sua condição de sujeito ativo no mundo
em que vive. Por este motivo, a viabilidade da empresa e o seu consequente sucesso,
está relacionado a capacidade destes sujeitos em comandar os meios de produção, ter
visão de mercado, saber conservar o meio ambiente e ser agente de desenvolvimento do
meio em que estão inseridos.
Para atingir estes objetivos, o conhecimento dos princípios administrativos serve
como base propulsora para a manutenção do empreendimento, assim como seu objetivo
de cumprir a função para a qual foi criada. Por isso, busca-se analisar, por meio de
pesquisa bibliográfica, os conceitos de administração que podem ser incluídos em um
curso PROEJA para trabalhadores da economia solidária.
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2. DESENVOLVIMENTO
Este trabalho pesquisou terminologia da área administrativa utilizada em cursos
PROEJA para auxiliar futuramente a construção de um currículo PROEJA em
administração voltada a economia solidária.
Atualmente as Instituições Federais de Educação Profissional, através do Decreto
5840/06 abraçaram o projeto e ofertam 10% de suas vagas em matrículas dos cursos
PROEJA, demonstrando uma nova forma de pensar a EJA, integrando formação geral e
educação profissional, reinserindo no sistema escolar sujeitos, possibilitando-lhes uma
formação integral. Além disso, abre-se uma nova possibilidade de inclusão, visto que o
atendimento aos jovens e adultos no Ensino Médio ainda é escasso e sua integração com
a educação profissional também representa desafios a serem enfrentados.
A Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma modalidade específica da Educação
Básica que se propõe a atender um público que não conseguiu o direito à educação
durante a infância e adolescência, devido a oferta irregular de vagas, ou inadequações do
sistema de ensino ou condições socioeconômicas desfavoráveis.
O programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA tem sido procurado por um
público heterogêneo, com mudanças de perfil como a idade, expectativas, condições
econômicas e comportamento. Trata-se de um jovem\adulto historicamente excluído, pela
impossibilidade de acesso à escolarização, pela exclusão da educação regular ou por ter
que trabalhar.
Algumas vezes, estes alunos podem já estar inseridos no mundo do trabalho, ou
ainda esperam nele ingressar. Alguns não visam apenas a certificação para manter sua
situação profissional, mas esperam chegar ao Ensino Médio ou à Universidade para
crescer social e\ou profissionalmente e, além disso, conseguir romper barreiras
preconceituosas, geralmente transpostas em função de um grande desejo de aprender.
O conceito de economia solidária para Singer (2004), se refere a organização de
produtores, consumidores e/ou poupadores, entre outros, que se diferenciam por
estimularem a solidariedade entre si mediante a prática da autogestão e por praticarem a
solidariedade para com a população trabalhadora. Assim, uma organização de economia
solidária, consiste na união de trabalhadores em busca de um objetivo comum, que é o
sucesso da organização que planejaram e posteriormente tornaram realidade. A
autogestão de uma organização requer o envolvimento dos membros, pois cabe a eles
planejar, executar e controlar os processos. Este sistema permite a eliminação da
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submissão de um grupo de trabalhadores em função de poucos que comandam os
trabalhos, e também, a separação entre comandados e comandantes. Por outro lado, este
sistema permite que o trabalhador tenha uma visão geral do trabalho executado,
considerando os recursos de produção e de capital humano empregado.
Com o objetivo de preparar estes alunos do curso PROEJA para atuarem no
mundo do trabalho, foi necessário, inicialmente, analisar a bibliografia sobre termos de
administração em cursos técnicos já oferecidos, e após isso foi realizado um
levantamento sobre o significado de cada conceito. Estes conceitos foram apresentados e
comparados com cursos Técnicos em PROEJA Administração já ofertados na rede de
ensino dos Institutos Federais.
Para este trabalho foram utilizados os currículos de três cursos técnicos em
Administração da rede dos Institutos Federal de Educação, uma vez que estes fazem
parte de um único projeto do Governo Federal, assim como o PROEJA, que também é
uma Política Pública oferecida pelo Governo Federal. Os Institutos estudados foram:
Instituto Federal de Goiás - IFG, Instituto Federal do Sul de Minas - IFS e Instituto Federal
do Rio Grande do Sul - IFRS.
Ao estudar a matriz curricular destes cursos que trabalham disciplinas integrando o
ensino básico aos principais eixos da administração destes Institutos, percebe-se que
alguns subtemas da Administração são comuns a todos, algumas vezes com pequenas
diferenças de nomenclaturas, ou com agrupamento de disciplinas semelhantes ou que se
completam.
A seguir serão relacionados estes subtemas importantes que aparecem nas
matrizes curriculares dos cursos selecionados para estudo que podem ser abordados em
uma matriz curricular PROEJA - Economia Solidária. A descrição dos conceitos
relacionados aos subtemas da administração foi baseada nas informações contidas nos
portfólios dos cursos estudados nos Institutos Federais estudados Instituto Federal de
Goiás - IFG, Instituto Federal do Sul de Minas - IFS e Instituto Federal do Rio Grande do
Sul – IFRS. Esses subtemas serão abordados, pois eles contêm assuntos que auxiliam a
composição e desenvolvimento de uma empresa, e também subsidiam os envolvidos na
composição da empresa nas tomadas de decisão, organização e reorganização dos
rumos desta empresa para um futuro de sucesso. As referências bibliográficas dos
subtemas foram baseadas na descrição dos cursos estudados, em Chiavenato (1994) e
Singer (2004). Os subtemas selecionados para serem incluídos na matriz curricular de um
curso técnico em administração – PROEJA serão a seguir descritos.
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A Teoria Geral da Administração demonstra que a administração é uma ciência que
foi mudando com o passar dos tempos. Com a evolução da humanidade, as novas formas
de pensar, de organizar a sociedade e de trabalhar, influenciaram as formas
administrativas, e estas passaram por diversas fases até chegar onde estão hoje. Ao
observar o comportamento de uma organização, pode-se verificar que ela sempre
apresenta elementos de todas as teorias. Alguns mais acentuados que outros e em
setores diferenciados. O conhecimento e entendimento destas teorias ajudarão entender
estas situações, suas consequências e principalmente quais as opções que podem ser
utilizadas em cada uma delas, tornando a administração mais eficaz e eficiente.
Para um trabalhador de economia solidária que frequenta um curso que tem como
base a administração, conhecer os fundamentos e conceitos da Administração Financeira
irá proporcionar oportunidades para compreender a integração e modelagem financeira,
bem como as ligações com outras áreas da empresa: compras, vendas, produção,
recursos humanos, fiscal, contábil, etc. O estudo da gestão financeira permite a análise
contextualizada e integrada do processo decisório com as demais áreas funcionais da
empresa e com o mercado.
Administrar a produção de uma empresa é fator decisivo para o sucesso da
mesma. Muito mais que saber o quanto produzir, e como produzir, é imprescindível que
se saiba o momento exato de produzir, de saber quem é o consumidor final e se este
produto tem aceitação de mercado. O entendimento destes conceitos é fundamental para
a saúde econômica da empresa, pois basicamente são eles que definirão os custos e
resultados financeiros de uma empresa.
Compreender os conceitos econômicos básicos, entendendo os mecanismos que
regem o comportamento econômico do consumidor e da empresa sob diferentes tipos de
mercados, considerando o processo de crescimento e desenvolvimento econômico, o
sujeito terá condições de posicionar a sociedade solidária e seus produtos no mercado,
dando-lhe viabilidade econômica, compreendendo os conceitos econômicos básicos,
entendendo os mecanismos que regem o comportamento econômico do consumidor e da
empresa sob diferentes tipos de mercados, considerando o processo de crescimento e
desenvolvimento econômico.
Para que a sociedade solidária tenha sucesso no mercado é importante que seus
integrantes tenham conhecimento mínimo da legislação comercial vigente e a operação
jurídica de uma empresa, os direitos do consumidor e as obrigações das empresas,
noções de contrato entre partes, pois esta compreensão ampliará a visão que estes têm
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do ramo de atividade que atuam. Além de planejar e desenvolver soluções legais para os
problemas de recursos humanos relacionados ao direito do trabalho, conhecendo a
legislação comercial vigente e a operação jurídica de uma empresa e como estas
relações podem interferir positivamente ou negativamente no dia a dia da organização.
O comportamento organizacional visa identificar as funções da Administração de
Pessoal nas empresas, os conceitos e práticas frente às novas tendências
organizacionais, verificando os principais aspectos técnicos e humanos no contexto das
organizações, reconhecendo os principais subsistemas e métodos, analisando o seu
papel face às mudanças na administração e, principalmente, frente a realidade de
relacionamento de uma empresa solidária.
Algumas vezes, a empresa de economia solidária tem ajuda de alguns segmentos
da sociedade para se organizar, mas mesmo com esta ajuda é fundamental que seus
integrantes tenham conhecimento da Ciência da Contabilidade, com ênfase para a
interpretação e análise dos relatórios contábeis, tornando-se usuário interessado em
participar do processo decisório, utilizando como ferramenta as informações geradas pela
contabilidade, através das demonstrações e relatórios contábeis.
Além disso, é necessário executar as rotinas de registro contábil de diversos fatos
identificadores dos elementos patrimoniais: bens, direitos e obrigações e os elementos de
apuração de resultado: receitas e despesas, de acordo com a regulamentação técnica
baseada nos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais normas profissionais.
Oportunizar ao jovem e adulto do PROEJA um momento de discussão, reflexão e estudo
do inter-relacionamento entre Filosofia e Ética na profissão, nas organizações e na
sociedade, para que este conhecimento reflita em atitudes no mundo do trabalho ao qual
este jovem\adulto está inserido.
Algumas das empresas de economia solidária executam ações que podem
interferir diretamente sobre o meio ambiente. Assim, a necessidade de desenvolver ações
que visam à conservação da natureza, ecologia, identificando os problemas ligados à
poluição dos solos, das águas e da atmosfera, o uso de recursos energéticos estando,
desse modo, apto a elaborar e gerenciar projetos ambientais, principalmente, com relação
ao desenvolvimento de Estudos e Relatórios de Impactos Ambientais.
A principal diferença que se encontra entre comprar um produto tangível ou prestar
um serviço, é que na prestação de serviço a “mercadoria” não aparece. O cliente não tem
como pegar, ou provar antes de adquirir o bem. Por outro lado, mesmo quando se está
negociando um bem tangível, a prestação de serviço inclusa nesta transação pode ser o
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principal diferencial, pois o cliente sempre quer (e merece) ser bem atendido. Por isso, a
prestação de serviços é um dos setores mais eficientes em muitas empresas, desta
forma, prestar um serviço de qualidade pode tornar-se um diferencial de mercado e
também um fator de sucesso para a empresa.
Ao conhecer a importância do marketing, suas orientações e tarefas necessárias
para administração de marketing bem-sucedida, os alunos terão condições de realizar um
planejamento estratégico para seus produtos. Pois conseguir levar à comunidade em que
estão inseridos quais são os serviços prestados por esta empresa de economia solidária,
como ela trabalha, de onde vem os recursos e qual é o produto final, e principalmente,
como este produto final traz benefícios para a sociedade num todo.
A economia solidária tem a particularidade de trabalhar com pessoas que se
reúnem para atingir um bem comum. Assim, o relacionamento interpessoal passa a ter
um papel muito importante dentro destas organizações. Saber lidar com estas diferenças,
alocar eficazmente estes recursos humanos, despertando posturas e procedimentos
corretos, tendo sempre presente a preocupação com a otimização da gestão de pessoas,
assim refletindo na otimização dos recursos organizacionais, na melhoria das relações
interpessoais e na melhoria da qualidade do trabalho e consequentemente na melhoria da
qualidade de vida dos sujeitos envolvidos no processo.
3 RESULTADOS
Ao analisar a matriz curricular dos três cursos dos Institutos Federais, foi possível
observar que as disciplinas de administração entram de forma gradual no curso. Sendo
que nos últimos semestres são oferecidas basicamente disciplinas relacionadas aos
conteúdos de administração. Esta forma de apresentar a matriz curricular tem a vantagem
de o discente apropriar-se do conhecimento de forma gradual, pois primeiro ele irá
trabalhar com disciplinas com que já está familiarizado, as que fazem parte da educação
formal, e depois são apresentado aos novos conceitos. Além disso, para desenvolver
determinadas disciplinas é necessário que o discente já tenha conhecimento prévio.
Pode-se citar como exemplo, a ministração da disciplina de relações interpessoais, no
primeiro módulo do curso do Instituto Federal de Goiás e Sociologia no sexto, para
somente no oitavo a disciplina de Gestão de Pessoas. Com este arranjo de currículo, o
discente tem a possibilidade de assimilar bem um conceito básico ou inicial, para então,
posteriormente, passar a um conceito mais abrangente e elaborado.
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Esta mesma lógica é apresentada na matriz curricular do Instituto Federal do Sul
Minas, em que as disciplinas de Sociologia, filosofia, ética, matemática e informática são
ministradas no primeiro módulo e servirão de base para as disciplina que virão
posteriormente, como é o caso do segundo módulo, em que são trabalhadas as
disciplinas de administração, matemática financeira, organização de técnicas comerciais e
profissionais, custos e finanças que necessitam que o aluno já tenha um conhecimento
prévio para que consiga assimilar os conceitos e ter um bom aproveitamento dos novos
conteúdos.
Da mesma forma, a matriz curricular do Instituto Federal do Rio Grande do Sul foi
estruturada seguindo esta lógica. Inicialmente as disciplinas da educação formal e com a
apresentação da Teoria Geral da Administração para que os alunos comecem a tomar
conhecimento deste mundo da administração. Gradativamente são incluídos os demais
temas na matriz curricular, sempre levando em consideração a melhor forma para
desenvolver o aprendizado do discente, seu crescimento de conhecimento e assimilação
de conceitos e conteúdos.
As três matrizes curriculares analisadas, apresentam disciplinas que tem o objetivo
de desenvolver no discente a noção de gestão em suas diversas particularidades, porém,
nota-se uma preocupação do Instituto Federal de Goiás em incluir uma disciplina para
tratar especificamente de Cooperativismo e Associativismo. A inclusão desta disciplina é
de grande valia em uma matriz curricular que tem a pretensão de formar trabalhadores
capacitados para as sociedades de economia solidária, uma vez que o entendimento de
oque é uma cooperativa ou uma associação difere muito do conceito de uma empresa
privada.
As matrizes curriculares estudadas estão organizadas dentro de uma lógica de
estudos ainda voltadas para as empresas de iniciativa privada, salvo o caso da matriz
curricular do Instituto Federal de Goiás, conforme anteriormente citado. Isso leva a um
questionamento se esta disciplina apresentada por eles não deveria ser incluída em todas
as demais matrizes curriculares, ou ir bem, além disso, o quanto as disciplinas voltadas
exclusivamente para a formação de empresas com esta particularidade é importante. As
demais disciplinas apresentadas nas matrizes curriculares estudadas devem além de ter
como base os educadores e pensadores tradicionais que formam a base do
conhecimento humano, terem uma visão especial para esta modalidade de empresa. Isso
por que, além de entenderem o mercado e como ele se apresenta em um regime
capitalista, é necessário que este sujeito da economia solidária, entenda a principal
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diferença que existe entre estas duas formas de empresa: a empresa de economia
solidária e a empresa do regime capitalista.
Ao fazer a revisão da literatura, tanto na área da administração, tanto na área da
economia solidária, percebeu-se que estes conhecimentos são formas de inclusão ativa
do sujeito PROEJA no meio em que este está inserido. Em um país em que muitos vivem
no limite da pobreza, a concentração de pesquisadores em torno de um projeto que está
voltado para a diminuição da pobreza, através do aumento do conhecimento, geração de
renda e a aplicabilidade deste na rotina diária do indivíduo, sinaliza a solidariedade para
com os excluídos.
A independência causada pelo conhecimento levanta uma questão muito mais
ampla do que somente a inclusão destes indivíduos na sociedade, a diminuição dos graus
de pobreza e dependência financeira do governo, levanta uma questão de formação de
indivíduos atuantes e formadores de opinião dentro da comunidade onde estão inseridos.
Por este motivo, o futuro das empresas de economia solidária tendem a ser cada vez
mais promissor.
Por ter como um de seus objetivos a emancipação do sujeito envolvido em um
curso de Administração no modelo PROEJA, a análise das matrizes curriculares de três
Institutos Federais, abordando o mesmo tema, apesar de nomenclaturas diferenciadas e
pequenas diferenças em sua matriz curricular, demonstra que há público para este curso,
e principalmente, que há desenvolvimento da comunidade para uma adequada
contextualização das práticas educacionais.
Sem os educadores darem a devida importância aos cursos que demandam
crescimento e desenvolvimento, estes cursos deixam de ser um caminho formativo
interessante aos que nele trilham, refletindo na elevada evasão escolar por falta de
sentido Não é somente de professores e alunos que se faz a educação, mas também de
métodos e aproveitamento de oportunidades. Nunca foi tão fácil obter informação como
nos dias de hoje. Em contrapartida, nunca foi tão difícil filtrar essas informações e lhe dar
o retorno que realmente lhe interessa. É preciso rapidamente aproveitar as mudanças que
ocorrem para educar a todos.
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Resumo: Este artigo apresenta uma alternativa de baixo custo com o propósito de disponibilizar
experimentos reais para acesso remoto e, ainda, expandir as práticas pedagógicas voltadas a
experimentação com foco no ensino de física. A pesquisa utiliza um hardware aberto de baixo custo e
disponibiliza aplicações de código aberto multiplataforma. A partir desta iniciativa, recursos de laboratórios
podem ser acessados em escolas, já que em muitas não há laboratórios de ciências apropriados para as
atividades práticas. Estas práticas têm sido aplicadas em duas Escolas Públicas da região de Araranguá/SC
que também enfrentam dificuldades no uso de laboratórios de informática. Como solução, os estudantes
utilizam seus próprios dispositivos móveis para realizar experiências de física e ciências acessando,
controlando e observando experimentos reais instalados em um Laboratório de Experimentação Remota
(RExLab). A criação de novos experimentos é um trabalho colaborativo em parceria com professores destas
instituições e adaptados para acesso remoto através do sistema de baixo custo mencionado. O estudo aqui
apresentado pretende facilitar a adaptação dos experimentos e assim motivar outros laboratórios de
pesquisa a disponibilizar seus experimentos.
Palavras-Chave: Experimentação Remota. Ensino de Física. Soluções de Baixo Custo.

1 INTRODUÇÃO
De acordo com Silva et al. (2013, p.129), “a presença expressiva dos dispositivos
móveis na vida das pessoas tem alterado de forma significativa os estilos de vida da
sociedade, em particular dos jovens”. Esta contínua presença fez com que uma
necessidade de estar sempre conectado à Internet ou em contato com outra pessoa fosse
sentida. Para um indivíduo que sempre esteve em contato com estes aparelhos, é difícil
imaginar um cotidiano sem eles. Por isso, percebe-se que muitos âmbitos estão se
atualizando a fim de habituar-se a esta realidade.
Devido a este costume criado pelo uso dos dispositivos móveis, o atual sistema de
ensino não atende mais às necessidades dos atuais alunos da educação básica em
partes e está, gradativamente, tornando-se defasado. Um ambiente de aprendizado mais
prático e que disponibilize o compartilhamento de conhecimento é um modelo inicial.
Laboratórios de testes e experimentos vêm sendo utilizados como complemento do
ensino em sala de aula. Entretanto, a experimentação é uma atividade fundamental no
aprendizado,

principalmente

nas

disciplinas

das

ciências

exatas

e

da

terra

(KONDABATHINI et al., 2011, p.51).
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Uma categoria de laboratório que está em crescimento nas últimas décadas é o
remoto. Segundo Gomes e Bogosyan (2009, p. 4746), a quantidade de artigos publicados
abordando experimentação remota está aumentando nos últimos anos e, além disso, o
número de eventos com este tema tem tido um crescimento significativo. Este ramo de
experimentação tem recebido atenção notável como ferramenta de apoio na educação. A
extensão deste para os dispositivos móveis é importante devido a grande utilização
destes aparelhos e ao advento do m-learning (mobile learning).
O

uso

da

experimentação

remota

disponibilizado

pelo

Laboratório

de

Experimentação Remota (RExLab) é uma alternativa para as escolas do extremo sul
catarinense, em Araranguá (SC), pois além de instigar a curiosidade do aluno, é uma
alternativa à falta de laboratórios presenciais, pois estes “[...] são conhecidos por seus
altos custos associados à aquisição do equipamento, espaço e manutenção” (GOMES;
BOGOSYAN, 2009, p. 4744). Esta afirmação pode ser confirmada por Lowe et al. (2009,
p. 289) que acredita que, de acordo com as características da situação, laboratórios de
experimentação remota podem dar suporte por um custo menor que os presenciais a
outros ambientes de estudo e até substitui-los.
2 EXPERIMENTAÇÃO REMOTA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Atualmente, o uso de computadores e da Internet na educação básica no Brasil
está, em sua maioria, destinado para pesquisa e geração de trabalhos escolares. Além
desta utilidade, outra bem comum é o uso da Internet como um local de armazenamento
de notas de aula, com acesso disponível para alunos e professor (LIMA et al., 2013, p.
255).
O crescimento do número de dispositivos móveis reflete cada vez mais em novas
utilidades que estão sendo incorporadas para as mais diversas atividades e para o
crescente número de usuários com acesso a esta tecnologia, devido à gradativa redução
do custo dos dispositivos. Isto apresenta grandes vantagens na educação, porém há a
deficiência no modo que estas são adaptadas a realidade da didática do docente.
Dentre os diversos modos que as novas tecnologias podem ser aplicadas na
educação, a experimentação remota pode ser destacada como um meio para reforçar os
conteúdos assimilados na escola. O propósito da experimentação remota é disponibilizar
a visualização do aprendizado dado em sala de aula a alunos que não possuem acesso a
laboratórios presenciais. Mas também, o experimento pode ser visto como algo adicional
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ao conteúdo disponibilizado, despertando a curiosidade no estudante, instigando-o a ter
mais noção das vias extras de conhecimento (SIMÃO et al., 2013).
Esse é um dos objetivos do RExLab (Laboratório de Experimentação Remota) ao
implantar o projeto numa escola do sul do estado de Santa Catarina, a Escola de
Educação Básica Prof. Maria Garcia Pessoa (EEBMGP) e, atualmente, ao adicionar
também a Escola Básica Jardim das Avenidas (CAIC) às suas instituições parceiras.
Através do aplicativo RexMobile (Fig. 1), compatível com os principais Sistemas
Operacionais móveis, e do website do laboratório, o RExLab busca dar suporte ao ensino
da disciplina de Física, pois é uma matéria que é vista pelos estudantes de difícil
entendimento já que visualizar a aplicação das teorias sem experimentos é difícil
(ROCHADEL et al., 2012). Com isso, o laboratório procura direcionar o interesse do aluno
para a área das exatas, procurando aumentar a procura pelos cursos de engenharia.
Figura 2 - Capturas de tela da aplicação RExMobile apresentando o experimento propagação de
calor.

A deficiência de profissionais na área de engenharia é ainda mais assustadora
analisando a quantidade de estudantes de engenharia no Brasil: “cerca de 600 mil
registrados nos conselhos Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) e
Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea). Isto equivale a seis profissionais para cada
mil trabalhadores” (TELLES, 2009, p.11).
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Este panorama não ocorre somente no Brasil, ele descreve uma tendência muito
comum em países por todo o mundo e decorre da visão da sociedade sobre o ensino de
ciências exatas que, como discute Dziabenko et al. (2012), necessita de uma abordagem
e suporte atrativos para estas disciplinas pelo sistema educacional.
3 ACESSIBILIDADE
A mobilidade, usabilidade e facilidade de transportar o aparelho são características
importantes na hora de o consumidor decidir o produto que irá comprar. Por isso, o uso de
dispositivos móveis vem crescendo significativamente nos últimos anos.
Segundo um estudo divulgado pela IDC (2014), a venda de smartphones atingiu
número recorde de 35,6 milhões de unidades no Brasil em 2013, alta de 123 por cento em
relação a 2012. Smartphones tiveram uma maior venda que celulares convencionais pela
primeira vez no Brasil, também de acordo com a IDC.
Apesar dos números de aparelhos vendidos vistos em noticiários darem a
impressão de que todo jovem possui um aparelho, os dispositivos móveis não são
amplamente acessíveis a todas as classes econômicas, de acordo com a empresa de
consultoria Nielsen (2013). Ademais, muitas vezes não é possível acessar conteúdos na
escola pelo fato desta não poder oferecer Internet aos alunos ou pelo serviço 3G estar
indisponível.
Mesmo assim, devido à relevância dos dispositivos móveis em muitos contextos da
vida dos jovens, Naismith et al. (2004) diz que “não faz sentido em que um sistema
educacional que possui recursos tecnológicos limitados não aproveite ao máximo do que
seus estudantes trazem para sala de aula”. Como bem sabido, o ensino e a
aprendizagem auxiliados pelo ambiente móvel tem o potencial de aproximar a escola do
cotidiano dos estudantes.
4 LABORATÓRIOS REMOTOS
Um laboratório remoto é uma ferramenta constituída de software e hardware que
permite o acesso de um ou mais usuários através da Internet a um equipamento físico
real localizado em uma instituição educacional. Dessa forma os estudantes podem
experimentar como se eles estivessem usando laboratórios pessoalmente.
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Existe um número expressivo de laboratórios espalhados em todo o mundo, em
que a maioria pertence à instituições renomadas mundialmente no ensino e na pesquisa.
Geralmente encontram-se duas abordagens na concepção de laboratórios remotos:
baseados em dispositivos pequenos, de baixo custo e que podem ser implementadas em
qualquer lugar, ou baseados em grandes infraestruturas de software que permitem alto
número de usuários, fornecem painel de administração e acesso a outros servidores
institucionais (ANGULO, 2013).
O desenvolvimento de laboratórios remotos em plataformas e arquiteturas abertas
é um fator-chave para o compartilhamento de laboratórios através de fronteiras
geográficas e institucionais. Utilizando-se uma arquitetura distribuída de baixo custo é
possível constituir laboratórios, portais de experimentação remota e utilização dentro
ambientes inteligentes de aprendizagem.
No entanto, muitos dos serviços essenciais, tais como: processamento de
requisições, gerência de usuários e de experimentos, podem ser custosos de acordo com
o número usuários previstos, sendo necessário delegar a administração a um servidor de
maior capacidade semelhante à outra abordagem.
5 MATERIAIS E MÉTODOS
O Raspberry Pi é uma plataforma baseada em software e hardware livre, que se
tornou muito popular pela facilidade de configuração e programação. É, basicamente, um
computador com capacidade de processamento reduzida. Apesar disso, é possível usá-lo
para controlar dispositivos desejados com finalidades variadas em inúmeros âmbitos, pois
seu desempenho é significativo.
Esta plataforma pode ser usada para controlar experimentos em geral, substituindo
o microcontrolador. Este é um computador num chip e é muito utilizado pelos laboratórios
de experimentação remota para gerenciar os experimentos que atendem a um servidor. A
figura 2 apresenta a arquitetura de rede de duas implementações diferentes utilizadas em
experimentos do RExLab, sendo o esquema à direita a configuração da plataforma
apresentada aqui.
A partir das ferramentas oferecidas pela plataforma, pode-se configurar o fluxo de
vídeo para visualização das experiências. Essa visualização ocorre através do sinal de
vídeo de uma ou duas câmeras web conectadas na entrada USB do Raspberry Pi. A
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configuração do streaming de vídeo foi feita através do software livre Motion, que oferece
diversos parâmetros para serem ajustados de acordo com a necessidade do experimento.
Figura 3 - Arquitetura atual implementada com solução de baixo custo.

Fonte: Adaptado de Angulo (2013)

A interação entre usuário e experimento é feita por páginas PHP (browser) ou
HTML5 (aplicação móvel), auxiliadas por outras tecnologias web como o CSS, JavaScript
e AJAX.
Sendo a plataforma utilizada um hardware que é operacionalizado por uma
distribuição de Linux, uma aplicação de servidor web, tal como o Apache ou Lighttpd, é
facilmente configurada, e juntamente aos interpretadores PHP e Python suportam o
acesso de páginas dinâmicas e serviços de streaming MJPEG. No nível de acionamento
de equipamentos físicos, seu controle é realizado por códigos em Python que fazem
leituras de seus pinos contendo sensores e atuadores acoplados.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta substituição, neste propósito, mostrou-se bastante vantajosa, visto que o
Raspberry Pi é de fácil utilização e configuração e, ao mesmo tempo, possui todo
hardware necessário para dar suporte a esta aplicação. Pessoas com pouca experiência
ou baixo conhecimento de hardware podem configurar o controle de um experimento.
Além disso, tratando-se de um minicomputador, o modelo B, que possui interface
ethernet, pode ser adquirido por um baixo custo – cerca de U$35.
Na figura 3, apresenta-se uma captura de tela do experimento físico que aborda
meios de propagação de calor que ilustram o mecanismo de convecção e irradiação.
Neste experimento há acionamento de relés e aquisição de temperatura do aparato
experimental, os quais são apresentados em uma página PHP para browsers.
Figura 4 - Captura de tela da interface em browser para o experimento de propagação de
calor.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As novas tecnologias podem colaborar para complementar a educação básica com
alternativas de baixo custo e de fácil replicação. Esta necessidade pode proporcionar um
ambiente em que os estudantes estão mais habituados e tende a facilitar o envolvimento
no estudo de disciplinas normalmente consideradas complexas.
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Devido à dificuldade das escolas nestas atividades, recursos de baixo custo e fácil
replicabilidade encontram forte necessidade de aplicação, sendo preciso considerar o
cenário tecnológico e a disponibilidade, integrando ferramentas que são além de úteis,
também adequadas às práticas pedagógicas e de domínio do professor.
Por tanto, desenvolver a pesquisa em torno de hardware e software de baixo custo,
e, em seguida, tornar seus códigos disponíveis, são iniciativas que ampliam a
possibilidade de levar a pesquisa das universidades e laboratórios para a comunidade.
Com o Raspberry Pi a solução se mostrou robusta em virtude de contar com uma
arquitetura semelhante a um computador Linux e de baixo valor da aplicação.
A substituição do microcontrolador pela plataforma Raspberry Pi se mostrou
vantajosa, pois, além de ser uma ferramenta de fácil aplicação e utilização, permite a
execução de um número maior processamentos que refletem no desempenho da
aplicação como um todo.
Neste direcionamento, a plataforma para os laboratórios de experimentação remota
trouxe excelentes resultados nas escolas em que a tecnologia foi adaptada junto ao
professor, em um trabalho colaborativo do desenvolvimento de experimentos apropriados
até a disponibilização para a realização das atividades práticas.
Os experimentos estão disponibilizados remotamente para outros professores e
estudantes. Como trabalho futuro se espera ampliar a rede de experimentos e expandir a
aplicação para novas escolas, sempre com objetivo de adequar a didática do professor.
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Resumo: Para tornar a matriz de energia elétrica de um país mais segura é necessário diversificar a
mesma a partir da inserção contínua e gradual de outras fontes de energia. Entre as energias renováveis,
pode-se destacar a energia eólica e as diversas aplicações da energia solar, como a energia solar
fotovoltaica e a energia solar termoelétrica. A utilização eficiente e racional dos recursos é uma
necessidade, assim como a busca pelo desenvolvimento de novas fontes de energia e preparar as novas
gerações para esta realidade é imperativo. A difusão de conhecimento sobre geração, transmissão e
distribuição de energia, eficiência energética e desenvolvimento sustentável no ensino básico (fundamental
e médio) é um passo importante na formação e consolidação desta realidade. Este trabalho idealiza o
desenvolvimento de ferramentas didáticas e cognitivas que auxiliem na abordagem dos temas de energia e
eficiência energética no ensino básico e que sejam de fácil inserção no processo de ensino-aprendizagem.
Materiais e métodos, incluindo protótipos, manuais e vídeos, serão desenvolvidos para a apresentação de
uma aula dinâmica sobre energia eólica, energia solar fotovoltaica, bem como aspectos de eficiência
energética. Este trabalho está inserido em projeto de extensão que visa difundir o conhecimento nas áreas
mencionadas na educação básica esperando atingir um resultando bastante positivo e gratificante no ponto
de vista educacional.
Palavras-Chave: Energias renováveis. Energia eólica. Energia solar fotovoltaica. Eficiência energética.
Projeto de extensão.

1 INTRODUÇÃO
A geração de energia, em termos globais, está baseada na utilização de
combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo e seus derivados, carvão e gás natural. Esse
modelo predominante tem impactos relevantes na natureza. É necessário que a
sociedade organizada construa um novo modelo energético baseado no aproveitamento
racional e sustentável de fontes não renováveis e renováveis de energia. A eficiência
energética também deve ser destacada, afinal é imperativo aumentar a produtividade a
partir da redução do consumo energético. A participação de energias renováveis na matriz
energética brasileira manteve-se no elevado patamar de 42,4 %, muito acima da média
mundial de 13,2 % (EPE, 2013).
A geração hidráulica participou em 2012 com aproximadamente 77 % da geração
de energia elétrica no Brasil enquanto que em 2011 esta participação havia sido da ordem
82 %. Esta situação torna o país dependente de condições climatológicas para geração
de energia elétrica (EPE, 2013).
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A energia hidráulica tem capacidade instalada da ordem de 87 GW representando
aproximadamente 64 % da matriz (ANEEL, 2014). A energia eólica tem aumentando a
sua participação que atualmente é da ordem de 2 % com capacidade instalada da ordem
de 2,7 GW, valores que irão aumentar nos próximos anos com a entrada em operação de
energia já contratada em leilões enquanto que a energia solar fotovoltaica tem capacidade
instalada integrada ao sistema interligado nacional da ordem de 9,2 MW (EPE, 2014).
Esta é uma potência ainda insignificante na matriz elétrica, mas é importante destacar que
esta fonte de energia está passando por um processo de regulamentação e normatização
para garantir confiabilidade da tecnologia e sua correta inserção gradual na matriz.
Em relação ao aproveitamento da energia solar fotovoltaica pode-se destacar a
chamada n° 13/2011 da Agência Nacional de Energia Elétrica denominada Projeto
Estratégico: Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração Solar Fotovoltaica
na Matriz Energética Brasileira aprovou diversos projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação de centrais fotovoltaicas entre 0,5 MW e 3 MW a serem concluídos nos
próximos 2 anos totalizando 24,4 MW. Também se destacam neste cenário promissor
para o aproveitamento da energia solar fotovoltaica iniciativas como a resolução
normativa 482/2012 da ANEEL, na qual estabelece as condições gerais para o acesso de
microgeração (potências menores ou iguais a 100 kW) e minigeração (potências maiores
que 100 kW e menores ou iguais a 1 MW) aos sistemas de distribuição de energia elétrica
(ANEEL, 2012).
Outro marco importante que deve ser destacado é o programa brasileiro de
etiquetagem de módulos fotovoltaicos e inversores do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO). O atual processo de regulamentação elimina uma
das maiores barreiras ao desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil.
Krenzinger e Zilles (2012) estimam que no ano de 2020 os sistemas fotovoltaicos
contribuam com cerca de 1 % a 2 % da geração de energia elétrica e que a potência
acumulada será da ordem de 10 GW.
Para tornar a matriz de energia elétrica mais segura é necessário diversificar a
mesma a partir da inserção contínua e gradual de outras fontes de energia. Entre as
energias renováveis, pode-se destacar a energia eólica, as diversas aplicações da
energia solar, como a energia solar fotovoltaica e a energia solar termoelétrica, pequenas
centrais hidroelétricas, biomassa e o aproveitamento da energia das ondas e marés. Entre
as energias não renováveis que participam da matriz de energia elétrica brasileira
destacam-se os derivados de petróleo, gás natural, carvão e nuclear.
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A matriz energética de cada país relaciona-se diretamente com a sua
disponibilidade energética, ou seja, com os recursos energéticos disponíveis em seu
território. O potencial energético de um país depende de seus recursos naturais e do
conhecimento sobre os mesmos, como também do aproveitamento e condições de
recuperação destes.
A sociedade contemporânea tem na utilização da energia elétrica um dos seus
pilares de sustentação, uma vez que a revolução técnico-científica em curso e o
desenvolvimento econômico exigem fontes de energia. O aumento no consumo de
energia elétrica é um fato e garantir o suprimento para esta demanda é um desafio para a
sociedade organizada. A utilização eficiente e racional dos recursos é uma necessidade,
assim como a busca pelo desenvolvimento de novas fontes de energia e preparar as
novas gerações para esta realidade é imperativo. A difusão de conhecimento sobre
geração, transmissão e distribuição de energia, eficiência energética e desenvolvimento
sustentável no ensino básico (fundamental e médio) é um passo importante na formação
e consolidação desta realidade. Evidentemente que esta não é uma ação isolada, mas
que deve ser acompanhada e vinculada a um processo maior de integração de
conhecimentos de diversas áreas. Este projeto idealiza o desenvolvimento de ferramentas
didáticas e cognitivas que auxiliem na abordagem dos temas de energia e eficiência
energética no ensino básico e que sejam de fácil inserção no processo de ensinoaprendizagem.

2 METODOLOGIA

Para que os objetivos do projeto sejam alcançados serão desenvolvidos métodos e
materiais didáticos (procedimentos, experimentos, protótipos, jogos) que irão auxiliar o
professor de Física e ou Ciências da educação básica na abordagem dos temas de
energia eólica, energia solar fotovoltaica, e eficiência energética. Os métodos e materiais
didáticos serão desenvolvidos pelos integrantes do projeto e serão aplicados em escolas
da rede pública da cidade de Araranguá/SC.
Estes métodos e materiais serão desenvolvidos de maneira que sejam de simples
aplicação, mas que sejam ferramentas de difusão dos conhecimentos na abordagem dos
temas de energia e eficiência energética. Os professores de Física e ou Ciências da
educação básica, tal como os alunos das escolas participantes do projeto receberão
capacitação teórica sobre os temas abordados e poderão em conjunto com os integrantes
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do projeto participar da elaboração e discussão das formas apropriadas para aplicação
dos métodos e materiais a serem desenvolvidos conforme proposta.
A colaboração entre os professores da educação básica e os participantes do
projeto proposto permitirá integração de conhecimento acadêmico adaptado às demandas
da educação básica e confrontados com a realidade econômico-social dos alunos.
Os métodos e materiais serão aplicados conforme necessidade e disponibilidade
dos professores de Física e ou Ciências interessados em colaborar com o projeto e que
pretendem realizar uma abordagem dos tópicos de energia e eficiência energética em
suas respectivas disciplinas. Durante a aplicação dos métodos e materiais será realizado
um processo de avaliação, que será desenvolvido a partir de critérios objetivos pelos
integrantes do projeto, com a finalidade de medir o impacto dos mesmos na
compreensão, por parte dos alunos, dos temas a serem abordados conforme proposta.
Ao final do projeto todas as atividades, resultados e avaliações serão compilados
em um relatório e será elaborada uma proposta de sistematização para aplicação dos
métodos e materiais com sugestões adequadas à realidade das escolas públicas de
Araranguá/SC.
Tendo em vista a difusão do conhecimento de energias alternativas, como por
exemplo, energia eólica e solar fotovoltaica, bem como a abordagem da eficiência
energética voltada para economia e melhor aproveitamento de energia, o grupo formado
por três alunos irá ministrar uma aula dinâmica nas escolas da rede pública de
Araranguá/SC. Esta aula será composta por três estágios, sendo o primeiro, uma breve
introdução teórica a respeito dos assuntos que serão explanados, em seguida, no estágio
dois, a classe será divida em três grupos, nos quais os protótipos serão apresentados
individualmente por cada integrante do projeto de extensão e por fim um jogo de
perguntas e respostas será realizado como forma de avaliação de resultados no estágio
três.
2.1 Primeiro estágio da aula
Neste período inicial serão distribuídos materiais auxiliares, para alunos e
professores, que servirão como introdução teórica aos assuntos abordados e protótipos
posteriormente apresentados pelos participantes do projeto. Um vídeo curto e explicativo
sobre os temas será utilizado, a fim de concluir a proposta introdutória.
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2.1.1 Material de capacitação teórica para professores
Este material será elaborado de forma a possibilitar um entendimento mais
aprofundado sobre energia eólica, energia solar fotovoltaica e eficiência energética, por
parte dos professores, tal como possibilitar o entendimento de funcionamento dos
protótipos que serão apresentados no segundo estágio. Tal material desenvolvido pelos
alunos do projeto servirá como um manual e poderá posteriormente pertencer a biblioteca
da escola, para que todos os alunos tenham a possibilidade de interagir com o assunto
através da leitura.
2.1.2 Material de capacitação teórica para alunos
O material de capacitação teórica entregue aos alunos será semelhante ao material
entregue aos professores, entretanto sua formatação e aprofundamento serão diferentes.
A formatação do material será feita de maneira mais ilustrativa e com menor
aprofundamento quando em comparação ao material entregue aos professores,
possibilitando apenas uma introdução geral sobre os temas que serão abortados e assim
não serem surpreendidos se acaso não possuírem um conhecimento básico sobre os
assuntos.
2.2 Segundo estágio da aula
Após a parte introdutória referente ao primeiro estágio, a classe será divida em três
grupos proporcionais ao número de alunos da sala em questão, onde cada participante do
projeto irá explicitar de maneira detalhada os fundamentos e tecnologias relacionados
com os temas do projeto, com o recurso de computadores e apresentações dinâmicas, e
assim, descrevendo o funcionamento de um protótipo relacionado ao tema do projeto. Em
intervalos de vinte minutos, os alunos participantes do projeto alternarão entre os grupos,
facilitando o entendimento a respeito dos temas apresentados.
2.2.1 Protótipos desenvolvidos
Os protótipos de energia eólica e eficiência energética utilizados no segundo
estágio serão elaborados pelos participantes do projeto. Devido à complexidade de
montagem, o protótipo de energia solar fotovoltaica será adquirido pela Universidade
Federal de Santa Catarina. Tais protótipos atuarão de forma a dinamizar a atividade e
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atrair a atenção dos estudantes, para que assim se interessem sobre o tema e absorvam
com mais facilidade as instruções repassadas.
2.2.2 Protótipo de energia eólica
Este protótipo consiste em um aerogerador em micro escala, utilizado com auxilio
de um ventilador, para acender lâmpadas de Led anexadas ao protótipo. O protótipo será
construído a partir do corpo de um ventilador descartado, onde o motor elétrico será
substituído por um motor de impressora a jato de tinta.
2.2.3 Protótipo de eficiência energética
O seguinte protótipo será fabricado em madeira, onde um bocal de lâmpadas
convencional será distanciado de um medidor de luminosidade. O participante do projeto
responsável por este protótipo irá avaliar, junto ao grupo de alunos, a luminosidade de
três tipos de lâmpadas e avaliar a relação luminosidade/potencia de cada uma. A primeira
lâmpada utilizada será a incandescente de 60 Watts, a segunda será a fluorescente de
15 Watts e a terceira a lâmpada de Led de 9 Watts.
2.2.4 Protótipo de Energia solar fotovoltaica
Devido à dificuldade de construção de um protótipo e complexidade da tecnologia
empregada em módulos fotovoltaicos, será adquirido pela Universidade Federal de Santa
Catarina, um exemplo pronto, tal como uma mini-casa ecológica com uma pequena célula
fotovoltaica anexada, a fim de proporcionar uma melhor visibilidade de como seria
empregado um sistema fotovoltaico em uma casa, que pode constituir de um sistema
isolado ou conectado à rede, processo frequentemente utilizado em países desenvolvidos
como Alemanha e Itália.
2.3 Terceiro estágio da aula
Neste período serão avaliados os conhecimentos adquiridos pelos alunos ao
decorrer da atividade desenvolvida. A classe será divida em dois grupos e um jogo
didático de perguntas e respostas será realizado. A análise de resultados do projeto será
obtida com base nos resultados deste jogo.
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2.3.1 Jogo didático
O jogo consistirá em uma sequência de perguntas e respostas de múltipla escolha.
As alternativas serão apresentadas no quadro com auxilio de um projetor e cada grupo
responderá uma pergunta por vez. Este método foi escolhido, pois, além de possibilitar
uma avaliação do conhecimento adquirido é também uma abordagem interessante para
os alunos aprenderem a respeito dos temas do projeto.
3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO
A difusão de conhecimento sobre energia solar fotovoltaica, energia eólica e
eficiência energética no ensino básico (fundamental e médio) é um passo importante na
formação e consolidação desta realidade. Evidentemente que esta não é uma ação
isolada, mas que deve ser acompanhada e vinculada a um processo maior de integração
de conhecimentos de diversas áreas. Este projeto idealiza o desenvolvimento de
ferramentas didáticas e cognitivas que auxiliem na abordagem dos temas de energia e
eficiência energética no ensino básico e que sejam de fácil inserção no processo de
ensino-aprendizagem.
Com a metodologia empregada pelo projeto, espera-se um resultado de 70% de
acertos na avaliação proposta. Acredita-se que esta percentagem indique um índice de
aproveitamento positivo quanto ao aprendizado de energia solar fotovoltaica, eólica e
eficiência energética. Desta forma, a utilização de protótipos se mostrará eficaz, no ensino
básico, em relação aos temas abordados pelo projeto.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aprendizagem de maneira dinâmica, simples e visual é uma forma de apresentar
temas de extrema importância para a matriz energética brasileira para os alunos de
ensino fundamental e médio das escolas de rede pública da cidade de Araranguá, cidade
onde está localizado o Campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Espera-se
através deste projeto de extensão um resultado muito positivo e benéfico para toda a
sociedade araranguaense, pois a difusão de conhecimentos apresentados na escola é
que motiva pais e filhos, tais como professores a se interessar por temas pouco
mencionados no âmbito geral.
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O propósito deste projeto é repassar conhecimentos na área de energia solar
fotovoltaica, energia eólica, bem como conhecimentos sobre eficiência energética e assim
incentivar alunos, pais e professores a se interessar sobre tais assuntos, aplicar práticas
em suas próprias casas, como por exemplo, aumentar a eficiência energética através da
troca de lâmpadas, e apresentar o curso de Engenharia de Energia da UFSC em escolas
de educação básica.
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Resumo: A realização de pesquisas que visem investigar a qualidade dos livros didáticos é muito
importante, pois permite sugestões para a melhoria deste recurso e o entendimento das funções
desempenhadas pelo mesmo no processo ensino-aprendizagem. A presente pesquisa objetivou analisar a
o
abordagem do conteúdo de Física nos livros didáticos de Ciências de ensino fundamental do 9 ano nos
a
últimos 30 anos. Foram selecionados para análise seis livros didáticos de Ciências do 9º ano e 8 série do
Ensino Fundamental publicados nos últimos 30 anos, caracterizando uma sequência temporal. Os livros
didáticos foram analisados em duas dimensões: análise geral da obra e análise específica do conteúdo de
mecânica. Em linhas gerais, os livros didáticos mais atuais apresentaram o conteúdo de forma mais
adequada, com a utilização de figuras relacionadas ao texto, apesar de não apresentarem escalas, com
textos complementares, exercícios que instigam a reflexão dos alunos e linguagem adequada. A melhora na
abordagem também foi perceptível no conteúdo de Cinemática trabalhado nos livros didáticos em questão.
Provavelmente, a adoção de políticas governamentais, como o programa nacional do livro didático, tenha
contribuído significativamente para a melhora das obras.
Palavras-chave: Cinemática. Ensino de Ciências. Educação Básica.

1 INTRODUÇÃO
O livro didático é um recurso comumente aceito no meio educacional, sendo uma
das principais fontes de dados científicos utilizado em sala de aula (OSSAK; BELLINI,
2009). Isso ocorre pelo fato dessa ser uma obra composta e ordenada para fins
específicos de ensino escolar (MINGANTI et. al., 2005).
No âmbito escolar o LD quase sempre é o principal recurso didático utilizado pelo
professor (NUNEZ et al., 2003; VASCONCELOS; SOUTO, 2003; MEGID NETO;
FRACALANZA, 2003). Assim, nas aulas de Ciências é utilizado como um elemento que
determina o currículo-conteúdo e a produção dessa aula (MEGID-NETO; FRACALANZA,
2003; FRACALANZA 2006).
A seleção dos LDs para o ensino de Ciências constitui uma responsabilidade tanto
social, como política. Porém, esta tarefa está cada vez mais difícil devido haver uma
grande quantidade de livros didáticos circulando no mercado, o que torna a escolha cada
vez mais complexa e exigente. Neste contexto, os professores devem ter uma boa
preparação para desenvolver essa atividade de vital importância. Essa etapa não pode
ser limitada a um grupo de especialista que analisam e recomendam os livros. É
necessário, além disso, que os docentes também assumam essa tarefa, porém a
participação destes tem sido pouco estimulada (NUÑEZ et al, 2003).
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Os livros didáticos de Ciências devem apresentar os saberes de forma que
dialoguem entre si, como uma obra aberta que problematiza a realidade e prioriza o
desenvolvimento da criticidade no aluno (NUÑEZ et al., 2003). No entanto, os LDs,
geralmente, são escritos levando em consideração uma divisão arbitrária dos conteúdos.
Apesar de alguns autores dos LD tentarem escrever obras entrelaçando as diversas áreas
de Ciências, ainda há resistência, por parte dos professores, em usar estes materiais.
Assim, o LD muitas vezes se torna inadequado, e dificulta as tentativas de modificação e
inovação do ensino de Ciências (FRACALANZA, 2006).
Nesse contexto, a realização de pesquisas que visem investigar a qualidade dos
livros didáticos é muito importante, pois permite sugestões para a melhoria deste recurso
(MEGID NETO e FRACALANZA, 2003) e o entendimento das funções desempenhadas
pelo mesmo no processo ensino-aprendizagem (GARCIA, 2009). Assim, a presente
pesquisa objetivou analisar a abordagem do conteúdo de Física nos livros didáticos de
Ciências de ensino fundamental do 9o ano nos últimos 30 anos.
2 METODOLOGIA
A presente investigação se caracteriza como qualitativa, onde as informações
obtidas não puderam ser quantificadas, ou seja, dificilmente computáveis em números.
Além disso, a interpretação e análise dos dados utilizaram descrições (CERVO et al.,
2007), oriundas a partir da análise de livros didáticos.
Foram selecionados para análise seis livros didáticos de Ciências do 9º ano e 8a
série do Ensino Fundamental publicados nos últimos 30 anos, caracterizando uma
sequência temporal. Desta forma, as obras analisadas foram: Napoleão e Odair (1981),
Barros (1986), Barros (1990), Barros e Paulino (2002), Cruz (2002) e Barros e Paulino
(2010), chamados de A, B, C, D, E e F, respectivamente.
Os livros didáticos foram analisados em duas dimensões: análise geral da obra e
análise específica do conteúdo de mecânica. Na primeira análise foram observados os
seguintes critérios: capa, encadernação, espaço entre linhas, sequência didática,
presença de textos complementares, ilustrações/imagens, exercícios propostos e
linguagem. Na segunda análise foi verificada a abordagem dos conteúdos de Cinemática
nos livros didáticos, atentando-se para possíveis erros conceituais. As análises foram
realizadas com base nos critérios propostos por Vasconcelos e Souto (2003) e Santos et
al. (2007).
90

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Para a realização das análises, no primeiro momento foi realizada uma leitura de
reconhecimento do livro e mais atentamente da parte mecânica apresentada. Após esta
etapa, houve a retomada da leitura, quantas vezes foram necessárias, para identificar os
critérios propostos para a análise.
Para a análise da sequência didática e de possíveis erros conceituais foi utilizado o
livro Física Conceitual (HEWITT, 2002) para se fazer a comparação com os livros
didáticos estudados.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Análise Geral das obras
A capa é apresentada de diferentes formas nos livros analisados. No livro A a capa
é constituída pela imagem de um homem realizando um trabalho manual, sendo esta
escura e pouco atrativa para os alunos. O livro B trás um prisma e um raio de luz branca
incidindo nele com cores bastante atrativas, sendo esta uma imagem muito conhecida no
campo da física. Já no livro C e D a capa não é muito atrativa, uma vez que as cores não
chamam a atenção, enquanto o livro E trás uma imagem que gera uma ilusão de ótica,
não sendo relacionada com a física, porém as cores presentes tornam a capa bastante
atraente. No livro F a capa apresenta uma estrutura molecular ilustrada com cores fortes e
chamativas.
A encadernação de todos os livros é do tipo brochura e o espaço entre linhas são
bons, com exceção do livro A. Nesta Obra, o espaçamento é simples e algumas partes as
linhas estão extremamente próximas, confundindo a leitura.
Todos os livros dividem os conteúdos apresentados em duas unidades, sendo uma
destinada à Física e outra à Química. Além destas, o livro A trás uma unidade
denominada de Saúde e Ecologia, onde trata de tópicos como saneamento básico e
recursos naturais. Já os livros D, E e F trazem uma unidade inicial que trata de temas
comuns as duas à Física e Química, como matéria, propriedades e estados físicos da
matéria, entre outros, o que não foi verificado nas demais obras.
O número de páginas destinado a Unidade de Física variou de 85 a 131 páginas,
sendo que o livro A apresentou 111, o B 85, o C 103, o D 127, o E 131 e o F 89.
O número de páginas utilizado para abordar determinado tema nos livros didáticos
é algo bastante importante, pois este permite o acréscimo ou a diminuição de conteúdos
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que podem facilitar a explanação do tema em questão (ROSA; MORH, 2010). Porém, é
importante ressaltar que o aumento do número de páginas nem sempre é proporcional à
qualidade da abordagem do tema na obra.
Em todos os livros os capítulos de temperatura e calor ficam longe dos primeiros
capítulos que abordam a matéria e suas propriedades. Porém, deveria estar em uma
sequência, pois esses assuntos são complementares e necessários. Além disso, os
conteúdos de eletricidade e magnetismo poderiam ser apresentados antes dos conteúdos
relacionados à luz, o que não acontece em nenhuma das obras analisadas.
Quanto aos textos complementares, o livro A trás este item dentro de uma seção
chamada de “curiosidade”, onde relaciona o tem abordado com tópicos cotidianos dos
alunos e atuais, para a época em que foi editado, o B não os apresenta, o C, D, E e F
apresentam em todos os capítulos textos complementares em forma de box.
O livro D apresenta vários textos complementares sobre os mais variados
assuntos, exemplificando e possibilitando maior compreensão pelos alunos, podendo
também relacioná-los com o seu dia-a-dia. No final de cada capítulo, apresenta quadros
com textos falando sobre reciclagem, economia de água e energia. Também foi
encontrado no final do capítulo oito um quadro com o título “aprendendo a citar uma
fonte”, auxiliando o aluno a fazer trabalhos científicos de forma correta.
O livro E se mostra mais completo que os demais, pois possui vários textos
complementares. Por fim, no livro F existem várias caixas de texto trazendo informações
adicionais, curiosidades e fatos históricos.
Os textos complementares são recursos importantes utilizados em livros didáticos,
que devem garantir uma abordagem de questões atuais ligados diretamente ao cotidiano
do aluno, e não sugeridas em programas oficiais (VASCONCELOS; SOUTO, 2003).
No tocante aos experimentos o livro A apresenta cerca de 20 sugestões deste tipo
de atividade, concentrando-se na maioria nos capítulos relacionados à eletricidade e
magnetismo. Os livros B e E não apresentam sugestões de atividades experimentais, o C
sugere apenas dois experimentos no capítulo sobre eletricidade, o D traz sugestões de
experimentos em apenas quatro capítulos e o F apresenta cinco atividades experimentais
que estão relacionadas aos conteúdos de temperatura e calor, de ondas e som, de
instrumentos ópticos e de eletricidade e magnetismo.
As sugestões de atividades experimentais em livros didáticos é algo extremamente
importante, pois possibilita que o professor as desenvolva em sala de aula junto aos
alunos. A realização de experimentos permite que os alunos se tornem ativos no processo
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de ensino e facilitam a formação de sujeitos críticos e autônomos, contribuindo para a
aprendizagem científica. Os experimentos permitem relacionar os temas abordados com o
cotidiano, tornando a aprendizagem significativa, proporcionando mudanças conceituais e
a construção do conhecimento.
Com relação aos exercícios propostos os livros A, B, C, D e E contém apenas
questões com respostas bastante direcionada, facilmente encontradas nos textos
anteriores dos livros. A maioria são questões objetivas (múltipla escolas) que apenas
estimulam a decoreba ou apenas solicitam que os alunos completem as frases. Alguns
exercícios sugerem que o aluno somente substitua números em fórmulas, facilitando
dessa forma, uma aprendizagem totalmente mecânica.
Já o livro F ainda possui exercícios de substituição em fórmulas, porém, trás muitas
perguntas que são relacionadas ao cotidiano dos alunos. Existem sugestões de atividades
para serem feitas em grupo, e também para que iniciem pesquisas científicas ou até
mesmo levantamentos de dados. As questões são formuladas de forma a instigar a
reflexão assim, necessitam consequentemente de respostas mais elaboradas e de uma
pesquisa em outras fontes, que não seja apenas o livro didático.
Quanto às imagens, o livro A não trás nenhuma foto, apenas figuras/desenhos sem
escalas e sem preocupação nenhuma com a realidade dos alunos. Já o livro B possui
fotografias e desenhos, porém, todos eles estão em preto e branco e sem escala. O livro
C, D, E e F possuem fotografias e imagens em forma de desenhos, fotos e esquemas
sem escalas. Apesar de alguns livros não possuírem fotografias que tornam o
aprendizado mais fácil, assim como a relação que o aluno irá fazer com os conteúdos e o
seu cotidiano, no geral as imagens estão muito bem relacionadas aos conteúdos
abordados nos textos.
A apresentação correta de uma imagem no livro didático é muito importante, pois
facilita a aprendizagem do conteúdo, destacam informações, possibilitam a visualização
de conceitos abstratos e permanecem na memória visual do aluno (ALMEIDA et al.,
2008). A falta de escalas e utilização de esquemas com cor-fantasia, por exemplo, podem
levar a interpretações errôneas, com sérias distorções (ROSA; MOHR, 2010) pelos
alunos.
A linguagem abordada nos livros no geral é acessível e de fácil compreensão aos
alunos, apresentando-se ideal ao nível de ensino ao qual se destina. Os livros mais
antigos parecem apresentar uma linguagem mais objetiva, esses livros possuem poucos
textos, apresentam mais figuras, e vão direto ao ponto, sem muita contextualização. A
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tendência de contextualizar o conteúdo abordado parece ser mais presente nas obras
mais atuais.
Para que o livro didático cumpra o seu papel no âmbito escolar é importante que os
temas abordados estejam de acordo com o nível de conhecimento e a série dos alunos.
Além disso, o conteúdo abordado deve ter clareza, pois nada adianta estar o conteúdo
exposto de maneira muito complicada, impossibilitando que o aluno entenda (LAGE et al,
2012).
Os livros B e F trazem no final de cada capítulo um tópico que objetivou aos alunos
relembrar os principais tópicos abordados. Para tanto, a obra B faz um resumo em forma
de tópicos numa seção chamada de “Vamos recordar”, já o livro F sugere uma mapa de
conceitos para que os alunos completem com palavras-chave, numa seção chamada de
“Em grupo: mapa de conceito”.
3.2 Análise Específica dos conteúdos de Mecânica
Quanto aos erros conceituais, todos os livros trazem o conceito de rapidez como
sinônimo de velocidade, no entanto, ambos são conceitos diferentes. A rapidez é a
medida de quão rápido um móvel é, e a velocidade significa o quão rápido e em que
direção e sentido (orientação) o móvel se desloca (HEWITT, 2002).
Os livros A e C não mencionam as grandezas rapidez e rapidez média (ou também
velocidade e velocidade média), que por sua vez, têm aplicações diferentes, e são
relacionadas em situações distintas. Já os livros B, D e E apresentam apenas o conceito
de velocidade média. Por fim, o livro F apresentou os conceitos de velocidade média e
velocidade instantânea, comparando-os e mostrando as diferenças entre eles, utilizando
exercícios para exemplificar melhor as diferenças entre essas duas grandezas.
Em relação aos conceitos relacionados à distância percorrida e deslocamento, foi
possível verificar que nenhum dos seis livros trouxeram essa diferenciação, apresentando
ao leitor apenas o conceito de posição e deslocamento.
Todos os livros iniciam os capítulos relacionados à Cinemática com os estudos
associados às ideias de movimento e repouso. No livro A é muito pouco abordado sobre
o tema movimento, restringindo-se somente ao movimento uniformemente retardado e ao
movimento uniformemente acelerado, não considerando sentidos vetoriais. Porém, este
aborda resumidamente sobre os tipos de trajetórias, não mencionando sobre velocidade
escalar, somente sobre a velocidade média ou rapidez, como seria o adequado.
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O livro B não tem muitas evoluções em relação ao livro A, de forma resumida, o
mesmo aborda o que é espaço, intervalo de tempo e velocidade média, assim como os
conceitos de referencial e a classificação dos movimentos. Este não menciona sobre
velocidade e aceleração negativa, somente apresenta a classificação dos movimentos em
retilíneo uniforme e variado, trazendo os conceitos de aceleração e desaceleração.
A obra C classifica os movimentos como movimentos retilíneos uniformes e
variados, não mencionando os conceitos de velocidades vetoriais. Porém, apresenta de
uma forma um pouco melhor que nos livros anteriores os conceitos de referencial,
distância percorrida, velocidade média, posição e intervalo de tempo. No entanto, não
trata de movimentos retrógrados.
As melhores imagens e textos estão mais bem apresentados no livro D, porém
alguns textos são os mesmo que o livro C, pois ambos foram escrito pelo mesmo autor
em épocas diferentes. De uma forma mais contextualizada, esta obra traz mais bem
explicados os conceitos de cinemática. No entanto, não trata da velocidade de forma
vetorial, sendo assim, não fala sobre velocidade e aceleração negativa.
No livro E os conceitos são melhores descritos, tem um maior aprofundamento em
cada conceito, no entanto, ainda não é falado sobre vetores. Porém, nesta obra já é dada
a ideia de sentidos opostos para a velocidade e aceleração. E finalmente, no livro F é
abordada a velocidade negativa, mas a explicação é realizada por meio de uma equação
que terá o resultado negativo para a velocidade, e não como um sentido ou direção
opostos ao da velocidade.
Apesar da nítida a melhoria dos livros didáticos com o passar dos anos, muitos
assuntos ainda são carentes de conceitos, mas a melhora da apresentação e explicação
dos conteúdos é notável. A partir do livro E já é possível perceber a inclusão de conceitos,
que até então não havia sido trabalhado nos livros anteriores.
4 CONSIDERAÇÃO FINAIS
Os livros didáticos mais atuais apresentaram o conteúdo de forma mais adequada,
com a utilização de figuras relacionadas ao texto, apesar da ausência de escalas, com
textos complementares, exercícios que instigam a reflexão dos alunos e linguagem
adequada. A melhora na abordagem também foi perceptível no conteúdo de Cinemática
trabalhado nos livros didáticos em questão. Nas obras mais antigas foi percebida a
existência de exercícios que privilegiavam a memorização e a aprendizagem mecânica,
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pois estes se baseavam apenas em responder a conceitos prontos e elaborados no corpo
de texto, fato superado nas edições mais atuais das obras. Porém, é importante ressaltar
que a obra mais antiga analisada apresentava a sugestão de experimentos para serem
realizados ao longo da abordagem dos conteúdos. Esta prática parece ter sido
abandonada pelas obras dos anos 1990 e retomada a partir das edições mais atuais dos
livros. Outro fato que seguiu a mesma tendência foi a utilização de textos complementares
ao longo dos capítulos. A melhora perceptível nas obras, mesmo quando elaborada pelo
mesmo

autor,

pode

ser

justificada,

provavelmente,

pela

adoção

de

políticas

governamentais, como o Programa Nacional do Livro Didático, que visa à avaliação dos
livros didáticos a serem adotados nas escolas públicas do Brasil.
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Resumo: A presente pesquisa teve como propósito verificar a realização das aulas práticas na Escola de
Educação Básica João Colodel de Turvo, Santa Catarina na década de 1970 e 1980 e dias atuais, bem
como avaliar o uso e o ambiente para a exposição de tais aulas e compará-las, através dos dados obtidos,
com as aulas dos dias atuais. Os dados foram coletados a partir de entrevistas feitas com seis professores,
sendo três das décadas de 1970 e 1980 e três atuais. Não é pretendido provar nada com os dados
coletados, mas através deles proporcionar uma discussão sobre importância das aulas prática, já que é
verificada em um número expressivo da literatura, a eficácia e a importância dada a tal modalidade didática.
Foi verificado que as dificuldades de se expor uma aula prática vai além da infraestrutura e da capacitação
do profissional, pois o mesmo encontra barreiras frente à administração do colégio e até mesmo aos pais.
Deve-se também alertar que alguns professores confessam não fazer uso de tal aula por opção pessoal,
porém, a maioria dos entrevistados reafirmou, assim como na numerosa literatura da área, a importância
das aulas práticas. Por fim, há indícios de que as aulas práticas eram mais utilizadas no passado que nos
dias atuais no ensino de Ciências.
Palavras-Chave: Aulas Práticas. Educação básica. Ensino de Ciências.

1 INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem o intuito pesquisar a aplicação de aulas práticas na disciplina de
Ciências nas décadas de 1970 e 1980 e compará-las com a presença de aulas práticas
nos dias atuais. Tal comparação pode nos dar uma ideia de como eram as aulas de
cunho prático, bem como os métodos e objetos utilizados pelos professores para tais
aulas, proporcionando uma avaliação da metodologia utilizada atualmente, comparando
com as décadas passadas.
Com os resultados poderemos saber se as aulas práticas lecionadas na disciplina
de Ciências na Escola Estadual João Colodel de Turvo (SC) evoluíram, comparando entre
a década de 1970/1980 com os dias atuais, ou regrediram. Temos como foco as aulas
práticas, pois sua aplicação resulta num desenvolvimento e aprendizagem do aluno
significativo.
As aulas práticas podem proporcionar aos alunos novos ambientes de ensino,
despertando o interesse pelo assunto, pois ao relacionar o assunto que irá ser discutido
ao seu cotidiano de forma prática, pode ajudar no processo cognitivo. Durante as aulas
práticas o aluno tem a oportunidade de manusear instrumentos que não fazem parte do
cotidiano das aulas e relacionar o conhecimento aprendido com a prática. Além disso,
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nessas aulas os alunos têm o contato com instrumentos específicos e suas montagens,
que normalmente não é alheio ao ambiente formal da sala de aula (BORGES, 2002).
As aulas práticas são atividades que permitem que os estudantes tenham um
contato com fenômenos abordados no ensino de Ciências, seja pela manipulação de
materiais e equipamentos, ou pela observação de organismos. Essa modalidade didática,
quando utilizada de forma adequada, permite despertar e manter a atenção dos alunos,
envolver os estudantes em investigações científicas, garantir a compreensão de conceitos
básicos, oportunizar aos alunos a resoluções de problemas e desenvolver habilidades
(KRASILCHIK, 2012).
Essa modalidade didática oportuniza aos alunos um aprendizado mais ativo
(HODSON, 1994), estimulando a imaginação, a curiosidade e o raciocínio, fazendo com
que aprendizagem ocorra de forma significativa, proporcionando uma mudança conceitual
e a construção do próprio conhecimento (SOUZA et al., 2005).
Apesar disso, alguns autores (BIZZO, 2000; KRASILCHIK, 2012) afirmam que as
aulas práticas são recursos pouco utilizados. Assim, a realização dessas deveria ser mais
frequente entre os professores, uma vez que muitos são os pesquisadores que destacam
a importância de desenvolver aulas práticas no processo ensino-aprendizagem de ensino
de Ciências. Além disso, os PCNs (BRASIL, 2000) salientam a importância da utilização
de experimentos nas aulas de Ciências. Por isso, se faz necessário que se busque
ampliar a utilização de aulas práticas no aprendizado de Ciências, para que assim
possamos desfrutar das contribuições das mesmas.
Muitas são as dificuldades encontradas pelos professores para a não realização de
aulas prática, dentre as quais estão à pequena quantidade de material, à ausência de um
local adequado e, mesmo, à falta de preparo do professor para lidar com este tipo de
atividade (RAMOS; ROSA, 2008; LIMA et al., 2013), a ausência de estrutura adequada, a
falta de interesse por parte de alguns alunos e o número alto de alunos por turma (LIMA;
GARCIA, 2011; LIMA et al., 2013) e o grande número de alunos por turma, a
indisponibilidade de materiais e espaço físico, a possibilidade de ocorrer comportamentos
inadequados por parte dos alunos e a falta de tempos para as atividades práticas antes e
durante as aulas (ANDRADE; MASSABNI, 2011; LIMA et al., 2013).
Sabendo que as aulas práticas podem ser aplicadas em infinitos ambientes e em
diversas disciplinas, acreditamos que os resultados adquiridos por meio dessa pesquisa
podem auxiliar e/ou agregar valores ao docente ou ao futuro docente e trazer informações
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pertinentes no que diz respeito à metodologia das aulas, bem como a uma avaliação do
processo pedagógico da década de 1970/1980 e dias atuais.
2 METODOLOGIA
A presente pesquisa foi realizada na Escola de Educação Básica João Colodel do
município de Turvo, Santa Catarina. Esta unidade de ensino iniciou seu trabalho no ano
de 1962. A escola inicialmente foi chamada de Ginásio Municipal de Turvo em 1962, em
seguida, recebeu o nome de Colégio Estadual João Colodel em 1997 e finalmente, de
Escola de Educação Básica João Colodel em 2000, que perdura até o dia de hoje.
Este estudo se caracterizou por apresentar natureza qualitativa, em que as
informações obtidas não foram quantificadas (CERVO et al., 2007; GIL, 2008). Além
disso, a análise dos dados foi realizada de forma descritiva, ou seja, objetivou descrever
as características da população (GIL, 2008). Para tanto, utilizou os procedimentos
técnicos de um estudo de caso, em que há um profundo estudo de um grupo, de maneira
que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento (YIN, 2005; ANDRÉ, 2005; GIL,
2008).
Esta investigação foi realizada com seis professores de Ciências da referida
escola, sendo três que atuaram nas décadas de 1970 e 1980 e três que atuam
atualmente na escola. A escolha dos professores das décadas passadas foi realizada a
partir dos registros encontrados sobre a frequência dos alunos e registros dos
professores, sendo que a escolha dos três entrevistados ocorreu a partir de facilidade de
comunicação e disponibilidade em participar da pesquisa.
Os dados foram coletados ocorreu por meio de entrevistas semi-estruturadas,
realizadas pelos pesquisadores, que objetivou identificar o uso de aulas práticas nas
aulas de ciências e onde eram feitas estas aulas. Assim como, identificar metodologias de
ensino que o professor utilizava em suas aulas e comentar sobre sua formação. Desta
forma, a entrevista continha as seguintes perguntas: Qual a sua formação? Você tem ou
tinha liberdade para ministrar aula prática? Como eram ou são as aulas de ciências? As
aulas práticas eram ou são feitas com uso de laboratório? Que beneficio teria o uso de
aulas práticas?
Foram coletados dados por meio de entrevista oral, assim essa ferramenta teve
uma importante responsabilidade nas conclusões e considerações finais da presente
pesquisa. Por isso, coube uma preocupação aos pesquisadores de como esses dados
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foram interpretados, bem como exposto no trabalho, já que uma entrevista ainda que
devidamente focada, ou seja, com o objeto bem definido assim como as questões e
cronograma das mesmas bem definidas, é impossível haver a neutralidade, tanto da parte
do entrevistado, quanto do entrevistador. Pois segundo Minayo:
A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através
dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores
sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez
que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores (...).
Nesse sentido, a entrevista, um termo bastante genérico, está sendo por nós
entendida como uma conversa a dois com propósitos bem definidos. Num
primeiro nível, essa técnica se caracteriza por uma comunicação verbal que
reforça a importância da linguagem e do significado da fala. Já, num outro
nível, serve como um meio de coleta de informações sobre um determinado
tema científico. (MINAYO, 2002: p.57)

Neste contexto, cabe ao entrevistador tentar ser de toda a forma possível neutro,
ainda que isso não seja possível, pois isso dará ao seu trabalho mais credibilidade.
Porém, essa neutralidade é ainda mais importante para o entrevistado, pois esse está
relatando, seja direta ou indiretamente, sua história.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os professores das décadas de 1970/1980 dois eram
habilitados para lecionar a disciplina de Ciências, enquanto nos anos atuais
todos são habilitados.
Pacca (1992) afirma que é importante à formação do professor para atuar em
determina área do conhecimento. Além disso, faz uma crítica aos cursos de atualização
de professores. Mas acreditamos que os cursos de atualização podem ser úteis para
preparar o docente para ministrar aulas práticas, sendo em laboratório ou em qualquer
outro ambiente. Este curso de formação inicial e continuada pode o ajudar a compreender
como utilizar esta modalidade didática nas aulas de Ciências.
A formação inicial docente é extremamente importante para a realização de aulas
práticas, pois provavelmente durante a formação inicial os docentes tiveram contato com
aulas práticas, o que sugere que potencialmente “foram preparadas pedagogicamente
para valorizar e implementar atividades práticas na escola, sendo maiores as
possibilidades de que as realizem” (ANDRADE; MASSABNI, 2011).
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Segundo Cunha (1995) um aluno se interessa mais em uma aula onde o professor,
conheça bem sua área, que se relacione bem com a turma e que utilize aulas expositivas
aliadas às aulas práticas para maior incentivo no processo ensino-aprendizagem, sendo
para isso importante à formação do docente.
Hoje em dia o ensino com utilização de aulas práticas está com grande defasagem,
sendo um problema que atinge principalmente os alunos, pois segundo Borges (1997) as
aulas práticas são um método para tornar a aprendizagem mais interessante, acessível e
motivadora aos alunos. A falta de realização e aulas práticas pode fazer com que o
interesse do aluno seja muito pequeno, diante de muito conhecimento. Assim, a sua
aprendizagem será reduzida de forma que não seja tão significante.
Um dos grandes motivos da não utilização de aulas práticas nos dias atuais é o
despreparo do professor, que não recebe em sua formação motivação que os ensinem
como fazer uso dessas aulas, e então como consequência o docente usa de modo
indevido o livro didático, como também a desvalorização governamental, como aborda
Bueno e Parode (2011).
A Segunda questão buscou saber se havia laboratório na Escola na década de
1970 e 1980, sendo que conforme os entrevistados não havia laboratório. Uma das
professoras mencionou que havia um espaço chamado de sala de Ciências, que seria
uma espécie daquilo que se conhece como laboratório hoje em dia. Porém, de acordo
com a mesma professora esta sala foi desativada por falta de espaço na escola. Já nos
anos atuais há um laboratório na escola, que contém oito bancadas fixas, 30 banquetas,
pia e água encanada e um autolabor em mal estado. Além disso, contém algumas
prateleiras com animais conservados em formol e alguns trabalhos produzidos pelos
alunos como, por exemplo, representações de células feitas de madeira.
A presença do Laboratório de Ciências na escola é algo muito importante, pois ele
é um ambiente significativo na aprendizagem, uma vez que permite os alunos associar
assuntos relacionados à teoria. Além disso, no ambiente escolar esse espaço possibilita a
visualização e a estruturação de conhecimentos científicos (WEISSMANN, 1998).
É importante salientar que a ausência de um laboratório na escola não é
justificativa para a não utilização de aulas práticas. A realização de práticas de laboratório,
não são necessários aparelhos e equipamentos caros e sofisticados, uma vez que é
possível utilizar materiais já existentes ou de baixo custo e de fácil acesso para a
realização de aulas práticas (PENTEADO; KOVALICZN, 2008).
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Apesar de atualmente estarem sendo implantados na maioria das escolas,
laboratórios, como por exemplo, de informáticas, de química, de ciências, muito
professores não sabem utilizar estes recursos e consequentemente não sabe trabalhar
dentro de um laboratório. Assim sendo, nesta situação este espaço se torna inútil como
argumenta Bueno e Parode (2011), sendo muito importante a implementação de medidas
que visem a utilização destes recursos. Para que assim, seja possível, conforme Borges
(2002) despertar o interesse e curiosidade dos estudantes, quando observado a prática
poderá comparar com a teoria aprendida em sala de aula.
Em seguida, perguntamos aos professores se eles utilizavam o laboratório. Dentre
os professores da década de 1970/1980 todos utilizavam a sala de Ciências e entre os
três professores atuais apenas um o utiliza o laboratório. Os demais professores alegaram
não ter tempo para o uso do laboratório pelo fato de a aula ser de apenas 45 minutos.
Assim, o tempo de levar uma turma até o laboratório, preparar a experiência, explicá-la,
arrumar o laboratório e voltar para a sala de aula, talvez ultrapasse o horário de aula.
Outro ponto negativo para realizar tal aula, ressaltado por um dos professores
entrevistado, diz respeito a uma situação um pouco mais complexa que o sugerido no
campo teórico, pois as dificuldades não estão somente na vontade do professor ou na
falta de local e materiais adequados. Certas dificuldades surgem com a má vontade da
administração da escola, pois essa, dependendo do seu gestor, não apoia tais aulas e,
com pequenas atitudes e restrições no cotidiano fazem as dificuldades aumentarem. É
importante ressaltar que esse desgaste sofrido pelo professor não ocorre do dia para
noite, ou seja, ele vê suas intenções sendo atrofiada dia após dia.
As dificuldades listadas pelos professores para a realização de aulas práticas
costumam ser muitas, sendo as mais comuns a insuficiência de tempo para a preparação
do material a ser utilizado durante a atividade, a ausência de segurança em manter os
alunos organizados, limitação de conhecimento para organizar experiências, além da
inexistência de equipamentos e instalações adequadas para o desenvolvimento da aula
(KRASILCHIK, 2012).
Ao perguntarmos como eram ou são as aulas de Ciências podemos observar que
todos os professores entrevistados das décadas de 1970 e 1980 faziam o uso das aulas
práticas, sem uso de laboratório. Um dos entrevistados citou que “[...] não faz sentido
estudar botânica dentro de uma sala de aula [...]”, sendo que ele quis dizer que não
precisa desenhar uma folha, uma árvore ou uma flor no quadro, você pode vê-la e tocá-la
no campo, por meio de uma aula prática.
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Já nos anos atuais dos três professores, dois fazem o uso de aulas práticas. Um
deles não utiliza o laboratório, mas diz que consegue trazer algumas aulas práticas para
dentro da sala de aula, fazendo experimentos fáceis com materiais trazidos de sua casa.
O professor que não faz uso de aulas práticas alega que o ensino “tradicional”, ou seja,
livro didático, quadro, e avaliação, se tornam mais confortáveis.
Quando perguntamos se as aulas práticas tinham importância, todos afirmaram
que sim, tanto das décadas de 1970/1980, quando dos dias atuais. Os professores das
décadas de 1970 e 1980 afirmaram que a principal importância das aulas práticas que
estas auxiliam na compreensão do conteúdo. Já os professores dos anos atuais
afirmaram que estas aulas auxiliam a relacionar o conteúdo com a prática.
As aulas práticas podem ajudar no desenvolvimento dos conceitos científicos, além
de permitirem que os alunos aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como
desenvolver soluções para problemas complexos (LUNETA, 1991). Além disso, as aulas
práticas podem gerar no aluno o incentivo para discutir o assunto aprendido.
Para que estas aulas sejam atrativas aos alunos, elas necessitam de algo questionador e
motivador para que haja uma interação entre alunos e professores. Acreditamos que a melhor
maneira de fazer o aluno pensar é por uma aula interativa, ou seja, uma aula com experiência,
onde o aluno irá fazer o experimento, e irá questionar sobre o acontecido. Logo, o esperado é que
o estudante não tenha aprendizagem mecânica, mas apresente indícios de aprendizagem
significativa.

Quando executadas de forma correta as aulas práticas causam ainda “inquietações
e reflexões que instigam os alunos e, principalmente, ampliam e/ou modificam as
explicações iniciais para os fatos e fenômenos” (FALA et al., 2010). Com isso, propiciam
que os alunos sejam capazes de raciocinar, buscar conhecimentos, e refletir mais sobre
os fenômenos ocorridos (TERRAZAN et al.; 2003).
Acreditamos ainda, que as aulas práticas no ensino de Ciências têm um papel
fundamental no processo de abrir caminho para a alfabetização científica nas escolas. A
alfabetização científica tem a função de potencializar alternativas comprometidas com o
processo educacional (CHASSOT, 2003), propiciando para os alunos a autonomia para a
construção dos conhecimentos e a motivação para ações conscientes (LIMA; GARCIA,
2011).
Alguns professores apresentaram situações para os problemas que inviabilizam a
realização de aulas prática, um deles é a falta de um laboratorista. A escola não tem
laboratorista e tanto os professores atuais, quanto os professores das décadas passadas,
ressaltaram a importância da presença desse profissional. Além desse problema, os
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professores atuais alegam também a falta de tempo como empecilho para a realização
destas aulas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cientes da importância das aulas práticas aplicadas no ensino, somos levados a
perceber a existência de vários fatores que atrofiam a aplicação de tal aula, fatores esses
que abrangem não somente o espaço físico direcionado para aula, mas também as
relações pessoais. Pois quando pensamos em aulas práticas e nas dificuldades de aplicálas logo pensamos que tais dificuldades serão advindas apenas da falta de materiais e
espaço físico adequado, bem como a falta de preparo do professor. Devemos também
ressaltar, que todos os professores entrevistados afirmaram ser importante a aplicação de
tais aulas, porém nem todos eles às aplicam. Dessa forma, podemos perceber uma
divergência entre o discurso e a aplicação, ou até mesmo uma defasagem na
compreensão teórica conceitual de aulas práticas. E por fim, verificamos que as aulas
práticas parecem ter sido mais comum no passado, apesar de na época não haver um
espaço adequado para essa atividade.
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Resumo: Este trabalho relata a pesquisa, realizada em três escolas municipais de Araranguá/SC, que
buscou analisar a participação no processo de gestão escolar na visão dos pais/responsáveis. Definimos
como objetivo geral: analisar a participação dos pais/responsáveis na gestão escolar das escolas do
município em questão. Para atingirmos os objetivos utilizamos como recursos metodológicos: o PPP e o RE
das escolas pesquisadas e entrevistas semiestruturadas com os pesquisados. Para análise de dados foram
tomadas as seguintes categorias: frequência dos pais/responsáveis na escola, situações que os levam à
escola, visão dos pais/responsáveis sobre a participação na Associação de Pais e Professores-APP,
participação no Conselho Escolar-CE, no Conselho de Classe-CC, participação na elaboração do Projeto
Político Pedagógico-PPP e no Regimento Escolar e comentários sobre a escola. Os documentos das
escolas analisados (PPP e RE) contemplam a participação dos pais/responsáveis, seja de forma direta ou
representativa, que corresponde à legislação vigente, especialmente, à Resolução 4/2010 (BRASIL, 2010) e
ao sentido de participação que destacamos neste trabalho. A participação dos pais/responsáveis expressa
nas entrevistas, no entanto, se restringe ao fato de trazer, buscar os filhos na escola, ou serem chamados,
esporadicamente, na escola, não se traduzindo em discussão e tomada de decisões de situações que
envolvem o trabalho e a proposta da escola.
Palavras-Chave: Gestão escolar. Participação. Pais/responsáveis. Canais de participação.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho se insere no projeto de pesquisa, em desenvolvimento, desde 2011,
pelo FORGESB, Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Gestão e Formação na Educação
Básica, que vem buscando compreender as perspectivas de gestão democrática no
sistema municipal de ensino de Araranguá/SC. Especificamente, refere-se ao estudo
realizado, nas suas três maiores escolas, relativo à visão dos pais/responsáveis sobre a
participação na gestão escolar. Propósito que atingimos a partir da análise da participação
dos pais/responsáveis expressas no PPP (Projeto Político Pedagógico) e RE (Regimento
Escolar); do conhecimento da visão dos pais/responsáveis sobre sua participação na
gestão das escolas em que seus filhos estudam e da interface da visão dos
pais/responsáveis sobre a participação na gestão escolar com o que expressam PPP e
RE das escolas pesquisadas neste sentido.
Na análise dos dados, tomamos como referência teórica as perspectivas de
participação e os canais que, na gestão escolar, favorecem a participação dos pais na
discussão e tomada de decisões no que se refere à proposta curricular e pedagógica da
instituição escolar.
Concebemos, com Demo (1999, p. 18), que a participação é processo “em
constante vir-a-ser, sempre se fazendo. [...] é em essência autopromoção e existe
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enquanto conquista processual”, exigindo consciência crítica da realidade social e
reflexão sobre as ações que dizem respeito ao ato de participar.
Não se participa apenas quando permitido, é necessário lutar por espaços de
participação, garantindo e conquistando os direitos como cidadão participativo. “Apesar de
a participação ser uma necessidade básica, o homem não nasce sabendo participar. [...]
A participação é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa” (BORDENAVE, 1986, p.
46).
Para Bordignom e Gracindo (2004, p. 171), a participação “requer o sentido da
construção de algo que pertence a todos e que tem diretamente a ver com a qualidade de
vida de cada um, seja no sentido da realização pessoal, seja pelos benefícios sociais que
dela advém”.
A participação é a condição para o exercício da democracia, cuja intensidade e
efetividade se constituem na medida em que as pessoas se insiram na discussão, tomada
de decisões e execução das ações da escola. Por isso, conforme Gutierrez e Catani
(2008, p. 74), “é necessário praticar constantemente o exercício da participação em todos
os seus sentidos”, buscando “construir comunicativamente o consenso pelo diálogo com
todos os envolvidos”.
Desse modo, a escola precisa criar formas que garantam a participação dos seus
principais agentes sociais na gestão escolar, particularmente, os pais/responsáveis.
Para Libâneo (2003, p. 144), os pais/responsáveis podem participar da gestão
escolar, prioritariamente, pelo Conselho Escolar (CE) e pela Associação de Pais e
Professores, acompanhando e controlando a qualidade dos serviços educacionais
oferecidos. Além disso, podem participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico
(PPP)/Regimento Escolar (RE) e Conselho de Classe (CC).
O Conselho Escolar ou Conselho Deliberativo, denominação adotada pelo Sistema
Estadual de Ensino Santa Catarina, constituído por representantes de professores,
pais/responsáveis, alunos e funcionários da escola, eleitos democraticamente, também se
configura como espaço de participação com a incumbência de analisar e discutir as
questões políticas e pedagógicas da escola e tomar decisões coletivas a respeito.
(SANTA CATARINA, 2008). É, portanto, conforme Paro (2004, p. 12) “um instrumento que
existe e precisa ser aperfeiçoado com vistas a que se torne o embrião de uma verdadeira
gestão colegiada que esteja articulada com os interesses populares da escola”,
objetivando “democratizar as relações de poder na instituição escolar”. Assim sendo, é
órgão representativo, consultivo, deliberativo e fiscal nos aspectos pedagógicos,
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administrativos e financeiros, que abre possibilidades para que as decisões, a respeito da
organização e do funcionamento da escola, sejam discutidas e refletidas por seus
principais interessados.
A potencialidade democrática do PPP e do RE pode se fortalecer com uma APP
também democrática, na qualidade de órgão de representação da comunidade, pais e
professores, livre da histórica condição de tutela do poder oficial. Isto é, uma APP
caracterizada por uma participação que garanta aos seus participantes “o direito de vez e
voz nas deliberações do cidadão e da cidadã na gestão democrática, deve ir além da
simples integração e conduzir à legitimação da participação representativa de caráter
político”. (SANTA CATARINA, 2008, p. 22). Desse modo, a APP adquire o poder de
participar, pelo debate, da gestão democrática escolar, contribuindo para modificar o dia a
dia autoritário e fechado ainda persistente em nossas escolas.
O PPP e RE, na visão democrática participativa, constituem-se, então, canais de
participação da escola, como também documentos basilares e de normatização que
expressam sua identidade e organização.
De acordo com a Resolução 4/2010, o PPP “representa mais do que um
documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de
qualidade social”. Do mesmo modo, a referida resolução estabelece que o RE deve ser
“discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos”. (BRASIL, 2010, p.
1).
A escola, que constrói esses documentos com a participação da comunidade
escolar, produz sua própria autonomia, contribuindo “para o exercício da democratização
dos espaços públicos”. (SOUZA; CORRÊA, 2002, p. 60).
O Conselho Escolar, conforme Dalben (1994, p. 16), “é uma das instâncias
formalmente instituídas na escola, responsável pelo processo coletivo da avaliação da
aprendizagem do aluno.” Mesmo sendo um mecanismo de participação prescritiva e
burocrática, contraditoriamente, tem se revelado um dos únicos espaços da escola em
que pode se ter diálogo sobre o processo ensino aprendizagem, diz o autor.
Tradicionalmente, participam desse colegiado professores e equipe escolar. Todavia, a
Lei Complementar nº 170/1998 que dispõe sobre o Sistema de Ensino do Estado de
Santa Catarina (SANTA CATARINA, 1998), aponta que se deve organizar conselhos de
classe participativos, envolvendo também alunos e pais na discussão e definição de
alternativas para a melhoria do processo ensino aprendizagem.

110

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

2 METODOLOGIA
O presente trabalho, como dito anteriormente, buscou analisar a participação
relativa à gestão escolar na visão dos pais/responsáveis das três maiores escolas da rede
municipal de ensino de Araranguá/SC. Para tal, tomou como recursos metodológicos para
a coleta de dados o PPP/RE das escolas e entrevistas semiestruturadas com
pais/responsáveis.
A análise documental do PPP/RE das escolas foi encaminhada no sentido de
apreender a perspectiva e os canais de participação da gestão escolar, expressos nesses
documentos, em especial, no que concerne à participação aos pais/responsáveis.
A entrevista com os pais/responsáveis pautou-se em questões relativas à
frequência destes na escola; situações que os levam à instituição escolar; participação
dos pais/responsáveis na elaboração do PPP/RE; participação na APP, participação no
CE, no CC, entre outras. Os dados originários das entrevistas passaram pelo confronto
com as informações expressas na análise do PPP/RE, tendo como base o referencial
teórico.
Importa salientar, que dada à dificuldade do contato com os pais/responsáveis, por
seus compromissos de trabalho, optamos por entrevistar os que conseguimos contatar no
horário de entrada das aulas e se dispuseram a participar da pesquisa. Então, os nove
pais/responsáveis que se pretendia entrevistar por escola, considerando três deles para
cada nível de ensino oferecido (Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais e
finais), o que totalizaria vinte e sete, ficaram reduzidos a dezenove: seis na Escola A1,
sete na Escola A2 e seis na Escola A3, utilizamos tal identificação para resguardar a
privacidade das escolas.
Passamos, na sequência, à apresentação e discussão dos resultados obtidos no
percurso metodológico empreendido.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste segmento, apresentamos e discutimos os dados que emergiram da análise
dos documentos escolares (PPP/RE) e das entrevistas com pais/responsáveis.
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4.1 Análise do PPP e RE das escolas
No PPP das escolas pesquisadas o item participação da comunidade/pais é o que
mais

se

evidencia,

seja

diretamente

(CC/assembleias),

ou

indiretamente

por

representação (APP), especialmente, no que concerne a sua elaboração, como sintetiza o
PPP da Escola A2: “O projeto Político Pedagógico é um trabalho elaborado pelo corpo
docente e discente, pais e APP, que reúne todo o histórico da comunidade escolar” (p.
04). Posto dessa forma, o texto do PPP das escolas reafirma a recomendação da
Resolução 4/2010 de que este dispositivo deve ser “um dos meios de viabilizar a escola
democrática...” (BRASIL, 2010, p. 1) e reforça a posição de Souza e Corrêa (2002) sobre
a democratização dos espaços públicos.
Importa salientar, que o CE, como canal de participação na gestão escolar, não
aparece mencionado no PPP das escolas pesquisadas.
Outro item que também se destaca é a articulação/integração/promoção escolafamília-comunidade. O ranço dessa estratégia deixado pelo texto e vivência da Lei nº
5.692/71 (BRASIL, 1971), vigente no regime militar (1964-1984), acrescido à ausência
conceitual do termo participação no PPP das escolas instiga-nos a perguntar: como essa
articulação se configura na prática das escolas? Restringe-se à participação de
pais/responsáveis
comparecimento

em
a

eventos

reuniões

comemorativos,

informativas,

festas

colaboração

de

confraternização,

financeira,

entre

outros

acontecimentos do gênero, como nos chamam a atenção Gutierrez e Catani (2008)?
Além das indicações apontadas, o PPP das escolas refere-se à importância da
conscientização dos pais sobre sua participação na escola. A ausência de definição do
termo no documento em apreço incita-nos a também questionar: de que participação e
conscientização se falam/promovem?
Em certa medida, o texto do RE das escolas reprisa os dados obtidos no PPP,
acrescido apenas da menção de que este deve ser informado aos pais/responsáveis.
Tendo-se nos dois documentos a referência sobre a participação desses atores na sua
construção, a mencionada expressão soa contraditória, visto que se os pais/responsáveis
fazem/tomam parte, a necessidade de serem informados, não se justifica, pois quando se
tem/toma parte em determinada situação ou acontecimento, se tem informação e
conhecimento (BORDENAVE, 1986).
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4.2 Análise da visão de participação dos pais na escola
Pelas entrevistas, apreendemos a visão de participação dos pais/responsáveis na
gestão

escolar

no

diálogo

sobre

frequência/situações

com

vêm

à

escola

e

conhecimento/inserção na APP, no PPP/RE, CE e CC.
A maioria dos pais/responsáveis diz dirigir-se à escola por vontade própria, mais
para levar ou buscar os filhos. Outras situações que os levam à unidade escolar são
reuniões/assembleias, datas comemorativas ou eventos festivos; pedido da direção ou
professor; problema com o filho (indisciplina/nota); matrícula ou dúvida sobre a escola. A
participação no CC e na APP, indicado por um pai/responsável que faz parte da diretoria
da APP, mencionada apenas uma vez, também foram citadas como situações que
demandam a ida dos pais à escola. Tais situações caracterizam o que se poderia
designar de participação passiva que não transcende ao fazer parte (BORDENAVE,
1983), exceção que poderia ser atribuída a reúniões/assembleias, participação no CC e
APP, se tais espaços se constituíssem em possibilidades de discussão e tomada coletiva
de decisões nos quais os pais/responsáveis tenham vez e voz ativas, o que não se
configura, conforme a fala dos pais.
A APP é conhecida de boa parte dos pesquisados, cuja função é por igual
proporção desconhecida. Os poucos, que se pronunciaram a respeito, atribuíram à
entidade a incumbência de administrar o dinheiro arrecadado, fiscalizar as ações da
escola ou promover a união/comunicação entre pais e professores. Tais atribuições, por
certo, contribuem para o caráter democrático da APP como espaço para o controle dos
serviços públicos, neste caso a escola, por parte da sociedade civil. Considerando que
parte significativa dos entrevistados diz não participar da APP, suspeitamos da forma
como essas atribuições se efetivam na prática das escolas, uma vez que esta associação,
em muitos casos, tem sido historicamente utilizada para referendar ações centralizadas
pelos diretores escolares.
Pelos dados, vê-se um órgão enfraquecido em termos de participação dos pais,
que poderiam, com os professores, controlar a gestão financeira e pedagógica da escola,
exercendo o “direito de vez e voz nas deliberações”, indo “além da simples integração”.
(SANTA CATARINA, 2008, p.1).
O CE é um colegiado, que também a maioria dos pais/responsáveis já ouviu falar,
mas dele não participam, justificando que não participam por não serem convidados ou
informados a respeito.
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Quando perguntado aos pais/responsáveis qual a função que o CE possuía apenas
dois deles se referiram à função de fiscalizar a escola e outro a ajudar os alunos.
A baixa participação dos pais/responsáveis no CE, no discurso deles mesmos,
reafirna o que Paro (2004, p. 44) denuncia: “o próprio conselho de escola, instituído
presumivelmente para esse fim, mostra-se, na maioria das vezes, totalmente inoperante,
mergulhado numa estrutura avessa à participação e ao exercício da cidadania."
Em todas as escolas pesquisadas consta o Conselho de Classe no PPP,
mencionando a participação dos pais/responsáveis por meio de representação. Embora a
grande maioria tenha ouvido falar deste colegiado, a metade dos pais/responsáveis
afirmou não participar. No discurso dos pais/responsáveis prevaleceu que o CC tem por
função avaliar o aluno, o que converge com a posição de Dalben (1994, p.16) de que este
colegiado é uma das “instâncias formalmente instituídas na escola, responsável pelo
processo coletivo da avaliação da aprendizagem do aluno”.
Sobre o PPP, a maioria dos pais/responsáveis afirmou não ter ouvido falar deste
documento. Um pai/responsável quando perguntado sobre a participação na construção
do PPP, nos revelou que “é feito pelos professores, organizado com eles, depois na
assembleia é passado o PPP para os pais, as normas, funções, mas os pais participar,
não.” (ESCOLA A1, Entrevistado 4). ETal revelação contrapõe-se à ideia de que este
documento é construído por meio da ação coletiva, que “contribui para o exercício da
democratização dos espaços públicos” (SOUZA; CORRÊA, 2002, p. 60).
Situação semelhante ocorre com o RE, cuja maioria dos pais/responsáveis afirma
não ter ouvido falar deste documento. Dos que dele têm alguma informação, disseram
não ter participado da sua construção. Um pai/responsável apontou que o PPP fica na
parte administrativa da escola, não é passado para os pais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os documentos das escolas analisados (PPP e RE) contemplam a participação dos
pais/responsáveis, seja de forma direta ou representativa. O que corresponde à legislação
vigente, especialmente, à Resolução 4/2010 (BRASIL, 2010) e ao sentido de participação
que destacamos neste trabalho. Ou seja: “[•] requer o sentido da construção de algo que
pertence a todos e que tem diretamente a ver com a qualidade de vida de cada um, seja
no sentido da realização pessoal, seja pelos benefícios sociais que dela advém.”
(BORDIGNOM; GRACINDO, 2004, p. 171).
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A participação dos pais/responsáveis expressa nas entrevistas restringe-se ao fato
de trazer e/ou buscar os filhos na escola, ou ainda serem chamados, esporadicamente na
unidade escolar, não se traduzindo em discussão e tomada de decisões de situações que
envolvem o trabalho e a proposta da escola. Este fato se reafirma pela falta de
participação dos pais/responsáveis na elaboração do PPP e do RE. Além disso, estes
manifestaram desconhecer o CE, que, inclusive, não consta no texto dos documentos
citados. A participação dos pais/responsáveis expressa nos documentos (PPP/RE)
contrapõe-se à fala dos entrevistados, que nos revelou a fraca participação destes atores
no contexto escolar, permitindo nos perguntar se a participação dos pais/responsáveis
realmente existe na prática? Com que intensidade? A escola da oportunidade para que
exista esta participação de fato? O que se pode apreender é que nos contextos escolares
investigados, os pais/responsáveis sequer são informados acerca do PPP e do RE, visto
que a grande maioria dos pesquisados não conseguiu tecer comentários a respeito destes
dispositivos. Evidentemente, por não termos previsto no projeto de pesquisa, em função
do tempo, acompanhar a dinâmica da gestão das escolas, não podemos tecer
considerações acerca dos condicionantes institucionais internos e externos, que
respondem pela frágil participação dos pais na gestão das escolas pesquisadas conforme
os dados descritos anteriormente. Vale ressaltar, que durante as entrevistas os
pais/responsáveis demonstraram seu ressentimento pela fraca participação na escola.
Tomaram a pesquisa por nós realizada como um espaço para expressar suas
insatisfações e desejo de participar da vida da escola com maior intensidade. Enfim,
percebemos que, na maioria dos pais/responsáveis, persiste a vontade de fazer parte da
escola.
Talvez, o que falta é a comunicação; a escola abrir realmente os espaços de
participação aos seus atores sociais; articular-se com as famílias para desencadear um
efetivo processo de participação para que todos aprendam por este e neste exercício,
posto que não se nasce sabendo participar; se aprende participando. (BORDENAVE,
1986). Importa salientar que os dados obtidos na pesquisa descrita neste trabalho serão
discutidos com os gestores das escolas pesquisadas em razão de sua inserção no projeto
“Perspectivas de gestão democrática na rede municipal de ensino do extremo sul
catarinense, pós LDB nº. 9.394/96” em desenvolvimento pelo FORGESB desde 2011, do
qual a autora deste trabalho participa. E que tem o compromisso ético com a pesquisa
enquanto espaço de discussão e aprendizagem para pesquisadores e pesquisados.
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Resumo: Com base em estudos desenvolvidos durante a Disciplina de Gestão Escolar e Educação Básica
do Curso de Pós-Graduação em Educação (Mestrado) da Universidade do extremo Sul Catarinense
(UNESC) desenvolvemos o presente artigo que tem por objetivo refletir sobre a gestão escolar, a partir do
filme Escritores da Liberdade (2007). O cinema nos proporcionou à luz do aporte teórico que nos
ofereceram Paro (1992) e Demo (2001), a formulação de novos questionamentos e discussões. Ressalta-se
o debate que envolve a relação presente entre o contexto social em que as escolas encontram-se inseridas
e o trabalho da gestão frente a este contexto, principalmente no que diz respeito à participação da
comunidade nas decisões tomadas pela escola. Paro (1992) destaca os condicionantes internos e externos
presentes na relação entre escola e comunidade que determinam uma maior ou menor participação das
famílias no ambiente escolar. Demo (2001) nos apresenta os canais e instrumentos de participação que
podem levar a uma tomada de consciência por parte da sociedade civil, destacando a importância e
relevância desta participação nas mais diversas práticas sociais. Como instrumento mediador desta
discussão, evidenciamos a riqueza do cinema na formulação do debate e a contribuição positiva deste
instrumento na compreensão das inter-relações desencadeadas entre comunidade, gestão, escola e
educação.
Palavras-Chave: Gestão Democrática. Contexto social. Participação. Cinema.

1 INTRODUÇÃO
Parece contraditório compreender uma gestão democrática escolar que não
suponha a participação da comunidade como parte do seu processo. Porém, por mais
equivocado que nos possa parecer, a questão da restrição da participação a um dado
público na democratização das relações necessita tempo e muita discussão/reflexão para
ser resolvida. Desta forma, pensar a gestão democrática nos leva a pensar a participação
da comunidade no contexto da gestão escolar e o reconhecimento desta mesma
participação nos diversos processos decisórios estabelecidos socialmente. Segundo Paro
(2001), a participação da comunidade na escola é um caminho que se faz ao caminhar,
assim como todo processo democrático.
Torna-se fundamental que possamos refletir a respeito dos obstáculos e
potencialidades que a realidade apresenta para a ação, buscando qualificar este
processo. Nota-se, no entanto, que a participação da família tem sido negligenciada por
parte das equipes gestoras das unidades escolares, visto que a estas se atribuem apenas
a função de cumprimento de determinações e execução de tarefas, suprimindo o caráter
democrático deste processo enquanto partilha do poder e tomada de decisões. Uma série
de obstáculos se coloca para a real efetivação da participação da comunidade na gestão
da escola.
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O primeiro requisito a ser discutido está na apropriação por parte da comunidade e
da escola sobre a relevância e a necessidade dessa participação, fazendo com que
ganhe sentido a luta por esta causa. Paro (2001) nos aponta que a maior evidência da
imprescindibilidade da participação popular nas instâncias onde se dá o oferecimento de
serviço pelo Estado, parece estar na constatação da fragilidade de nossa democracia
liberal. Restringindo a participação da grande maioria da população ao momento do voto,
priva-a de processos que, durante os anos de mandato, permitiriam o controle das ações
dos governantes no sentido de atender aos interesses das camadas populares. Demo
(2001, p. 65) deixa claro que “um dos signos da pobreza política é certamente a falta de
discernimento crítico quanto aos deveres do Estado frente à população, o que funda as
manobras de manipulação de toda a sorte por parte dos donos do poder”.
A educação não é um favor proveniente dos órgãos públicos. Antes de tudo, é
direito da população que precisa ser urdido de forma organizada. Nesse sentido, o
presente artigo tem por objetivo refletir acerca da Gestão Escolar, a partir do filme
Escritores da Liberdade (2007), em que buscamos enfatizar a importância da participação
efetiva da comunidade na gestão escolar para que esta ganhe autonomia em relação aos
interesses representados pelo Estado.
2 METODOLOGIA
O artigo é fruto de trabalho desenvolvido na Disciplina de Gestão Democrática e
Educação Básica do Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado, da
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), referente ao primeiro semestre de
2014. Inicialmente, foi realizada a pesquisa e o estudo de autores da área da gestão da
educação que abordavam o tema participação da comunidade na gestão escolar.
Dentre os autores reconhecidos no campo educacional, destacamos os estudos de
Paro (1992) e (2001) que tratam dos condicionantes internos e externos presentes na
relação entre escola e comunidade, que determinam uma maior ou menor participação
das famílias no ambiente escolar. Outro autor, Demo (2001), nos apresenta os canais e
instrumentos de participação que podem favorecer à tomada de consciência por parte da
sociedade civil, destacando a importância e relevância desta participação nas diversas
práticas sociais.
Posteriormente, realizamos a análise do filme Escritores da Liberdade (2007) com
base no referencial teórico, em que se buscou refletir as inter-relações existentes entre o
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contexto social e suas implicações para a participação da comunidade na gestão escolar.
Tomamos por referência as cenas que relatam a história dos alunos da turma 203 do
Colégio Wilson.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O filme Escritores da Liberdade (2007) foi inspirado em fatos reais com base na
obra O diário dos escritores da liberdade, produzido pela classe 203 do Colégio Wilson da
cidade de Long Beach, Califórnia. A história traz em seu contexto, a revolta civil marcada
pelo acirramento das lutas de gangues no início dos anos 1990 no Estado americano. Um
dos acontecimentos marcantes desse período foi o caso de Rodney King, um motorista
negro que foi brutalmente agredido por policiais brancos de Los Angeles durante uma
abordagem de trânsito. Após o julgamento do caso, os polícias brancos envolvidos neste
ato violento, foram inocentados. A absolvição dos policiais provocou uma das maiores
ondas de violência norte-americanas, acirrando a disputa entre raças, acentuadas pelo
sentimento de injustiça e segregação social.
Neste contexto social, o Colégio Wilson, por meio da implementação do programa
de integração voluntária, passou a receber estudantes dos diversos tipos de raças
(negros, asiáticos, cambojanos, entre outros). Esses jovens, envolvidos com o movimento
de gangues passam a compor a turma 203. O acolhimento desses alunos, moradores das
regiões periféricas da cidade de Long Beach, gerava por parte da gestão e dos
professores certo descontentamento e rejeição. Saindo do espaço de comodidade, ambos
são desafiados a encarar uma nova realidade. Um cenário repleto de lembranças injustas,
de memórias negativas, marcado pela diferença e segregação, pelo inconformismo e pelo
medo.
Neste artigo, tomamos com principal ponto de análise, como mencionado
anteriormente, as inter-relações existentes entre a escola e o contexto social e as
implicações deste processo para a participação da comunidade na gestão escolar, visto
que no enredo da história do filme se evidencia a forma como a comunidade é julgada e
discriminada pela equipe gestora da escola.
Na análise do filme sobre a participação da comunidade na escola, emergiram os
seguintes questionamentos: como criar condições para a participação da família na escola
se nem os alunos se sentiam incluídos no Colégio Wilson? Como esperar a participação
da família, se esta se encontrava envolvida num contexto segregado e marginalizado, em
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que sair de casa representava risco de vida para as pessoas? Como entender a família
enquanto agente participativo na gestão, se para os pais, a escola não demonstra sentido
nenhum na vida dos seus filhos?
Impossível esperar a participação da família em um contexto tão desolador, no qual
a equipe gestora não se mostra interessada pela participação dos pais na escola, uma
vez que também considera dispensável a presença dos jovens alunos na instituição. Eis
aí um dos fortes óbices à participação da comunidade, segundo Demo (2001, p. 54) para
quem o “difícil é associar-se, organizar-se, mobilizar-se, onde não se forja a consciência
mínima de que a pobreza não é sina, nem marca religiosa, mas produto de um processo
histórico opressor”.
Nos estudos de Paro (1992) também encontramos elementos significativos que nos
ajudam a compreender o processo de participação da comunidade na escola. O autor
identifica certos obstáculos e potencialidades para a participação da comunidade no
processo de gestão escolar, que podem se fazer presentes tanto no interior da escola,
como na comunidade que dela se serve
Segundo Paro (1992) os condicionantes imediatos que permeiam, internamente, a
unidade

escolar

são:

condicionantes

materiais,

condicionantes

institucionais,

condicionantes político-sociais e condicionantes ideológicos. Os condicionantes externos,
que partem da comunidade para a escola, compreendem os de ordem econômico-sociais,
culturais e institucionais.
Alguns desses condicionantes apresentam-se de forma clara nas relações
representadas no filme em questão. Destacamos, inicialmente, o condicionante
institucional apontado por Paro (1992), que se relacionam com a postura assumida pelos
gestores que pode maximizar ou minimizar a participação da família na escola. O papel
de autoridade assumido pela equipe gestora no Colégio Wilson evidencia-se enquanto
obstáculo na relação entre escola e comunidade, dificultando ainda mais o processo de
democratização e partilha do poder. Paro (1992, p. 262) destaca:
Diante da atual organização formal da escola pública, podemos constatar o
caráter hierárquico da distribuição da autoridade, que visa a estabelecer
relações verticais, de mando e submissão, em prejuízo de relações
horizontais, favoráveis ao envolvimento democrático e participativo (PARO,
1992, p.262).

O envolvimento de professores e alunos no processo de tomada de decisões é
desqualificado ao analisar o posicionamento da gestão. Os superiores ditam as regras e
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os demais envolvidos tem por função acatá-las. As ações partem por um lado da tomada
de decisões da escola e por outro pela reação de professores e alunos frente às
imposições. Demo (2001, p.18 e 19) nos diz que
A sociedade organiza-se através de polarizações hierárquicas,
predominando a postura de cima para baixo. [...] Não existe algo
preexistente, como se fora um espaço onde predominasse naturalmente a
participação. Se isso encontrarmos, não foi porque preexistia, mas porque
se conquistou (DEMO, 2001, p.18 e 19).

Partindo deste condicionante, analisamos um segundo muito presente e marcante
no decorrer da história do filme. Ao tratar dos condicionantes internos à escola, Paro
(1992) menciona o condicionante ideológico presente nos espaços escolares que se
configura como a forma com que a instituição escolar vê e compreende a comunidade.
Segundo o autor, existem crenças sedimentadas historicamente em cada pessoa e que
movem seu agir, seu pensar e seu se relacionar. A escola, ao julgar e generalizar os
alunos enquanto pessoas desinteressadas, agressivas e bagunceiras, acaba por refletir
em suas atitudes esse mesmo preconceito, fazendo com que o envolvimento entre escola
e aluno seja dispensado e a participação neste espaço negada.
De um modo ou de outro, prevalece a impressão de que os usuários, por
sua condição econômica e cultural, precisam ser tutelados, como se lhes
faltasse algo para serem considerados cidadãos por inteiro. Esse
comportamento se reproduz também no processo pedagógico em sala de
aula, onde a criança é encarada não como sujeito da educação, mas como
obstáculo que impede que esta se realize. (PARO, 2001, p. 265).

Consideramos que este aspecto é relevante para a nossa análise e reflexão. Não
existia interesse por parte do Colégio Wilson em abrir espaço para a comunidade, por que
não era reconhecida a importância dos alunos e pais no âmbito escolar. A gestão se
colocava como uma instituição superior em relação ao grupo de alunos da integração
voluntária e isso acabava por impedir, de forma evidente, a atuação dos mesmos e dos
pais nos espaços de decisão.
Uma das cenas do filme em que se torna visível a falta do comprometimento da
equipe gestora quanto à educação dos alunos da turma 203, é retratada no momento da
realização da reunião de pais no Colégio Wilson. Era de se esperar que os pais dos
alunos da turma em questão não comparecessem à reunião pela forma como os filhos
eram tratados como estudantes. Embora houvesse abertura por parte da escola em
receber os pais, os espaços se reduziam a meros formalismos e a simples transferência
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de informações. Segundo Paro (2001, p. 48), tal postura adotada pela gestão, perpassada
pelo autoritarismo, “[...] dificilmente permitirá que a comunidade aí se faça presente para
participar autonomamente de relações democráticas”.
Desse modo, o desinteresse por parte da gestão em promover práticas
participativas incluindo a comunidade no contexto escolar, torna-se um interesse quando
o que se almeja é a garantia do poder, ou seja, a liderança sob a ignorância do pobre, do
oprimido pelo contexto social. Conforme Demo (2001), isso ocorre, pois se teme que a
divisão de privilégios possa implicar na conscientização dos desprivilegiados, tornando-se
um obstáculo para aqueles que detêm a autoridade. Uma vez que, é mais fácil “explorar o
trabalhador desqualificado”, “tutelar a massa indefesa e empurrada ao conformismo”,
“manipular o professor leigo e desorganizado”. (DEMO, 2001, p. 54).
Desse modo, vimos que são muitos e diversos os aspectos que precisam ser
discutidos e analisados para que possamos efetivamente garantir a participação da
comunidade na educação de nossos alunos. Uma participação que não fique restrita a
simples tarefas de execução ou pensada em favor de um pequeno grupo de pessoas,
mas que possa realmente organizar-se em favor da transformação social comprometida
com a formação de cidadãos mais livres, autônomos e participativos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como instrumento mediador desta discussão, evidenciamos a riqueza do cinema
na formulação do debate e a contribuição positiva deste instrumento na compreensão das
inter-relações desencadeadas entre comunidade, gestão, escola e educação. Ao
analisarmos o filme em apreço, nos demos conta das inúmeras implicações apresentadas
de forma imediata no que diz respeito à participação da comunidade na gestão
democrática da educação. O problema não se reduz a um único fator, mas comporta
diferentes condicionantes e determinações. De forma simplista, cotidianamente,
acabamos por atribuir a causa da falta de participação a um fato único de determinado
grupo: ou a escola não oferece o devido espaço ou os pais são desinteressados e
acomodados.
Por vezes, deixamos recair sobre os pais essa culpa, sem considerarmos e
compreendermos o movimento da escola neste contexto. Quando a dinâmica da
instituição se fundamenta no exercício do poder verticalizado e centralizador, os espaços
democráticos são significativamente reduzidos, ou até mesmo suprimidos, pois, como
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afirma Paro (1992), a participação da comunidade na escola não deve ser reduzida a
execução das tarefas, mas estar intimamente ligada à tomada de decisões de forma
coletiva. Cabe à escola abrir o espaço necessário para que a educação como política
pública e sua gestão sejam discutidas, analisadas e reinterpretadas.
A partir do momento em que se disponibiliza essa abertura à participação, a
comunidade passa a se relacionar de forma diferente com a escola: fazendo parte deste
espaço, identifica com mais clareza os problemas a ela inerentes, as dificuldades
presentes em seu cotidiano. Como diz Bordenave (1986), quando participamos do poder,
não apenas fazemos parte, mas nos sentimos e tomamos parte do coletivo em favor da
tomada de decisões que garanta os direitos sociais a todos. A comunidade precisa
compreender sua importância enquanto elemento de reinvindicação e luta na escola.
Sabemos do descaso do poder público perante a educação e de sua falta de interesse
quanto à sua qualidade. Precisamos, pois, lutar pelo direito de uma educação pública
qualificada e assumir esta luta enquanto reivindicação da população brasileira como um
todo.
Podemos, assim, iniciar, participando ativamente da vida escolar de nossas
crianças, compartilhando os problemas e as soluções, as tristezas e as alegrias, na busca
de uma escola cada dia melhor e mais democrática. Nesse mesmo sentido, a comunidade
precisa de espaço e abertura da escola para que isso ocorra. Espaço comprometido na
luta por uma educação de qualidade, por uma sociedade mais justa e igualitária, em que
possamos unir forças em busca de objetivos comuns e que a participação da comunidade
possa superar tais condicionantes. Sabemos que a tarefa não é assim tão simples.
Compreender a complexidade deste processo já se configura enquanto avanço em busca
desta superação.
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Resumo: Neste estudo analisa-se a política brasileira em relação aos cursos na modalidade de Educação a
Distância (EaD). Serão abordados o surgimento e a evolução do ensino superior na modalidade EaD no
Brasil. Neste artigo analisa-se ano a ano o número de matrículas, realizando um comparativo com a
modalidade presencial e outrossim entre instituições públicas e privadas, no período de 2000 a 2010
buscando identificar o perfil dos alunos que optam por realizar um curso superior na modalidade a distância.
Para analisar esse contexto utilizou-se uma série de dados estatísticos com o intuito de representar os fatos
ocorridos. A metodologia de pesquisa é a pesquisa quantitativa. Para a coleta de dados foram utilizados os
portais: Censo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Hoper Consultoria e o Sindicato das
Entidades Mantenedoras do Ensino Superior do Estado de São Paulo. Pode-se observar que o aumento na
procura dos cursos superiores EaD se dá devido inicialmente a falta de estrutura física em seguida suprindo
a demanda do mercado de trabalho que busca pessoas cada vez mais qualificadas e com a titulação de
graduação. Por considerar que a Universidade e as Instituições de Ensino Superior possuem um papel
transformador na sociedade levando a construção de uma base sólida visando à ampliação do
conhecimento e o fortalecimento do interesse nesta pesquisa.
Palavras-Chave: Democratização. Conhecimento. Ensino Superior. Ensino a Distância.

1 INTRODUÇÃO
A educação a partir da década de 1980 tem um papel fundamental ideológico como
instrumento de “alívio da pobreza” para os países em desenvolvimento, evitando que
houvesse contestações populares, através de um discurso de integração à “nova ordem
global” (LEHER, 1998). O autor afirma ainda, que a educação é um instrumento útil, pois
dissemina uma ideologia que apaga a luta de classes e aponta uma causa para a
pobreza: a falta de conhecimento ou o não acesso a ele, transferindo-a para o âmbito da
individualidade à busca pelo conhecimento.
O Brasil enfrenta grandes problemas com o ensino e a aprendizagem, por ser um
país subdesenvolvido, o que contribui para a grande defasagem no ensino. O país está na
38ª posição de um total de 40 países e territórios avaliados pelo ranking internacional de
educação da Pearson, empresa de desenvolvimento de soluções para a área. Os fatores
políticos e históricos que nos levaram a obter esse resultado geram efeitos na educação
superior. O acesso às Instituições de Ensino Superior ainda é difícil em nosso país, porém
com a democratização do ensino superior uma ação potencializada com práticas da
educação a distância ainda é um tema polêmico e gerando controvérsias e uma gama de
reflexões e discussões.
Com a popularização dos meios de comunicação e às Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) possibilitou o surgimento de muitos cursos na modalidade EaD
superando problemas como infraestrutura e ao acesso à educação provendo
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principalmente o acesso ao ensino superior às classes excluídas desse nível de ensino,
por diferentes fatores como a limitação geográfica da região no qual reside.
No quesito de democratização do ensino e em relação ao discurso da modalidade
EaD não se restringe apenas ao Brasil, pois pode-se perceber que é vivenciado em nível
de América Latina. Litwin (2001, p. 20) corrobora que:
[...] questões de tipo político: a oferta está aumentando como resposta a
um crescimento da demanda ou é ela que gera uma nova demanda? Os
aspectos educacionais estão sendo democratizados, de forma a permitir
que setores que antes não tinham acesso à educação passem a ter?
Novos espaços estão sendo criados, promovendo, por sua vez, novas
marginalizações? Essas três perguntas, inseridas na problemática de uma
política educacional, permitem-nos identificar o âmbito político quem que
se inscreve o projeto [a EaD].

Embora configure uma discussão recorrente, nota-se que não existe uma
conceituação específica referente à democratização do ensino superior. A Universidade
tem um papel transformador no indivíduo, tendo que ser disponibilizado com qualidade e
que seus frutos sejam compreendidos culturalmente para a evolução e transformação da
sociedade.
2 DESENVOLVIMENTO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define e regulariza o sistema de
educação brasileiro com base na Constituição Federal. A primeira LDB foi criada em
1961, em seguida uma versão em 1971, que vigorou até a mais recente em 1996. Em seu
título V – Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino, Capítulo IV – Da
Educação Superior, trata da educação superior no Brasil. No artigo 87 prevê a criação do
Plano Nacional de Educação.
No Plano Nacional de Educação (PNE) podemos encontrar as diretrizes e metas
para a Educação no Brasil e possui prazo de dez anos para que elas sejam cumpridas.
Para que essas metas sejam alcançadas, o governo transformou o PNE em lei, que
passou a valer a partir do dia 9 de janeiro de 2001 com 295 metas para a educação. O
PNE atualizado deveria estar em vigor desde janeiro de 2011, com validade até 2020. O
novo PNE possui um número de metas bem inferior ao que encontram-se em vigor,
apenas 20, destas duas estão relacionadas diretamente com a educação superior: Elevar
a taxa bruta de matrícula na educação superior e Elevar a qualidade da educação
superior.
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A educação ganhou um novo papel, atuando na formação voltada estritamente ao
mercado de trabalho, sendo este setor essencial, porém adquiriu um papel individualista e
muitas vezes privando a capacidade de perceber que o homem é o sujeito transformador
da sociedade. As IES foram transformadas em um ramo de exploração capitalista, dando
a ideia de que a certificação em larga escala seria o passaporte para a empregabilidade.
É neste contexto que o EaD se configura como via lucrativa para a expansão capitalista.
É necessário não apenas aumentar significativamente o número de pessoas
formadas, mas sim, fazer com o egresso conclua o curso pretendido formando sujeitos
críticos em relação ao meio em que vive.
2.1 Ensino a distância no ensino superior brasileiro
A modalidade de educação a distância em cursos superiores é um processo
relativamente novo no Brasil, com respaldo legal pela LDB nº 9.394/96. Até o ano 2000, a
oferta de graduações a distância era pouco expressivas, segundo dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): havia apenas
1.682 alunos matriculados. Neste ano não há registro de nenhum aluno formado por EaD.
Apenas sete instituições públicas ofereciam ao todo dez cursos de graduação a distância
e foram disponibilizadas num total de 6.430 vagas, sendo preenchidas 5.287.
No ano de 2001, a região Nordeste saiu na frente com 131 alunos formados por
meio de EaD. Houve também um aumento de três instituições que ofereciam a
modalidade, subindo para dez o número de instituições, todas ainda públicas oferecendo
a população 16 cursos. As vagas foram ampliadas para 6.856, o número de matrículas
chegou a 5.359.
O INEP ainda revela que em 2002 ocorreu o boom da EaD no Brasil. O número de
matrículas subiu 659% chegando a totalizar 40.714 alunos. As instituições privadas
entraram no mercado oferecendo cursos nesta modalidade representando nove das vinte
e cinco instituições com cursos EaD.
Em 2003 teve-se indicador de um número significativo de alunos que concluíram,
um total de 4.005, mais que o dobro do ano anterior. O número de instituições aumentou:
vinte e uma públicas e dezesseis privadas, totalizando trinta e sete instituições,
oferecendo 52 cursos com 49.911 matrículas. Neste ano, foram ofertadas 24.025 novas
vagas e 14.233 alunos ingressaram na modalidade.
O número de vagas em 2004 saltou 370% passando para 113.079. Os
ingressantes acompanharam a oferta destas instituições passando para 25.006. O
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número de cursos foi mais que o dobro do ano anterior, totalizando 107 cursos e
instituições também teve aumento, para 45, sendo elas vinte e quatro públicas e vinte e
uma privadas.
Finalmente em 2005, o número de instituições privadas superaram as públicas na
modalidade EaD, oferecendo 116 cursos em 37 instituições contra 73 cursos em 24
instituições respectivamente. Foram contabilizados 114.642 matrículas, com 12.626
alunos concluindo seus cursos na modalidade EaD, a maior parte deles ainda oriundos de
instituições públicas.
Já no ano de 2006, a tendência de crescimento de crescimento segue todos os
índices, o número de instituições que oferecem cursos de graduação a distância sobe
para 77, divididos em 44 instituições privadas e 33 públicas, ofertando 349 cursos com
mais de 207 mil alunos. São oferecidas 813.550 novas vagas contando com 212.246
ingressantes e 25.804 concluintes, sendo o maior número de concluintes em instituições
particulares.
Teve-se no ano de 2007 a superação de ofertas de vagas, superando 1,5 milhão,
divididos em 1.432.508 em instituições privadas e 108.562 em instituições públicas. A
região sudeste se consolida no topo da EaD no Brasil, contando com 976.076 vagas
ofertadas, seguida pela região Sul, com 372.034, neste ano o número de instituições
oferecendo a modalidade sobe para 97, sendo disponibilizados 408 cursos.
As instituições públicas ganharam um esforço expressivo na criação de novos
cursos, passando de 148 cursos em 2007 para 281 em 2008, ao todo existiam 647 cursos
de graduação na modalidade EaD. O número de instituições públicas, outrossim,
ultrapassaram o número de instituições privadas, tendo num total 59 contra 56
respectivamente.
Contrariando a tendência dos anos anteriores, no ano de 2009 o número de
ingressantes cai, no ano foram 332.469 novos alunos, contra 463.093 em 2008,
representando um montante de 23%. Porém essa queda ficou restrita às instituições
públicas, onde em 2009 acumularam apenas 43.186 contra 185.859 em 2008. As
instituições privadas continuam a crescer durante o ano.
Os índices voltam a subir no ano de 2010, impulsionados principalmente pela
prática da modalidade nas instituições privadas, onde o número de matrículas na
modalidade alcançou 930.179 sendo 181.602 nas instituições públicas e 748.577 nas
privadas. O número de ingressantes nas instituições privadas cresceram 17,5%, enquanto
o percentual das escolas públicas declina 7,5%.
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Além de entender a evolução do ensino superior é necessário entender algumas
políticas governamentais que colaboraram para o crescimento da EaD, uma opção para
escolher esta modalidade é a flexibilidade em tempo e lugar para o aluno aprender, pois
grande parte da população de baixa renda necessitaria trabalhar. Visando esse público foi
criado o programa ProUni (Programa Universidade para Todos), desenvolvido pelo
Governo Federal com intuito de cumprir as metas do Plano Nacional de Educação (PNE).
O programa criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, o ProUni, teve como finalidade a
concessão de bolsas de estudos parciais e integrais para cursos de graduação,
sequenciais e de formação específica em instituições de ensino superior privadas, estas
instituições que aderem ao programa recebem isenção de tributos.
3 METODOLOGIA
A pesquisa de caráter exploratório-descrito recorre a dados estatísticos e a
diversas bibliografias (bibliografia e documental) acerca do tema Educação a Distância,
no Brasil, para elaborar-se o artigo. Neste sentido, a abordagem em que se inscreve a
presente pesquisa se faz da utilização de métodos quantitativos que de acordo com
Chizzotti (1998). Este autor descreve que a pesquisa quantitativa prevê a mensuração de
variáveis preestabelecidas, procurando verificar e explicar sua influência sobre outras
variáveis, mediante a análise da frequência de incidência e de correlações estatísticas.
A coleta de dados relativa à análise documental foi realizada a partir de relatórios
de pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
tendo, a partir do número de matriculas, e também através do documento da Associação
Brasileira de Educação a Distância (ABED), Censo de EaD, bem como pela Hoper
Consultoria na área, permitindo um mapeamento da evolução da educação a distância
desde seus primeiros registros e em fontes de registros relacionados ao ensino na
modalidade EaD.
Para analisar e interpretar os dados utiliza-se o método de análise documental,
segundo Richardson (1999 apud COLAUTO; BEUREN, 2006, p. 140), o método “consiste
em uma série de operações que visam estudar um ou vários documentos para descobrir
as circunstâncias sociais e econômicas com as quais podem estar relacionados”.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base no Censo da Educação Superior (Inep/MEC, 2010) levantou-se a
evolução dos cursos de graduação na modalidade a distância e seus respectivos índices,
intersectados com os dados da educação presencial (Tab. 1).

Analisando os dados apresentados é possível observar que a evolução da
educação de ensino presencial se manteve relativamente constante entre 2005 e 2008
enquanto no ensino a distância apresenta um significativo aumento.
Em 2010, os alunos ingressantes em cursos superiores presenciais tiveram uma
queda de 8,2%, enquanto a educação na modalidade a distância teve um crescimento de
14,4%. Entre os anos de 2008 e 2010 o MEC investe intensivamente no programa
Universidade Aberta do Brasil, criada a partir do Decreto 5.800/2006, porém não teve
sucesso devido ao sistema ter ignorado os fundamentos de educação à distância, que
deixava de proporcionar a flexibilidade e lugar para o aluno estudar e aprender.
De acordo com o Censo EaD Brasil 2012 da ABED, aponta para o bom
desempenho de cursos a distância que é o atendimento de alunos e professores, a
capacitação dos docentes para o uso das TIC e o suporte tecnológico para os envolvidos.
Os custos para manter cursos superiores na modalidade a distância não são baixos, são
necessários altos investimentos em plataformas tecnológicas, na produção de conteúdos,
treinamento de professores e tutores e a manutenção dos pólos presenciais. Porém a
rentabilidade se torna maior com o aumento de alunos matriculados em cada curso, onde
as despesas fixas são diluídas entre um número maior de alunos.
De acordo com pesquisas elaboradas pela Hoper Consultoria e o Sindicato das
Entidades Mantenedoras do Ensino Superior do Estado de São Paulo, pode-se
concatenar alguns dados conforme mostra a tabela 2:
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Observando os dados acima dispostos, é possível verificar que as mulheres
somam a maior parte dos alunos matriculados representando 69,2% e ainda 76,2% dos
concluintes da modalidade EaD, a idade média do perfil do aluno cursando uma
graduação a distância é de 34 anos sendo que a renda familiar na maior parte deles giram
em torno de até três salários mínimos.
Outro fato importante a ser observado é que a grande maioria dos pais dos alunos
cursando o ensino superior a distância não possui o ensino médio ou superior, fato
compreendido, pois no Brasil grande parte dessa geração estudava apenas até o ensino
fundamental, em seguida paravam os estudos para se dedicarem ao mercado de
trabalho.
Inicialmente os cursos de licenciaturas deram o início à onda nesta modalidade,
com o intuito de proporcionar formação regular e continuada aos professores em
exercício, em conformidade com a LDB (9.394/96), art. 87, inciso 4º, que determina que:
“[...] Até o final da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados
em nível superior ou formados por treinamento em serviço”. Segundo Barreto (2004,
p.1181), “o Estado, em um contexto de contrarreforma, impulsionou uma expansão de
cursos voltados para a licenciatura; uma opção por serem mais baratos que o ensino
presencial”.
Durante a evolução da primeira década do ano de 2000 é possível verificar a
evolução de cursos tecnológicos e bacharelados, que ganharam espaço e aceitação dos
alunos (Tab. 3).
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Pode-se verificar que os cursos mais procurados são os cursos de licenciaturas,
porém há uma queda contínua no número de matrículas, comparados aos ingressantes
dos demais cursos nos últimos anos. Isto porque, os estudantes estão se interessando
nos cursos de bacharelado e tecnologia.
Entre os cursos de licenciatura, o mais procurado é o curso de Pedagogia, seguido
de Letras e Matemática. Já analisando os cursos bacharelados, os mais procurados são:
Administração, Serviço Social e Ciências Contábeis, segundo dados da Associação
Brasileira de Educação a Distância, a ABED (2010) ainda justifica que a demanda pelos
cursos de licenciaturas é devido ao grande número de profissionais que já atuam na área
educacional e necessitam do diploma para garantir sua permanência ou avançar na
carreira.
No início em que a graduação a distância era oferecida no Brasil, o perfil desse
egresso era mais velho, buscando um diploma de graduação para conquistar cargos ou
oportunidades de trabalho melhores, porém esse perfil vem se modificando ano após ano.
Os cursos na EaD estão se tornando cada vez mais populares e os cursos que têm
crescido, são principalmente, os voltados para a área técnica, focados em estudantes
mais novos. Em 2005 estes cursos ficaram de fora da modalidade a distância, porém em
apenas 5 anos, em 2010, representavam 23,1% do total de matrículas.
No início em que surgiram os cursos EaD, criou-se um preconceito relacionado a
esta modalidade, porém esse preconceito vem diminuindo ano a ano, o que incentiva as
inscrições de alunos jovens. A facilidade de realizar um curso a distância colabora para as
pessoas que precisam viajar constantemente, ou até mesmo mudar de cidade devido aos
seus compromissos profissionais. Isso incentivou os cursos a abrirem pólos em regiões
diferentes e a oferecerem cursos com qualidade cada vez melhor, atendendo assim, as
necessidades desse novo perfil de egresso, mais exigente e também do mercado de
trabalho procurando profissionais mais qualificados.
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As instituições buscam realizar investimentos que vão além da infraestrutura,
buscam plataformas online cada vez melhores com materiais didáticos e aplicativos
direcionados a essa nova demanda. Os investimentos em infraestrutura em pólos
regionais só se justificam quando a demanda compensa os custos de operação, caso
contrário, buscam se associar as escolas que existem na região.
Para ser ofertado um curso de graduação a distância, a instituição precisa ter no
mínimo quatro semestres totalmente prontos para serem ofertados por exigência do MEC.
O desenvolvimento do material é o mais demorado, e sua adaptação para o consumo
online pode ser o mais demorado, pois necessitam criar métodos interativos que exijam
uma atitude ativa do aluno.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar o contexto histórico da evolução do ensino superior no Brasil verifica-se
uma preocupação por parte do governo em relação ao ensino superior entre a última
década do século passado e a primeira década do século XXI, enfatizando a expansão do
ensino superior por meio da modalidade a distância com o intuito de democratizar e
facilitar o acesso aos cursos de graduação. O ensino a distância surgiu da necessidade
de levar a educação de ensino superior para professores que atuavam em instituições
públicas de ensino básico sem a devida formação, porém foi com a entrada das
instituições privadas que houve um boom de matrículas e o surgimento de novos cursos.
O perfil do acadêmico que se matriculou em algum curso também foi se
modificando ao longo da última década, onde inicialmente a procura era por pessoas que
estavam na faixa etária entre 30 e 40 anos e, que vem diminuindo gradativamente. As
mulheres ainda predominam nos cursos de EaD, representando quase 70% dos alunos
matriculados. A renda familiar do perfil deste aluno também deve ser observado girando
em torno de até três salários mínimos. Finalmente, percebe-se que a educação a
distância acompanha as Tecnologias de Informação e Comunicação, para assim, fornecer
melhor qualidade de ensino e aperfeiçoamento do material didático, utilizando-as (TIC)
para a interação entre os alunos, professores e tutores.
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Resumo: Esta pesquisa está ligada ao Núcleo de Tecnologia Educacional da 15ª Gerência de Educação de
Blumenau, inserida na Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina e está voltada à compreensão
dos sentidos de mídias que perpassam os dizeres dos alunos do terceiro ano do ensino médio em relação
ao seu uso no ambiente escolar e fora dele. Esse estudo se insere também no Projeto de Pesquisa
“NEPRE” - Núcleos de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências, o qual já está em
desenvolvimento desde 2012 na escola campo dessa investigação. Trata-se de uma pesquisa de cunho
quali-quantitativo por trazer como instrumentos um questionário com perguntas abertas e semiestruturadas,
observações dos sujeitos em sala de aula (diário de campo). O aporte teórico é cunhado por Freire (2011)
no que se refere à educação num viés dialógico, democrático; Bourdieu (2013) quanto às representações
sociais a partir do capital cultural dos discentes da era digital; García Canclini (2008) e Buckingham (2007)
quanto à formação discente na era digital e seu reflexo na educação. A partir da análise enunciativodiscursiva, caminha-se pelas interações ocorridas na sala de aula e fora dela, tendo a intenção de
compreender os sentidos que se produzem nesses ambientes e fora dele no concernente às mídias. O
sujeito na perspectiva bakhtiniana é constituído pelo social, pelas relações, deixa de ser visto como um ser
pronto e acabado. Pela sua constituição social é tido como um ser de linguagem e é na interação e na
enunciação que o sujeito é considerado um ser em construção. Assim, os sujeitos sinalizam que usam as
mídias para acessarem a redes sociais (Facebook, Whatsapp, You tube) para reencontrarem pessoas
(amigos e parentes), pois é um meio para interagirem sem saírem de casa.
Palavras-chave: Educação. Mídias. Interação. Redes Sociais.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo discorre acerca dos sentidos de mídias que perpassam os
dizeres dos alunos do terceiro ano do ensino médio em relação ao seu uso no ambiente
escolar e fora dele. Isto por entender-se que os nativos da era digital “passam a ser vistos
como dotados de uma forma poderosa de “alfabetização midiática”, uma sabedoria natural
espontânea de certo modo negada pelos adultos” ou pelas gerações passadas
(BUCKINGHAM, 2007, p. 65, grifos nossos).
Ao passo que as gerações da década de 1980, as das mídias televisas, previam
uma “morte da infância”, a geração das novas mídias, também se apresenta com o papel
de abalar a racionalidade, a moralidade e a coerência social, conforme discutia Postman
(1992). Entretanto, as novas mídias “são vistas como mais democráticas que autoritárias,
mais diversificadas, [...] mais participativas (BUCKINGHAM, 2007, p. 67).
Estas mídias nas palavras de Pretti (2005, p. 25 apud TAFNER; TOMELIN;
SIEGEL, 2009, p. 15), como mediadoras “não podem eliminar ou quererem se colocar no
lugar da mediação humana”. O processo de construção do conhecimento ocorre pela e na
interação de uma comunidade de aprendizagem (professores, alunos etc). A mediação
tecnológica como o uso de livros para ensinar e aprender são objetos que somente
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começaram a ser usados em larga escala com o advento das técnicas de impressão de
Gutenberg, no século XV, que permitiu que os livros se tornassem portáteis.
Logo, quando sujeitos evocam que fazem uso diário de algumas redes sociais
(Facebook, You Tube, WhatsApp, Twitter) em seus “celulares, computadores” para
“manterem-se informados” e usam estas mídias “socialmente na e fora da escola”,
compreende-se um discurso atravessado por outros dizeres, o da tecnologia que sinaliza
para algo que “vicia” e ao mesmo tempo o aproxima virtualmente de outras pessoas, mas
o distância do contato humano, por exemplo, na sala de aula. Registre-se: na sala de aula
quantas vezes você já observou/flagrou o aluno com celular em mãos ou tentando usar de
manobras/artifícios para disfarçar que não estava usando-o para acessar as redes
sociais?
A partir disto, busca-se investigar com cautela, sem comparações ou punições o
porquê do uso excessivo do celular para acesso às mídias sociais em contexto escolar e
fora dele na voz do aluno que insere na escola pública, conforme já foi realizada uma
pesquisa em 2009 sobre o Blog no contexto escolar1. O aporte teórico desse estudo é
cunhado por Freire (2011) no que se refere à educação num viés dialógico, democrático;
Bourdieu (2013) quanto às representações sociais a partir do capital cultural dos
discentes na era digital; García Canclini (2008) e Buckingham (2007) quanto à formação
discente na era digital e o reflexos disto na educação.
O texto está organizado em três seções: o desenvolvimento, que apresenta a
sumarização de pressupostos teóricos que marcam o que são as mídias no século XXI; a
metodologia da pesquisa, com a abordagem, recorte e; por fim, seguem considerações e
referências.
2 MÍDIAS SOCIAIS: A GERAÇÃO ELETRÔNICA2
A veiculação e armazenamento digital de informações por meio, principalmente da
Internet permite registrar, editar, combinar, manipular todo e qualquer conhecimento, em
qualquer lugar, a qualquer tempo. A virtualização de conteúdos, imagens, atividades traz
inúmeras possibilidades de escolha e de interação. Essa mobilidade acaba libertando as
pessoas dos espaços e tempos rígidos, previsíveis, determinados. Assim, a construção do
conhecimento por meio das mídias sociais tem permitido estender o processo de ensinoaprendizagem para além das salas de aula (LÉVY, 1997).
No contexto escolar, há uma preocupação por parte dos educadores quanto ao
desinteresse dia após dia desse aluno (nativo digital) que frenquenta a sala e é
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perpassado pelas mídias, em específico, pelas redes sociais. Para Buckingham (2007, p.
69):
os computadores são também acusados de prejudicar a vida social: eles
aparentemente tornam as pessoas anti-sociais, destruindo a interação
humana normal e o aconchego familiar. O fenômeno japonês do “Otaku”,
ou a “tribo-dos que-ficam-em-casa”, torna-se emblemático das formas
como os jovens acabam preferindo a distância e o anonimato da
comunicação virtual à realidade das interações face a face.

Em contrapartida, García Canclini (2008, p. 54) afirma que as redes virtuais
alteram os modos de ver e ler, as formas de reunir-se, falar e escrever, de
amar e saber-se amado à distância, ou talvez, imaginá-lo. Outras formas
de ver a sociedade e de fazer política emergem das “mobilizaçõesrelâmpago” ou flash mobs [...]. Convocadas por e-mail ou por celular,
reivindicações não ouvidas por organismos internacionais, governo e
partidos políticos conseguem coordenação e eloqüência fora da mídia.

Este autor levanta questionamentos acerca do mundo virtual, das mídias, das
redes sociais e principalmente do ator que faz parte deste contexto, o internauta (o aluno,
o nativo digital) e como este compreende o conhecimento. Instiga o educador a pensar
sobre suas práticas pedagógicas e rompe com as ferramentas tradicionais de ensino
buscando uma aproximação entre a troca de saberes (o científico e o empírico) entre eles,
pois
[...] aos que praticam políticas culturais gutemberguianas, às bibliotecas
que não admitem computadores, aos que desejamos usá-los mais que
deles só nos servimos pela metade porque nos sentimos estrangeiro face
aos nativos digitais ou porque preferimos o prazer de escrever a mão.
Àqueles que, desejariam desconectar-se e não podem (GARCÍA
CANCLINI, 2008, p. 55).

Aponta García Canclini (2008) para uma alienação, o que nesse estudo, os sujeitos
pesquisados evocam para algo “viciante”, ou seja, o que motiva esses alunos do terceiro
ano do ensino médio a manterem-se mais conectados por mais tempo ao mundo virtual
que o real?
Talvez uma das possíveis respostas possa estar no capital cultural adquirido por
esses sujeitos – nativos digitais. Para Bourdieu (2013, p. 83) “o capital cultural é um ter
que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante da
“pessoa” um habitus”. Logo, esse capital “pessoal” só pode ser adquirido de forma
dissimulada e inconsciente, permanece marcada por sua capacidade de apropriação do
próprio ser, este que é singular, único (BOURDIEU, 2013).
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A partir desse paradigma (o prático) compreendemos que o aluno se inscreve
numa sociedade que recorre ao imediatismo, ao consumismo no que concerne ao
conhecimento, ou seja, a uma visão reducionista do ensino (FREIRE, 2011). Ele aprende
dentro de uma perspectiva que valoriza uma cultura para o conhecimento útil para
interagir em instituições como a escola, a família, o trabalho, nesse caso, por meio das
redes sociais para “manter-se informado” como evocam os sujeitos dessa pesquisa.
Assim, Freire (2011) compreende que este deslocamento é possível, pois percebe
a escola não como uma soma de cursos oficiais, e sim como um espaço de
relacionamentos, que reconhece as culturas vividas pelas pessoas e como essas criam
suas estórias, memórias e narrativas e o capital que trazem para esse contexto. Esse
autor entende as escolas como esferas públicas e democráticas. Segue a seção que trata
da metodologia.
3 METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesse estudo quali-quantitativo recorre à bibliografia acerca
do tema mídias sociais e a coleta de dados por meio de um questionário semiestruturado.
A presente pesquisa se caracteriza como descritiva exploratória, pois tem o objetivo
primordial de familiarizar-se ao problema e descrever as características de determinada
população ou fenômeno e, então, o estabelecer relação entre as variáveis, aprimorando
as ideias ou a descoberta das intuições (GIL, 2008).
E é a partir da compreensão do problema que se precisa inicialmente conhecer e
entender o sujeito. Na perspectiva enunciativa discursiva pautada em Bakhtin (2006),
menciona que o sujeito está impregnado de discurso e de ideologia. Nesse viés teóricometodológico é a ideologia que determina o que é, ou não, dito pelo sujeito, quando
considera que o sujeito se constitui e produz sentidos porque é atravessado pela
linguagem e pela história, numa pluralidade de vozes, nesse caso, sujeitos inseridos no
terceiro ano do ensino médio de escola pública.
Depreende-se assim, o sujeito como um ser social e constitutivamente
heterogêneo, uma vez que este ingressa em outros discursos de outras instituições
(outras ideologias). Bakhtin (2006) conceitua os enunciados como variáveis do processo
sócio-histórico em que as palavras circulam, mudando de sentido, conforme a posição de
quem, o que e como diz (o dito e o silenciado).
Portanto, os dados foram coletados em uma escola da rede estadual de ensino,
localizada no Vale do Itajaí (SC), no Laboratório de Informática (Fig. 1 e 2).
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Figura 1 e 2 – Alunos no Laboratório de Informática.

Fonte: Benetti (2014).
Os sujeitos pesquisados são alunos concluintes de uma turma do terceiro ano
noturno (ensino médio), matriculados regularmente na escola campo dessa pesquisa. A
amostra compreende vinte e quatro alunos do total de vinte e nove que compõem essa
turma3. Esses dados foram gerados por meio de um questionário com dez perguntas
subjetivas/objetivas aplicado no dia 10 de junho de 2014 aos alunos por meio do
programa Google Docs4.
Os alunos poderiam optar em responder as questões no prazo de 50 minutos em
duplas ou individualmente, uma vez que não havia computadores suficientes para todos.
A aplicação do questionário contou com a supervisão da responsável pelo Laboratório de
Informática, graduada em Computação e da professora de Língua Inglesa.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Nesta seção, faz-se a análise e discussão dos dados referente à compreensão dos
sentidos de mídias que perpassam os dizeres dos alunos do terceiro ano do ensino médio
em relação ao seu uso no ambiente escolar e fora dele. Quando se traz à tona aspectos
que fundamentam o espaço escolar em pleno século XXI, é preciso falar dos sujeitos que
permeiam este contexto. Observa-se que a geração de jovens que se apresenta hoje
(2014), se inscreve na era digital. Pode-se pensar a partir disso que “os poderosos
impactos produzidos nos últimos tempos na mente dos povos através de meios altamente
sofisticados de comunicação tem difundido com enorme intensidade, ondas sucessivas de
valores” (MORAIS, 1972, p. 10).
Essa influência tem provocado modificações profundas nos estilos e condutas, nas
atitudes e costumes e até aspirações e tendências. A partir da obra de Morais (1972),
intitulada “Comunicação Tecnológica e Destino Humano” publicada há quase 40 anos,
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depreende-se que já havia uma preocupação com as transformações no comportamento
humano. Nos dias atuais (2014), vivencia-se o que era uma estimativa ou possibilidade
como algo real e possível de ser identificado. Quando Morais (1972) escreveu essa obra,
não havia a Internet, os celulares, as máquinas digitais e a modernidade que se tem hoje
na robótica. Contudo, seu conhecimento expressado aqui revela uma obra clássica, que
vai de encontro ao que sinalizam os sujeitos pesquisados no contexto escolar, conforme
apresenta o gráfico 1 quanto ao uso da Internet a partir das redes sociais.
Gráfico 1 – Acesso as redes sociais.

7%

4% 4%
31%

36%
18%

Portanto, “o fato da era tecnológica coincidir, com uma população marcada
crescentemente pela presença de população jovem, mudou a coreografia das modernas
cidades ou aglomerados populacionais de qualquer tipo como indica uma tendência a
implicações muito profundas no futuro próximo da humanidade” (MORAIS, 1972, p. 12).
Nos dias atuais, a tecnologia é cada vez mais presente na vida dos jovens, como
apresentam os gráficos 2, 3, 4 que tratam: das ferramentas de bloqueio e privacidade;
tempo utilizado para acessar as redes sociais; o que procura nas redes sociais/interesse:

140

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Gráfico 2 – Ferramentas de bloqueio e privacidade.

Gráfico 3 – Tempo utilizados para acesso as redes sociais
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Gráfico 4 – Importância das redes sociais

Contudo, é importante salientar que os jovens descritos por Morais (1972), na
atualidade fazem parte da chamada terceira idade, ou seja, são idosos. Isso significa um
quadro mais agravado ainda, uma vez que essa população não está mais no mercado do
trabalho e sim vivem de aposentadorias.
Quando se refere à eletricidade ou as técnicas eletrônicas Morais (1972, p. 30), considera
que ocorreu uma mudança essencial no plano do relacionamento do eu com o não-eu; da
pessoa com o mundo. “O exagero às vezes ostensivo, de muitas dessas formas de
comportamento encontra através desse processo, um respaldo singular: não de todo o
complexo do industrialismo e, sim, de um mundo atribulado que se embala na direção de
fuga como mecanismos inclusive elétricos ou eletrônicos”.
Assim, nesse artigo pensa-se numa pedagogia que lidere e que não seja
escravizada pelas leis da burocracia nem seja outdoor de qualquer campanha política. E
ainda considera-se uma ciência da educação que não seja comparada às ciências
tecnológicas, mas que seja entendida como uma ciência de gente, seres humanos que
têm sentimentos e que lidam com o diferente e se constituem socialmente com o Outro.
Sem dúvida a tecnologia é importante no processo ensino-aprendizagem e a cada
segundo os alunos buscam mais informações ao se manterem conectados à Internet
quase que diariamente como apontam os sujeitos do gráfico 3. Evocam esses alunos que
só acessam as redes sociais, por exemplo, em seu tempo livre, totalizando 74%. Fazem
uso desse local de interatividade para reencontrarem amigos (61%), conforme sinaliza o
gráfico 4. Isto porque “tudo é muito rápido” e precisam tomar conhecimento “curtir,
descurtir” o que “rola na rede”.
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Do mesmo modo que o livro impresso passa a ser aos poucos deixado de ser
manuseado para se tornar virtual. A tecnologia economizará a natureza, menos papéis
gastos. Depreende-se assim, que nessa era tecnológica altamente informatizada, foi
inventado um novo produto humano, conforme cada necessidade do mercado e não
conforme cada necessidade humana como sinalizam os sujeitos. Cabe aqui pensar na
sociedade líquida em que Bauman (2001) considera que a sociedade humana está
derretendo e que esse derretimento dos sólidos levou a liberdade da economia de seus
tradicionais embaraços políticos, étnicos e culturais.
É bem por essa invasão de uma economia de mercado como um ideal da
humanidade que a ciência da educação deverá estar centrada no ser humano enquanto
formador de gente e não de máquinas. A ciência da educação tem que entender as outras
ciências, mas não ser igual, porque essa não é a função da educação. Quando a
educação se transforma num produto, ela deixa de ser educação.
Destarte, a educação que deveria vir de casa se soma à educação formal e fica sobre
responsabilidade da escola, esta deixa de fazer sua parte para realizar tarefas que não
lhe pertencem. A educação foi no início uma função familiar, mas as crescentes
exigências da comunidade e as dificuldades da família obrigam ao deslocamento desta.
Complementa Bauman (2001, p. 13), que “as famílias começam se desintegrar e o que
está ocorrendo é uma redistribuição e realocação dos padrões”. Dentro desse contexto,
podemos pensar como fica a escola, uma vez que sua função surge da necessidade em
auxiliar as famílias.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mídias sociais na educação em pleno século XXI foi a provocação no título do
presente artigo. Compreende-se que os alunos aqui pesquisados, os chamados
internautas (nativos digitais), estão realmente atualizando-se diariamente no quesito de
ferramentas tecnológicas, as conhecidas popularmente como as de última geração.
Esses internautas têm habilidades no manejo dessas ferramentas tecnológicas,
pois sabem as funções dos aparelhos – como, por exemplo, baixar arquivo, jogar online
com pessoas de outras localidades e até países, compartilhar fotos, músicas etc. Os
alunos acessam quase tudo, compartilham quase tudo, ou seja, eles têm autonomia, mas
o desenvolvimento da aprendizagem em contexto escolar vem tornando-se a cada dia
mais complexo, difícil.
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Nota-se que há uma dificuldade por parte dos alunos pesquisados no processo de
escrita, pois este não é prioridade para o aluno e, aí entra também a questão dos vários
erros ortográficos cometidos, pois não há prática. O grande salto será, quando esses
alunos, fizerem das mídias sociais, um cérebro de ideias e oportunidades para o êxito
pessoal e profissional e, não apenas para lazer, divertimento. Cabe dizer, que a educação
escolar tem a tarefa de promover a apropriação dos saberes, procedimentos, atitudes e
valores por parte dos alunos, pela ação mediadora dos professores e pela organização e
gestão da escola (FREIRE, 2011).
Assim, depreende-se a partir de Freire (2011), que a educação cumpre seu papel
na medida em que permite a construção de um cidadão, ou seja, aquele que tem voz e
vez no processo de ensino e aprendizagem. Busca a compreensão da realidade e muda-a
em benefício de si e dos outros. Neste sentido, o educador vai além das fronteiras de um
repassador ou transmissor de conteúdos e surge como alguém que instiga seus alunos a
esta compreensão e transformação, pois o diálogo e a interação possibilitam isso.
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REFLEXÕES SOBRE A INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES COM
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS NO ENSINO MUNICIPAL DE SOMBRIO –
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Resumo:O presente artigo se propõe analisar os aspectos que envolvem o processo educacional de alunos
com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), que frequentam escolas municipais públicas regulares
do município de Sombrio – SC. Também busca compreender conceitos históricos e teóricos da educação
inclusiva dos estudantes com deficiência no âmbito escolar e procura perceber a formação dos professores
para trabalhar com os mesmos em sala de aula. A pesquisa tem caráter descritivo e uma abordagem
qualitativa, utilizou-se como instrumento para coleta de dados um questionário composto por questões
abertas, que foram aplicados a uma secretária e três professores das escolas do município citado. A
pesquisa tem como problema: Quais os aspectos que envolvem o processo educacional de alunos com
Necessidades Educacionais Especiais (NEE) em escolas de ensino regular no município de Sombrio - SC?
Para tanto, apresenta uma análise sobre as principais deficiências encontradas em estudantes em idade
escolar, explicitados neste trabalho em forma de gráficos. Os resultados da pesquisa indicam, que mesmo a
passos lentos, o município vem implementando políticas públicas e investindo em propostas inclusivitas
para o atendimento de todos os estudantes no sistema regular de ensino.
Palavras-Chave: Necessidades Educativas Especiais. Inclusão. Deficiência. Escola.

1 INTRODUÇÃO
O movimento de inclusão dos estudantes com alguma deficiência ou necessidades
educativas especiais, constitui-se um desafio que já vem sendo discutido há algum tempo
no campo da educação.
Nesse sentido, este tema justifica-se a partir de uma inquietação sobre a efetiva
inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais no ensino municipal de
Sombrio – SC. Necessita-se perceber as necessidades educacionais especiais de
estudantes matriculados no ensino regular no referido município, contende-se, entre
outros fatores, a atribuição de novas dimensões da escola no que consiste não somente
na aceitação, como também na valorização das diferenças, resgatando os valores
culturais e o respeito do aprender e construir.
Este estudo também buscou apresentar um pouco da história e da Educação
Inclusiva no Brasil, em Santa Catarina, bem como algumas iniciativas inclusivistas no
sistema regular de ensino no município de Sombrio – SC.
É importante destacar que, ao buscar os estudos que abordam a inclusão
educacional de alunos com deficiência ou Necessidades Educacionais Especiais (NEE),
bem como dados que indicariam os pressupostos necessários à inclusão destes
estudantes no ensino regular no município, o que encontrou-se foram estudos que
trouxeram a história e conceitos sobre a inclusão. O que indica compreender certa
"incapacidade" da escola e do município em questão em apresentar informações
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concretas sobre a inclusão escolar na realidade educacional destes estudantes nas
escolas regulares.
Diante dessa constatação, deparou-se com a problemática da investigação
apresentada neste trabalho: Quais os aspectos que envolvem o processo educacional de
alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) em escolas de ensino regular
no município de Sombrio - SC?
Para tanto, traçou-se como objetivo geral: Verificar os aspectos que envolvem o
processo educacional de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) em
escolas de ensino regular no referido município.
Os objetivos específicos que se procura atingir são: Expor o número de estudantes
por diagnósticos e catalogar as deficiências evidentes nas escolas observadas; Refletir
sobre os conceitos históricos de inclusão e integração; Observar se todos os estudantes
com deficiência que estudam nas escolas regulares possuem um segundo professor.
A seguir, o artigo traz a metodologia utilizada na pesquisa, bem como os
pressupostos teóricos e a apresentação da pesquisa realizada.
2 METODOLOGIA
A pesquisa tem caráter descritivo e uma abordagem qualitativa. Utilizou-se como
instrumento para coleta de dados um questionário composto por questões abertas, que
foram aplicados a três professores e um secretário que representaram as escolas
municipais de Sombrio – SC.
O presente estudo foi subsidiado por grandes autores, entre eles: Steinemann
(1994); Glat (2003); Mazzota (1999).
3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Pode soar estranho, mas durante muito tempo no contexto educacional os
conceitos de Integração e Inclusão foram usados como sinônimo. Bastaria que o
aluno/sujeito estivesse integrado à escola, às "normas" sociais e pedagógicas, não se
preocupando se o mesmo possuía espaço próprio e sua individualidade respeitada.
Conforme esclarece Steinemann (1994, p. 7):
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Integração significa o restabelecer de formas comuns de vida, de
aprendizagem e de trabalho entre pessoas “deficientes” e “nãodeficientes”. Integração significa ser participante, ser considerado, fazer
parte de, ser levado a sério e ser encorajado. A Integração requer a
promoção das qualidades próprias do indivíduo, sem estigmatização e sem
segregação. Realizar pedagogicamente a integração significa, seja no
jardim de infância, na escola ou no trabalho, que todas as crianças e
adultos (deficientes ou não) brinquem / aprendam / trabalhem de acordo
com o seu próprio nível de desenvolvimento em cooperação com os
outros.

Nesse sentido, a ideia da integração, implica como recurso principal à promoção de
mudanças no indivíduo, no sentido de normalizá-lo. Enquanto que, a ideia da inclusão,
antevê influências decisivas e assertivas, tanto no processo de desenvolvimento do
sujeito quanto no processo de reajuste da realidade social. Com isso, atua no sentido de
nelas causar as adequações e legitimações indispensáveis para que a pessoa com
necessidades educacionais especiais possa prontamente contrair condições de ingresso
e acesso no cotidiano regular e na convivência na sociedade.
Conforme complementa Glat (2003, p.33)
[...] o processo de inclusão tem uma amplitude que vai além da inserção de
alunos considerados especiais na classe regular, e de adaptações pontuais
na estrutura curricular. Inclusão implica em um envolvimento de toda a
escola e de seus gestores, um redimensionamento de seu projeto político
pedagógico, e, sobretudo, do compromisso político de uma re-estruturação
das prioridades do sistema escolar (municipal, estadual, federal ou privado)
do qual a escola faz parte, para que ela tenha as condições materiais e
humanas necessárias para empreender essa transformação.

Portanto, é importante diferenciar a integração da inclusão, na qual na primeira,
tudo depende do estudante e ele é que tem que se adaptar buscando alternativas para se
integrar, ao passo que na inclusão, o social deverá modificar-se e preparar-se para
receber o estudante com deficiência.
O debate a cerca da inclusão escolar é acontecimento muito recente, emergiu na
década de 1980 e tem se sustentado de forma desafiadora, como escreve Coelho “[...]. o
grande desafio do processo histórico da inclusão educacional é passar do plano de
princípios ou das declarações para a implementação de uma prática no plano de ação.”
(2010, p.55)
Nesse sentido, pretende-se apresentar como se organizou a trajetória da educação
especial e como a política de inclusão dos educandos com deficiência no ensino
fundamental vem acontecendo no Brasil, em Santa Catarina e se efetivando na cidade de
Sombrio – SC.
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3.1 Análise histórica da educação inclusiva no Brasil e no estado de Santa Catarina
A educação inclusiva é o processo que garante a matricula de todos os alunos,
sejam elas com necessidades educativas especiais ou não, na rede regular de ensino.
Devido, as grandes mudanças que ocorreram na estruturação da educação, após muitos
anos, as escolas passam a mudar suas políticas pedagógicas, isso graças a grandes
lutas.
Na história da educação inclusiva brasileira, segundo Mazzotta (2009) destacam-se
dois períodos: O primeiro período (1854 a 1956) com iniciativas oficiais e particulares
isoladas. Muitas destas escolas eram voltadas à educação literária e ao ensino
profissionalizante das pessoas com deficiência, ou seja, a escola educava e/ou treinava
para o trabalho.
No segundo período (1956 a 1993) iniciativas oficiais de âmbito nacional. Mazzotta
(1999) escreve que o atendimento educacional aos excepcionais foi explicitamente
assumido a nível nacional pelo governo federal, com a criação de campanhas
especificamente voltadas para este fim.
No Brasil, a partir da Constituição de 1988, ocorreram várias mudanças
significativas, entre elas a garantia contra tratamentos discriminatórios e o atendimento
educacional especializado a pessoas com deficiência, na rede regular de ensino,
preferencialmente.
Há ainda muito para ser conquistado, muito para ser melhorado, mas a educação
especial no Brasil tem avançado de forma significativa.
A esse respeito Goffredo (1999, p. 31) acrescenta:
Frente a esse novo paradigma educativo, a escola deve ser definida como
uma instituição social que tem por obrigação atender todas as crianças,
sem exceção. A escola deve ser aberta, pluralista, democrática e de
qualidade. Portanto, deve manter as suas portas abertas às pessoas com
necessidades educativas especiais.

Na atualidade, de acordo com Santa Catarina (2006), todas as crianças na faixa
etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, tem seu acesso garantido, mediante a garantia
de matrícula e de frequência, na escola de Educação Infantil e do Ensino Fundamental. E
o Estado de Santa Catarina, oferece como medida complementar na educação especial
(que é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis de ensino) Serviços de
Atendimento

Educacional

Especializado

(SAEDE)

e

Atendimento

Educacional
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Especializado (AEE), no contra turno das aulas de escolas regulares aos alunos com
Necessidades Educativas Especiais matriculados no ensino regular.
As escolas regulares têm a função de receber e ensinar todas as crianças, jovens e
adultos independente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais, adaptando-os ao
processo ensino aprendizagem, bem como a estrutura física da escola adaptada às
necessidades do seu alunado.
3.2 Processo de inclusão de pessoas com deficiência no município de Sombrio –
SC
Para termos uma noção real da situação escolar de pessoas com deficiênciano
Brasil, seria necessário que soubéssemos o número exato deles. Entretanto, nem mesmo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sabe ao certo este número. O
último censo foi em 2010, onde havia 45,6 milhões de pessoas com pelo menos uma das
deficiências investigadas (visual, auditiva, motora e mental), representando 23,9% da
população brasileira. Desta forma, se torna difícil saber quantos desses estão em idade
escolar, já que nem mesmo sabemos de quantos sujeitos com deficiência estamos
falando.
No município de Sombrio – SC, não é diferente. Mesmo tratando de uma pequena
cidade localizada no extremo sul de Santa Catarina, não se tem ao certo o número de
pessoas com deficiência em idade escolar no município e menos ainda o tipo de
deficiência dos mesmos. Por isso escolheu-se pesquisar essa temática, já que falo a partir
do "meu chão", enquanto segunda professora de um aluno com deficiência múltipla de
uma escola regular do município de Sombrio – SC e futura docente da disciplina de
Matemática da região. Nessa cidade, onde atuo como estudante/acadêmica do curso de
Licenciatura em Matemática, também conheci o processo de inclusão de estudantes com
deficiência incluídos no sistema regular de ensino, onde aos poucos início a minha
carreira docente.
Situando o cenário da pesquisa, o município de Sombrio - SC é um dos quinze que
pertencem à Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC). Possui
uma área de 142,7 km², e tem hoje aproximadamente 28 mil habitantes.
Como

qualquer

município

brasileiro

Sombrio-SC

está

em

constante

desenvolvimento, e precisa se adaptar as mudanças, em especial na educação. É um
município com um pequeno número de pessoas em idade escolar com necessidades
educacionais especiais matriculadas no ensino regular. Mas precisa de apoio, para
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desmantelar as barreiras de acesso que impedem muitas crianças de terem um ensino
eficaz.
Pode-se afirmar que, mesmo depois de muitas discussões em torno da inclusão,
ainda é possível observar crianças com deficiência ou Necessidades Educacionais
Especiais (NEE) sem estar frequentando a escola, por diferentes motivos.
Admite-se que existe todo um discurso pró à inclusão em vários segmentos da
sociedade, dentre os quais no ambiente escolar. A inclusão no contexto escolar é algo
que vem se efetivando, mesmo que a passos lentos, buscando superar toda uma história
de discriminação, preconceito e tem provocado muitos questionamentos. Para tanto, na
próxima sessão apresenta-se os dados coletados para que possamos analisar e refletir
sobre a inclusão escolar de estudantes com NEE no ensino municipal de Sombrio – SC,
para a compreensão da visão dos representantes das escolas sobre o tema em questão.
4 A PESQUISA
Inicialmente foram coletadas as informações diretamente nas escolas municipais.
Para tanto, elaborou-se um questionário com seis (06) questões abertas. As entrevistas
foram realizadas com representantes das escolas públicas municipais de Sombrio-SC,
foram quatro pessoas entrevistadas, onde três são segundas professoras e um secretário
escolar das escolas pesquisadas.
As escolas pesquisadas pertencentes à Rede Municipal do Município de Sombrio
são: Escola de Educação Básica Municipal Professora Alda Santos de Vargas localizada
no bairro Januária, Escola de Educação Básica Municipal Professora Nair Alves Bratti
situada no bairro Parque das Avenidas, Escola Básica Municipal Nilza de Matos Pereira
(Caic) localizada no bairro São Luiz e Escola Básica Municipal Alcides de Souza Pereira
situada no bairro Raizeira.
O instrumento da coleta de dados se deu a partir de um questionário que teve
como objetivo obter informações referentes aos estudantes com deficiência.
Os resultados da pesquisa e as considerações sobre as mesmas serão
apresentados a seguir.
4.1 Os resultados
Da análise dos resultados a partir do gráfico 1, mostrou-se que as quatro escolas
pesquisadas, juntas, possuem 2295 (dois mil duzentos e noventa e cinco) estudantes, e
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apenas 33 (trinta e três) destes estudantes possuem algum tipo de deficiência, que
corresponde apenas aproximadamente 1,4% dos alunos matriculados das escolas
municipais em questão. Sabe-se que nem todos os alunos com necessidades
educacionais especiais estudam em escolas regulares, e que no município de SombrioSC possuem escolas estaduais, particulares, onde também há estudantes com
deficiências em idade escolar matriculados. Portanto, estes números não formam um total
de pessoas com deficiência do município, mas sim uma pequena parte dela. O gráfico 1
possibilita a visualização dos dados acima citados.
Gráfico 1 – Número de Matriculas na Rede Pública Municipal de Sombrio.

Fonte: Escolas Municipais de Sombrio – elaborada pela autora (2014)

Pelo gráfico 1, pode-se observar que, a quantidade de alunos com deficiência
matriculados em escolas regulares, é relativamente pequena, comparado ao número de
matriculas.
No gráfico 2, pode-se observar a quantidade de estudantes matriculados por escola
e quantos destes estudantes possuem deficiência.
Referente à aplicação do questionário, a primeira e segunda pergunta foram
relacionadas a dados estatísticos relatados no gráfico 2, como: número de estudantes que
a escola tem matriculado e quantos destes estudantes possuem necessidades
educacionais especiais.
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Gráfico 2 – Número de Estudantes Matriculados de Cada Escola.

Fonte: Escolas Municipais de Sombrio – elaborada pela autora (2014).

A questão 3 procurou saber se todos os estudantes com deficiência na escola
regular possuíam um segundo professor. Todas as respostas obtidas foram positivas e
todos os estudantes com necessidades educacionais especiais possuem um segundo
professor para o desenvolvimento das atividades.
As questões 4, 5 e 6 foram direcionadas a conhecer os tipos de diagnóstico destes
estudantes, e a formação dos professores para o atendimento dos mesmos e o
entendimento sobre a inclusão escolar.
Na próxima secção estão às principais necessidades educativas especiais e/ou
deficiências encontradas no ensino regular municipal de Sombrio –SC.
4.2 Principais necessidades educativas especiais e/ou deficiência encontradas no
ensino regular municipal de Sombrio – SC
Toda criança, independentemente de sua condição física, intelectual, possui o
direito de aprender, interagir e a constituir-se como sujeito social. No que se refere à
criança com deficiência, para compreender sua especificidade faz-se necessário também
compreender as discussões e conceitos que permeiam a temática de cada deficiência.
De acordo com Mantoan (2003), é preciso lutar pela dignidade da pessoa com
deficiência e direcionar para a desconstrução de estigmas negativos que perpetuaram por
muito tempo. Para tanto, na contemporaneidade, vivenciamos uma nova mudança de
paradigmas no que diz respeito ao tratamento com pessoas com deficiência, num
movimento de inclusão destes na escola, na sociedade, a passos lentos, segundo a
mesma autora, mas felizmente contínuo.
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Nesse cenário, encontraram-se matriculados no ensino regular municipal alunos com
diferentes deficiências e necessidades educacionais especiais, como mostra o gráfico 3.
Gráfico 3 - Principais Diagnósticos Encontrados.
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Fonte: Escolas Municipais de Sombrio – elaborada pela autora (2014)

De acordo com o gráfico 3, pode-se perceber que no município de Sombrio – SC,
os principais diagnósticos encontrados foram Deficiência Intelectual (DI) corresponde a
aproximadamente 81,7%, Deficiência Física (DF) corresponde a aproximadamente 12,1%,
Deficiência Múltipla corresponde a aproximadamente 3,1% e um ainda sem diagnóstico
corresponde a aproximadamente 3,1% dos estudantes com Necessidades Educativas
Especiais. Mas não descartando que existam outros tipos de deficiência no município,
afinal estamos falando apenas das escolas municipais pesquisadas, mas ainda temos
escolas estaduais e particulares no município, que não fizeram parte da pesquisa.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no referencial teórico e coleta de dados junto às escolas investigadas,
percebeu-se que a situação educacional no município de Sombrio – SC assim como a
grande maioria em nosso país precisa de muitas melhorias. O trabalho de investigação
ajudou a perceber o tamanho da complexidade do processo de inclusão escolar. As
mudanças necessárias vão muito além da percepção do diferente na escola e dentro da
sala de aula.
As respostas obtidas, em sua totalidade relataram que, apesar do intenso debate
sobre a necessidade urgente de transformação do sistema de ensino em um ambiente
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mais inclusivo, justo e democrático, as barreiras ainda são muitas e a transformação em
direção a escolas mais inclusivas ainda estão em andamento.
Existem múltiplos aspectos que envolvem o processo educacional de alunos com
Necessidades Educativas Especiais (NEE) em escolas de ensino regular no município de
Sombrio – SC, entre eles estão: o oferecimento de cursos de atualização para
capacitação de docentes; a existência de um corpo técnico especializado; apoio da família
do aluno com NEE; o número de alunos na classe; a eliminação de barreiras
arquitetônicas; a adequação de currículos, metodologias de ensino, recursos didáticos e
materiais e os sistemas de avaliação.
Percebe-se o quanto é necessário, a escola estar preparada para receber TODOS
os alunos, com vistas a desenvolver as competências e habilidades presentes em cada
um/a de seus estudantes. A valorização das diferenças e o respeito à diversidade, trazem
consequências positivas para todos, pois desta forma a escola está assumindo o seu
compromisso com a transformação social, cultural e pedagógica.
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Resumo: Os estudantes de ensino médio podem ser estimulados ao uso de tecnologia concomitante ao
estudo e reflexão da aplicação desta na sociedade. Na rede pública de ensino em todo país estão sendo
liberados tablets para uso de professores e alunos. Algo percebido pelo uso destes dispositivos nas escolas
pilotos foi que os professores levam algum tempo para fazer uso efetivo do tablets em suas aulas. Os
motivos que podem ser considerados são a falta treinamento, de formação para com esta finalidade e
também a falta de aplicativos direcionados a este público. Neste trabalho são analisados materiais
produzidos como apoio didático para o uso dos tablets construídos a partir de um enfoque Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS), onde será avaliado o estímulo dado ao estudo de tecnologia, a abordagem
CTS e o tipo de formatação.
Palavras-Chave: Ensino. Tablets. Material de apoio didático.

1. INTRODUÇÃO
As pessoas, em seu senso comum, veem a ciência com um olhar positivista,
considerando-a apenas como progresso, enfatizando a ideia de que “se é ciência, é algo
bom”. Em sua maioria ignoram o uso indevido desta e, assim, muitas vezes nem a
ciência, nem a tecnologia são questionadas, sendo que, a sociedade sofre o impacto
desta.
Muitas vezes as consequências não se tratam de algo que beneficia a todos. Um
modo de amenizar esta situação seria a participação pública na tomada de decisão, muito
embora esta participação seja negligenciada, muitas vezes. É importante que se saiba
criticar a ciência, não deixá-la seguir nos seus processos sem que haja um propósito real
que fundamente estes estudos. Embora tendo a escola como um meio fundamental de
conscientizar as pessoas sobre este aspecto, o movimento Ciência, Tecnologia e
Sociedade – CTS é algo que nem todos têm conhecimento, até mesmo professores.
O CTS é um movimento que procura utilizar meios de comunicação para transmitir
ideias e debates de novas tecnologias envolvidas na sociedade, algumas formas são
livros, revistas, matérias em jornais, ou mais atualmente a internet. Com a aplicação
intencional de CTS nos currículos escolares se prontifica em formar cidadãos que
participam e colaboram com os projetos que envolvam CTS. É possível identificar um
núcleo comum de ideias que envolvem o rechaço da imagem da ciência como atividade
pura e neutra, a crítica da concepção de tecnologia como ciência aplicada e neutra e a
rejeição a estilos tecnocráticos promovendo a participação pública na tomada de decisões
(AULER, 2002).
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A monopolização do conhecimento sobre ciência e suas implicações se faz de
modo intencional pelas pessoas e empresas que se apropriam economicamente dos seus
resultados e produtos. Estes interesses priorizam que as pessoas tenham conhecimento
aprofundado da tecnologia, que os cidadãos, são aqui mais concebidos como meros
consumidores, que não precisam e não tem acesso sobre informações das implicações
negativas de uma determinada ciência ou tecnologia. Uma maneira de colocar a
sociedade a par destes assuntos é aumentar a cultura cientifica e tecnológica das
mesmas. Um modo de atingir este propósito é a produção de material de apoio didático
com enfoque CTS.
Na rede pública de ensino em todo país estão sendo liberados tablets para uso de
professores e alunos. Uma coisa percebida pelo uso destes dispositivos nas escolas
pilotos foi que os professores levam algum tempo para fazer uso efetivo dos tablets em
suas aulas. Os motivos que podem ser considerados são a falta treinamento, de formação
para com esta finalidade e também a falta de aplicativos direcionados a este público.
Os estudantes em licenciatura foram desafiados a desenvolver materiais de apoio
didático para o uso em tablets com enfoque CTS, que fossem de fácil disponibilização. Foi
criada uma página no facebook para disponibilizar estes materiais para uso de alunos e
professores do ensino médio. O resultado demonstrou que os futuros professores
conseguem criar materiais sobre ensino de ciência e tecnologia com enfoque CTS.
Neste trabalho atual se faz uma análise das atividades desenvolvidas, para que se
produzam materiais cada vez mais efetivos na divulgação científica com o viés CTS.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
Ciência, tecnologia e sociedade é uma linha de estudos que se preocupa em refletir
sobre os impactos da ciência e da tecnologia na sociedade (BAZZO, 1998). A ciência não
é neutra, tão pouco a sociedade participa efetivamente nas decisões sobre o uso da
ciência e tecnologia. Uma maior participação política da sociedade se faz necessária para
determinar os direcionamentos da ciência e tecnologia. Quanto mais conhecimento a
sociedade tiver sobre as implicações da ciência e tecnologia, melhor vai poder se
manifestar sobre estes assuntos. Uma vez que a alfabetização científica puramente
oneraria as pessoas em terem que se apropriar de centenas de conceito para que se
possa afirmar que são capazes de se manifestar perante o uso das tecnologias. Um termo
mais aceito é cultura científica. Um exemplo de cultura é o futebol, nem todos os
brasileiros são ótimos jogadores de futebol, mas a maioria tem opinião sobre o assunto.
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Retirando-se o senso comum e a paixão do assunto, o que os estudiosos estabelecem, é
que com alguma informação e discussão sobre o assunto, as pessoas estariam aptas a
opinar e participar de decisões sobre ciência e tecnologia. Um exemplo seria a decisão da
implantação de uma usina nuclear nos arredores de sua cidade, uso de células-troncos ou
assuntos mais próximos a nossa região como a implantação de parques eólicos, estradas
ou túneis atravessando reservas florestais e indígenas, soluções técnicas para resolver
problemas de rios que fazem as comunidades ribeirinhas sofrerem com inundações
constantes.
Quando se trata de impactos ambientais inerentes as atividades humanas, existe
no Brasil mecanismo amplamente utilizado, a audiência pública, no qual diversos
segmentos da sociedade podem se manifestar. A cultura científica pode ser incentivada
na escola para incentivar uma participação pública consciente.
O uso de tecnologia como tablets e internet está sendo disponibilizado nas escolas
públicas de todo país. Uma das aplicações destes dispositivos é servir como material de
apoio didático. Alguns portais e sites são dedicados exclusivamente ao ensino, como o
caso do Kham academy, apoiado pelo governo e traduzido para o português. Uma vez
que a internet vem sendo considerada uma tecnologia necessária e indispensável para o
uso pelos jovens brasileiros (BUTTI, 2013).
3. METODOLOGIA
Foram analisados objetos de apoio didático que estão disponíveis no facebook e
podem ser acessados via tablets por alunos e professores. Os objetos de apoio didático
analisados foram desenvolvidos por alunos da licenciatura em física e tratam de temas
relativos à ciência, tecnologia e sociedade.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O material de apoio didático para uso em tablet se faz urgente, uma vez que os
tablets recentemente estão sendo colocados à disposição de alunos e professores.
Mesmo que se faça uma capacitação massiva dos professores, ainda levaria anos para
que os mesmos fossem utilizados plenamente. Um dos motivos é a falta de material de
apoio didático para estes professores.
Neste trabalho se faz análise de material de apoio didático disponibilizado via a
rede mundial de computadores. Materiais que ao mesmo tempo impressionam os alunos,
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ou os alegram e que servem de ponto para reflexão entre os imbricamentos de ciência,
tecnologia e sociedade (CTS). Os materiais estão disponíveis na mídia social facebook
(Fig. 1 e 2).
Figura 1 – Página criado da rede social Faceboock

Figura 2 – Descrição da página.

Os trabalhos desenvolvidos por alunos de licenciatura em física abrangem vários
temas, principalmente o meio ambiente interligado a energia limpas como a hidroelétrica
de Belo Monte utilizando “memes” como personagens (Fig.3) e sobre a histária da energia
eólica com HQ Super Cata (Fig. 4).
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Figura 3 – Trabalho sobre a Hidroelétrica de Belo monte utilizando memes.

Figura 4 – Trabalho sobre historia da energia eólica utilizando o HQ Super Cata.

Outro trabalho bem desenvolvido abrange o uso de agrotóxicos (Fig. 5) e outro
trabalhos com mais impacto é um vídeo que fala sobre os riscos dos plásticos à nossa
saúde (Fig. 6).
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Figura 5 – Trabalho sobre uso de agrotóxicos.

Figura 6 – Trabalho sobre os riscos dos plásticos à nossa saúde.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alunos da licenciatura conseguiram desenvolver o material de apoio didático
com a criação de uma página em uma rede social conhecida como Facebook. Pode-se
perceber que vários alunos se interessam pelo tema e navegam na página, muitos deles
anexando trabalhos e arquivos sobre meio ambiente que acaba criado certa discussão
entre os alunos. No total temos 138 curtidas na página, projetos criados por alunos e
comentários relacionados à tecnologia e meio ambiente.
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Resumo: A partir da Declaração de Salamanca passa a ser disseminado um conceito de necessidades
educacionais especiais que ressalta a interação das características individuais dos alunos com o ambiente
educacional e social, responsabilizando o ensino regular para o desafio de atender as diferenças. Desde
então o governo brasileiro vem trabalhando nessa perceptiva, e optou pelo modelo de ensino inclusivo, na
tentativa de colaborar para a inclusão social. Contudo, sabe-se que as políticas educacionais
implementadas ainda não foram suficientes para uma educação inclusiva eficaz. No caso dos alunos
surdos, eles enfrentam diversas dificuldades ao serem incluídos na escola regular, além dos problemas
relacionados ao ensino propriamente dito – materiais e metodologias adequados – o sujeito surdo enfrenta
problemas relacionados à socialização, provocados pela dificuldade de comunicação com as crianças
ouvintes. Pensando nisso a Escola de Educação Básica Castro Alves, da cidade de Araranguá, SC, tem se
esforçado para tentar mudar essa realidade. A escola optou por disponibilizar o ensino de Língua Brasileira
de Sinais às crianças ouvintes, na tentativa de construir o meio de comunicação entre ouvintes e surdos.
Neste sentido, a pesquisa aqui relatada pretendeu observar se a iniciativa da escola Castro Alves contribui
para a socialização e interação entre as crianças. Para isso, foi utilizada as Tecnologias de Informação e
Comunicação como instrumento de observação, tendo em vista as potencialidades das novas tecnologias
utilizadas no ambiente escolar, principalmente no meio escolar inclusivo.
Palavras-Chave: TIC. Inclusão. Ensino Fundamental. Surdos. LIBRAS.

1 INTRODUÇÃO
Em um mundo de constantes mudanças e inadvertidos avanços, a tecnologia
aplicada no âmbito da educação vislumbra um futuro sem limitações, no qual alunos com
ou sem necessidades especiais podem usá-las e expressar-se através delas. Assim, a
incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no contexto
educacional tornou-se particularmente relevante, sob a suposição de que estas
ferramentas podem promover uma melhor qualidade do ensino e facilitar a aprendizagem,
bem como ajudar a reduzir a exclusão digital.
A educação inclusiva pretende responder a um enfoque filosófico, social,
econômico, cultural, político e pedagógico que persegue a aceitação e valorização das
diferenças na escola para cada um dos alunos. A escola inclusiva sugere que os alunos
se beneficiam de um ensino de qualidade adaptado às suas necessidades.
Nesse sentido, o Brasil fez opção pela construção de um sistema educacional
inclusivo ao concordar com a Declaração Mundial de Educação para Todos e ao mostrar
consonância com os postulados produzidos no encontro em Salamanca, na Espanha. A
partir da Conferência Mundial de Educação Especial, da qual resultou o documento
“Declaração de Salamanca”, paradigmas sobre a educação de crianças com
necessidades específicas passaram por grandes mudanças. Passou-se a entender que a
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escola deve considerar as peculiaridades de cada aluno em seus processos de ensino e
aprendizagem.
Nesta perspectiva, o documento ressalta a importância da língua dos sinais como
meio de comunicação para os surdos1, bem como o dever de se assegurar a todos eles o
acesso ao ensino da língua de sinais de seu país.
Com base nestes dispositivos político-filosóficos e nos dispositivos da legislação
brasileira, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Resolução Nº 02/2001, que
instituiu as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Estas
diretrizes incluem os alunos surdos no grupo daqueles com dificuldades de comunicação
e sinalização diferenciada dos demais alunos, o que demanda a utilização de linguagens
e códigos aplicáveis.
Todavia, mesmo com todo o amparo que a legislação oferece, a inclusão de alunos
surdos nos ambientes escolares do ensino regular nem sempre é tarefa fácil. Assim como
a inclusão de qualquer criança com necessidades educacionais específicas, preconceito,
falta de conhecimento e despreparo das escolas são grandes barreiras neste processo.
Devido a estes e outros entraves da escola inclusiva, as opiniões sobre os
resultados da inclusão escolar são diversas. Se agora crianças, adolescentes e jovens
estão na escola, a preocupação volta-se à qualidade oferecida nestes ambientes para que
a aprendizagem seja possível – e existem grandes polêmicas em torno deste tema.
A comunidade surda não acredita que a escola inclusiva pode ser favorável às
crianças surdas. Para ela, os alunos são prejudicados por estarem em uma sala de aula
que não está voltada ao seu ensino, na qual se encontram atividades, explicações e
avaliações direcionadas aos alunos ouvintes, não considerando as experiências vividas
pelas crianças surdas. A luta é por escolas bilíngues, com um sistema de ensino focado
também nas crianças surdas, considerando suas experiências, sua língua e sua cultura.
A proposta de ensino utilizada no Brasil é a escola inclusiva; portanto, a atual
pesquisa pretendeu observar como se dá a socialização entre as crianças neste
ambiente. Vale ressaltar que a pesquisa não entra no campo das discussões envolvendo
os esforços das IE ao implantar o modelo, nem nos resultados relacionados à qualidade
de ensino.
Na promoção de uma sociedade para todos, a Declaração de Salamanca afirma
que as mídias podem – e devem – ajudar para a conscientização, por parte da sociedade,
1

Segundo MEC: Deficiência Auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB até 70 dB, O aluno utiliza o Aparelho
de Amplificação Sonora Individual e, pode, ou não, processar informações linguísticas pela audição. Surdez - perda
auditiva acima de 71 dB. O aluno com essa surdez, em geral, utiliza a Língua Brasileira de Sinais - Libras.
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para a aceitação da diversidade. Percebe-se que atualmente as mídias digitais possuem
grande influência na vida da sociedade e as TICs adquirem papel fundamental neste
processo. Neste cenário, é necessário inserir ferramentas educacionais diversificadas,
visando enriquecer a prática docente. Assim, se propõe novos desafios que permitem
gerar estratégias pedagógicas alternativas para a construção de uma cultura educacional
na qual todos se sintam integrados, encontrando respostas às necessidades educacionais
para pessoas com dificuldades de aprendizagem e promovendo a valorização das
capacidades de todos os estudantes.
Diante da importância das TICs no meio escolar inclusivo, esse projeto de pesquisa
tem por objetivo utilizar as ferramentas baseadas nas Tecnologias de Informação e da
Comunicação como instrumento de colaboração e observação deste processo. A
proposta da pesquisa é utilizar estas ferramentas como instrumento de observação da
efetividade das iniciativas tomadas pela escola para a promoção da inclusão social no
ambiente letivo. Isto, partindo de um estudo de caso aplicado na Escola de Educação
Básica Castro Alves, unidade de ensino situada em Araranguá, Santa Catarina, que há
alguns anos ministra aulas específicas de língua brasileira de sinais (LIBRAS) para
crianças ouvintes de 1ª a 4ª ano do Ensino Fundamental, tendo em vista a promoção de
atividades que contemplem a inclusão escolar dos alunos surdos.
Motivado, entre outros fatores, pela iniciativa da escola, o projeto aqui apresentado
buscou investigar se o ensino de LIBRAS traz benefício para a promoção da inclusão
escolar, em relação à socialização das crianças surdas no ensino regular. As ferramentas
escolhidas para auxiliar neste processo são baseadas em jogos eletrônicos educacionais.
Tal escolha vem da fácil aceitação desta ferramenta por parte das crianças, que
dificilmente apresentam resistência durante a sua aplicação. Ainda, os jogos possuem
conteúdo voltado ao apoio pedagógico, assim aproveitando as potencialidades das
tecnologias na educação infantil.
2 METODOLOGIA
Para se alcançar o objetivo final da pesquisa foram utilizadas um jogo educacional,
aplicado em três versões, cada uma contendo um tipo de tradução; uma em português,
outra em LIBRAS e a uma terceira contemplando as duas linguagens. E através do
monitoramento da utilização, pretendeu-se verificar se as aulas de LIBRAS estão
realmente promovendo interesse por parte dos alunos ouvintes e estabelecendo interação
entre as crianças.
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Metodologicamente o projeto constitui-se em quatro etapas: Fase Preparatória,
Fase de Especificação, Fase de Desenvolvimento e Fase de Validação. Estas fases são
decompostas em etapas que neste projeto serão inspiradas no método MERISE (Méthode
d’Études et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d’Entreprise), que é aplicável à
concepção de desenvolvimento e de realização de projetos informáticos (AVISON, 1991).
Entre as fases do projeto, primeiramente buscou-se consciência do projeto,
realizando pesquisa bibliográfica e reuniões com docentes da escola escolhida, a fim de
entender a metodologia utilizada em termos de inclusão dos alunos surdos e conhecer os
recursos disponíveis na área de TIC, bem como analisar os recursos necessários.
Na “Fase de Desenvolvimento”, contemplou a implementação, instalação e
configuração dos softwares, e a disponibilização dos softwares na escola. Essa fase
também incluiu a promoção de oficinas de apresentação dos softwares aos participantes
visando estimular o uso dos softwares propostos.
Para a implementação do software foi necessária, primeiramente, a tradução do
jogo para português, visto que a escolha do software recaiu sobre as opções
apresentadas pelo site Vedoque2, que é de origem espanhola. Após a tradução para
português, foi realizada a tradução para a língua brasileira de sinais; para isso, iniciou-se
a produção dos vídeos com os textos em LIBRAS e incorporou-se ao programa.
Durante a fase denominada “Operação” foi desenvolvida a análise e socialização
dos resultados. Foram desenvolvidos estudos de coleta, tabulação, análise e
interpretação dos dados do presente projeto.
A coleta das informações foi mediante a análise dos aspectos documentais, onde
foram coletados os dados referentes ao uso dos jogos por parte dos alunos, através do
monitoramento da utilização dos jogos, por meio de gravações de registros de eventos em
log, inseridos no código fonte das aplicações. Nos logs, foram armazenadas a hora de
acesso e de encerramento do jogo, bem como o tempo total de cada acesso ao software.
Também foi registrado a identificação do computador (diferenciando a maquina utilizada
pela criança surda e pelas crianças ouvintes) e o nome do jogo (Português-LIBRAS,
LIBRAS ou Português). Outro instrumento aplicado foi um questionário – com uma
questão fechada para saber a preferência das crianças em relação aos jogos e uma
questão aberta para conhecer o seu interesse aos jogos com conteúdos em LIBRAS.

2

O Vedoque é um site web (http://www.vedoque.com/) que contém recursos tecnológicos educacionais. O Vedoque foi
criado por Antonio Salinas e sua esposa María Jesús Egea, ele tem formação em computação e sua esposa é
professora no ensino fundamental. O site disponibiliza aplicações educacionais para educação infantil e primária e
assim contribuem de forma muito especial com a comunidade educacional, buscando novas formas de ensinar e
defendendo os jogos como principio de aprendizagem.
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Ainda foi aplicado um questionário com uma questão aberta para a professora da
classe e para a segunda professora – intérprete de LIBRAS – discorrerem sobre a
experiência na sala de laboratório.
Para a realização da pesquisa, participaram alunos do 4º ano do ensino
fundamental da Escola de Educação Básica Castro Alves, de Araranguá, Santa Catarina.
A turma é composta por 27 alunos, entre a turma, encontra-se um aluno surdo.
2.1 Modelo implementado para a validação
O jogo aplicado nessa pesquisa se chama La Tierra, desenvolvido pela equipe
Vedoque da Espanha e adaptado pela autora da pesquisa juntamente com a equipe de
apoio. O Vedoque é um site web (http://www.vedoque.com/) que contém recursos
educacionais com o qual o RExLab – UFSC tem uma parceria desde 2008.
“A Terra” é um jogo educacional de apoio pedagógico para aulas de ciências, com
foco específico na aprendizagem do sistema solar. O objetivo do jogo é ajudar os
jogadores a fixar o conteúdo visto em sala de aula. É um jogo dinâmico, com animações
em 2D, desenvolvido em Swish Max, uma API que utiliza tecnologia Adobe Flash para a
criação de apresentações multiplataforma.
A partir do código fonte disponibilizado pela equipe Vedoque, a autora dessa
pesquisa e a equipe de apoio iniciou o desenvolvimento do software. Primeiramente foi
realizada a tradução dos conteúdos para o português e depois para LIBRAS, através de
vídeos apresentados pelo intérprete e professor de LIBRAS Ramon Cunha e produzido
pela a autora da pesquisa.
Desta forma, foram produzidas três versões do mesmo jogo; uma apenas em
português, outra em português e LIBRAS e uma terceira apenas em LIBRAS.
Figura 1 – Jogo “A Terra”.
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O jogo se caracteriza como um jogo educacional de fixação de conteúdo. O seu
público-alvo são estudantes do 4º ou 5º ano do ensino fundamental. Os principais pontos
abordados em seu conteúdo são: Planeta Terra, Dia e Noite, Lua, Estrelas e Planetas do
Sistema Solar, Curiosidades sobre Telescópio e Expedições Espaciais.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este projeto de pesquisa teve como objetivo geral “desenvolver e aplicar pelo
menos um jogo de computador educacional bilíngue (LIBRAS e Português) para crianças
do ensino fundamental como instrumento de observação da efetividade das atitudes
tomadas pela escola para a promoção da inclusão social no ambiente escolar”. Embora
tenha sido cumprido o objetivo em relação ao desenvolvimento e disponibilização dos
softwares educacionais, os autores deste documento e a equipe de apoio têm consciência
de que o mesmo necessita de um período maior de aplicação para obtenção de dados
que possam conduzir a uma análise mais completa do projeto.
Outro fator sensível e que de alguma forma trouxe complicações à aplicação dos
softwares educacionais na escola está relacionado à baixa disponibilidade de
equipamentos quando da aplicação das ferramentas, pois, embora a escola disponha de
24 computadores, apenas 8 estavam em funcionamento para avaliação.
Todos os microcomputadores utilizam sistema operacional Linux Educacional (LE)
versão 4.0 e, dos 24 computadores, 16 funcionam como multiterminais. O LE apresenta
algumas limitações em relação à instalação de novos aplicativos baseados em
tecnologias diferentes das comuns a ele e a escola utiliza uma versão anterior, a versão
4.0, baseada no Kubuntu 10.04, versão desenvolvida em 2010 e descontinuada em 2012.
O jogo educacional implementado foi desenvolvido em flash e a gravação do logs
foi implementada em linguagem de programação Delphi 7, tecnologias muito utilizadas
para o sistema operacional Windows. Ainda assim, com o auxílio de emuladores, é
possível utilizar no SO Linux. Entretanto, na escola pesquisada não foi possível, uma vez
que o emulador não funcionou corretamente, impossibilitando a utilização dos jogos. A
solução encontrada foi a utilização do software VitualBox, que é um software de
virtualização que permite utilizar aplicações do SO Windows em ambiente do SO Linux.
Mesmo assim as máquinas multiterminais não aceitaram a instalação do VirtualBox,
ficando disponíveis apenas oito máquinas – somadas a mais cinco computadores
particulares, totalizando 13 máquinas. Desta forma, os jogos foram trabalhados em duplas
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e alguns trios. Dito isto, passamos a apresentar os resultados das observações e dos
questionários aplicados.
3.1 Resultados
Antes de apresentar os dados coletados, é importante descrever o cenário no qual
se desenvolveu a aplicação dos jogos educacionais. Devido às limitações impostas pelo
curto tempo para desenvolvimento do trabalho, foi possível efetuar apenas uma aplicação
monitorada. Esta aplicação foi efetuada no dia 19 de novembro de 2013. Estavam
presentes no laboratório de informática da escola 27 alunos, dos quais, 26 alunos
ouvintes e 01 aluno surdo, sendo que este conta com um intérprete.
A figura 2 apresenta a distribuição dos alunos de acordo com os equipamentos
utilizados. Os equipamentos 10, 11, 16 e 17, destacados na cor rosa, não foram utilizados
por problemas funcionais. Não ocorreu nenhum tipo de direcionamento em relação aos
lugares ocupados e, inicialmente, o aluno surdo buscou uma posição mais isolada
(máquina de número 17); porém, por problemas funcionais no equipamento, ele passou a
ocupar a máquina de número 13.
Figura 2 – Distribuição dos alunos na sala de informática.

A seguir serão apresentados os dados coletados no primeiro questionário aplicado
às crianças e também a partir do logs de uso gravados. A primeira pergunta do
questionário solicitou que os alunos informassem qual o jogo haviam gostado mais. As
opções disponíveis foram: (1) “Apenas Português”, (2) “Apenas LIBRAS” e (3) “LIBRAS e
Português”.
A figura 3 apresenta o gráfico referente aos participantes e suas respostas para a
questão mencionada anteriormente. Percebe-se que 40,7% dos alunos optaram pelo uso
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do jogo educacional apenas na língua portuguesa, 48,1% pelo jogo educacional em língua
portuguesa e LIBRAS e 11,1% pelo jogo em LIBRAS.
Figura 3 – Quanto a utilização dos jogos.

A seguir são relacionadas algumas falas dos alunos procurando justificar a sua
escolha em relação ao idioma do jogo educacional. Primeiramente, serão apresentadas
as respostas relacionadas à escolha do jogo educacional em português.
• “Porque eu gosto de português”. Observação: mesmo assim, disse que o
jogo com LIBRAS é legal e que aprendeu o sinal “Sol”.
• “Não gosto de LIBRAS”.
• “Não usei muito o jogo em LIBRAS porque eu não entendo muito de libras”.
A seguir é destacada uma resposta relacionada à escolha do jogo educacional
Português + LIBRAS.
• “Eu gosto de LIBRAS e gosto de português, então decidi juntar os dois”.
Segue a resposta do aluno surdo relacionada à sua escolha referente ao jogo
em LIBRAS.
• “Porque é bom para visualizar em LIBRAS e também explicar como jogar
com a interpretação em LIBRAS”.
A tabela 01 apresenta os dados dos logs obtidos a partir do uso dos softwares. A
coluna média apresenta os tempos médios de uso para os 13 computadores utilizados. O
tempo médio por idioma da aplicação foi de 20min10s para o jogo apenas em português,
26min41s para o jogo em Português + LIBRAS e 18min51s para o jogo apenas em
LIBRAS.
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Tabela 1 – Logs de uso das máquinas.

Outras constatações efetuadas a partir da tabela 1:
• Embora 40,7% dos alunos tenham declarado gostar mais do jogo apenas em
língua portuguesa, o mesmo foi executado em 92,3% dos microcomputadores. Ou seja:
não foi executado em apenas um equipamento, o que foi utilizado pelo aluno surdo.
• O jogo bilíngue foi utilizado por todos os participantes, embora,
posteriormente, apenas 48,1% tenham declarado preferência por este modelo.
• Os jogos apresentados apenas em LIBRAS foram acessados por 92,3% dos
microcomputadores.
A segunda pergunta do questionário foi assim redigida: "o que você achou do
jogo que tem LIBRAS? Você aprendeu algum sinal novo"? A figura 4 apresenta o gráfico
representando as respostas dos alunos em relação ao aprendizado de novos sinais a
partir do uso do jogo educacional bilíngue. Observa-se que 52% dos alunos afirmaram
que aprenderam algum novo sinal.
Figura 4 – Aprendeu algum sinal novo?
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Sobre a segunda questão, o aluno surdo relatou que; “o jogo foi bom e os sinais eu
já sabia e entendi a interpretação do tradutor e intérprete de LIBRAS. Não foi difícil de
entender e gostei dos jogos”.
Além das perguntas formuladas aos alunos, também foram apresentados os
seguintes questionamentos ao intérprete de LIBRAS e ao docente da classe: "o jogo traz
proximidade entre os colegas ouvintes x surdos? Pode contribuir para a integração? O
que você achou da experiência"? As respostas foram as seguintes:
• Interprete de LIBRAS: “Sim, pois se aprende mais e gera o interesse de
conhecer LIBRAS. Faz diferença para ouvintes e surdos, porque para os ouvintes é
interessante aprender LIBRAS jogando, trata-se de uma nova forma de aprender. E os
surdos já conhecem LIBRAS e têm bastante interesse nos jogos com LIBRAS, porque os
ajuda a aprender através da visualização e compreender também a escrita. Gostei muito
da experiência. Bastante criativo. Vejo também que os alunos gostaram muito”.
• Docente da classe: “Sim. Contribui e muito, pois os alunos estão aprendendo
brincando e interagindo. Essa experiência nos trouxe muitas informações e nos levou a
pensar em novas formas de ensinar”.
Diante dos resultados apresentados, pode-se observar que a maioria das crianças
demonstrou interesse pelos conteúdos que possuíam a tradução em LIBRAS. E mais de
50% afirmaram ter obtido conhecimento de novos sinais – o que reforça um possível
interesse por parte das crianças ouvintes a aprender a língua de sinais.
Entretanto, este interesse pode ter surgido por meio da contemplação do novo,
instigado pela curiosidade. Durante o ano letivo, a turma analisada não teve muito contato
com o laboratório de informática. A professora utilizou o laboratório apenas uma vez – e
aula não estava vinculada a nenhum software específico, apenas para pesquisas. Deste
modo, os recursos apresentados às crianças, através deste projeto, são novidades para
elas. Aula no laboratório, jogos educacionais, vídeos com textos em LIBRAS: tudo é muito
novo. Talvez, por este motivo, os resultados possam representar apenas a curiosidade
dos alunos pelas novas TICs, trabalhando apenas no âmbito da curiosidade e sem
interesse de fato na língua de sinais, não representando necessariamente que a
aprendizagem da LIBRAS gere a interação propriamente dita.
Vale ressaltar que durante o período permanecido no laboratório de informática não
foi observado nenhum tipo de interação entre as crianças ouvintes e o aluno surdo. O
menino surdo permaneceu durante este período apenas interagindo com a sua intérprete.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de observações in loco na escola, dos questionários aplicados e dos logs
de uso do jogo educacional desenvolvido, buscou-se entender como se dá a interação
das crianças surdas com crianças ouvintes na escola regular de Educação Básica
parceira no projeto, tendo em vista uma das diretrizes da proposta da educação inclusiva
– socialização e aceitação das diferenças. Neste sentido, pretendeu-se explorar a
convivência das crianças no ambiente escolar.
A partir da analise dos resultados obtidos constatou-se que para uma melhor
análise desse cenário, seria necessária a realização de mais aplicações, com a utilização
de mais de um tipo de jogo educacional, como era o intuito inicial do projeto. Contudo,
devido às limitações de tempo para a realização do projeto não foi possível aperfeiçoar a
pesquisa.
Entretanto, para trabalhos futuros, pretende-se dar continuidade na pesquisa,
disponibilizando novos jogos educacionais bilíngues em mais seções, a fim de aprofundar
os estudos em relação às questões da inclusão escolar para os alunos surdos, tendo em
vista a posição da comunidade surda em relação a esse sistema de ensino.
Outro ponto interessante percebido durante o tempo permanecido no laboratório de
informática da escola foi a importância das TICs nas salas de aulas como recurso
pedagógico, tanto para as crianças ouvintes, quanto para o aluno surdo. Percebemos que
os alunos ficaram extremamente animados com os jogos educacionais e realizaram todas
as atividades propostas. A professora da turma havia utilizado o laboratório de informática
apenas uma vez este ano para atividades com a turma e relatou a importância da
utilização de novos recursos na sala de aula.
Em relação ao aluno surdo, este iniciou a atividades de forma tímida e com poucas
expressões, porém, no decorrer da atividade e visualizando as explicações em sua língua,
foi mostrando empolgação e se mostrou muito animado. A sua intérprete inicialmente o
deixava assistir os vídeos e depois lhe solicitava que explicasse o que tinha sido
apresentado, e ele então explicava corretamente. A intérprete relatou a importância de
jogos que contemple as duas línguas, destacando para o ensino bilíngue.
Com isso pode-se observar a importância da disponibilização de materiais voltados
às pessoas surdas, tornando acessíveis conteúdos de diversas áreas e ainda estimular a
aprendizagem do português escrito.
Os autores Pereira, Campos & Magina (2013) afirmam que o crescimento da
utilização dos recursos tecnológicos nas escolas favorece o ingresso e permanência dos
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estudantes com deficiências nas escolas regulares, “pois as novas tecnologias auxiliam
na acessibilidade destes às informações e na construção do conhecimento” (PEREIRA;
CAMPOS; MAGINA, 2013, p. 2).
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Resumo: O presente trabalho relata a pesquisa realizada nas três maiores escolas da rede municipal de
ensino de Criciúma, em que se buscou analisar a percepção dos alunos no que diz respeito a sua
participação na gestão de suas escolas. Primeiramente, analisou-se o PPP das escolas e, posteriormente,
realizou-se entrevistas semiestruturadas com 9 alunos dos anos finais do Ensino Fundamental de cada
escola pesquisada. Tanto as entrevistas como o PPP das escolas, passaram por análise de conteúdo, e
neles identificamos os núcleos de sentido, referentes às categorias: Relação direção versus alunos;
Relação professores versus alunos; Grêmio Estudantil; Conselho Escolar; Conselho de Classe Participativo;
Normas da escola; e Participação dos alunos na escola. Da análise empreendida nas entrevistas,
evidenciamos que a participação do aluno no processo de gestão escolar é restrita e está mais diretamente
ligada a casos de indisciplina ou dificuldade de aprendizagem, à avaliação de disciplinas e professores, à
escolha de representantes de turma e à escolha das atividades a serem realizadas. Com relação aos canais
de participação (Grêmio Estudantil, Conselho Escolar e Conselho de Classe Participativo), de acordo com
os alunos, nenhuma das escolas tem esses espaços participativos. No confronto entre fala dos
entrevistados e PPP foram encontradas algumas contradições. O PPP das escolas expressa, com certa
ênfase, a participação dos alunos nas discussões e tomada de decisões, indicando os Conselhos de Classe
e o Grêmio Estudantil como instância para o exercício participativo. Entretanto, conforme os discentes, há
certo descompasso entre o escrito e a prática. Nesse contexto, as escolas precisam repensar as ações de
participação em seu interior, reinventando a democracia, conscientizando e abrindo espaço para a
participação dos alunos no processo da gestão escolar.
Palavras-Chave: Gestão Escolar. Participação. Alunos.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho integra o projeto de pesquisa, em desenvolvimento, desde
2011, pelo FORGESB, Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Gestão e Formação na
Educação Básica, que busca compreender as perspectivas de gestão democrática no
sistema municipal de Criciúma/SC. Particularmente, centra-se no estudo realizado nas
três maiores escolas da rede municipal que analisa a percepção dos alunos sobre a
participação na gestão escolar, a partir da seguinte problemática: Como os alunos dos
anos finais do Ensino Fundamental das três maiores escolas da rede municipal de ensino
de Criciúma percebem a sua participação na gestão escolar?
Para respondê-la, estabeleceu-se o seguinte objetivo geral: analisar a
percepção dos alunos das três maiores escolas da rede de ensino de Criciúma, no que
diz respeito à sua participação na gestão escolar. Este objetivo foi desdobrado em
objetivos específicos, a saber: caracterizar as diferentes visões teóricas sobre a
participação na gestão escolar; identificar perspectivas de participação na ótica dos
alunos das escolas pesquisadas; analisar as considerações apresentadas por eles, tendo
como base o referencial teórico construído sobre o tema; e confrontar as percepções dos
alunos sobre sua participação na gestão escolar com a proposta apresentada no PPP das
escolas.
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Os dados obtidos foram analisados a partir do referencial teórico previamente
construído sobre participação e canais de participação que explicitaremos na sequência.
Desde que nasce, o ser humano, por sua natureza social, constrói sua vida a partir
das relações que estabelece com seus pares. Por isso, a participação o tem o
acompanhado, seguindo as formas históricas que a vida em sociedade foi tomando
(BORDENAVE, 1983).
Por meio da participação, é possível resolver problemas que parecem insolúveis
individualmente e “graças à participação às vezes resolvem-se conflitos de uma maneira
pacífica e satisfatória para as partes interessadas”. (BORDENAVE, 1983, p. 13). Assim, a
participação além de constituir-se necessidade do ser humano, passa a ser também um
instrumento para a solução de problemas.
A participação pode acontecer individualmente ou de maneira coletiva. Em caráter
individual, cada um participa a sua maneira, seja escrevendo, discutindo, falando,
denunciando, cobrando responsabilidades, que pode ser feito em casa, trabalho, escola,
entre outros lugares e espaços. No coletivo, a participação se dá por meio da integração
em qualquer grupo social ou instituição social, para o que se precisa ter objetivo definido e
disposição para trabalhar no sentido de alcançá-lo. (DALLARI, 1984).
Além disso, participar consiste em saber organizar-se para a conquista de espaço
na sociedade, no afã de ter vez e voz nas discussões e na busca de objetivos que
diminuam a desigualdade social. A participação não pode ser imposta ou dada; ela será
tão mais autêntica, quanto mais for conquistada. Por ser considerada processo histórico e
de permanente conquista, a participação constitui-se produto inacabado. (DEMO, 1990).
Reportando-nos ao contexto escolar, a participação dos envolvidos na gestão da
escolar contribui para a realização de um trabalho coletivo de planejamento, tomada de
decisões e ações em prol da melhoria da qualidade da educação oferecida aos alunos.
Para entender a importância da participação efetiva na gestão da escola de todos
os envolvidos, em especial dos alunos, faz-se indispensável considerar que a escola é um
lugar onde convivem os mais diferentes interesses. Essa “pluralidade de perfil pode se
constituir em verdadeira riqueza no debate interno da escola e na construção de
consensos [...]”. (MELO, 2004, p. 246). Deve-se levar em conta, também, que a escola
precisa ser um ambiente de promoção dos direitos dos alunos e isso começa quando é
garantido o direito de participação destes. (FERREIRA, 2011).
Promover o diálogo com os educandos e suas demandas, partindo da própria
escola, faz com que - além do reconhecimento de sua própria condição de sujeitos de
direitos - experimentem situações de pertencimento, elevação de autoestima e desejo de
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cooperar. Desse modo, os alunos sentir-se-ão mais acolhidos pela escola e, por
consequência, com mais prazer em nela permanecer, realizando as atividades escolares
com maior motivação e participação. Assim sendo, a escola como formadora e
socializadora de sujeitos; “palco” de importantes acontecimentos e “ensaios” da vida
adulta, oportunizará e promoverá a participação efetiva de seus atores sociais
(FERREIRA, 2011).
A participação do aluno na escola pode assumir nuances diferentes, dependendo
da forma como é concretizada. Desse modo, a participação pode ser definida em três
categorias: 1) participação autônoma: quando a escola abre espaços participativos que
valorizem os sujeitos e eliminem as hierarquias e quando os estudantes organizam seus
espaços, como o grêmio estudantil, sem depender da ingerência de gestores ou
professores; 2) participação tutelada: direcionada pelos adultos da escola, restringindo a
participação dos alunos à execução de ações decididas a priori; 3) participação negada:
pode ser pelo aluno, quando a escola abre espaços e os estudantes se recusam a
participar ou pela escola, quando os espaços de participação são limitados ou não são
oportunizados (LELES, 2007).
A educação assumirá caráter democrático participativo na medida em que
implementar mecanismos de distribuição do poder, fundamentais para o exercício da
aprendizagem democrática, que visa a formação de pessoas críticas e participativas.
Nesse sentido, a participação do aluno na escola pode acontecer no Conselho
Escolar, no Conselho de Classe Participativo e no Grêmio Estudantil, considerados
órgãos colegiados em que o aluno pode representar-se ou se fazer representar.
O Conselho Escolar3 tem como função analisar, discutir e aprovar questões acerca
da educação na instituição escolar, na parte administrativa, financeira e pedagógica.
Assim, este colegiado, participa das decisões coletivas, responsabiliza-se e comprometese com a função social da escola em consonância com o seu PPP (SANTA CATARINA,
2002).
Outro mecanismo de participação do aluno é o Conselho de Classe Participativo,
considerado um espaço de reflexão pedagógica em que professores, pais e alunos, em
conjunto, discutem e refletem sobre as questões que envolvem o ensino e a avaliação da
aprendizagem, reorientando a ação pedagógica, a partir de fatos apresentados e metas
traçadas no projeto político pedagógico. Desse modo, por meio do diálogo são discutidas
3

No documento “Entidades de Gestão Democrática Escolar: Diretrizes 4 de SC”, o Conselho Escolar é
designado por Conselho Deliberativo Escolar. (SANTA CATARINA, 2002).
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as questões que envolvem o processo ensino-aprendizagem e as ações coletivas,
objetivando alcançar sucesso educacional e transformação dos envolvidos (LORENZONI
et al, 2009).
Por sua vez, o Grêmio Estudantil é um colegiado representativo e específico do
corpo discente da escola. Este colegiado participa ativamente na elaboração, execução,
avaliação e reelaboração do PPP, favorecendo, assim, o desenvolvimento da consciência
crítica e iniciativa dos alunos (SANTA CATARINA, 2002). Sua relevância está em
oportunizar discussão, criação e fortalecimento das possibilidades de ação, não só no
interior da escola, mas também na comunidade.
Por estes canais somados a uma sala de aula democrática, o aluno terá
oportunidade de pensar e praticar a participação, isto é, poderá aprender e formar-se
cidadão crítico e participativo.
2 METODOLOGIA
Para a realização do estudo, inicialmente, foi realizada a análise documental do
PPP das escolas pesquisadas, visando apreender as questões pertinentes à participação
e os canais de participação, particularmente os relacionados aos alunos. Para isso, fez-se
a leitura cuidadosa de cada documento, com vistas à identificação das ideias-chave
relativas às duas categorias em destaque (BARDIN, 1988).
Num segundo momento, realizou-se entrevistas semiestruturadas com os alunos
das escolas, com o intuito de identificar a concepção de participação de cada um e como
percebem

a

participação

no

processo

do

contexto

escolar

que

frequentam,

especialmente, a que se refere aos alunos.
Para a realização das entrevistas, constituiu-se, em cada escola, uma amostra de
09 alunos, devido ao grande número de estudantes e à impossibilidade de considerá-los
em sua totalidade. Seguindo esta lógica, os entrevistados foram o primeiro, o quinto e o
décimo aluno da lista de chamada das turmas do 7°, 8° e 9º4 ano de cada uma das
escolas, perfazendo uma amostra total de 24 alunos.
As entrevistas passaram por análise inferencial e interpretativa, tendo por base as
seguintes categorias: visão de participação, relação aluno-direção, relação alunoprofessores, canais de participação e participação dos alunos na elaboração das normas
da escola.
4

Na escola A, foram considerados os 7º e 8° anos, visto que a instituição não atendia o 9º ano, na ocasião
da pesquisa.
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Por fim, os dados oriundos do PPP de cada escola foram comparados com o que
expressaram os alunos nas entrevistas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 A percepção dos alunos sobre a participação na gestão da escola
Por meio das entrevistas, buscou-se identificar a percepção dos alunos no que diz
respeito à sua participação na gestão escolar. Suas falas foram analisadas, tendo por
base as seguintes categorias, expressas nas questões contidas no roteiro das referidas
entrevistas: Relação direção-alunos; Relação professores-alunos; Grêmio Estudantil;
Conselho Escolar; Conselho de Classe Participativo; Normas da escola; Participação dos
alunos na escola/discussões e Visão do aluno sobre sua participação na escola.
Segundo os estudantes, a relação direção-alunos é mais centrada na preocupação
com a disciplina e menos numa relação de diálogo. Pela descrição percebe-se que a
relação direção-alunos tende a não favorecer a que os alunos exercitem a organização
coletiva, conforme defende Demo (2001), a fim de conquistar seu espaço de participação
na escola, tendo vez e voz nas discussões e tomada de decisões nas questões que lhes
dizem respeito.
A relação professores-alunos é avaliada em parte como satisfatória, ganhando
destaque, neste conceito, as aulas mescladas com brincadeira. Conforme os discentes, a
relação é amigável, baseada nas brincadeiras, que tornam as aulas mais leves; a relação
amparada na discussão e diálogo no processo de ensino (atividades propostas e
conhecimento) aparece pouco mencionada.
Sobre o Grêmio estudantil como canal de participação dos alunos, a maioria dos
entrevistados diz que ele não existe na escola ou não sabe o que é. Encontrou-se apenas
uma referência para o fato de uma das escolas ter tomado a iniciativa de implantação do
Grêmio Estudantil, sem sucesso na sua concretização. Logo, um mecanismo, por
excelência, de representação e formação política e vivência da participação, visto que,
nesse espaço, os alunos podem discutir suas reivindicações e participar na elaboração,
execução, avaliação e reelaboração do projeto político pedagógico da escola. (SANTA
CATARINA, 2002).
Quanto ao Conselho Escolar, boa parte dos alunos entrevistados não sabe o que é
e outra parte não sabe da sua existência na escola. Apenas em uma das escolas um dos
alunos disse que houve a formação de um Conselho Escolar, a qual não continuou. Não
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conhecer e não saber de sua existência significa que os alunos não dispõem de mais este
canal do qual poderiam participar da análise, da discussão e da aprovação de questões
administrativas, financeiras e pedagógicas no âmbito da educação escolar. Poderiam, por
este meio, participar nas decisões coletivas, responsabilizando-se e comprometendo-se
com a função social da escola em consonância com o PPP escolar. (SANTA CATARINA,
2002).
O Conselho de Classe Participativo é outro ponto deficiente nas escolas
pesquisadas. Na percepção da maioria dos alunos, eles não participam. Os alunos de
duas

escolas

referenciaram

a

participação

quando

apresentam

problemas

na

aprendizagem e nas notas.
Para Bordenave (1983), a verdadeira democracia baseada na participação ocorre
quando os cidadãos realizam três ações: fazer, tomar e ter parte. No caso das escolas
pesquisadas, os alunos são parte e fazem parte da instituição, no momento em que nela
se matriculam e passam a integrar uma de suas turmas. No entanto, não “têm parte” e
nem “tomam parte”, pois quando o assunto são eles mesmos, não são chamados para
participar. Ou seja, os estudantes são parte da instituição, mas não exercem o direito de
ser ouvido, de opinar, sugerir e decidir com e como os outros.
No tocante às normas da escola, de acordo com os depoimentos dos alunos, elas
são determinadas pela direção. As outras poucas menções referem-se à ajuda dos alunos
na elaboração das regras da sala e colaboração no seu cumprimento. Essas indicações
revelam que os alunos estão apenas para cumprir as regras, característica principal da
participação tutelada. Conforme Leles (2007), a participação tutelada é aquela em que os
alunos estão condicionados às regras que são determinadas pela escola.
Por último, na categoria Participação dos alunos na escola/discussões, as
indicações dividem-se entre a não participação dos discentes nas discussões e a
participação em casos de: indisciplina e dificuldade no rendimento escolar; avaliação das
aulas e professores; eleição de professor regente; e escolha da atividade a ser realizada
em sala de aula.
Sendo assim, pelos dados que se tem, pode-se afirmar que, nas escolas
pesquisadas, a participação dos alunos nas discussões pode não ser uma prática
sistemática, muito menos política, pelas enunciações destacadas acima. Isto é, as
escolas não oportunizam a prática democrática da participação. Assim, conforme Ferreira
(2011), o aluno pode estar perdendo a oportunidade de aprender a participar e intervir de
maneira autônoma na tomada de decisões sobre questões consoantes a seus próprios
direitos e destino.
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3.2 A percepção dos alunos sobre participação e o PPP das escolas
No PPP das escolas pesquisadas, encontrou-se referências sobre a participação
do aluno no processo de gestão escolar, no que tange à tomada de decisões.
Além disso, o texto desse documento expressa que as escolas têm como missão a
formação de alunos conscientes, críticos e participativos.
É nesse ponto que reside a primeira contradição entre PPP e a fala dos alunos,
uma vez que estes, em grande número, admitiram que não há momentos de
debate/discussão na escola. Conforme os alunos, a participação vivenciada por eles está
vinculada à indisciplina ou quando não estão bem nas notas. Também participam nas
avaliações de disciplinas e professores ou escolhem o professor regente da turma e as
atividades de aula.
O Grêmio Estudantil é outro ponto esquecido no PPP das escolas; apenas um
deles o citou o que chama de “ações concretas”. Pode-se dizer que esta ação não se
concretiza na escola, considerando a fala dos alunos.
O Conselho Escolar, por sua vez, não obteve menção em nenhum PPP das
escolas. Isso reafirma as falas dos alunos entrevistados, os quais desconhecem a sua
existência e do que se trata de fato.
Sobre o Conselho de Classe Participativo, apenas o PPP de uma escola o
mencionou, apresentando-o como ação. Os alunos desta escola, no entanto, afirmaram
não existir participação dos alunos no Conselho de Classe ou quando há, restringe-se aos
alunos que apresentam baixo rendimento escolar.
Por fim, no que diz respeito às normas escolares, o PPP de duas escolas
mencionam a participação do aluno na sua elaboração. No entanto, nos depoimentos dos
alunos, há contradição nesse aspecto, posto que quase todos os alunos afirmaram que as
normas são determinadas pela equipe gestora das escolas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De início, tomando as considerações dos alunos, pode-se afirmar que a
participação destes no espaço da sala de aula e da escola é pequena, visto que as
vivências de diálogo e discussão são limitadas ou inexistentes.
Como mencionado, em nenhuma das escolas estão presentes o Conselho Escolar
e o Grêmio Estudantil. Aliás, a maioria dos alunos revelou desconhecimento a respeito
destes dois canais de participação. No chamado Conselho de Classe Participativo, a
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participação dos alunos existe no caso de dificuldades de aprendizagem ou notas baixas.
Caso contrário, o Conselho de Classe fica restrito aos professores e à equipe gestora. As
normas da escola, pela fala dos alunos, são impostas pela direção.
No confronto da fala dos alunos com o PPP das escolas, verifica-se contradições.
Entre elas, a que diz respeito à participação do aluno em discussões e tomada de
decisões concernentes ao processo político pedagógico da escola, contrariada pela
maioria dos alunos.
Desse modo, conclui-se que a participação do aluno na gestão da escola é restrita
e atrelada a questões secundárias, que, segundo Dallari (1984), não afeta o poder de
decisão, porque não assegura aos alunos a possibilidade de influir diretamente nas
decisões.
Por hora, considera-se que as escolas precisam repensar suas ações de
participação em seu interior, reinventar a democracia e conscientizar os alunos sobre a
importância de sua participação ativa, crítica e consciente. Para isso, devem oportunizar
espaços para ouvi-los e, sobretudo, discutir com eles as políticas de formação dos
colegiados, levando em consideração que a liberdade em participar, como se refere Demo
(2001), não pode ser dada ou imposta pela escola, mas conquistada por meio do debate.
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Resumo: As novas formas de se comunicar possibilitadas pela internet trouxeram uma grande facilidade de
acesso à informação. O computador com internet já é essencial nas escolas. A informática se tornou aliada
dos estudos, pois possibilita o acesso muito abrangente ao conhecimento. Com um bom planejamento pelo
professor, é possível mostrar para o educando que o uso do computador deixa o estudo mais rico de
conhecimento. Buscou-se entender como a Internet, os softwares didáticos e as Tecnologias da Informação
e Comunicação – TIC´s estão sendo utilizadas como ferramenta auxiliar do professor, enquanto recurso
psicopedagógico no processo ensino-aprendizagem. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a
entrevista por meio de questionário e a observação, pois ambas são importantes componentes da
realização da pesquisa qualitativa. Observou-se durante a pesquisa fatores e situações importantes, que
ocorrem no dia-a-dia nas instituições de ensino, e que serão relatados nesta análise. Constatou-se durante
a observação e pesquisa, nas instituições de ensino, que as TIC´s são ferramentas que contribuem
efetivamente no processo ensino-aprendizagem. Os alunos ampliarão seu conhecimento quando
dispuserem dos recursos das TIC´s e da Internet, por isso o professor deve estar preparados para uso das
tecnologias, para se tornar um professor inovador, abertos às mudanças de paradigmas.
Palavras-Chave: Informática na Educação. Tecnologias da Informação e Comunicação. Internet. Utilização
das TIC´s.

1 INTRODUÇÃO
Antes da chegada da internet na escola, o acesso à informação era limitado ao
conhecimento obtido no conteúdo que o professor propunha aos materiais didáticos e
livros da biblioteca. Hoje o acesso digital a informações conquistado com o uso da internet
e das TIC´s possibilitam a pesquisa em uma infinidade de fontes, permitindo o aceso
quase ilimitado ao conhecimento. A internet e as TICS são uma ótima oportunidade de
acesso à informação e à pesquisa escolar. (SILVA et al., 2013).
Elas revolucionaram o ensino, trazendo muitas novidades, é uma ferramenta que
deve ser aproveitada pela escola, mas depende de um bom planejamento pelo professor,
para que as atividades escolares motivem o aluno a participar e esse acesso à internet
não fuja dos objetivos da aula.
O mundo tecnológico em que vivem os jovens de hoje não é completamente
conhecido pelos professores, que vieram de outra geração –“essas tecnologias chamadas
de intelectuais ou cognitivas propiciam novas formas de acesso à informação e novos
estilos de aprendizagem” (LÉVY, 1999 apud SILVA; POLENZ, 2002, p. 42). A internet na
escola se tornou uma janela para o mundo, possibilitando que o aluno navegue por
horizontes diferentes em busca do conhecimento. O uso do computador traz
oportunidades que despertam a motivação do educando pelos estudos.
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2 O AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Quando Steve Jobs lançou o primeiro computador pessoal, foi questionado por
alguns, que duvidavam que alguém fosse comprar um computador para ter em casa. Jobs
trabalhava com o conceito de que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar
a elas, ele era um visionário (GALLO, 2010). Há quatro décadas foi lançado o primeiro
computador pessoal, mas ainda era impensável ter um computador em casa; dentro de
pouco tempo essa ideia se tornou realidade, mas o grande avanço da tecnologia
aconteceu há pouco mais de 20 anos com o início do uso público da internet. Em 1991,
Tim Berners-Lee liberou ao público o seu browser baseado em textos, marcando o início
da World Wide Web (MCPHERSON, 2010).
As mudanças que a tecnologia trouxe para os dias atuais refletem em muitos
aspectos no modo de viver, na forma de se comunicar com o mundo. Segundo Fróes
(1994, p. 18) “os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a multimídia, a
Internet, a telemática, trazem novas formas de ler, de escrever, e, portanto, de pensar e
agir”.
Em toda a história da humanidade houve quatro grandes revoluções
informacionais, que mudaram não apenas a sociedade/cultura, mas
também as formas de compreender o mundo. A primeira grande mudança
aconteceu com o surgimento da linguagem oral. Mais tarde com o
aparecimento da escrita acontece uma grande ruptura nas estruturas de
poder, que repete-se quando surge a gráfica, onde a humanidade
presenciou um grande avanço tecnológico que mudaria nosso sistema
educativo substancialmente. Por último, a sociedade vivenciou,
principalmente no último século, vários avanços tecnológicos como a
eletricidade, o rádio, a televisão, o avião, etc., mas nenhum deles, nem
mesmo o computador tiveram o impacto que a internet causou, está
causando e causará ainda na sociedade e na educação em todos os níveis
(THORNBURG, 1997 apud SILVA; POLENZ, 2002, p. 41).

De acordo com Silva e Polenz (2002, p. 41), “a cada novo meio de comunicação, o
acesso à informação fica mais amplo e democrático, mas foi à internet que permitiu a
‘globalização’ do acesso à informação”. A internet e as TIC´s proporcionam o acesso
democrático ao conhecimento, ela possibilita que qualquer pessoa que tenha acesso fique
bem informada com o que está acontecendo no mundo, permite a busca por
conhecimento sobre uma infinidade de temas que são postados a todo instante.

É

preciso estar preparado para “uma nova era que oferece múltiplas possibilidades de
aprender, em que o espaço físico da escola, tão proeminente em outras décadas, neste
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novo paradigma, deixa de ser o local exclusivo para a construção do conhecimento e
preparação do cidadão para a vida ativa” (COUTINHO; LISBÔA, 2011, p. 25).
As mudanças geralmente são difíceis de ser aceitas, porque as pessoas não
sabem como reagir à nova situação. Diante da necessidade de mudar, rejeitam a
princípio, porque não se sentem confortáveis quando não sabem como reagir, sentem
desconfiança diante do novo. As mudanças acontecem em um ritmo desenfreado, e o
indivíduo acaba se sentindo incapaz de acompanhar esse ritmo. As mudanças
tecnológicas na educação, mais especificamente, acabam sendo recebidas como um
problema a ser enfrentado, provocando resistência e interrogações. A internet e as TIC´s
na escola são uma dessas mudanças que gera dúvidas a respeito de seus resultados.
2.1 O COMPROMISSO DA ESCOLA
A escola precisa assumir o compromisso de formar cidadãos capazes de lidar com
as mudanças da sociedade, para isso deve trabalhar com todos os meios de que dispõe,
dando oportunidade para que os estudantes saibam lidar com as transformações na
forma de se comunicar, a fim de preparar o educando para a vida profissional e social.
Mas “não basta introduzir tecnologias – é fundamental pensar em como elas são
disponibilizadas, como seu uso pode efetivamente desafiar as estruturas existentes em
vez de reforçá-las” (BLIKSTEIN; ZUFFO, 2001, p. 15).
Atualmente, pesquisadores e educadores estudam diferentes formas de
utilização da tecnologia dentro de um ambiente de aprendizagem,
investigando o processo de aprender e as características da cognição
frente ao computador e a internet, dando uma atenção especial ao uso do
computador e suas possibilidades de utilização como ferramenta
pedagógica e também como meio de entender de que forma o processo de
aprendizagem se desenvolve a partir de tais estímulos. (CARNEIRO, 2002,
p.47).

As novas tecnologias possibilitam o acesso a todo tipo de informação, o que faz
com que a escola deixe de ser a primeira fonte de conhecimento, ou até mesmo a
principal. A informação se torna cada vez mais volátil e flexível, e a escola muitas vezes
não consegue acompanhar esses avanços, embora tenha o desafio de promover o
acesso à informação e formar alunos que saibam quais são realmente relevantes,
identifiquem fontes confiáveis, entendam e dêem sentido a essas informações e tenham
capacidade de assimilar de forma crítica (POZO, 2004).
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Portanto, a informática na escola traz novas oportunidades de acesso à
informação. Segundo Marçal Flores (1996, p. 32), “a Informática deve habilitar e dar
oportunidade ao aluno de adquirir novos conhecimentos, facilitar o processo
ensino/aprendizagem, enfim ser um complemento de conteúdos curriculares visando o
desenvolvimento integral do indivíduo”. Para Valente (1998, p. 2), o termo “informática na
educação refere-se à inserção do computador no processo de aprendizagem dos
conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação”, para que essa
inserção dê resultados positivos, é preciso um planejamento efetivo pela equipe escolar e
investimento em formação continuado dos professores para que saibam lidar com as
novas tecnologias, inserindo a informática como recurso pedagógico para a educação.
A escola pode assumir as novas tecnologias como recursos que enriquecem a
educação, para isso é preciso identificar todas as possibilidades desses novos aparelhos
com acesso à internet para o ensino. Além disso, a inserção da informática na educação
demanda um grande planejamento pedagógico.
Visitemos uma escola bem equipada em termos tecnológicos.
Consultemos o manual de regras de uso da rede. Provavelmente, vamos
encontrar lá mais proibições do que possibilidades: não se pode usar
correio eletrônico, não se pode copiar arquivos da internet, há filtros e
bloqueios de todos os tipos, o uso dos computadores é estritamente
regulamentado, há cartazes em todas as paredes advertindo para as
punições de quem não cumprir as regras. Qual é a mensagem que o aluno
entende de tudo isso? Que as tecnologias vieram para dar-lhe mais
espaço de criação? Ou vemos uma mera extensão dos mecanismos
tradicionais de vigilância e punição da escola? E, afinal, há estudos que
falam dos benefícios pedagógicos de filtrar a rede ou proibir o correio
eletrônico? (BLIKSTEIN; ZUFFO, 2001, p. 21).

A informática pode ser usada como uma inovação para a educação, é atraente
para os alunos, com um projeto bem definido pode incentivar os estudos. “Qual seria o
uso mais revolucionário das tecnologias? Aqueles em que os alunos seguem receitas
passo-a-passo ou quando empreendem projetos pelos quais são interessados e
apaixonados, fora dos estritos regulamentos de conduta e comportamento?” (BLIKSTEIN;
ZUFFO, 2001, p. 67).
2.2 O COMPROMISSO DO PROFESSOR
O professor assume o papel de orientador dos estudos, com a função de estimular
a curiosidade do aluno por aprender. Todavia, o educador não é o único responsável por
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sondar e transmitir informações, o aluno precisa pesquisar em livros, revistas e na
internet. O compromisso do professor, de despertar no aluno o interesse por pesquisar,
não é novidade, a pesquisa já ocorria nos livros, mas hoje a internet trouxe infinitas
oportunidades de acesso à informação. O grande desafio do professor é orientar o aluno
a identificar quais informações são realmente relevantes. Para Jean Piaget, “o professor
será aquele que enriquece o ambiente, provoca situações para que o aprendiz possa se
desenvolver de forma ativa, realizando também suas próprias descobertas” (PIAGET
apud WEISS, 2001, p. 32).
O grande desafio do professor é também tornar a aprendizagem prazerosa, fazer
com que o estudo traga satisfação para o aluno, despertar a curiosidade e o interesse do
aluno pelo saber. Conforme Weiss (2001, p. 37), “o professor deve ter o papel de
facilitador criativo, proporcionando um ambiente capaz de fornecer conexões individuais e
coletivas, como, por exemplo, desenvolvendo projetos vinculados com a realidade dos
alunos, e que sejam integradores de diferentes áreas do conhecimento”.
Para que o professor tenha condições de criar ambientes de aprendizagem
que possam garantir esse movimento (contínuo de construção e
reconstrução do conhecimento) é preciso reestruturar o processo de
formação, o qual assume a característica de continuidade. Há necessidade
de que o professor seja preparado para desenvolver competências, tais
como: estar aberto a aprender a aprender, atuar a partir de temas
emergentes no contexto e de interesse dos alunos, promover o
desenvolvimento de projetos cooperativos, assumir atitude de investigador
do conhecimento e da aprendizagem do aluno, propiciar a reflexão, a
depuração e o pensar sobre o pensar, dominar recursos computacionais,
identificar as potencialidades de aplicação desses recursos na prática
pedagógica, desenvolver um processo de reflexão na prática e sobre a
prática, reelaborando continuamente teorias que orientem sua atitude de
mediação. (ALMEIDA, 1998, p. 2-3).

A formação do professor deve desenvolver a sua habilidade de lidar com as novas
tecnologias, para isso o educador precisa conhecer as várias aplicações que podem ser
dadas para a informática na educação e saber utilizar os novos recursos. O professor
precisa aprender a integrar o uso da informática a sua prática pedagógica, pois a
utilização da informática na educação possibilita uma abordagem integradora de
conteúdos, a aplicação de um ensino voltado à resolução de problemas e focado no
aluno.
A formação docente precisa “criar condições para que o professor saiba
contextualizar o aprendizado e a experiência vivida durante a sua formação para a sua
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realidade de sala de aula compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos
pedagógicos que se dispõe a atingir” (VALENTE, 1997, p. 14).
A postura do professor-facilitador deve ser a de observador atento e
participante, uma vez que deve propor desafios e também incentivar o
grupo. Ele deve estar sempre por perto, não só para tirar dúvidas, mas
também para, através de questionamentos, levar o grupo a refletir sobre o
que produz – levantar hipóteses, testar alternativas, sistematizando seu
próprio conhecimento. (WEISS, 2001, p.85).

3 METODOLOGIA
A instituição de ensino é um espaço privilegiado de interação social, e necessita
estar preparada para acompanhar e participar das transformações que vem ocorrendo por
meio da tecnologia. Buscou-se entender como a Internet e os softwares didáticos estão
sendo

utilizados

como

ferramenta

auxiliar

do

professor,

enquanto

recurso

psicopedagógico no processo ensino-aprendizagem.
A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino particular e uma Estadual de
nossa região – denominada aqui de Instituição de ensino A (Particular) e Instituição de
ensino B (Estadual) – onde foram envolvidos 40 (quarenta) professores de cada
instituição de ensino.
Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a entrevista por meio de
questionário e a observação, pois ambas são importantes componentes da realização da
pesquisa qualitativa. Observou-se durante a pesquisa fatores e situações importantes,
que ocorrem no dia-a-dia nas instituições de ensino, e que serão relatados nesta análise.
A Instituição de ensino A (Particular) possui 20 laboratórios formados por 10 (dez)
computadores em média, a instituição B (Estadual) possui 02 (dois) laboratórios composto
por 20 computadores cada. Na utilização dos laboratórios de informática as aulas são
ministradas pelos próprios professores de classe, dando prosseguimento aos seus
conteúdos.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os dados da entrevista realizada com os professores, obtiveram-se os
resultados expostos no gráfico 1. De acordo com os conteúdos a serem trabalhados com
os alunos, os professores das Instituições de ensino A e B cerca de 90% em média
pesquisam/analisam sites adequados à prática psicopedagógica.
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Gráfico 1 – Percentual de utilização das TIC´s e Internet como apoio ao ensino
psicopedagógico.

O gráfico 2 mostra o percentual de professores entrevistados que tem ou não
conhecimento/treinamento dos recursos das tecnologias atuais voltadas ao ensino.
Gráfico 2 – Relatório efetuado com duas Instituições de ensino com pesquisa realizada
com 80 professores

Quando bem utilizada, as TIC´s e a Internet trazem muitos benefícios à educação,
facilitando as pesquisas, atualizando os conteúdos, dinamizando as aulas e aprimorando
o conhecimento. Segundo dados do gráfico 3 chegou-se a algumas conclusões.
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Gráfico 3 – Perfil dos Diferentes tipos de Professores com relação à utilização de
novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem.

1%
23%
32%

11%
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Professores
ajuda
Professores
instituição
Professores
instituição
Professores
tecnologias
Professores
tecnologias

que não buscam softwares didáticos para o aprendizado como meio de
que estão preocupados com as novas tecnologias introduzidas na
não estão preocupados com as novas tecnologias introduzidas na
preocupados com a qualidade de ensino com a utilização das novas
não preocupados com a qualidade de ensino com a utilização das novas

Foi enfatizada pelos professores a importância da consciência do foco principal da
pesquisa a ser realizada, pois as TIC´s, Internet e os softwares podem levar a um mundo
virtual cheio de inovações e diversidades, podendo mudar o rumo do objeto a ser
pesquisado.
Outra preocupação é a de selecionar os conteúdos. Segundo a fala de um dos
professores, as informações oferecidas são em grande quantidade; é necessária uma boa
leitura para selecionar os aspectos mais importantes a serem repassados ao educando.
Constatou-se durante a observação e pesquisa, nas instituições de ensino, que as
tecnologias são ferramentas que contribuem efetivamente no processo ensinoaprendizagem.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os professores mesmo com dificuldade ou sem treinamento buscam com suas
experiências utilizar o computador em aulas especiais, aplicando um software didático ou
a internet. Em todo segmento de instituição o professor procura usar as TIC´s como
ferramenta dinâmica de aprendizado, direcionando o aluno a aplicar as informações
adquiridas em sala de aula. No ponto de vista dos professores, toda pesquisa feita em
fontes eletrônicas de informação deve-se tomar cuidado com que está pesquisando. Pois
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a rapidez com que as informações são fornecidas no formato eletrônico, trás a
consciência de conteúdo compacto (já resumido), e as informações coletadas em meio
eletrônico estão deixando de ser confirmadas em livros que tratam do mesmo assunto de
pesquisa.
A utilização da Internet e das TIC´s em sala de aula leva-nos a crer em uma nova
dimensão qualitativa para o ensino, através da qual se tem uma visão mais colaborativa e
participativa. Ficou bastante claro durante esta pesquisa que a mera aquisição de
tecnologias, como a Internet, por parte de uma instituição de ensino, para o simples
repasse de conteúdos não transforma o processo ensino-aprendizagem. É necessário
também que gere uma conscientização sobre as necessidades de reestruturação das
práticas em sala de aula e reflexão sobre os papéis do professor e do aluno. Os alunos
estão prontos para utilizar as TIC´s e a Internet, quando dispõe dos recursos ampliam
ainda mais seu conhecimento. Mas o professor deve estar pronto também para esta
tecnologia, deve se tornar um professor inovador, abertos às mudanças de paradigmas.
Para lidar com as TIC´s dentro e fora da sala de aula, precisamos de professores
que possam ensinar os alunos a selecionar e gerenciar as informações, transformando
informações em conhecimento. Para ter alunos interessados e exploradores, precisamos
também de professores que estimulem esta criação. Com um bom planejamento e
direcionamento, é possível realizar uma aula mais interativa, produtiva e moderna.
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Resumo: A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96 – prevê que uma língua
estrangeira moderna faça parte da educação básica, a qual a escolha é feita pelas comunidades. A despeito
dessa abertura, a língua estrangeira predominante tem sido a inglesa. O presente artigo tem por objetivo
discutir a disciplina de língua estrangeira, neste estudo, o inglês no currículo escolar. Sua escrita foi
motivada por duas pesquisas orientadas no Programa de Pós-Graduação do Mestrado em Educação da
Universidade Regional de Blumenau (SC). A metodologia utilizada é a etnográfica por considerar as
falas/dizeres dos sujeitos envolvidos nas duas pesquisas, bem como seu aporte teórico está ancorado
nessa temática: a língua inglesa como componente curricular na educação básica e na escola de idiomas.
Evita-se qualquer comparação porque as condições de produção são distintas; os dos dispositivos de
análise também o são. Busca-se compreender as falas/dizeres, numa perspectiva de teorias de currículo e,
por pesquisas desenvolvidas principalmente por autores que se fundamentam na Linguística Aplicada e na
Educação a partir dos discursos dos alunos. Assim, conclui-se que um dos dizeres recorrentes nas duas
pesquisas se refere ao inglês como interesse instrumental, para efeitos de turismo, por exemplo, ou como
ferramenta de trabalho, como leitura de orientações técnicas.
Palavras-chave: Língua Inglesa. Teorias de Currículo. Letramento em Língua Inglesa.

1 INTRODUÇÃO
A Língua Inglesa há muito faz parte do currículo escolar. Há tempo também
observa-se o aumento de escolas de idiomas, cuja procura maior tem incidido sobre o
inglês, pelo que se consta não só no Brasil. Com essa referência de fundo, este artigo
reflete sobre o sentido que alunos atribuem para o uso da língua inglesa. O ponto de
partida foram duas pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação do
Mestrado em Educação da Universidade Regional de Blumenau (SC). Como se verá
adiante, as duas pesquisas são diferentes em termos de fundamentos teóricos e
dispositivos de análise, assim como a pergunta de partida foi diferente: uma questionava
sobre o uso da leitura em Língua Inglesa e a outra, o que levava os sujeitos a procurar
uma escola de idiomas para aprender inglês. Assim, foram entrevistados alunos que
frequentavam uma escola de idiomas e uma escola pública, ambas localizadas no
município de Blumenau, Vale do Itajaí (SC).
Há, portanto, diferenças nas abordagens, teóricas e metodológicas. Mas o que une
os autores neste artigo é algo que transpassa as duas pesquisas: um sentido curricular,
não abordado nas duas pesquisas e um sentido de Língua Inglesa como objeto de
aprendizagem. Entende-se que uma escola de idiomas também assume um currículo.
Justifica-se este artigo por duas razões, entre muitas: a) pesquisas recentes sobre o
ensino de Língua Inglesa têm incidido prioritariamente sobre docentes; b) situam-se em
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grupos de pesquisas da linguagem, particularmente em Linguística Aplicada. Por isso,
refletir o problema num Programa de Educação pode trazer contribuições para novos
debates ou retomar pontos neste artigo levantados. Além disso, ouvir alunos mostrou uma
lacuna, o que as pesquisas tentaram preencher e este estudo vai na mesma direção.
Na primeira parte, situam-se as perspectivas de currículo pelas quais se pode
pensar o ensino, neste caso, de Língua Estrangeira, o inglês. As reflexões oscilam entre
teorias tradicionais de currículo e teorias críticas e respectivas pedagogias nelas
implicadas. Na segunda parte, situa-se o leitor sobre as especificidades das duas
pesquisas e de registros que aparecem neste artigo, que foram objeto de discussão das
duas dissertações, mas em outras abordagens.
Em seguida, são feitas reflexões sobre trabalhos anteriores encontrados e que
focalizam o ensino de inglês, ora voltado para o papel pedagógico de professores, ora se
posicionando sobre o próprio conceito conflituoso da língua que tem se tornado
hegemônica na escola porque fora dela tem tido apelo. Por último, procede-se a uma
interface desses materiais com registros das duas pesquisas, reorientados para o foco
deste artigo, na perspectiva de currículo e no próprio sentido que o ensino e o uso da
língua são compreendidos pelos sujeitos pesquisados.
2 CONTORNOS METODOLÓGICOS
As pesquisas a partir das quais se tecem as reflexões neste artigo foram
desenvolvidas, respectivamente, numa escola pública, com alunos do terceiro ano do
ensino médio e numa escola de idiomas, com sujeitos de diversos níveis e de diversas
faixas etárias. Por isso, dadas as especificidades das condições dos lugares de onde
falam os sujeitos das duas pesquisas, seriam improdutivas e impertinentes as
comparações. Mas é possível, e é o que fazemos aqui, refletir sobre discursividades
recorrentes.
Cumpre esclarecer ainda que o foco das análises em cada uma das pesquisas era
diferente. Uma se orientou por princípios da Análise do Discurso, de origem francesa, que
tem em Michel Pêcheux (1997) um dos proponentes e no Brasil repercute nas
publicações de Eni Orlandi (1996; 2006), entre outros. A outra analisou os dados à luz das
pesquisas sobre letramento, deslocado para a língua estrangeira, nesse caso, o inglês. As
pesquisas baseiam-se a partir das teorias sobre letramento(s) em Brian Street (1984;
1995; 2003) e no Brasil, em Magda Becker Soares (1998) e Angela Kleiman (1995).
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Constatamos nas duas pesquisas aqui referidas uma lacuna quanto a autores que
trabalham a perspectiva intercultural.
Advertindo-se sobre essas diferenças, o que nos leva a desenvolver este artigo
motiva-se por permitir se questionar por que se aprende uma língua e que uso social se
faz dela. No fundo, cabe se perguntar, com que conceito de língua se trabalha: língua
como estrutura ou língua como ferramenta de construções de significados linguísticos,
como propõem os PCN (1998; 2001), levando-se o sujeito discursivo, que traz consigo a
concepção de interculturalidade.
Por isso, então nos afastamos das especificidades de cada uma das pesquisas,
para procedermos a uma outra abordagem, apenas trazendo para o artigo falas que já
foram utilizadas nas duas pesquisas, mas sem o núcleo orientador adotado neste artigo.
Kleiman (1995) estabelece como foco a educação cultural em língua estrangeira. Recorre
à LDB 9.394/96, que torna obrigatório o ensino de língua estrangeira no ensino
fundamental e médio. Kleiman (1995) traz os PCN (1998; 2001) para localizar a língua
estrangeira, partindo de uma visão sociointeracional da linguagem. Assim, o aprendizado
de uma língua estrangeira deveria levar o sujeito à construção de significados linguísticos
a partir do sujeito discursivo com seus interlocutores e com a realidade social que o cerca.
Para este artigo, estabelecemos uma relação com aquele trabalho, recuperando
“significados linguísticos” e “sujeito discursivo”. Logo, surgem duas expressões que
abordam intrinsecamente uma perspectiva intercultural. Embora o foco não seja a
educação, Pêcheux (1997) já defende que as diferenças sócio e etnolinguísticas não se
restringem à linguística em si, mas compõem as formações discursivas. Como pensar
hoje essas formações sem considerar as diferenças culturais?
Segundo Nogueira (2009) e o documento oficial (LDB 9.394/96), critérios históricos
e locais devem ser adotados para a escolha da língua alvo. Embora haja abertura para
diversas línguas, a autora constata que o inglês se torna hegemônico por razões
econômicas e militares. Observa ainda que mesmo em comunidades de imigrantes, a
língua inglesa ainda predomina. Constata também que a abordagem de leitura
instrumental tem sido recomendada não só pelos PCN (1998; 2001) para línguas
estrangeiras, mas também por autores. Mas conflituosamente o documento e os mesmos
autores reconhecem a aprendizagem intercultural como o fim de se aprender uma língua
estrangeira.
A questão do inglês instrumental aparece nas pesquisas em Linguística Aplicada,
como se verá adiante. Mas pontuamos que se trata de uma visão reducionista de língua,
que às vezes se assiste também em língua materna e até em outros componentes
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curriculares, o que permite a alunos se questionarem sobre o porquê de determinados
conteúdos serem ministrados, associando-os à vida cotidiana ou profissional.
Para além disso, Nogueira (2009) defende o princípio de que a aprendizagem de
uma língua transforma pessoas. Pode também estar relacionada ao mercado de trabalho
(especificamente o inglês), mas ao mesmo tempo ser percebida e vivenciada como bens
materiais e simbólicos.
A autora faz referência também à declaração universal dos Direitos Linguísticos
(1996), da Unesco, que defende o ensino para o sujeito falar mais de uma língua,
aprender a língua mais apropriada ao desenvolvimento pessoal e à mobilidade social.
Essa mobilidade, segundo entendemos, passa por considerar sujeitos com competências
distintas já em suas línguas maternas. Em que sentido isso se levaria em conta numa
escola regular ou numa escola de idiomas, para associarmos às duas pesquisas a partir
das quais estamos avançando nossas reflexões? Não temos ainda uma resposta, mas
isso se põe como um objeto a ser investigado.
No que concerne a sua pesquisa especifica, Nogueira (2009) situa a pergunta
orientadora em torno da língua estrangeira na educação intercultural. Escolhe o inglês e
usa como sujeito o professor da língua e pautando-se no conceito de Giroux (1997) ao
entender o professor como um intelectual transformador. Para o foco aqui adotado,
pensar o professor nessa ótica pressupõe uma compreensão de língua para além de seu
uso instrumental. Na próxima seção, aparecem pesquisadores que apontam para essa
perspectiva.
Nogueira (2009) adota também o conceito de consciência crítica para uma
educação intercultural em língua estrangeira. Observa que o conceito tem sido abordado
por diferentes campos: estudos culturais, análise do discurso, educação entre outros. Este
artigo acompanha o mesmo entendimento. Na Linguística Aplicada, tem-se adotado
semelhantes interfaces.
Ao analisar os resultados de sua pesquisa, atem-se à questão da identidade e ao
conflito entre a língua materna e a língua estrangeira. Na questão da identidade, os
sujeitos pesquisados minimizam a concepção recorrente em alguma literatura de que o
inglês é a “língua do inimigo”. Não veem a língua inglesa como ameaça à sua própria
língua. Um dos sujeitos pesquisados até ilustra usar textos publicados em língua inglesa
sobre o Brasil, com o objetivo de desenvolver o senso crítico.
Nogueira (2009) conclui que, mesmo não sendo foco de sua pesquisa, constata
que a interculturalidade se revela na fala de seus sujeitos como conhecimentos tácitos.
Nas duas pesquisas a que se refere este artigo, há silêncio sobre isso. Antes de entrar no
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campo da Linguística Aplicada, fazemos o registro de dois trabalhos apresentados na
Anped, que focalizaram o tema da interculturalidade, referimo-nos a Candau e Sacavino
(2010) e Menezes (2010).
Candau e Sacavino, em texto apresentado na reunião de 2010, no GT 6, apoiadas
em Catherine Walsh, recuperaram três aspectos de educação intercultural: a) a relacional,
que supõe o contato entre culturas e sujeitos socioculturais, que minimiza as relações de
conflito, as assimetrias; b) a funcional, que se coloca na direção de uma coesão social,
assimilando os grupos socioculturais subalternos à cultura hegemônica, sem questionar
os modelos políticos vigentes; c) a crítica, que problematiza as diferenças e as
desigualdades, assume as diferenças como constitutivas da democracia, mas que sejam
capazes de construir relações novas, igualitárias.
Sem entrar no mérito dessa classificação, por não ser o objetivo deste artigo, a
educação de uma língua estrangeira se põe em conflito entre as três perspectivas.
Menezes (2010), fundamentando-se em autores como o cubano Fornet-Betamcourt, fala
da imposição de uma língua, como universal, que se opõe a uma perspectiva intercultural.
A imposição possivelmente possa ser a do inglês, embora no texto fique apenas
subentendido.
3 LINGUÍSTICA APLICADA: A QUESTÃO DA LÍNGUA INGLESA
Para esta seção, inicia-se por uma reflexão sobre o inglês instrumental, para em
seguida problematizar a própria língua inglesa, no plano político com implicações
pedagógicas e nesses dois movimentos, o que tem sido o ponto central de algumas
pesquisas: o professor.
Celani (1997), ao buscar a origem do inglês instrumental, encontra já em Comenius
(1592-1670) uma referência a abordagem, ao recomendar que os alunos deveriam
aprender línguas estrangeiras para a comunicação com países vizinhos. A autora
encontra em Schiller (1864-1937) uma explicação para a predominância do interesse
instrumental, não só quanto ao ensino de línguas. Para Schiller, citado, os interesses
práticos têm prioridades sobre questões especulativas e intelectuais.
Rajagopalan

(1997)

discute

o

conceito

de

língua,

numa

perspectiva

homogeneizadora, orientada por um suposto sistema uniforme de regras. Para ele, uma
língua não se define apenas por critérios linguísticos, mas geopolíticos e ideológicos. Isso
implica perguntar-se quem é o falante nativo do inglês? Para ele, o inglês não é só uma
língua, hoje, é uma mercadoria. É uma questão político-ideológica, pois está em jogo uma
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série de interesses, inclusive o domínio de uma nação sobre outras. É o que Phillipson,
chama de “neocolonialismo”.
Possivelmente, a predicação neocolonial proposta pelo autor pudesse explicar a
pouca visibilidade de pesquisas em educação que tomam como objeto a língua
estrangeira. Mas não temos elementos para fazer essa afirmação. Podemos considerar
que implicitamente o autor estivesse pensando numa língua inglesa imersa em diferentes
culturas ao se perguntar quem seria o falante nativo do inglês.
O núcleo temático de artigos, de pesquisas, tem sido predominantemente o
professor, quando se trata de língua estrangeira. Leffa (2001), por exemplo, fala de um
professor reflexivo, crítico e comprometido com a educação. A característica aproxima a
função docente de outros componentes curriculares e pode se coadunar com uma visão
curricular crítica. No caso do inglês, a delimitação deste artigo e a de Leffa (2001) entre
outras coisas, significa entender a língua inglesa como multinacional.
Isso, segundo Leffa (2001) implica uma verdadeira “formação” do professor, em
oposição apenas a “treinamentos”, como tende a acontecer nos programas de formação
continuada, não só em inglês. Para Leffa (2001), a formação visa ao futuro; o treinamento
é mais imediato, é para ações “já”. O que pode ser entendido como futuro?
Talvez como o que o próprio autor em outra passagem fala: que aprender uma
língua é apropriar-se dela; é compreender que ao aprender uma língua, como o autor
mesmo diz, o sujeito se transforma, transforma o mundo a percepção que se tem do
mundo. Numa perspectiva curricular, esse raciocínio também não seria produtivo no caso
de outros componentes curriculares?
Ainda segundo o Leffa (2001) é diferente estudar uma língua porque gosta, estuda
por afinidade ou por razões instrumentais, ou seja, pelo conhecimento útil para
desempenhar um trabalho. Nas duas pesquisas desenvolvidas e de onde tiramos
algumas implicações, aparecem as duas situações. Estuda-se na escola e fora dela o
inglês para auxiliar no trabalho, ou para coisas imediatas, como viagens, negócios,
comunicações cotidianas, como troca de e-mails, detalhamanentos de produtos, entre
outros. Mas aparece também o inglês como um bem simbólico, para preender algo que
não se encontraria na língua vernácula.
Se o interesse é mais cultural que instrumental, então, o aprendente passa a lidar
com mais de uma cultura, porque o inglês não é privilégio da cultura inglesa ou norteamericana. Leffa (2001) defende até que se ensine inglês no Brasil, levando-se em
consideração a cultura brasileira, com sotaque brasileiro, como se observa no mundo
todo, o inglês com sotaque japonês, turco, sul-africano, entre outros.
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A perspectiva multinacional da língua aproxima o artigo de Leffa (2001) à educação
intercultural. Num horizonte intercultural, o interesse se desloca de “uma” língua para uma
língua em determinada cultura, ou diferentes culturas. Pressupõe o professor trabalhar
com alunos falantes de procedências distintas. Um artigo que aborda esse viés é o de
Bizzaro e Braga (2011). Ao propor que a universidade se aproxime das comunidades, o
artigo de Gimenez e Critóvão (2004) faz pressupor também a diversidade cultural, a ser
considerada pelo profissional que ensina inglês.
No que diz respeito ao papel do aluno, o foco de nosso artigo, o autor propõe que o
ensino leve o aluno à produção, não só à recepção. O que isso implica? Há quem
defenda que o inglês deveria privilegiar a leitura, a tradução de textos e a audição,
compreender trechos de falas, principalmente as mais habituais para determinadas
demandas sociais. O que o autor está propondo vai noutra direção: tornar o aluno
produtivo, ao falar e ao escrever em inglês. Essa orientação mereceria uma pesquisa,
questionando alunos, seja de escola regular, seja de escola de idiomas para verificar a
reação deles.
Nas duas pesquisas aqui referidas, predomina a fala do aluno como receptivo, ler
para traduzir materiais, ter condições de entender uma informação, durante uma viagem,
por exemplo. Por outro lado, pode-se entender que ao ouvir e ao ler também ocorre
produção linguística, se olharmos numa visão mais crítica.
Cox e Assis-Peterson (2001), numa pesquisa realizada com professores de escolas
públicas e também de escolas de idiomas, ligeiramente se aproximando das duas
pesquisas em termos de sujeitos, mas se afastando pelos instrumentos usados,
problematizam a questão da pedagogia crítica, relacionando o ensino de inglês.
Procedendo a um levantamento histórico da pegagogia crítica, aqui associada às teorias
críticas de currículo, as autorasse remetem ao trabalho de Paulo Freire, como matriz
dessa dimensão política do ensinar. Outros autores como Kramsch, Pennycook, entre
outros, compreendem que sendo falantes do inglês, problematizam uma das vertentes
hegemônicas, a “competência comunicativa”.
Para os autores que mencionados no artigo, a expansão do inglês carrega consigo
um conjunto de discursos de desenvolvimento, democracia, capitalismo, neoliberalismo,
modernização. Nesse sentido, por exemplo, privilegiar o inglês instrumental é mais uma
armadilha. A pesquisa das autoras deste artigo, conclui que os professores falam de
pedagogias críticas, não fazem pedagogia crítica.
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4 RESULTADO E DISCUSSÕES
Nas análises das duas pesquisas, predominaram sentidos que se aproximam do
inglês instrumental, num primeiro olhar. Mas há implicações não analisadas que permitem
pensar para além disso. Observe-se o dizer abaixo:
Normalmente para receber clientes’ já que a empresa trabalha com
clientes éh:: do mercado externo né’ fora do Brasil (+) pra enviar e receber
e-mails de (+) especificações técnicas’ normas internacionais’ é discussão
técnica com o cliente sobre produtos’ serviços’ e éh:: informações em geral
que vão auxiliar nos procesos e de fabricação do nosso (tipo) de produto
(Aluno de uma escola de idiomas, coleta realizada em 2010).

A fala desse sujeito aponta alguns sentidos de uso da língua inglesa: instrumental
(CELANI, 1997; LEFFA, 2001), mas também para além da competência comunicativa
como vemos em Cox e Assis-Peterson (2001). Enviar e receber e-mails, especificações
técnicas podem ser arroladas no primeiro; receber clientes, discussão técnica poderia
exigir uma competência não só linguística, mas intercultural também. Dependeria, por
exemplo, da procedência dos interlocutores.
Admitindo-se isso (BIZARRO; BRAGA, 2011; NOGUEIRA, 2009), os contatos
tendem a ocorrer em diferentes acontecimentos, além dos estritamente profissionais,
deslocam-se para almoços, jantares, entre tantos. Esse receber, portanto, ao se refletir a
formação do sujeito numa ótica curricular, supõe um sujeito que apreendeu a língua em
sua dimensão mais do que pedagógica, mas política (RAJAGOPALAN, 1997).
Na escola de idiomas aparece o uso da língua para diversão, lazer, tanto em
sujeitos crianças quanto adultos. O que está implicado nessa afirmação? Usar o inglês em
festas, cinemas, teatros, jogos eletrônicos, entre tantas opções. A intensidade no uso
dessa língua passa pela exigência formativa do sujeito. Essa exigência, numa perspectiva
de teorias críticas, vai assumindo contornos distintos conforme os bens simbólicos na
língua em que o sujeito se acha exposto. A diversão de alguém que se vale dos meios
tecnológicos hoje em abundância conflita com outros sujeitos que se valem de livros,
revistas acadêmico-científicas (COX; ASSIS-PETERSON, 2001). Da mesma forma,
fatores sociais, etnolinguísticos, podem interferir nesses usos.
Um aluno do ensino médio trouxe para uma das pesquisadoras o que ele lia em
casa, em inglês. Havia materiais de produtos eletrônicos, manuais de instrução. Ao se
pronunciar sobre esses materiais se infere o uso mais instrumental da língua. Mas o
mesmo sujeito apresenta outros materiais, como revistas e livros de referências. Sobre
isso, ele se pronuncia: “É porque não tem em português o que eu quero ler, então ou leio
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em inglês ou eu não leio!” (Aluno do terceiro ano do Ensino Médio, coleta realizada em
2008).
O que poderíamos destacar na fala é o aspecto intercultural, implícito nessa
afirmação. O não encontrar em português não necessariamente estaria se referindo a
este ou aquele país, que fala inglês. E a constituição do sujeito leitor, capaz de ser
produtivo também nas escolhas que faz, ocorre num continuum. Costumam marcar
posições ao escolher gêneros, temas, suportes textuais. O sujeito aponta para um limite
verificado quanto a materiais disponíveis, seja para fins acadêmicos, seja para fins de
ações cotidianas. Relaciona-se, além disso, ao que Rajagopalan (1997), já citado, se
refere à língua como mercadoria, como bem de consumo, como formadora de dispositivos
sociais, de incorporação de cresças, de valores.
Para nós, implica também possibilidades de atitudes reativas, que é o que
caracteriza um sujeito produtivo, em língua estrangeira, com uma considerável dosagem
de criticidade. Isso acontece porque o sujeito sinaliza um capital cultural (certas formas de
conhecimento, práticas de linguagem, valores e estilos) e que nos permite dizer que há aí
a possibilidade de se dar continuidade à construção de sua história (GIROUX, 1997).
Na direção do inglês como mercadoria, como consumo, a fala que segue é
ilustrativa, mas vai além: “Jogos de RPG, que geralmente contam uma história e para
continuar o jogo eu tenho que lê para saber o que fazer, geralmente eu conheço a maioria
das palavras, mas de fez em quando estou com o dicionário do lado.” (Aluno do terceiro
ano do Ensino Médio, coleta realizada em 2008). Mas as histórias carregam consigo
fatores interculturais, tendo ou não o sujeito consciência disso.
Assim, compreendemos que o sujeito faz referência a um suporte que não se
esgota nele. Há antecedentes históricos das narrativas orais e escritas. Em que sentido
os usuários lidam, para além da língua, com questões culturais, interculturais? Isso
poderia ter uma implicação curricular.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino da língua inglesa na educação básica e na escola de idiomas a partir dos
dados observados/coletados (dizeres dos sujeitos) das duas pesquisas foi o foco desta
pesquisa. Logo, a partir das falas dos sujeitos pesquisados através de questionário
semiestruturado e de pergunta aberta, apresentaram-se sentidos que se aproximam do
inglês instrumental em que, ao se refletir a formação do sujeito numa ótica curricular,
supõe para um sujeito que apreendeu a língua em sua dimensão mais do que
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pedagógica, mas política. Nos dois campos investigados, a Educação e a Linguística
Aplicada, os sujeitos pesquisados têm sido os alunos. A perspectiva teórica
multidisciplinar lida com o conceito de interculturalidade, categoria que transcende
diversas áreas, como Estudos Culturais, Sociologia, Análise do Discurso, Educação entre
outras.
As duas pesquisas aqui referidas apontaram parao inglês instrumental como
interesse e uso para sujeitos. Nesse sentido, acompanha o que outras pesquisas já
concluíram. Mas o inglês instrumental tem aspectos diversos. Há interesses pontuais,
como para fins de turismo, de rápida incursão, mas há verticalizações, como o de receber
pessoas e conviver com elas por interesses profissionais, o que leva a supor uma maior
consistência quanto à produtividade no uso da língua.
A contribuição deste artigo, para a área de Letras e a da Educação fica por conta
de uma perspectiva crítica de teorias diversas, estendendo-as preocupadas com
mudanças de concepção, de ações metodológicas, de visão da língua num contexto
maior que uma escola, seja regular, seja específica para o ensino de idiomas. O artigo
também se aproxima de teorias pós-críticas, a partir do entendimento de que o
conhecimento de uma língua também, com outros conhecimentos, vem acompanhado de
relações de poder.
REFERÊNCIAS
BIZZARO, R.; BRAGA, F. Educação intercultural, competência plurilíngue e
competência pluricultural: novos desafios para a formação de professores de línguas
estrangeiras. Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4373.pdf. Acesso em:
23 de fev. 2011.
BRASIL. MEC. Lei de diretrizes e bases da educação: lei n. 9. 3494, de 20 de
dezembro de 1996. Rio de Janeiro: DP&A, 1996.
______. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Estrangeira/Ensino Médio. Brasília:
MEC/SEF, 1998.
______. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Estrangeira/Ensino Médio. Brasília:
MEC/SEF, 2001.
CANDAU, V. M.; SACAVINHO, S. B. Contribuições do GT Educação popular da Anped
para a educação intercultural. 33º Anped. Caxambu, 2010.
CELANI, M. A. A. (Org.) Ensino de segunda língua: redescobrindo as origens. São
Paulo: Educ, 1997.

203

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

COX, M.: ASSIS-PETERSON, A. A. O professor de inglês: entre a alienação e a
emancipação. Linguagem & Ensino.v. 4, n. 1, p. 11-36, 2001.
FISHERMAN, G. E.; SALES, S. R. Formação de professores e pedagogias críticas. É
possível ir além das narrativas redentoras? Revista Brasileira de Educação. v. 15, n. 43,
p. 7-20, jan./abril., 2010.
GIMENEZ, T. N.; CRISTÓVÃO, V. L. P. Derrubando paredes e construindo pontes:
formação de professores de língua inglesa na atualidade. Revista Brasileira de
Lingüística Aplicada.v. 4 n. 2, p. 85-97, 2004.
GIROUX, H. A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da
aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
KLEIMAN, A. B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática
social da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995.
LEFFA, V. J. Aspectos políticos da formação do professor de línguas estrangeiras. In:
LEFFA, VJ. (Org.) O professor de línguas estrangeiras: construindo a profissão.
Pelotas-RS: v. 1, p. 333-355, 2001.
MENEZES, M. M. Nomadismo de saberes: as contribuições dos diálogos interculturais
na educação. 33º Anped. Caxambu, 2010.
NOGUEIRA, M. C. M. Educação e cultura em língua estrangeira. 32º Anped. Caxambu,
2009.
ORLANDI, E. P. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis,
RJ: Vozes, 1996.
______. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4. ed. Campinas,
SP: Pontes Editores, 2006.
PÊCHEUX, M. O Discurso: estrutura ou acontecimento. Tradução de Eni Puccinelli
Orlandi. 5. ed. Campinas: Pontes, 2008.
______. A Análise de Discurso: três épocas. In: GADET, F.; HAK, T. (Org). Por uma
Análise Automática do Discurso – uma introdução à obra de Michel Pêcheux.
Campinas: Unicamp, 1990.
RAJAGOPALAN, K. A ideologia da homogeneização: reflexões concernentes à questão
da heterogeneidade na lingüística. Letras-Revista da Universidade Federal de Santa
Maria-RS, jun/jul, 1997.
SOARES, M. B. Letramento: um tema tem três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.
STREET, B. Literacy in Theory and Practice. New York: Cambridge University Press,
1984.
______. Social Literacies: Critical Approaches to Literacy Development, Etnography, and
Education.London: Longman, 1995.
______. What’s “new” in New Literacy Studies?Critical approaches to literacy in theory
and practice.London: Literacy, Education and Development.vol. 5, n. 2, 2003.
204

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

PRÁTICA (S) DE LEITURA NA ESCOLA: COM A PALAVRA, O PROFESSOR DE
LÍNGUA PORTUGUESA
Charlene dos Santos Bezerra1; Sandra Pottmeier2

1

UFSC/Programa de Pós-Graduação Doutorado em Linguística/Email: charlenecazumba@gmail.com
2
UFSC/Programa de Pós-Graduação Doutorado em Linguística/Email: pottmeyer@gmail.com

Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo discutir a(s) prática(s) de leitura na escola. Esta se inscreve
na disciplina de Análise linguística nas práticas de leitura e produção textual: implicações conceituais e
metodológicas, do Programa de Pós-Graduação em Linguística, da Universidade Federal de Santa
Catarina. Ancorado pela Análise Dialógica do Discurso, este estudo permite compreender os sentidos dessa
prática na voz do professor de Língua Portuguesa. O pressuposto teórico, a partir da análise enunciativodiscursiva pautado em Bakhtin (2003; 2006), caminha pelas interações ocorridas na sala de aula. A
compreensão voltada para os significados do perceber na vivência dos sujeitos, a partir da(s) prática(s) de
leitura por meio de uma atitude responsiva ativa – dialogismo – na relação aluno-professor no espaço
escolar permite estudá-los. Buscam-se, assim, elementos que caracterizam as marcas ideológicas, o lugar
de onde os sujeitos falam e de como essas marcas contribuem para identificar as condições de produção
que podem interferir significativamente no enunciado do sujeito, a partir de sua prática e ação da linguagem.
A geração de dados está baseada nos questionários semiestruturados respondidos por seis docentes que
ministram/ministraram aula de Língua Portuguesa nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio
em uma escola da rede pública pertencente ao Estado de Santa Catarina. Os resultados apontam para uma
mudança quanto ao ensino de Língua Portuguesa. Depreende-se isto a partir do uso de diversificados
gêneros textuais/discursivos, procurando trabalhar a competência discursiva dos alunos do ensino
fundamental (séries finais), notou-se, por meio do uso de textos produzidos pelos próprios alunos nas aulas
de leitura na disciplina de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Prática(s) de Leitura. Interação. Professor.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo discorre acerca da(s) prática(s) de leitura na voz do professor de
Língua Portuguesa. Em pleno século XXI, da Era do Conhecimento, da Era Digital, o
ensino de Língua Portuguesa não permite que a pensemos tão somente como um
conjunto de informações sobre a língua (teoria sobre a linguagem e a metalinguagem) e,
sim que passemos a compreendê-la (a linguagem) como ação num processo de
interação. Observamos que o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa, como
componente curricular nas escolas de ensinos fundamental e médio, vêm possibilitando,
nas últimas décadas, a construção de olhares diversos seja por parte de docentes, de
pesquisadores, da sociedade e até do governo.
Neste sentido, ao lançarmos olhar para este novo que se apresenta, Geraldi (1997,
p. 17) afirma que “estamos sempre definindo rotas - os focos de nossas compreensões".
E, no roteiro dessa viagem, o autor define que o objetivo é dar à linguagem a importância
que ela tem, uma vez que o ensino da Língua Portuguesa a partir de um conceito de
linguagem - o da interlocução - torna-se um "espaço de produção da linguagem e de
constituição de sujeitos". Isto sinaliza uma atitude racional e a possibilidade de mudança.
É a que permite olhar a língua como não acabada a priori, mas sempre se fazendo e
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refazendo, da mesma forma que os sujeitos se tornam sujeitos pelo fato de interagirem
uns com os outros, na história e pela história num processo de continuidade.
Assim, o texto está organizado em seções que contemplam: os contornos
metodológicos da pesquisa, com a abordagem, recorte, categoria de análise; a(s)
prática(s) de leitura num viés interacionista; a análise e discussão dos registros e; por fim,
seguem considerações e referências.
2 CONTORNOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada nesse artigo recorre à bibliografia acerca do ensino e
aprendizagem de Língua Portuguesa no que concerne ao conceito de prática(s) de leitura,
bem como ao questionário aplicado a dez professores de escola pública1 sobre este tema
e feita suas respectivas transcrições. Neste sentido, a abordagem é qualitativa
interpretativa, a qual “exige que o mundo seja examinado sob o ponto de vista de que
nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita
estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”, ou seja, é
uma interpretação (BIKLEN; BOGDAN, 1994, p. 49).
As pistas citadas por estes autores são, entre tantas outras marcas, os sentidos que
perpassam os enunciados dos sujeitos aqui entrevistados. Pretendemos, portanto,
analisar e compreender não apenas as palavras evocadas pelos sujeitos, mas o que está
para além disso: os sentidos que se apresentam a partir das pistas linguísticas deixadas
por eles. Isso porque, para Bakhtin (2003), a palavra não possui sentido quando isolada.
Portanto, a pesquisa está ancorada no viés enunciativo dos estudos de Bakhtin e
de seu Círculo, o que auxilia na compreensão dos enunciados e seus sentidos. A análise,
na perspectiva da enunciação, compreende que a linguagem é de caráter social. Essa
perspectiva não trabalha com um método científico, no sentido positivista do termo, pois
está interessada nos sentidos e, por consequência, na compreensão que dela é feita. A
visão de Bakhtin (2006) não foca apenas o texto na sua materialidade linguística, pois não
está preocupado com a sintaxe, com os aspectos estruturais e formais da língua, e sim,
leva em conta o contexto do sujeito para que a interpretação ocorra. Passamos, adiante, a
descrever quem são os sujeitos de nossa pesquisa.
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2. 1 O CONTEXTO E OS SUJEITOS DA PESQUISA
Os sujeitos são seis do total de dez professores(as) aos quais foram entregues o
questionário. Os seis sujeitos são mulheres com idade média entre 22 e 46 anos. A
escolha foi delimitada com base nas aulas de Língua Portuguesa nos ensinos
fundamental e médio e por serem professoras de uma escola da rede estadual de ensino,
localizada em Blumenau, no Vale do Itajaí (SC).
No dia 17 de dezembro de 2012, foi entregue, em mãos ou por e-mail, um
questionário semiestruturado e seis sujeitos nos retornaram. Neste contexto, os seis
sujeitos serão denominados, a saber: S1, S2, S3, S4, S5, S6, a fim de se preservar suas
verdadeiras identidades. Os sujeitos são formados em Letras com habilitação apenas em
Língua Portuguesa e Literatura (S3, S4, S5, S6) e com habilitação nas Línguas
Portuguesa e Inglesa e Literaturas (S1, S2). Os S1, S2, S5, S6 cursaram sua graduação
na Universidade Regional de Blumenau (FURB); S3 cursou no Centro Universitário
Leonardo da Vinci (UNIASSELVI); e S4 cursou na Universidade Estadual do Centro-Oeste
do Paraná (UNICENTRO). Quanto ao tempo de magistério, identificamos - em ordem
crescente a começar por - um ano de experiência no magistério (S3), dois anos de
experiência (S1), três anos de experiência (S2), quatro anos de experiência (S6), cinco
anos de experiência (S4), dezessete anos de experiência (S5). No que concerne a
continuidade dos estudos, constatamos que os S1, S2, S3, S6 não cursaram nenhum tipo
de Pós-Graduação; em contrapartida, S5 fez uma Especialização em Gestão Escolar na
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em 2008; e S4 fez uma
Especialização em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura Portuguesa em 2010 na
Universidade Regional de Blumenau.
3 A(S) PRÁTICAS DE LEITURA NUM VIÉS INTERACIONISTA
Muitas são as compreensões sobre leitura, em especial na nossa sociedade,
evidentemente agregada às práticas sistematizadas de escrita. No entanto, a amplitude
do campo tecnológico – múltiplas linguagens, variadas formas de expressar o
pensamento – chama a atenção para o (re)pensar acerca dos sentidos de leitura e
escrita, seja na escola ou fora dela. Ler seria codificar e decodificar? Só lê-se o que tem
palavras? Só escreve aquele que passou por um processo de escolarização formal? Ou
seja, alfabetizou-se?
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As práticas de leitura veiculadas na escola estão muito próximas das práticas de
análise gramatical, ou seja, atividades que consideram o ato de ler apenas de forma
sistemática e como aspecto de decodificação. Aprender a ler nas séries iniciais e nos
outros segmentos da escola é responder às situações estritamente estruturais e
recorrentes à gramática tradicional da língua. Aqueles que dominam esses fatores são
considerados leitores e escritores eficientes.
No entanto, as novas exigências sociais de uso participativo de leitura não contêm
apenas práticas sistematizadas e mecânicas destoantes das funções significativas da
escrita como um processo meramente automático, como aquele evidenciado nos textos
das cartilhas, em que parece ter feito parte do ensino tradicional, o qual continua presente
nas aulas de hoje (SOARES, 2005).
Aqui, nos pautamos em Soares (2005) que amplia o sentido de alfabetização,
considerando o processo como sendo, talvez, permanente demais, pois a alfabetização
para autora não é apenas uma habilidade, mas sim, um conjunto de habilidades. Ter uma
definição talvez não seja o suficiente. Precisamos refletir se há realmente um modelo de
alfabetização que seja de certa forma aplicável a todos os sujeitos.
Assim, problematiza Soares (2005, p. 74) quanto à forma como vem sendo
pensada à alfabetização, às vezes, como habilidades, outras ainda delineiam
alfabetização como sendo uma “caracterização da maturidade linguística da criança para
aprendizagem da leitura e escrita”, o que a caracteriza como um fenômeno de natureza
complexa e multifacetada. Não devemos pensar a alfabetização como somente o início
formal da escolarização, mas a vida escolar de muitos sujeitos que seguem cursos
diferenciados de acesso à escrita e à leitura, nem sempre é aquele pressuposto pela
escolarização protocolar (legitimado) de ensino-aprendizagem.
Neste sentido, acreditamos ser importante ressaltar outras formas de acesso ao ler
e ao escrever, muitas vezes, advindos de processos não escolares, pois “a aprendizagem
da leitura e a alfabetização são atos de educação e educação é um ato
fundamentalmente político” (FREIRE, 2003, p. 12). O autor reafirma a necessidade de que
educadores e educandos se posicionem criticamente ao vivenciarem a educação,
superando as posturas ingênuas ou "astutas”, negando de vez a pretensa neutralidade da
educação.
Soares (2005) nos fala também acerca da alfabetização numa relação com
cidadania, mostrando que a alfabetização não está necessariamente vinculada ao ato de
constituir-se cidadão, não do modo como a escola vem delineando este processo,
acrescentando que o acesso à leitura e à escrita não é imprescindível ao exercício da
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cidadania. Pode muito bem o sujeito ser cidadão sem ter se apropriado do código
alfabético, pois precisamos deixar de pensar linearmente esses dois termos, atribuindolhes uma relação de causa e consequência, em que a cidadania seja tomada como
consequência do acesso à leitura e à escrita.
Assim, a questão levantada aqui é aquela que considera múltiplos os sentidos de
ler. Logo, não é nossa intenção optar por uma ou outra. Tentamos aqui apresentar as
possibilidades diversas de ler a partir de óticas culturais e sociais, cabendo à escola
referenciar e possibilitar todas elas, no que se entende por um processo democrático.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS REGISTROS
Nesta seção, lançamos um olhar sobre a prática de leitura - a prática que os
sujeitos pesquisados fazem, ou seja, o que leem/leram após sua graduação; o que
significa ler; e como foram as aulas de leitura no ano de 2012 para estes professores de
Língua Portuguesa. Neste sentido, ao perguntarmos sobre o que os sujeitos leem/leram
após sua graduação, depreendemos nos enunciados de S1, S2, S4, S5 leituras pontuais2
(seja para o trabalho de sua área de formação ou para o lazer), ao contrário de S3 e S6
que alegam de modo geral que leem jornais, artigos, revistas que circulam socialmente ou
como afirma S6 “somente livros para preparar as aulas, jornais e o que interessa para o
momento”, mas não citam o nome dos autores e respectivas obras.
Para S1, ler “é uma prática para aprimorar o aprendizado e ampliar o
conhecimento em todas as áreas. Algo necessário para todas as pessoas”. S2 afirma que
ler é “um momento de interação entre o autor e leitor. Também é um momento de
absorção de ideias, opiniões e críticas. Na leitura posso identificar elementos e diferenciálos com a realidade e a ficção”. Para S3 ler “É ir além do concreto, viajar nas
possibilidades, além da decodificação da escrita”. S4 afirma que ler
É uma atividade extremamente rica e complexa, que envolve não só
conhecimentos fonéticos ou semânticos, mas também culturais e
ideológicos. Pode ser um processo de descoberta, uma tarefa desafiadora,
ou mesmo lúdica. Porém, será sempre uma atividade de assimilação de
conhecimentos, de interiorização, de reflexão. Mais que decodificação, a
leitura é uma atividade de interação, onde leitor e texto interagem entre si,
obedecendo a objetivos e necessidades socialmente determinados. A leitura
sempre irá depender do que a pessoa já sabe das experiências
adquiridas ao longo da sua vida. Qualquer atividade, inclusive a da leitura,
se desenvolve na convivência com o próprio mundo. Um indivíduo aprende
a ler quando relaciona o que lê com seu conhecimento de mundo, ou seja,
como já dizia Paulo Freire, com as experiências que traz em sua “bagagem”.
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Assim, cada pessoa terá uma leitura particular de um mesmo texto,
dependendo do seu conhecimento prévio.

Para S5 “ler é ampliar o conhecimento; compreender o que se lê, interpretar,
relacionar com outros textos já lidos; desenvolvendo habilidades de produção textual,
argumentação, oralidade...”. Por fim, S6 afirma que “a leitura promove uma
aprendizagem prazerosa”.
Neste sentido, conseguimos depreender dos sujeitos, a partir dos discursos que
destacamos, que o(s) sentido(s) de leitura para estes sujeitos é/são: uma prática (S1);
uma interação (S2); ir além da decodificação da escrita (S3); atividade de assimilação de
conhecimentos, de interiorização, de reflexão, do que a pessoa já sabe das experiências
adquiridas ao longo da sua vida (S4); ampliar, compreender, interpretar (S5); promover
uma aprendizagem (S6).
Entendemos, assim, a partir das vozes desses professores acerca da leitura, que
todo discurso é orientado em função das intervenções anteriores na mesma esfera de
atividade, tanto as do próprio falante quanto as de outros, pois ele é, de certa maneira,
parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala e está situado no meio
social em que se forma o sujeito. Acreditamos ser importante ressaltar outras formas de
acesso ao ler e o que esta ação pode significar, muitas vezes, advindas de processos não
escolares. Entendemos que Freire (2003, p. 25) explora bem tal questão, pois considera
que “aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de tudo, aprender a ler o mundo,
compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa
relação dinâmica que vincula linguagem e realidade”.
É importante conceituar o que é língua(gem), discurso como um processo de
interação, bem como ressaltar as maneiras de ler, pois o aluno que se inscreve na escola
precisa ser compreendido como um todo para que possa ser levada em conta a sua
história de vida, o seu dizer acerca do mundo e o que é educação para ele. Do mesmo
modo, o professor neste contexto também precisa ser compreendido, uma vez que esses
sujeitos leem e entendem a leitura como uma possibilidade de aprendizagem e que esta
permite ao ser humano ter autonomia, criticidade a partir do momento em que toma a
reflexão sobre a linguagem.
Giroux (1997) entende, a partir da pedagogia crítica, que alunos/professores
podem e devem intervir na sua própria formação, como podemos notar nas falas dos
sujeitos aqui pesquisados ao apontarem a leitura como interação e reflexão. Isto sinaliza
uma consciência de que precisam/gostam da leitura seja para compreender, interpretar,
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interagir com o autor ou aluno/professor. Logo, esses sujeitos são “tanto produtores
quanto produtos da história” (GIROUX, 1997, p. 15). Do mesmo modo, que esses
professores precisam usar o conhecimento crítico para mudar, muitas vezes, o próprio
curso desta história.
Neste caso o fazem a partir de uma continuidade em sua formação: leituras
complementares relacionadas à sua área de trabalho ou leituras para além das aulas de
Língua Portuguesa, como livros de romance, comédia etc. e, permitindo que façam
também uma reflexão sobre o que leem, uma reflexão sobre e com a linguagem
(GERALDI, 1997). Isto também reflete nas escolas onde profissionais atuam como
formadores de opinião, como educadores. Nóvoa (1992, p. 24) evoca que “a formação de
professores pode desempenhar um papel importante na configuração de uma nova
profissionalidade docente, estimulando a emergência de uma cultura profissional no seio
do professorado e de uma cultura organizacional no seio das escolas”. Para Freire (1987,
p. 68), “a capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas, sobretudo para
transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a, fala de nossa educabilidade a um
nível distinto do nível do adestramento dos outros animais ou do cultivo das plantas”.
Freire (1987) ressalta que a educação cumpre seu papel na medida em que
permite a construção de um cidadão, ou seja, aquele que tem voz e vez no processo de
ensino e aprendizagem. Busca a compreensão da realidade e muda-a em benefício de si
e dos outros. Neste sentido, o professor pode ir além das fronteiras de um transmissor de
conteúdos e surge como alguém que instiga seus alunos a esta compreensão e
transformação, pois o diálogo e a interação possibilitam: “mesas redondas de discussão
que foram feitas neste ano, percebi o desenvolvimento na leitura e aumento dos
argumentos.” (S1); “Os alunos são muito ecléticos e as escolhas dos títulos e gêneros
variaram muito. Contudo, antes de cada leitura, foi feita uma pequena reflexão sobre
cada gênero. Ex: Antes de ler uma crônica deveria ser entendido como funcionava uma
crônica e como é a sua estrutura textual. Após a leitura, entender a mensagem do autor
e debater com os colegas.” (S2); “Obtive grande acesso às bibliotecas. Por isso, o
trabalho com o ensino fundamental foi produtivo, pois pelo menos um dia por semana era
dedicado à leitura. Mesmo assim, as leituras de textos em sala de aula eram
fundamentais para dar início aos estudos da gramática.” (S3); “Procuro levar textos em
que meus alunos pensem, pois pela minha formação as atividades de leitura é um
espaço de constituição do sujeito, sendo necessário, então, que ao aluno seja dada a
oportunidade de debater, expor suas ideias, argumentar e criticar, capacitando-o a
analisar a construção de um texto, bem como os sentidos a ele atribuídos.” (4).
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Para S5,
é difícil trabalhar com a leitura, principalmente no ensino médio, pois
muitos não tem esse hábito. As leituras sugeridas nos livros didáticos fazem
parte de uma escola literária, que muitas vezes fogem dos padrões de
“preferência” dos alunos. Mesmo trazendo uma diversidade textual, ainda
há certa resistência na leitura desses textos.

S6 enuncia que,
Trabalhamos muito com vários tipos de textos, fizemos uso da tribuna
para expor nossas produções textuais e a leitura estava diariamente em
meu planejamento e práticas de sala de aula. Além disso, tivemos a
oportunidade de ler a obra Tosco, do autor Gilberto Mattje, que encantou
meus alunos por tratar de um assunto atual, que faz referência à realidade
de muitos e que apresentava um vocabulário fácil, os capítulos eram curtos
e de fácil entendimento, foi uma ótima experiência, pois pude perceber o
entusiasmo que demonstravam durante a leitura.

Nas palavras de Freire (1987, p. 68) “o educador já não é o que apenas educa,
mas o que enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado
também educa. Ambos assim, se tornam sujeitos do processo”. Isso é possível, pois há
uma ruptura no ensino tradicional, em que somente um ensina por transmissão: o
professor. Nesse sentido, aprender com o outro, no caso de mediadores, implica em
saberes distintos, os quais se distinguem a partir de suas origens e intenções. O saber do
professor tem uma qualidade dado suas leituras, sua experiência, sua intenção. O saber
do aluno terá outra qualificação conforme suas leituras, seu contexto, suas relações. Isso
não implica na superioridade do saber de um sobre o do outro.
A entrada do texto na sala de aula nos leva a dois questionamentos: “para que se
lê o que se lê?” (GERALDI, 1997, p. 168). Os enunciados dos sujeitos pesquisados
sinalizam para uma prática de leitura em quer ler é discutir, refletir sobre o que se leu,
bem como ler textos, produções realizadas pelos próprios alunos, logo se levando em
conta a realidade deste aluno leitor e a sua interação com o texto/autor/aluno/professor.
Assim, fazem parte das práticas de leitura visando o para quê se lê: para se fazer mesas
redondas de discussão (S1); debater com os colegas (S2); debater, expor suas ideias,
argumentar e criticar (4); nossas produções textuais e a leitura estava diariamente (S6).
Acreditamos numa perspectiva histórica e social perpassada pela ideologia que na
interação com suas leituras, discussões com professores e alunos, os sujeitos aqui
pesquisados vem permitindo uma mudança na educação para que se seja libertadora, a
qual pode questionar concretamente a realidade das relações do homem com a natureza
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e com os outros homens, visando a uma transformação (FREIRE, 1987). Ao encontro
disto, Geraldi (1997, p. 188-189), afirma que
[...] importa, diante de uma leitura do aluno, recuperar sua caminhada
interpretativa, ou seja, que pistas do texto o fizeram acionar outros
conhecimentos para que ele produzisse o sentido que produziu; é na
recuperação desta caminhada que cabe ao professor mostrar que alguns
dos mecanismos acionados pelo aluno podem ser irrelevantes para o texto
que se lê, e portanto a sua “inadequada leitura” é conseqüência deste
processo e não porque não se coaduna com a leitura desejada pelo
professor.

A mudança na concepção de texto é também sugerida por Geraldi (1997), que
concebe o texto como uma unidade da comunicação e, por ser a sociedade complexa, a
variedade de textos que nela circula é, da mesma forma, complexa. Cada texto surge de
uma situação de interação. Nele se envolvem participantes de um processo de
interlocução, em função do qual respondem a determinados objetivos.
Em contrapartida, notamos nos dizeres de S3 e S5 práticas tradicionais de linguagem não
considerando o ato de ler para além do código, pois as “leituras de textos em sala de aula
eram fundamentais para dar início aos estudos da gramática.” (S3); “é difícil trabalhar com
a leitura, livros didáticos, resistência na leitura desses textos” (S5). Para Bakhtin (2003), a
língua não pode ser considerada como um sistema de categorias gramaticais apartadas
da situação concreta de enunciação, mas como uma realidade que é construída na
interação e, como tal, saturada por índices valorativos provenientes das experiências
sócio históricas dos seus participantes: locutor e interlocutor(es).
O fato de ser entendida como um sistema de normas imutáveis trata-se de uma
abstração que não poderia ser ponto de partida para compreensão ou explicação do
funcionamento dos fatos linguísticos enquanto fatos vivos e em evolução. Os
pressupostos bakhtinianos vão de encontro a teorias que desconsideram a subjetividade
na língua, ignoram o contexto social em que a linguagem está imersa e tomam a língua
de maneira isolada, livre das diferentes dimensões. Neste sentido Brito (2013, p. 15)
afirma que
aprendemos na escola para fazer coisas fora dela; usamos o que
aprendemos na escola para participar da sociedade e compreender e
indagar as formas de realização da compreensão da vida, produzir, criar,
transformar. E isso significa um processo de intensa interação entre as
aprendizagens escolares e as que se adquirem pela ação direto no “mundo
lá fora”.

Logo, entendemos a partir deste discurso, o que Nóvoa (1992) vem discutindo há
mais de vinte anos sobre a “crise da escola”. Aqui, o que está em questão é a eficácia da
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escola, passível de ser melhorada a partir de uma intervenção centrada em aspectos
didáticos e curriculares. Por outro lado, há carência de uma visão de mundo seja de si
mesmo, da relação com os outros ou da relação com a realidade social no que se refere à
própria formação profissional docente e a sua identidade pessoal, como sinalizam S3 e
S5 a partir de uma prática focada ainda no ensino da gramática.
A prática de leitura apresentada por S1, S2, S4 e S6 é um meio que possibilita que
as formas de construir conhecimento, de experenciar, de romper com paradigmas
tradicionais de educação nas aulas de Língua Portuguesa passem a ser veiculadas num
novo espaço e tempo. Isto permite que professor e aluno possam transformar o meio em
que vivem, ter autonomia e consciência de seus atos, dos discursos que circulam em seu
ambiente. É na sociedade do conhecimento que se forma a ideia de educação para
formar cidadãos, escolarização universal, gratuita e leiga, que deve ser estendida a todos
com qualidade na democracia (FREIRE, 2011).
A leitura é um dos conteúdos escolares em que a articulação entre o sistemático e
o assistemático mais se manifesta e merece atenção especial, porque favorece a leitura
crítica, bem como é um convite à indagação e à autoanálise contínua. É preciso, de
acordo com Britto (2013, p. 15), investir no “subjetivo do leitor e na valorização de suas
escolhas e decisões de caminhos interpretativos”. Cabe, assim, a escola formar um leitor
crítico, autônomo, livre, criativo. Já a leitura de textos se faz ao mesmo tempo em que as
atividades de produção, sendo a contra face imediata destas.
Assim como escrevemos para que nos leiam, lemos porque queremos (ou
precisamos, o que também é uma forma de querer) saber o que o outro tem a dizer, isto
é, temos uma razão para ler. A leitura pode decorrer, então, da necessidade de buscar
informações, do interesse de conhecer o que um autor pensa sobre determinado assunto,
para viver novas experiências, pelo puro prazer de viajar pela palavra alheia (BRITTO,
2013).
Compreendemos, a partir disso, que cada pessoa tem uma ou variadas formas de
ler. O agricultor lê o céu para prevenir-se da chuva. O poeta lê o coração para escrever
seus versos. A mãe lê no semblante da criança sua expressão de alegria ou tristeza. Em
todos esses gestos está a leitura. Existem diversos tipos de leitura: a leitura da palavra,
da imagem, do mundo. Esta é uma atividade que se desenvolve ao longo da vida, na qual
se encontram interferências sociais e culturais em uma relação mediada pela linguagem e
pela história. Assim, convém ressaltar que, de todos os sujeitos entrevistados, S4 nos
chama a atenção, pois elenca a leitura de mundo como prioritária em suas atividades
linguísticas, uma vez que ainda são predominantes na escola as práticas formais e
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canônicas de leituras, advindas de uma escola cujo esteio corresponde aos contextos
sistemáticos de considerar o leitor, apenas aquele que responde metodicamente aos
conceitos tradicionais de leitura pela questão da legitimação deste ato no contexto escolar
(GERALDI, 2002).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: ALGUMAS REFLEXÕES
Intitulamos esta seção como Considerações finais: algumas reflexões, como forma
de ressaltar que o projeto, a construção, o olhar, a compreensão desta pesquisa não se
limitam a essas páginas. Compreendemos que nesta seção precisamos estabelecer um
ponto. Portanto, assim como estabelecemos um ponto de partida, agora demarcamos um
ponto de chegada, e neste expressamos a compreensão de um ponto de vista, de
reflexões e compreensões acerca da(s) prática(s) de leitura na voz do professor de
Língua Portuguesa, não nos cabendo a intenção de apresentar a palavra final sobre os
conceitos e práticas discursivamente compartilhados e analisados.
Entendemos que o caminho percorrido na análise dialógica do discurso é extenso,
porque há o momento histórico e há as condições de produção dos sujeitos – professores
(as) e pesquisadoras – que, de certa forma, se inserem em um discurso que é construído
social, histórica e ideologicamente (BAKHTIN, 2006). Como a Análise Dialógica do
Discurso não se prende à interpretação pura e simples, haverá sempre algo a mais a
compreender nos enunciados aqui analisados: o entremeio, o não dito.
No contexto de nossa pesquisa, conforme tratamos em seção anterior, o “não dito”
figura na ausência de resposta docente à maneira que conduzem suas práticas em sala
de aula, podendo ser interpretadas como um entendimento inacabado da(s) prática(s) de
leitura e um posicionamento ainda inseguro em relação à sua concretização no processo
de ensino. Por outro lado, podemos também interpretar esse “silenciamento” como o
posicionamento responsivo e valorativo do sujeito que não compartilha da proposta por
nós defendida, o que pode ser justificado, como também mencionamos anteriormente,
pelo processo de mudança ideológica que se cunha na esfera educacional.
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Notas____________________________
1 O questionário contendo dezesseis questões foi entregue em mãos e enviado por e-mail (correio eletrônico) a dez
professores(as) que ministraram (2011, 2012, 2013) aulas de Língua Portuguesa numa escola da rede estadual de
ensino, localizada na cidade de Blumenau (SC), no dia 17 de dezembro de 2012. Destes dez sujeitos, apenas seis nos
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Os outros quatro não nos retornaram até o momento da escrita deste artigo (dados das autoras).
2 Dentre as obras citadas pelos sujeitos referentes ao ensino da Língua Portuguesa estão: “Preconceito Linguístico” e
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Resumo: Este estudo tem por objetivo demonstrar como um tema transversal de fácil conhecimento dos
alunos pode ajudar a compreender melhor a utilização da Língua Inglesa no ínterim das aulas, bem como,
na ampliação lexical e aprendizagem da estrutura sintática com cunho social. Através do contexto
envolvendo receitas culinárias, com foco na alimentação saudáve. Este trabalho proporcionou momentos de
reflexão, pesquisa e ação utilizando as mídias para o desenvolvimento de habilidade oral e competência
autônoma. A pesquisa é relevante, pois se percebeu que a apropriação dos recursos tecnológicos advindos
dessa geração estudantil aliada aos conceitos linguísticos das aulas de Língua Inglesa podem ser aliados
na busca de um ensino aprendizagem mais eficaz na apreensão de novos saberes. A metodologia utilizada
é de cunho qualitativo baseada em referências bibliográficas acerca do tema. Foram pesquisados vinte e
oito alunos de uma turma de oitava série de uma escola da rede pública municipal de Blumenau. Os
resultados apontam para uma aprendizagem mais exitosa ao utilizar-se a mídia como recurso para a
pesquisa e ação dos alunos. Ocorreu envolvimento por parte dos pais, ajudando e debatendo com os
alunos sobre o tema, o tornando mais significativo para o aprendizado e reflexão. Para as aulas de Língua
Inglesa houve uma minimização no medo de errar ao se tentar falar na língua-alvo da disciplina ocorrendo
uma interação social mais qualitativa.
Palavras-Chave: Educação. Vocabulário. Gêneros Textuais. Teorias da Aprendizagem. Culinária.

1 INTRODUÇÃO
O espaço social e o contexto educacional modificaram-se ao longo do tempo. A
escola passou a não ser mais vista com o estigma de detentora de conhecimento para
tornar-se construtora e organizadora de novos saberes a partir da visão de mundo dos
educandos.
Nesse ínterim, a visão/conhecimento de mundo do aluno é (re)visitado pelas mídias
que influenciam, informam e interagem com ele e para ele, mas esse processo não é
sistematizado criando um pensamento crítico e lógico acerca dos conteúdos. Esse é o
papel e meta do educador atual que dialoga com seus alunos levando em conta a
informação que eles trazem para a escola, buscando respeitar a identidade de cada
sujeito a partir de suas práticas sociais. Refeltindo-se sobre, das antigas às atuais mídias,
nenhuma delas desperta a atenção e aguça a imaginação dos indivíduos de o que as
possuidoras de apelo audiovisual.
Sob todos os argumentos expostos acima pode-se afirmar, segundo Hernández
(2000, p. 257) que:
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As propostas educacionais baseadas por uso de várias mídias e recursos
tecnológicos são fundamentais para ajudar o aluno a compreender a
realidade, examinar os fenômenos que o rodeiam de uma maneira
questionadora, contribuindo, não só adiante das experiências cotidianas,
mas também diante de outros problemas e realidades.

Analisando o prisma entre as mídias, professor, disciplina, e educandos parti-se de
uma série de fatores cotidianos para nos aprofundarmos numa situação – problema
habitual e diário, mas ao mesmo tempo incomum.
Outro fator observado/pensado em relação a disciplina de Língua Inglesa: como
proporcionar propriedade sobre os conceitos gramaticais aplicados a um tema abordando
a habilidade oral de modo expressivo, muitas vezes tão depreciado nas práticas em sala
de aula pela resistência, vergonha e medo de chacotas por parte dos colegas de turma
por falta de conhecimento suficiente?
A partir dessas certezas e dos questionamentos acima citados formulou-se uma
sequência didática preconizando a utilização das mídias, conteúdo disciplinar, habilidade
linguística em uma série e turma específicas para tentar obter-se êxito sobre esse
diagnóstico sociocultural–temporal. Se fez necessário diante do tema abordar uma turma
do último ano do Ensino Fundamental, distribuída desta forma:
•

A oitava série A (atual nono ano) possuía trinta alunos, sendo dezoito do sexo
feminino e dez do sexo masculino. Dos alunos citados, apenas sete alunos não
possuíam celulares, computadores, tablets ou notebooks em suas residências. A
turma caracterizava-se pela união, respeito, determinação e boa vontade quando
era proposto qualquer atividade ou a explanação e execução de novos conteúdos.
A maior justificativa para a abordagem desse tema é que além de ser atual, o

assunto é bem contextualizado nas salas de aula de todo o Brasil, conforme literaturas e
pesquisas na área da Educação e Linguística Aplicada. É importante o educador saber
mesclar as mídias e suas informações com as disciplinas aplicadas em sala de aula, pois
os jovens do século XXI, passam a ser vistos como dotados “de uma forma poderosa de
“alfabetização midiática”, uma sabedoria natural espontânea de certo modo negada aos
adultos.” (BUCKINGHAM, 2007, p. 65).
O objetivo principal deste trabalho é demonstrar através da pesquisa qualitativa
realizada em uma escola pública, localizada no Vale do Itajaí/SC, como o educador pode
levar as mídias para dentro da sala de aula de uma forma prática e coesa, permitindo
outra(s) práticas sociais escolares e não escolares.
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A partir dessas premissas, elencou-se um assunto simples, cotidiano a ser
abordado juntamente com a Língua Inglesa e a utilização de mídias. Para isso, utilizou-se
dois viéses para propor-se o trabalho e estudo aos alunos.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O papel do educador
Este artigo foi estruturado concomitantemente sobre dois eixos: a abordagem
pedagógica a ser utilizada, bem como, a abordagem linguística empregada para se obter
um apoio referencial estruturado cientificamente e, também haver êxito no momento
prático de execução da atividade proposta.
A abordagem pedagógica foi composta de base triangular: sob o viés cognitivo e
busca-se atingir e explorar o conhecimento de mundo do educando despertando a sua
curiosidade pelo objetivo/tema proposto, assim como, criar novas significações e
ressignificações construindo e ampliando os conhecimentos já intrínsecos dos alunos. O
desenvolvimento dessa rede de cognição é feita através da interação entre aluno – colega
– professor estruturando este novo saber intrinsecamente mais uma vez, contanto, sendo
capaz de demonstrá-lo habilmente em seus questionamentos, argumentação, opinião e
execução da pesquisa e produções oral e escrita.
Conforme Frango (2010, p. 109): “as abordagens cognitivas ou construtivistas para
o ensino comunicativo de línguas não são baseadas em formação de hábitos, mas em
conhecimento cognitivo inato na interação com linguagem compreensível e significativa”,
e complementando o que evoca este autor/a acerca da construção da aprendizagem de
uma língua estrangeira articulado ao conteúdo e o processo tecnológico, compreende-se
que “a tecnologia é empregada de forma a maximizar as oportunidades de interação de
alunos com contextos significativamente ricos através do qual esses alunos possam
construir e adquirir competência na LE”.
Conceituando o enfoque linguístico ressaltam-se duas abordagens para adquirir-se
a competência em Língua Inglesa, uma de caráter extremamente tradicionalista e outra
atual: o primeiro método seria de tradução, ao qual está vinculado a leitura e a produção
escrita mecânica. Embora se admita que este processo tornou-se mais ágil e dinâmico
através de sites e programas tradutores de textos e em que o professor não pode se
enganar ou negar quanto à utilização desta ferramenta por alunos em momentos de
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necessidade. Aqui, o aluno aprende uma língua em termos utilitarista (trabalho, escola,
músicas, mídia), conforme aponta Giroux (1997).
O segundo momento, como ressaltado anteriormente, os educandos possam
traduzir mais facilmente, há necessidade de ler o texto, aprender a verbalizar o conteúdo
proposto e proporcionar a tentativa de execução da oralidade com um objetivo definido
em um contexto social próximo a realidade e, neste momento, há uma abordagem
comunicativa.
Segundo Morosov e Martinez (2008, p. 42):
A competência comunicativa é formada, na verdade, por outras quatro
competências que deveriam ser simultaneamente realizadas pelos
falantes. Essas competências são: competência discursiva, competência
gramatical, competência estratégica e competência sociolinguística. Assim
podemos dizer que um indivíduo possui competência comunicativa se sabe
quando falar, quando não falar, a quem, com quem, onde e de que
maneira falar.

Seguindo essa conceituação, a atividade fílmica encaixa-se nas quatro
competências citadas pelo autor, pois há necessidade de verbalizar, gesticular, expressar
ações e sentimentos e preocupar-se em transpor, e depois, editar de modo a ter definido
o objetivo e que este seja entendível a quem assistir. Ou seja, ao fazer uso da linguagem
dentro desse contexto, o aluno passa para além de fazer uso dela, refletir sobre ela. Isso
só é possível, porque nesse processo o aluno compreende a linguagem e se constitui por
meio dela.
2.2 A influência das mídias no contexto escolar
Segundo Morin (2004), quando se discute sobre mídia deve-se associar não
somente a televisão, mas todos e qualquer meio de comunicação e divulgação presente
em nossa sociedade ou comunidade. É claro que a televisão se tornou um meio de
comunicação de massa, principalmente para a geração de 1980,. No entanto, existem
também o rádio, a Internet que se torna cada vez mais acessível, inclusive nas escolas
entre professores e estudantes, essa conhecida como nova tecnologia problemática e
vantajosa ao mesmo tempo.
Percebe-se que os alunos são nativos digitais e inserem-se muito bem no mundo
tecnológico, ou seja, o grande desafio não é utilizar esse instrumento; o elemento
desafiador é como aliá-los aos conteúdos e fazer os professores construírem habilidades
e competências aliando esses conteúdos aos recursos tecnológicos.
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A mídia nos dias de hoje se tornou uma “arma forte a favor da comunicação”
(MOTA, 2010). Feldmann et al (2010) aborda que, a mídia em geral sabe separar o joio
do trigo de tal forma, que separa o joio e escolhe o trigo. Assim, ela exclui algo e escolhe
os preferidos. A escolha está associada aos seus interesses pessoais. Um dos principais
problemas relacionados à mídia está ligada a fonte ou procedência das informações
passadas. Deve-se ter bastante cuidado com a mesma, é necessário saber a fonte para
somente depois analisar se procedem ou não as informações transmitidas e criticá-las se
for o caso. Essa seleção, escolha e crítica sobre as informações devem ser uma
competência a ser trabalhada com os alunos em sala de aula. A construção de um ser
leitor crítico capaz de inferir os pormenores, qualidades e defeitos envolvidos na
mensagem, seja ela em qualquer instância, áudio, visual, impressa ou digital.
De acordo com Villardi (2009), assim os professores devem ter cuidado com as
informações passadas pela mídia. Para isso é necessária uma boa formação e
experiências

em

diversidades

de

assuntos

para

criticar

construtivamente

ou

destrutivamente de forma sábia caso necessite. Diante das informações veiculadas pela
mídia, a profissão professor tem um papel fundamental e indispensável, necessário, o de
formar cidadãos críticos diante de toda e qualquer notícia, seja ela midiática ou não. Cabe
ao professor fornecer entendimento dos assuntos para que os alunos possam criticá-los
ou não.
Em meio a tantas problemáticas relacionadas aos meios de comunicação, seja ele
de massa ou não, a profissão professor tem a função e o dever de formar alunos
esclarecidos preparados de forma majestosa, para que os mesmos não venham a ser
persuadidos ou influenciados por toda ou qualquer informação.
Para Valente e Almeida (2010), a mídia pode influenciar dependendo da bagagem
cultural e formação desse professor. Afirmam ainda que o educador tem que ter cuidado
na veracidade e os objetivos de cada mídia. Cabe ao professor selecionar os fatos e
extrair o máximo de proveito das informações transmitidas, auxiliando o educando a ter
uma visão crítica sobre o que pesquisou, e que o papel do professor como protagonista,
não é somente um desafio, mas uma missão.
Para Villardi (2009, página), é fundamental que se tenha uma visão diferente de
mundo e de conhecimento, aliás, deve-se separar os tipos de conhecimentos “o
conhecimento da parte depende do conhecimento do todo” a necessidade de conhecer a
parte para somente depois entender o todo, ou seja, é necessário conhecer o indivíduo
para somente depois fazer um julgamento. De fato é o que mais ocorre em todos os
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seguimentos sociais, inclusive na educação. Diante de tal julgamento, reconhecer e
examinar os fenômenos multidimensionais em vez de isolar essa preciosa informação.
Para Valente e Almeida (2010, p. 256):
A mídia televisiva é uma educação paralela. O professor necessita estar
atento para saber orientar seus alunos diante das informações transmitidas
pela televisão, tais informações devem ser filtradas e utilizadas de maneira
a contribuir para o conhecimento positivo. Os cuidados mais imediatos são
averiguar a fidelidade das informações como adaptá-las para a realidade
de seus alunos afinal, a mídia cria esteriótipos, que nem sempre condizem
com nossa realidade. Assim o papel do professor mediante as informações
transmitidas pela mídia é o de orientar, conduzir seus alunos a interpretar
as informações e tirar o melhor proveito delas, sem se deixar levar por
moudismos ou se influenciar por heróis. Mas acima de tudo levar os alunos
a saber separar o que é importante ou não para o seu conhecimento.

Dessa forma sabe-se que o papel do professor é filtrar o que há de verdade ou
mentira em qualquer informação, seja ela midiática ou bibliográfica. Passar para o aluno
uma visão diferente da que já foi, ou é trabalhada e analisada, mostrar as outras faces,
possibilidades e probabilidades, fazer com que ele tenha uma visão não somente una de
um fato, mas dupla, tripla o mais variada possível.
Conforme Morin (2004), essa função de selecionar as informações é que faz a
diferença na hora de passar as informações para os alunos. É justamente ele, o
professor, que não substituiria por meras máquinas que não pensam, analisam e não
possuem sensibilidade e ideias. É preciso ficar atento e ter uma visão crítica de mundo e
não ser apegado aos valores sociais e culturais, respeitá-los e aceitá-los, mas não
concordar com tudo.
Segundo Feldmann et al (2010, p. 524):
O papel do professor é muito importante na sociedade especialmente
diante de tantas informações veiculadas. Compete ao professor conduzir o
processo ensino aprendizagem com ética e de forma a conduzir ao
processo de cidadania. O professor deve orientar os seus alunos a
pesquisarem em sites confiáveis, bem como assistir a bons programas
jornalísticos, mas não esquecer de pesquisar em livros ou solicitar
orientação dos professores.

Para todas essas funções as quais são atribuídas ao professor é importante
ressaltar a qualificação do docente para que ele tenha a possibilidade e aptidão adequada
para exercer suas funções de forma majestosa, digna para a aprendizagem de seus
alunos. Diria o saber-fazer no dia a dia, no chão da escola, principalmente onde esta
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pesquisa está situada. Como é o saber-fazer desse professor no contexto em que se
insere? Qual sua formação inicial? Continua fazendo cursos de formação continuada,
especialização, mestrado etc? (NÓVOA, 1992).
3 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois busca a partir de referências, bem como
da coleta de dados verificar se as premissas de aliar o conteúdo, a Língua Inglesa e as
TICs com uma uma proposta metodológica diferenciada o aprendizado efetivo. As
atividades e etapas a ser descritas tiveram início em Outubro do ano anterior e
terminaram na segunda semana de Novembro, totalizando quatorze aulas, duas aulas
semanais de quarenta e cinco minutos cada. O assunto Alimentação Saudável foi
escolhido por ser de fácil análise e interpretação dos alunos e esse mesmo conteúdo é
um dos temas transversais nos PCNs. Pretendeu-se ao criar essa metodologia, apoiar as
atividades em perspectivas já conhecidas na Pedagogia e na criação de habilidades e
competências nos alunos: Bakhtin através do dialogismo e interação e Paulo Freire, na
autonomia ao realizar a pesquisa, realização e produção dos vídeos.
Como parte do projeto conversou-se com os alunos sobre questões atuais tais
como: se realizam as refeições diárias, as diferenças entre alimentação saudável e as
redes de fast food. Se alguma vez, já viram, leram e/ ou analisaram livros e/ ou revistas
especializadas em culinária, quais as diferenças desse gênero textual para os outros e os
aspectos

similares.

As

respostas

e

os

comentários

acerca

de

todos

esses

questionamentos foram pertinentes e observou-se haver participação da turma da oitava
série A sem problemas, nem bagunça e brincadeiras de mau gosto.
Logo após, iniciou-se o segundo momento, assistindo os três vídeos gravados do
"Youtube", os quais são Jamie Oliver makes The Perfect Omelette, Chicken Curry e Mais
Você: Ana Maria Braga – Receita de Bolinho de Chuva Recheado, com duração de vinte
e um minutos. Após assistir os vídeos perguntou-se quais as diferenças entre o gênero
textual enquanto escrito e transposto na oralidade e se há diferenciação entre programas
culinários em Língua Inglesa e Língua Portuguesa. Os alunos argumentaram várias
respostas, entre elas as mais citadas foram as de que não entendiam tudo o que era
falado, mas entendiam “o que queria dizer”, “é fácil entender pela imagem” e “os
programas são bem parecidos”, os daqui do Brasil e os estrangeiros”. Anotou-se as
frases/palavras-chaves respondendo as questões acima citadas.
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Embora a participação dos educandos tenha sido efetiva, nenhum deles citou
acerca dos comentários dos apresentadores e então questionou-se os alunos sobre
término da degustação dos vídeos, se as frases ditas pelos cozinheiros são parte do
gênero textual oral ou se enriquecem e empobrecem as ideias, ou não modificam a visão
dos telespectadores acerca do programa/da receita filmada. A turma, em quase sua
totalidade, respondeu que os comentários não mudam a visão sobre o programa, mas
que logicamente, caso o apresentador ao experimentar a comida afirmasse que esta não
fosse boa, frustraria os telespectadores e possivelmente ninguém mais assistiria o quadro
culinário. Contanto, dependendo do comentário/sentença pronunciada, esta poderia ser
relevante/informativa sobre a receita e, então ser de grande valor a quem está assistindo.
Logo em seguida, indagou-se os alunos se sabiam/ conheciam o gênero textual
storyboard. Uma aluna respondeu não ter conhecimento, mas traduziu as palavras ao
nível lexical mais puro e obteve a resposta de história em quadro, fazendo muito dos
colegas associarem as histórias em quadrinhos/gibis.
Após sanar as dúvidas, a turma e o professor encaminharam-se ao Laboratório de
Informática onde foi lançada a proposta de pesquisarem receitas culinárias em duplas.
Estas receitas deveriam ser pesquisadas em Língua Portuguesa e traduzidas para a
Língua Inglesa e, preferencialmente, deveriam ser comidas e bebidas de cunho saudável.
Inicialmente houve certa relutância por parecer uma “atividade simplória, arcaica e pouco
dinâmica”, mas ao decorrer da aula, os educandos começaram a gostar e se interessar
pela tarefa. Observou-se que após pesquisarem na Língua Portuguesa e mostrarem ao
professor, alguns educandos pediram para retornar à sala de aula e pegaram os
dicionários para traduzirem o gênero textual estudado, enquanto outros alunos
escolheram permanecer conectados aos computadores utilizando tradutores on-line como
o Google Tradutor.
Ao longo do término da atividade, as equipes sentavam com o professor e
analisavam-se quais os problemas/dificuldades lexicais e/ou sintáticos, o professor os
arrumava, explicava para eles e os educandos repassavam a versão final ao caderno.
Nesse ínterim, enquanto uma dupla estava copiando no caderno, outra equipe estava
com o educador fazendo as correções e assim sucessivamente até ter atendido e
reexplicado para todos os grupos. Não houve problemas ao decorrer do processo dessa
atividade e foi extremamente proveitosa.
Explanou-se a ideia de se projetar/criar um storyboard sobre um programa de
televisão onde um/dois integrantes da equipe seriam os apresentadores e teriam que
demonstrar passo-a-passo como fazer a receita indicada em Língua Inglesa. Em um
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primeiro momento, gostaram da atividade, em especial do storyboard, mas quando
perceberam ter que verbalizar o conteúdo na língua-alvo da disciplina houve relutância e
afirmaram preferir fazer uma prova sobre os conteúdos gramaticais.
Dialogou-se com os alunos e argumentou-se que não nasceram falando em Língua
Portuguesa, mas tiveram que aprender através dos erros e tentativas, que tentar é
importante, que por ser uma produção fílmica poderiam errar e refazer, que não haveria
chacotas, brincadeiras e risadas porque eles já sabiam que não se aceitava isso nas
aulas, e que todos fariam o trabalho ... A turma não se convenceu inteiramente, mas se
conformaram.
Ao longo desse processo, uma das duplas solicitou que a atividade fílmica fosse
realizada na cozinha da Escola. Conversou-se com a gestora da Instituição sobre essa
possibilidade, em especial, pela cozinha ser terceirizada. A gestora fez um ofício e
conseguiu o empréstimo da atividade obtendo êxito e nenhum problema na organização e
resultado do trabalho.
Para a realização do storyboard seriam consentidas duas aulas de Língua Inglesa
e depois, a filmagem ocorreria no lugar de preferência da dupla. A duração de tempo
previsto para a finalização da atividade fílmica era de uma semana.
Logo em seguida, na aula posterior, analisaram-se os rascunhos de storyboards e
pediu-se aos educandos para passarem a limpo os trabalhos que estavam bons e
corrigiu-se os detalhes que faltavam em outros trabalhos. Nesse ínterim, os alunos que
apresentariam/fariam a receita culinária em Língua Inglesa pediram ao professor para
poder estudar que este falasse para gravarem no celular com o intuito de estudar/ouvir
para posteriormente verbalizar no vídeo. Sentiu-se interesse por parte dos educandos e
aceitou-se ajudá-los nesse sentido. O professor verbalizou o gênero textual com o
conteúdo específico de cada equipe.
Ao decorrer da semana, todas as equipes entregaram os trabalhos. Então, deu-se
continuidade aos conteúdos sem ter problemas.
No Laboratório de Informática recordou-se aos educandos a respeito dos
programas assistidos, inicialmente sobre a questão de legendas explicativas com os
nomes de ingredientes em Língua Inglesa, música de fundo nas partes que
demonstrassem o prato sendo decorado ou enquanto estava no forno ... Relembrou-se
todos os detalhes sobre como organizar a edição de modo mais estético e entendível para
quem assistisse a produção realizada por eles.
Com o auxílio do professor, os alunos começaram a editar seus vídeos. Foi
dificultoso pelo Laboratório de Informática possuir os computadores com o sistema
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operacional Linux, mais especificamente o programa KdLive e os educandos não estarem
familiarizados com este software. Os grupos que editaram os vídeos em seus laptops, em
sua totalidade, utilizaram o sistema Windows e seu programa de produção de vídeos
Windows Vídeo Maker.
Algumas equipes vieram à Escola no contra turno para terminarem o trabalho de
edição de vídeo contando com a ajuda do professor do Laboratório de Informática.
Nessa última etapa não ocorreram problemas de indisciplina ou bagunça, mas a
dificuldade foi para editar o vídeo pelo desconhecimento do sistema operacional utilizado
e por ser um trabalho inusitado, não realizado anteriormente. Mesmo com esse entrave,
pôde-se avaliar como produtiva essa fase da atividade.
A entrega dos vídeos aconteceu no início da semana seguinte ao término das
atividades, mas não para o professor, nem para o instrutor do Laboratório de Informática
que compilou os trabalhos em CD e os gravou em formato para ser reproduzido em
aparelho de dvd para se assistir na aula de Língua Inglesa .
Ao assistir a compilação da atividade, observou-se a reação dos educandos e
percebeu-se a satisfação em verem o trabalho pronto, bem como, as próprias críticas, de
o que poderia ser melhor, o que fizeram de “errado”, o que fizeram bonito, qual etapa
procederam corretamente e obtiveram êxito.
Após ver os vídeos e escutar “sorrateiramente” os comentários, o professor fez
uma rápida retrospectiva sobre os conteúdos gramaticais e gênero textual, mas também,
a respeito das saídas à cozinha e ao Laboratório de Informática. Elencaram-se quais
etapas foram produtivas e irrelevantes e conseguiu-se chegar ao consenso de que a parte
desgastante foi a edição de trabalho no programa de computador, e que as outras partes
foram extremamente agradáveis e relevantes à produção de conhecimento e
aprendizagem mútua.
Os trabalhos compilados foram apresentados na Feira Cultural da Escola, no final
de Novembro, em que os alunos ainda produziram cartazes para poder explicar como
ocorreu a atividade. Constatou-se, por parte dos alunos e do professor, que o tema
Alimentação Saudável, ainda traz uma questão recorrente quanto ao uso de ingredientes
(uma colher de leite condensado em uma vitamina de frutas torna a bebida inapropriada
sob a perspectiva de saúde, uma colher de maionese em um sanduíche torna ele
gorduroso, etc.) e que a forma como foi explorada a atividade possibilitou uma maior
interação permitindo a execução da oralidade em Língua Inglesa de modo mais natural,
sem medo de errar a estrutura.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola mudou porque a dimensão/objetivo para ensinar a apreender os
conteúdos/conceitos modificou-se também. Os alunos não são os mesmos em
decorrência da tecnologia e rapidez das ações globais e a exposição/apelo exacerbados
da mídia em atingir as suas metas. Pôde-se perceber com essa prática que a construção
da autonomia ao buscar elementos sobre o assunto, a ação e reflexão da temática
transformou os educandos em seres críticos e pesquisadores do conteúdo proposto;
minimizou a relação do medo com o erro na habilidade oral na exposição de ideias e
argumentos na disciplina de Língua Estrangeira, melhorando a relação com a
aprendizagem, mesmo esse processo tendo acontecido próximo ao final de ano letivo.
Também se observou que utilizando essa temática, muitos alunos envolveram-se com os
pais na escolha da receita e até na discussão de o que era ou não saudável; pode-se não
ter influenciado na alimentação diretamente das famílias, mas gerou discussão e reflexão
entra as pessoas envolvidas diretamente com os alunos.
É trabalhoso estabelecer conexão entre atitudes e conceitos/conteúdos prendendo
a atenção do aluno e os fazer interagirem perante esse novo sistema educacional. Sim,
com certeza, mais rupturas são necessárias, uma vez que estamos interagindo com
outros seres socialmente e historicamente em um dado tempo e espaço. A partir disso,
observamos as práticas sociais que os alunos têm/fazem com as mídias e o que interfere
na vida dos alunos culturamente.
Os papéis dos professores e alunos ainda estão se redefinindo em como planejar e
o uso das mídias na execução do planejamento e a função do docente em meio a esse
processo orientando os educandos. Pode-se inferir que o processo educacional midiático
não atinge ainda as expectativas temporais e sociais, mas se usarmos desculpas e o
próprio despreparo do docente, bem como, de materiais dos educandos estaremos
retrocedendo não alcançando um padrão satisfatório para seguirmos na educação, pois
ficaremos sempre imaginando o ideal e esqueceremos do real. E como se sabe desde o
conhecimento de senso comum até o culto, não se deve trabalhar/ sonhar com o ideal,
mas projetar/ viver/ utilizar o que é real, respeitando a identidade do aluno que se insere
no espaço escolar.
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A GEOGRAFIA CRÍTICA OS CAMINHOS DE UMA CIÊNCIA TRANSFORMADORA
Caroline Winke Ávila
UFPEL/Ciências Sociais/carol_winke@hotmail.com
Resumo: O presente artigo procura entender os caminhos que a geografia escolar percorre desde a
academia até a sala de aula. Ele também procura demonstrar a importância da escola na construção da
consciência cidadã, para que se tenham alunos mais críticos e não apenas que decorem o conteúdo, mas
que façam uma leitura do mundo, pois entre tantas disciplinas, a Geografia Crítica tem uma aplicação
prática fora dos muros da escola. A Geografia Crítica, enquanto disciplina presente em todas as séries da
educação básica, possui caráter formativo e o professor é mediador destas transformações/formações, ele
ajuda os alunos a acompanhar as mudanças do mundo, para entendê-lo e transformá-lo em um espaço de
lutas mais eficaz. Nesta nova forma de pensar, onde a Geografia está em processo de construção, há um
interesse em querer praticá-la, porém não se sabe como fazê-la na práxis, já que não se segue um modelo
pronto. Várias dificuldades são expostas: modelos pré-existentes que limitam a criatividade, falta de
autonomia frente aos conteúdos trabalhados, desinteresse pela disciplina, aulas que não são reflexivas,
inovadoras e alternativas. A pesquisa feita através de um questionário procura responder algumas
inquietações para melhor visualizar a forma como a geografia vem sendo trabalhada nas escolas.
Palavras-Chaves: Geografia. Educação. Cidadania. Criticidade.

1 INTRODUÇÃO
Ao iniciar a leitura deste artigo, sugere-se ao leitor para retornar no tempo,
relembrando aquilo que foi aprendido na escola e seguindo mais adiante, aquilo que foi
estudado nas aulas de geografia. Lembrou? Você decorou todos os estados e suas
capitais? Você certamente sabe o tipo de vegetação de cada região do país, certo? Então
lembre-se também da sua ou do seu professor, eles instigavam você para os problemas
da sua comunidade? Eles ajudaram você a conceber o espaço geográfico como um
espaço social, construído, pleno de lutas e conflitos sociais? Certamente não. Por quê?
Para a concepção crítico-reprodutivista a escola é determinada socialmente: a
sociedade em que vivemos, fundamentada no modo de produção capitalista, é dividida
em classes com interesses opostos; portanto a escola sofre a determinação do conflito de
interesses que caracteriza a sociedade (SAVIANI, 1985), ou seja, a escola é o lugar de
segregação, pois ela reproduz os mecanismos existentes na sociedade. Geralmente é
interesse dos dominados que emana uma teoria de caráter crítico, ou seja, uma teoria
diferente daquela dos moldes reprodutivistas. A escola por sua vez, têm se mostrado ser
o cenário ideal para tais conflitos.
Entende-se a escola como um campo de luta de classes, pois ela reproduz as
relações de dominação, prepara uma forma de trabalho dócil ao capital e para manifestar
a ideologia dominante; e, como acontece em todo lugar onde há poder, pode torna-se
numa prática de antipoder (VESENTINI, 2008). Um exemplo para mostrar como as
relações de poder estão presentes na maioria das escolas é o fato de que o professor não
tem autonomia para decidir o que vai ser trabalhado em sala de aula, ele deve seguir um
229

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

script que é elaborado por ‘especialistas’ cuja realidade muitas vezes é bem diferente
daquela vivida nas escolas públicas. O ideal seria a escola em conjunto com o professor
elaborar um programa de ensino de geografia (conteúdo e atividades) adequado à
realidade social e existencial de seus alunos. Porém algo que aparentemente parece ser
simples implica uma série de desafios a serem superados.
Fala-se em cidadania e garantia de diretos, alguns deles considerados básicos,
como direito a habitação, saúde, alimentação, educação, trabalho, segurança e lazer
(bem-estar). E mais que isso: o direito de buscar a efetivação concreta destas leis no
sentido de viver bem, construindo sua história, e o seu espaço, com dignidade e com
consciência clara de ser um sujeito social atuante, com lugar para as suas ideias e para
satisfação de suas necessidades (CALLAI, 2001). Neste sentido a escola ‘deveria’
assumir um papel crucial de construção do caráter cidadão de cada um de seus alunos, e
por exercer um papel social tão importante ela deveria propiciar uma ação mais atuante,
pois o mundo mudou e a escola por outro lado não consegue acompanhar tais mudanças.
Por isso devem-se rever os conceitos e a forma de ensino que nela se faz.
A geografia escolar é o norte deste trabalho, porém o que nos interessa não é
discutir suas particularidades, mas entender a geografia e o papel do professor desta
disciplina que está presente em todo currículo escolar da educação básica, de acordo
com a autora:
Neste sentido a geografia, entendida como uma ciência social, que estuda
o espaço construído pelo homem, a partir das relações que estes mantêm
entre si e com a natureza, quer dizer, as questões da sociedade, com uma
“visão espacial”, é por excelência uma disciplina formativa, capaz de
instrumentalizar o aluno para que exerça de fato a sua cidadania.
(CALLAI, 2001, p 134, grifo nosso).

Com o objetivo de contribuir para a formação do cidadão, a escola deve estar
preparada também no que diz respeito ao conteúdo que vai ser trabalhado com seus
alunos e com a formação do quadro de professores. Quanto à esta, entende-se por
profissionais abertos a novas perspectivas educacionais, diferentes daquelas práticas
defasadas de caráter tecnicista5, que transformam o aluno num mero receptor sem

5

A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e
produtividade, a pedagogia tecnicista advogou a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e
operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretendeu-se a objetivação do trabalho pedagógico.
Buscou-se, então, com base em justificativas teóricas derivadas da corrente filosófico-psicológica do behaviorismo,
planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que
pudessem pôr em risco sua eficiência. Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor e se na pedagogia
nova a iniciativa deslocou-se para o aluno, na pedagogia tecnicista o elemento principal passou a ser a organização
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criticidade, não se levando em conta o interesse dos alunos. Ao se discutir tais posturas,
questiona-se as atitudes pré-estabelecidas, como aquelas presentes na geografia
tradicional.
2 A GEOGRAFIA CRITICA
Existem várias definições do que é geografia, porém todas elas têm algo em
comum: a sua essência. Segundo o caderno de estudos da UNIASSELVI, Anjos (2009)
argumenta que ao partir da ideia de que a geografia é um ramo do conhecimento que
possui linguagem específica, sendo necessário que o aluno se aproprie não apenas do
vocabulário desta ciência, como também seja capaz de realizar uma leitura compreensiva
do espaço geográfico. Para a realização de uma leitura crítica do ambiente, torna-se
fundamental associar a vivência pessoal aos conceitos específicos.
Considerando que a geografia estuda as relações entre os homens e a relação
destes com a natureza, cabe aos profissionais desta ciência fazer com que os alunos se
vejam no contexto destas relações, ou seja, façam parte de forma efetiva da sociedade.
Callai (1999) aponta três razões para se estudar geografia: conhecer o mundo e obter
informações; analisar e tentar explicar o espaço produzido pelo homem; complementar a
formação do cidadão.
Uma geografia renovada não deve permanecer com os mesmos temas da
tradicional, pois tudo muda ao mesmo tempo: os conceitos, categorias, métodos e temas.
Neste sentido a GC (Geografia Crítica) que concebe o espaço como um espaço social,
construído, pleno de luta e conflitos sociais, esta geografia tida também como radical,
coloca-se como uma ciência social, mas estuda também a natureza como recurso
apropriado pelos homens e como uma dimensão da história da política. No ensino ela se
preocupa com a criticidade do educando e não com o arrolar dos fatos para que ele
memorize. Para Vesentini (2008) fica evidente que o principal interesse da GC é formar
um indivíduo capaz se tornar sujeito da sua própria história. Se tal mudança acontecer de
fato dentro da sala de aula, que cidadãos e eleitores teremos amanhã?
A GC é um movimento que produz discussões e teorizações há mais de vinte anos.
Quem se formou na área da geografia concorda que na academia a geografia tradicional
era fortemente criticada, porém não necessariamente combatida por uma série de fatores

racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária. A organização do processo converteu-se na
garantia da eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua
intervenção. (SAVIANI, 2005)
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que posteriormente serão analisados. Pode-se se dizer que esta geografia ainda está em
processo de construção, muitos professores até querem largar aquela forma tradicional de
ensiná-la na sala de aula, mas não sabem como, pois não aprenderam como fazer isto na
graduação.
Eis o primeiro grande desafio: como elaborar um caminho para nos guiar, já que o
modelo destrói a criticidade, limitando a descoberta do novo. O autor Vesentini (2008) diz
que a geografia se fará diferente de acordo com o problema enfrentado e o engajamento
do sujeito do conhecimento, pois o ensino é cheio de desafios novos que qualquer modelo
pronto vai ignorar. Se o professor não raciocinar em termos de ‘ensinar algo’ e sim de
contribuir para desenvolver potencialidades dos alunos, ele verá que o conhecimento
também é poder, servindo para dominar ou combater a dominação. O educando pode e
deve tornar-se coautor do saber. O mesmo se fará por estudos participativos do meio,
debates frequentes, textos e conteúdos adequados a realidade social existencial dos
alunos.
Outro desafio para nossos dias é fazer com que a geografia se torne uma disciplina
interessante, que ela possibilite a compreensão das inter-relações da sociedade com a
natureza, pois as interferências sejam elas individuais ou coletivas mexem com todo meio
em que vivemos. Calvacanti diz:
[...] é um processo de conhecimento pelo aluno, mediado pelo professor e
pela matéria de ensino, no qual devem estar articulados seus
componentes fundamentais: objetivos, conteúdos e métodos de ensino.
Neste sentido, os objetivos sociais e pedagógicos gerais de ensino e os
objetivos específicos da geografia escolar é que orientam a seleção de
ensino. No entanto, é o uso de um método de ensino adequado que pode
viabilizar os resultados almejados. Se se quer ensinar os alunos
dialeticamente6, importa definir ao mesmo tempo em que conteúdos
permitem a eles o exercício deste pensamento e o modo sob o qual esse
exercício é viável. (CALVACANTI, 1998, p. 25).

Portanto para o ensino ideal é preciso articular os objetivos, os conteúdos e os
métodos. A prática em sala de aula exige um desdobramento por parte do profissional
(renovação do ensino de geografia, adaptação de novos temas e busca de solução frente
aquilo que se é aprendido), só assim obteremos resultados satisfatórios que garantirão a
boa qualidade do ensino.
Em linhas gerais a geografia tradicional se caracteriza pelo estudo descritivo das
paisagens naturais e humanizadas dissociadas do homem pelo espaço, o objetivo desde
6

Dialética neste sentido significa a arte de dialogar onde a contraposição de ideias leva a outras ideias.
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a criação da geografia tradicional era formar-se em uma ciência neutra, talvez por isso os
livros mais parecessem manuais do que qualquer outra coisa. Na geografia pragmática ou
quantitativa surge uma nova forma de interpretar o espaço. Segundo Moraes (1995), esta
tendência incentivava a elaboração de diagnósticos sobre um determinado espaço por
meio de uma descrição numérica exaustiva sobre as suas características e ainda as
tendências de evolução dos fenômenos ali existentes.
Em contrapartida à geografia tradicional e à geografia pragmática, com uma
posição mais crítica em relação à realidade social e com anseio de igualdade social, ou
seja, outra forma de interpretar o espaço guiada inicialmente por ideais marxistas, surge
um movimento novo, aberto a reflexões, estabelecendo uma proposta pluralista e aberta:
a Geografia Crítica. Para Moraes (1998, p. 166):
[...] formar o indivíduo crítico implica estimular o aluno questionar dandolhe não uma explicação pronta do mundo, mas elementos para o próprio
questionamento das várias explicações. Formar o cidadão democrático
implica investir na sedimentação no aluno do respeito à diferença
considerando a pluralidade de visões como um valor em si.

A grande jogada da GC é compreender as diferenças na sociedade, como elas se
organizam na prática e no seu cotidiano. O espaço é considerado uma totalidade nas
quais as dinâmicas naturais interagem nos fatores econômicos, sociais e políticos. Com o
objetivo de ‘seguir adiante’ a GC tem superado os conteúdos ditos tradicionais, trazendo a
tona novos temas referente às lutas e aos problemas sociais (questões sobre pobreza,
gênero, exclusão social, ambiental), mostrando o quanto é importante que haja
participação cidadã para efetivação dos direitos sociais de cada indivíduo. Desenvolver a
autonomia e a tomada de decisão pode e deve ser estimulada na escola, dentro da sala
de aula. O professor tem este papel, trazer as ferramentas necessárias para a criticidade
do aluno, de forma que este tenha conhecimento e assim podendo dar um passo adiante
contra as mazelas sociais existentes no país.
Por isso na GC nega-se o discurso competente, pois não se trata de levantar fatos,
mas sim de levantar questões pertinentes à realidade. Conforme o autor:
O conhecimento a ser alcançado no ensino, na perspectiva, de uma
geografia crítica não se localiza no professor ou na ciência a ser ensinada
ou vulgarizada e sim no real, no meio em que o aluno e professor estão
situados e é fruto da práxis coletiva dos grupos sociais. Integrar o
educando no meio significa deixá-lo descobrir que pode tornar-se sujeito
na história. (VESENTINI, 2008, p. 15)
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Outro aspecto a ser analisado é o uso dos materiais didáticos, que na visão da GC
não trabalham a criticidade dos educandos, pois diversas vezes estes materiais tentam
trabalhar de forma única, não levando em consideração as peculiaridades de cada região.
Os conteúdos são trabalhados de cima para baixo, com informações que muitas vezes
não servirão para seu aprofundamento nas questões sociais. Sabe-se também que nem
sempre é possível elaborar textos, devido às condições de trabalho (grande carga horária,
turmas grandes, muitas provas, baixos salários), mas também não podem acomodar-se e
deixar com que autores que se quer pisaram em uma sala de aula, ditem o que deve ser
trabalhado. As cartilhas e livros didáticos e para-didáticos deveriam ser construídos por
geógrafos e pessoas licenciadas na área, com vivência de sala de aula e vivência dos
problemas que permeiam a educação brasileira.
Sabe-se que um professor tradicional não precisa preparar aulas depois de alguns
anos de magistério: suas lições são as mesmas, ele já memorizou tudo, a aula vira uma
simples rotina e não há a necessidade de grandes atualizações, gerando um forte
desinteresse por parte dos alunos e desgaste psicológico com a profissão. Já o professor
que operacionaliza um ensino crítico, apesar da “desvantagem” (para alguns) de ter que
ler mais e atualizar-se, sempre geram interesses e participações dos alunos. Os frutos
certamente serão mais gratificantes, o que conseguintemente gera certo prazer para o
profissional e menos desgaste psicológico. Segundo Vesentini (2008) implementar um
ensino crítico de geografia consiste numa subordinação do método à práxis, numa
revalorização da atividade docente: de simples “técnico ou dador de aulas”, o professor
reencontra a sua vocação perdida como intelectual e como pensador engajado no seu
tempo.
E então, porque ensinar Geografia nas escolas? Lacoste (1988, p. 15) “de todas as
disciplinas ensinadas na escola, no secundário, a geografia é a única a parecer sem
aplicação prática fora do sistema de ensino. O mesmo não acontece com a história, onde
se percebe, no mínimo, as ligações com a argumentação da polêmica política [...] É
chocante constatar até que ponto se negligencia a geografia em meios que estão, no
entanto, preocupados com repelir todas as mistificações e em denunciar todas as
alienações”.
3 A PESQUISA
A pesquisa se deu na Escola de Ensino Fundamental e Médio Boaventura Ramos
Pacheco na cidade de Gramado no bairro Floresta. A escola possui cerca de setecentos e
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cinquenta alunos, onde os mesmos estão distribuídos entre o pré, ensino fundamental e
médio e a noite o EJA. Possui em média trinta e cinco professores, sendo que pelo menos
seis destes lecionam geografia.
Foram entrevistadas seis professoras, quatro delas formadas em pedagogia que
trabalham com séries iniciais (1º ao 4º anos) e duas delas licenciadas em geografia e que
trabalham com séries finais do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio (5º
ano à 8ª série do Ensino Fundamental e 1º ao 3º Ensino Médio e EJA).
A pesquisa aplicada, de caráter local consistiu em cinco questões fechadas que
questionam diferentes aspectos da atuação do professor. Estas questões procuram
entender se os professores, sejam os mais antigos ou os que se formaram há pouco
tempo, de maneira geral, estão sabendo trabalhar as suas habilidades, se os conceitos
sobre a prática pedagógica estão estruturados e se eles conseguem identificá-los.
4 RESULTADOS
Destacamos que o mérito deste trabalho não consiste em apontar quem está certo
ou errado, nem rotular aqueles profissionais que se utilizam da Geografia Crítica, este
trabalho almeja contribuir para a transformação que o sistema de ensino deste país
necessita. Naturalmente não houve surpresa nas respostas, elas inclusive serviram para
confirmar aquilo que já foi exposto, como veremos a seguir.
Segundo o gráfico 1 conclui-se que a maioria dos professores se considera um
profissional crítico e adepto a geografia crítica de acordo com a questão um. Isso mostra
que há um interesse e uma tendência a esta nova forma de trabalhar a geografia.
Castellar (1999) diz que desenvolver um trabalho em sala de aula pressupõe que o
professor tenha uma postura de mediador, de atuar propondo problemas para o aluno, a
partir do seu conhecimento prévio, possa, no grupo, criar situações problemas e desafios,
transformando o conhecimento de senso comum em conhecimento científico. Logo, na
questão dois expressa que a totalidade dos entrevistados está propondo aulas mais
reflexivas, inovadoras e alternativas e estas são características importantes da geografia
crítica. Quando o professor tem uma idéia clara de educação, ele sabe o que é ser
mediador da aprendizagem, escolhendo de maneira autônoma conteúdos que trabalhem
com a criticidade e capacidade de reflexão dos educandos, isso não quer dizer militância
e nem “converter o outro”, isso quer dizer autonomia!
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Gráfico 1 – Respostas do questionário.
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Segundo o gráfico 1 conclui-se que a maioria dos professores se considera um
profissional crítico e adepto a geografia crítica de acordo com a questão um. Isso mostra
que há um interesse e uma tendência a esta nova forma de trabalhar a geografia.
Castellar (1999) diz que desenvolver um trabalho em sala de aula pressupõe que o
professor tenha uma postura de mediador, de atuar propondo problemas para o aluno, a
partir do seu conhecimento prévio, possa, no grupo, criar situações problemas e desafios,
transformando o conhecimento de senso comum em conhecimento científico. Logo, na
questão dois expressa que a totalidade dos entrevistados está propondo aulas mais
reflexivas, inovadoras e alternativas e estas são características importantes da geografia
crítica. Quando o professor tem uma idéia clara de educação, ele sabe o que é ser
mediador da aprendizagem, escolhendo de maneira autônoma conteúdos que trabalhem
com a criticidade e capacidade de reflexão dos educandos, isso não quer dizer militância
e nem “converter o outro”, isso quer dizer autonomia!
Na questão três, todos os professores responderam que utilizam livros didáticos
oferecidos pela direção escolar. Sabe-se que os livros didáticos são limitados e muitos
possuem um duplo aspecto: o seu valor de uso social (instrumento de educação e de
poder) e o seu valor de troca para o produtor, encerra uma contradição: ao Estado e às
classes dominantes como um todo interessam manuais que reproduzam sua hegemonia,
e as editoras interessam basicamente os lucros. (VESENTINI, 2008). Obviamente há
exceções, porém os livros didáticos se mostram muitas vezes uma ferramenta para
aquele professor que não prepara, não planeja uma aula interessante e atrativa, tornandose uma espécie de “guia”. O que acontece em muitas salas de aula é a leitura maciça de
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parágrafos do texto onde em cada aula o aluno lê um trecho e no final de cada capítulo há
um questionário que não ajuda na atitude reflexiva e pronto! Lá se foi mais uma aula. A
GC combate esse tipo de aula (ou pelo menos tenta), mesmo sabendo que a situação da
educação brasileira muitas vezes não é favorável, com baixos salários, altas jornadas de
trabalho, turmas com número excessivo de alunos, escolas em situação de abandono
pelas entidades governamentais e que muitas vezes tem em seu quadro de funcionários
verdadeiros heróis.
A maioria dos professores também produz seus textos e como a questão anterior
evidencia que todos utilizam livros da própria escola, subentende-se na questão quatro
que todos que fazem seus próprios textos, também utilizam o livro didático como
ferramenta complementar, mas nem todos que utilizam os livros didáticos produzem
textos através de pesquisas. Seria correto dizer que esta é uma situação de comodismo
por parte dos professores? Talvez. Produzir um texto para uma turma exige tempo e
dedicação. Um professor com diversas séries e turmas teria dificuldades em produzir uma
aula voltada para as especificidades de cada uma. Mas quem escolheu esta área (a
educação) para trabalhar, supera desafios e dificuldades todos os dias, que com certeza,
diga-se de passagem: uma tarefa possível!
Não é impossível por quê? Porque na última questão todos as professores
responderam que preparam seus alunos para a vida, este é um fator positivo, pois
demonstram que as aulas são preparadas (pelo menos tem a intenção) de maneira que o
aluno utilize-as para além da sala de aula.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A razão de ser da geografia seria então a de melhor compreender o mundo para
transformá-lo e pensar o espaço para que nele se possa lutar de forma mais eficaz.
Trabalhar contra a alienação é uma luta diária, requer coragem e muito esforço. Não é
pretensão dizer com este trabalho que só há coisas ruins no ensino e que a educação
pública é uma casa caindo aos pedaços, pelo contrário, queremos dizer que a educação
merece atenção especial a ponto de haver um engajamento maior para a sua melhoria
para colocar a casa em ordem.
O mundo de hoje é dinâmico e está repleto de desafios e os professores são
aqueles que ajudam o aluno a sair pela porta da escola pensando e agindo como um
verdadeiro cidadão. A geografia é muito mais que compreender o espaço, o território em
que se vive. Os conhecimentos adquiridos até aqui são válidos. Não quer dizer que o que
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foi aprendido até os dias de hoje não serve para nada, mas o novo, uma outra maneira de
pensar, o exercício da critica, os levará para uma educação libertadora, onde o professor
aprende com os alunos também, ou seja, todos aprendem com todos.
O processo de inserção da GC na geografia escolar é um processo lento, há
inúmeros avanços e impasses por vir, embora venha sendo discutida há cerca de vinte
anos, ela gera uma série de desafios na práxis, já que a retórica combativa da graduação
nem sempre é a mesma da sala de aula. Ao tentar entender e até responder o que é
Geografia Crítica a cada resposta encontrada, uma série de outras dúvidas surgiram. É
preciso entender que não se modificará do dia para a noite um professor que trabalha de
maneira tradicional a geografia, sendo um processo lento de conscientização e
adaptação, apesar de não serem máquinas e sim seres passíveis de imperfeições, porém
sempre buscando melhorar e adaptar novas ideias e práticas.
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Resumo: A proposta desta pesquisa é analisar como a manifestação ocorrida durante a visita do presidente
militar, João Figueiredo, a Santa Catarina, em novembro 1979, intitulada posteriormente de Novembrada, foi
noticiada pela imprensa local. Para Isso realizou-se uma pesquisa em diversos periódicos de circulação na
época, e em obras bibliográficas, para melhor compreensão das relações políticas de cada periódico, assim
como da relação história e imprensa. Foram encontradas duas abordagens sobre a Novembrada, e para
expressá-las preferiu-se uma analise a partir de dois periódicos, Jornal O Estado e o Jornal de Santa
Catarinense. Estes jornais tiveram maior destaque na cobertura da Novembrada, sendo os jornais com mais
matérias publicadas, no entanto, com diferença nas abordagens. Assim, nesta pesquisa será apontado os
diferentes olhares da imprensa sobre a manifestação catarinense contra a ditadura a partir deles. É
observado que a linha política de cada jornal, assim como a preferência política dos jornalistas cobriram o
manifesto, definia a forma que a Novembrada veio a ser retratada em cada periódico.
Palavras-Chave: Novembrada. Imprensa. Ditadura. História.

1 INTRODUÇÃO
Florianópolis, 30 de novembro de 1979. Estudantes liderados pelo DCE (Diretório
Central do Estudante) da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) organizam uma
passeata até a praça XV. Localizada em frente ao Palácio Cruz e Souza, sede do governo
estadual na época e onde se encontrava o então presidente da república, João
Figueiredo. O protesto que ficou conhecido como a Novembrada, reivindicava desde a
situação social de pobreza da população até os exorbitantes gastos para receber o
presidente em Florianópolis, e claro, a Ditadura Militar que se vivia no Brasil.
A preocupação por parte dos governos em abafar a manifestação e criar uma
‘verdade’ sobre o episodio, resultou na versão que o protesto na capital catarinense foi
realizado por um pequeno grupo de estudantes, quando na verdade - não oficial - o
protesto foi apenas iniciado por esse grupo. Posteriormente teve apoio da população e
dos taxistas, que protestavam contra o aumento da gasolina, assim a manifestação
obteve proporções bem maiores do que se esperava.
A presente pesquisa que é resultado de um Trabalho de conclusão de curso para a
obtenção do título de bacharel e licenciada em História da Universidade do Extremo Sul
Catarinense – UNESC, tem por objetivo fazer a análise de como a Novembrada foi
interpretada pela imprensa Catarinense.
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2 METODOLOGIA
Muitos foram os periódicos que documentaram a Novembrada, de circulação em
Florianópolis, assim como em outras cidades. Alguns são: A Noticia (Joinville), Jornal de
Santa Catarina (Blumenau), O Estado, A gazeta, Diário associados de Santa Catarina e o
Diário catarinense de Florianópolis. Satorii levantou que o Jornal de Santa Catarina (JSC)
e o Jornal O Estado (OE) apresentam mais reportagens referente ao assunto, deste
modo, para esta pesquisa foi realizada uma analise nestes dois periódicos de circulação
em Santa Catarina.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos anos seguintes ao manifesto estudantil, diversos foram os artigos em jornais
relembrando o episódio, episódio este, lembrado com orgulho pelos catarinenses.
Geralmente é retratado como um fato importante na história catarinense pelos Jornais O
Diário Catarinense, O Jornal da Capital, Jornal de Santa Catarina, Jornal do Centro e
outros. O Jornal A Notícia ousa mais, dando uma importância nacional ao movimento. Em
1998, por exemplo, publica uma matéria com a manchete, “Catarinenses relembram a
Novembrada”, “A manifestação puxada pelos estudantes de Florianópolis, marco do fim
da Ditadura, completa amanha 19 anos” (JORNAL A NOTICIA, 1998).
Contudo, a revolta liderada pelos estudantes também foi noticiada em diversos
jornais na época, sejam os de circulação na capital ou em outras cidades. Os discursos
produzidos sobre a Novembrada e o espaço para noticiá-la em cada periódico foi
diferente, alguns se propuseram a apenas divulgá-la, enquanto outros fizeram uma
cobertura completa, documentando a manifestação e seu desenrolar, até o julgamento
dos estudantes presos como lideres do protesto.
Compreender o projeto editorial do jornal, seu posicionamento político, é
importante, pois implica na forma que a notícia foi problematizada pelo jornalista. Sartori
(2008, p. 44) informa que os meios de comunicação em Santa Catarina estão ligados a
duas famílias: “a família Ramos representada pelo PSD (Partido Social Democrata) e as
famílias Konder – Bornhausen representadas pela UDN (União Democrática Nacional).”
Posteriormente estes partidos se unem na ARENA, e após a extinção do bi-partidarismo
ressurgem como PDS. Logo, OE e o JSC eram comandados por pessoas ligadas ao
Partido Democrático Social.
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Tem-se conhecimento de que muitos jornais foram fechados na Ditadura militar do
Brasil. De Luca (2005) coloca que Maria Aparecida de Aquino, a partir de uma perspectiva
comparativa, discute a ação e os efeitos da censura imposta pelo regime militar ao
semanário Movimento e ao Jornal O Estado de S. Paulo. Devido à censura passaram a
apoiar o regime, porém, depois sentindo o peso desse regime autoritário, procuraram
fazer denuncias por meio de estratégias criativas. Considerando que em 1979, o Brasil
estava em pleno processo de redemocratização, os jornais catarinenses aproveitavam de
mais liberdade, mas nunca fazendo críticas explícitas ao governo.
Embora tivessem a mesma linha política, ligados ao PDS havia diferença na forma
de abordagem dos periódicos OE e JSC. O que ocorria era que o jornalista que cobria a
Novembrada pelo OE era um militante de esquerda, dando mais destaque aos estudantes
do que JSC, que oferecia “menos voz” a oposição. Geraldo Barbosa em entrevista
concedida a Sartori (2008) em 24/11/2003 comenta a cobertura feita pelo Jornal OE.
Sobre a imprensa há um aspecto interessante. Quem estava cobrindo para
o jornal O Estado a Universidade era um militante de esquerda. Então eles
davam uma cobertura favorável a nós. Uma cobertura ampla e
democrática. E deram uma cobertura excelente da Novembrada,
colocaram tudo no jornal.

Destacam-se aqui dois exemplos que evidenciam a diferença entre os jornais na
cobertura da novembrada. OE apresentou a fala do senador Jaison Barreto, que defendia
os estudantes argumentando que a culpa do acontecido em Florianópolis era da própria
situação do estado brasileiro.
Esses moços não podem ser responsáveis pelo caldeirão fervente que é o
país hoje. [...] Julgados deveriam haver de ser o salário mínimo, o modelo
econômico, a dependência externa, o Governo elitista e a farsa política,
estes sim os verdadeiros responsáveis pelos acontecimentos. (JORNAL O
ESTADO, 4 de dezembro de 1979, p. 3)

O JSC menciona a declaração de Jarbas Passarinho, líder do governo do senado
em 79. Passarinho diz “que não vincula o incidente de Florianópolis, [...] a uma
insatisfação da população causada pela crise econômica que aflige o país e os
constantes aumentos de combustíveis, e suas consequências inflacionárias. (JORNAL DE
SANTA CATARINA, 2/3 de dezembro de 1979, p.18) E continua afirmando, para ele a
manifestação não foi espontânea, e sim organizada por um grupo de provocadores que se
aproveitaram da difícil situação do Brasil.
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OE deu ênfase à prisão dos estudantes, aos atos públicos pedindo suas
libertações, e procurou ainda depoimentos de familiares dos presos. Dentre suas matérias
ele mostra o posicionamento do MDB, que como oposição procurou tirar proveito da
situação ficando do lado do povo.
O MDB vai participar do ato público em protesto pelas prisões de
estudantes e sua bancada federal não irá comparecer hoje à tarde no
gabinete da presidência da Republica para agradecer ao general João
Baptista Figueiredo para agradecer a visita e o anuncio de que a Sidersul
será a primeira siderúrgica a ser construída em seu Governo. (JORNAL DE
SANTA CATARINA, 2 e 3 de dezembro de 1979, p. 18)

O jornal também exibiu depoimentos que relatam o protesto como não sendo
apenas de uma minoria, um deles foi do deputado arenista João Linhares.
Não podemos olhar as manifestações como sendo um ato de minorias,
não podemos esconder nossa cabeça na areia ou fugir das
responsabilidades minimizando o fato; temos que olhá-los como sinais
visíveis da inquietação e da insatisfação de populares que chegam a
índices perigosos: façamos como o homem do campo: colemos os ouvidos
no chão para ouvir o tropel”, protestou ontem de Brasília o deputado
arenista João Linhares, de Santa Catarina, que não entendeu a atitude das
autoridades que procuraram “diminuir” os acontecimentos ocorridos
quando da visita do presidente Figueiredo. (JORNAL O ESTADO, 6 de
dezembro de 1979, p. 2).

Destacou ainda o depoimento da mãe de Ligia Giovanella - estudante de medicina
e vice-presidente do DCE, que estava presa – em um dos atos públicos em favor dos
estudantes. “Porque minha filha sempre me dizia, mama, vai lá com a gente. E como ela
não está, eu estou aqui representando. [...] Mais eu prometo pra vocês que se vocês
souberem reivindicar os seus direitos, os direitos de cada um, nós vamos ser gente.”
(JORNAL O ESTADO, 6/12/1979, p. 2). O pai de Marize Lippel também se manifestou em
outro momento, dizendo que: “ Estou preocupado como pai, mas acredito que a polícia
não vá cometer excessos.” Da mesma forma, o jornal trazia depoimentos de parentes de
Adolfo, Rosangela, e demais universitários presos pela manifestação em Florianópolis.
OE procurou mostrar os dois lados da Novembrada, tanto do governo quando dos
estudantes, que não tinham espaço nos demais jornais. Desta forma, publicou uma nota
do prefeito de Itajaí em solidariedade a Bornahusen e João Figueiredo, e na mesma
página uma nota do Diretório Central da Furb, de Blumenau, apoiando os estudantes.
O JSC abordou a Novembrada, de forma que beneficiava a imagem do presidente
Figueiredo, talvez ainda no intuito da construção da popularização dele. A manchete do
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periódico no dia seguinte a manifestação dizia: Protestos e tumulto não impedem o apoio
de Figueiredo a Sidersul. Em seu conteúdo:
No único discurso que fez durante a visita a capital -na churrascaria para
seis mil pessoas - o presidente, depois de lamentar o incidente ocorrido no
centro, afirmou categoricamente que “a primeira siderúrgica a ser
implantada no país, com a cobertura da Siderbrás, será a Sidersul, em
Santa Catarina. (JORNAL DE SANTA CATARINA, 1 de dezembro de
1979, p 4)

Outra matéria, diz que o presidente amigavelmente cumprimenta populares no
momento de sua chegada ao Palácio Cruz e Souza. Porém depois de apontar o dedo a
um estudante – referindo-se ao famoso gesto do presidente, que embora negado pelo
governo, foi interpretado como um OK, que no Brasil tem sentido malicioso - querendo
mostrar que eram poucos os manifestantes, é agredido moralmente, desta forma
justificando o fato de Figueiredo voltar-se contra os estudantes.
O presidente, como de praxe, quebrou o protocolo e se misturou ao povo.
Abraçou e beijou crianças, mulheres e velhos. [...] Mas o clima se agravou
com a decisão do presidente. Ele resolveu descer da sacada,
imediatamente, o que é normal, foi cercado e bastante cumprimentado.
Após, partiu em direção, segundo se explicou, para dialogar franca e
abertamente, com os estudantes. (JORNAL DE SANTA CATARINA, 1 de
dezembro de 1979, p. 2-5)

O JSC dois dias depois da Novembrada publica uma matéria dizendo que para o
palácio do planalto a manifestação já estava encerrada, declaração do assessor de
imprensa do Palácio, Marcos Kramer. A declaração era na tentativa de minimizar o
episódio, e o jornal acabava por ajudar.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A imprensa foi por muito tempo a única fonte na pesquisa sobre a
Novembrada, porém, como colocam Cruz e Peixoto (2007), é importante analisar a
ideologia da objetividade e da neutralidade da imprensa, pois como é construída
historicamente, deve ser confrontada em ser ou não um dado de realidade. No entanto,
sabe-se que a “verdade” nas matérias dos periódicos, é somente as suas múltiplas formas
de abordagem do assunto. Desta forma, através da análise apresentada neste texto, é
notável uma contrariedade ao processo de redemocratização que havia em 1979, pois os
jornais não davam espaço para a oposição, com exceção do OE que procurou
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neutralidade. Investigar a Novembrada tendo como fonte a imprensa nos mostra a mesma
não comprometida com a imparcialidade, mas, sim com os interesses políticos.
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Resumo: O currículo de ensino de História no Brasil, em vários momentos, foi moldado aos
interesses dos governos. Primordialmente a História Nacional só era retratada no momento em
que cruzasse com a história europeia. Este modelo de ensino começou a ser transformado com a
criação do Colégio Pedro II e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, após a criação
destes institutos passamos a ter uma disciplina nos bancos escolares dedicada a História
Nacional. Mas continuou-se com o modelo de ensino centrado na metodologia de o aluno decorar
fatos, datas e personalidades políticas, um modelo formatado e apoiado por muitos governos que
tinham o interesse de fomentar e estimular alguns acontecimentos em detrimento a outros. Neste
sentido selecionou-se livros didáticos das disciplinas de História do Brasil e Moral e Cívica,
editados durante a Ditadura Civil Militar instaurada no Brasil entre os anos de 1964-84, para
compreender como a questão do Desenvolvimentismo foi disseminado, tanto nos textos, imagens
e até mesmo nos questionários. Destaca-se que nos livros analisados, o modelo de
desenvolvimentismo implementado no Brasil é na grande maiorias das obras apresentado de uma
forma benéfica para o país. Este fato talvez possa ser explicado pela questão da censura
implantada no país, além do poder econômico exercido pelo governo federal, pois este foi e ainda
é um dos maiores compradores de livro didático do pais. Encontra-se nas obras o ideário de que
aluno deve decorar datas, fatos e nomes tanto nos textos quanto nos exercícios. Estes em sua
grande maioria apenas buscam que os alunos decorem algum conteúdo sem a necessidade de o
aluno realmente compreender o que foi estudado. Este modelo de ensino acaba por produzir
alunos que não discutem, não compreendem e acabam mecanicamente decorando o que o
exercício solicita.

Palavras-Chave: Desenvolvimento. Ilustração. Livro Didático.
1 INTRODUÇÃO
Os livros didáticos ainda hoje são, para muitos estudantes, a única fonte de
informação de conhecimento histórico cientifico, além de ser encontrado em todas as
escolas brasileiras. Consequentemente, estes tornaram-se fontes que podem nos ajudar
a compreender questões diversas, entre elas, como o modelo desenvolvimentista
brasileiro foi retratado em meio a um período em que o país vivia sob as rédeas de
governos

ditatoriais

e

de

que

forma

os

autores

expressaram

a

ideologia

desenvolvimentista nos livros didáticos de História e Moral e Cívica utilizados tanto no
ensino fundamental quanto médio no período de 1964-1984.
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2 METODOLOGIA
Desde seus primórdios o ensino de História no Brasil esteve ligado a memorização
de datas, acontecimentos históricos, um ensino eurocêntrico onde a história do Brasil só
era retratada quando relacionada a fatos europeus. Esses fatores e o início do ensino de
História no Brasil estão relacionados com a criação do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro - IHGB e do Colégio Dom Pedro II. Ambos criados em meados do século XIX.
Tanto o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB quanto o Colégio Dom
Pedro II foram os responsáveis pela formulação e construção do ensino de história no
Brasil. O caminho escolhido neste inicio, foi a construção de um currículo que baseado,
segundo Mathias (2011), no emprego de uma narração factual seleta, elegendo grandes
personagens, acontecimentos simbólicos e, eventualmente, mitos fundadores.
Os propósitos da escola tradicional, voltados para a aquisição cumulativa
de informações, com suas conhecidas características no ensino da
História: ordenação mecânica de fatos em causas e consequências;
cronologia linear, eurocêntrica, privilegiando a curta duração; destaque
para os feitos de governantes, homens, brancos, numa visão heroicizada e
idealizada da História; conteúdos apresentados aos alunos como pacotesverdades, desconsiderando e desvalorizando suas experiências cotidianas
e práticas sociais. (CAIMI, 2007 p. 20).

Ao longo dos anos ocorreram mudanças no currículo escolar relacionadas a
disciplina de história, muitas destas não foram planejadas e executadas para proporcionar
uma melhora qualitativa no ensino de história, mas sim para direcionar os alunos e futuros
cidadãos deste país para um determinado caminho, de escolha dos governantes. Apesar
deste uso deturpado do ensino de história, vislumbra-se uma mudança nas formas de
interpretar, analisar ou até mesmo de como as fontes históricas são vistas e
posteriormente trabalhadas em sala de aula.
Assim a História não retrata apenas os feitos da história oficial, com grandes
acontecimentos e personalidades. A nova História insere novos problemas e abordagens
e, sobretudo, provoca uma revolução conceitual no sentido das fontes que a ciência
histórica pode e deve se valer para produzir o conhecimento histórico. Neste contexto, é
reconhecida e difundida a importância das fontes iconográficas para o conhecimento
histórico. Assim, o uso da imagem como fonte histórica ganhou força, segundo Sardelich
(2006. p. 459), “as imagens não cumprem apenas a função de informar ou ilustrar, mas
também de educar e produzir conhecimento”.
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O uso de imagens como recurso didático é uma prática relativamente nova. Ao
utilizá-las os professores objetivam apresentar a História de uma forma lúdica e atrativa,
almejando uma maior interação e participação do aluno no processo de desenvolvimento
do conhecimento e do senso crítico. Assim é de consenso que as imagens são fontes
históricas, podem ser utilizadas no dia a dia da sala de aula, muito disso, se deve aos
nossos alunos que encontram-se num mundo extremamente visual.
Independentemente da origem da imagem, o problema central que se
apresenta para os professores é o tratamento metodológico que esse
acervo iconológico exige, para que não se limite a ser usado apenas como
ilustração para um tema ou como recurso para seduzir um aluno
acostumado com a profusão de imagens e sons do mundo audiovisual
(BITTENCOURT, 2005, p. 360).

O desenvolvimentismo representa um modelo de governança onde existe uma
nova relação entre Estado, economia e sociedade, sendo que o primeiro ficaria a frente
dos demais, como forma de estimular seu desenvolvimento (FONSECA, 2004). Todas as
medidas tomadas pelos governos, tanto os civis quanto militares, começaram como uma
resposta a uma crise econômica. Além de medidas econômicas, foram criadas empresas
estatais que pudessem alavancar a economia do país, melhorando assim, a qualidade de
vida da população em geral.
Na esteira da Grande Depressão, os governos de Getúlio Vargas (19301945 e 1951-1954) começaram a criar as instituições e políticas que mais
tarde seriam os principais instrumentos de desenvolvimento liderado pelo
Estado: a proteção tarifaria e o comércio administrado (1930); as empresas
estatais de aço (anos 1940 e 1950); um banco de desenvolvimento, o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) (1950); uma
empresa estatal de petróleo (Petrobras, anos 1953). (SCHINEIDER, 2013,
p. 9).

Já os militares tinham em mente a necessidade que o país desenvolve-se as
industrias que poderiam fornecer insumos, armamentos e todas as suas necessidades
que poderiam vir a surgir em casa de guerra. Consequente sempre estiveram, mesmo
muito antes do golpe de 1964, envolvidos com questões relacionadas ao projeto
desenvolvimentista do país.
Assim, procurou-se relacionar as imagens e discussões, encontradas nos livros
didáticos de História e de Educação Moral e Cívica, editados após o golpe civil militar de
1964, com as politicas desenvolvimentistas construídas no Brasil e incluídas nos livro
didáticos.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 OBRA COMPÊNDIO DE HISTÓRIA DO BRASIL
A obra editada pela Companhia Editora Nacional7 e escrita por Antônio José
Borges Hermida8, e intitulada “Compêndio de História do Brasil”, está em sua
quinquagésima sétima edição. Em decorrência do grande número de edições,
pressupõem-se que esta obra foi largamente utilizada nas escolas brasileiras. A obra é
composta por duas unidades - Brasil Colonial e Brasil Independente - subdivididas em
capítulos relacionados a História do Brasil. Na segunda unidade encontra-se o capítulo
VIII, denominado “O Brasil Contemporâneo”, onde estão inseridas as discussões
referentes aos governos civis militares. O autor relaciona informações ligadas ao golpe
como sendo uma insurreição dos militares ocasionada, principalmente, pela situação
econômica do país e pelas insubordinações de alguns militares da marinha. Abaixo o
autor relata a promulgação do Ato Institucional I:
Na capital do país, já havia assumido o governo o presidente da Câmara
dos Deputados, Ranieri Mazzili; seguiu-se publicação do Ato Institucional
que modificou a Constituição: suprimiram-se as garantias individuais, para
permitir a cassação de mandatos dos representantes do povo. (HERMIDA,
1971, p.293).

Hermida (1971) apresenta a imagem da usina de Três Marias, que apesar de ter
sido inaugurada em 1962, dois anos antes do golpe civil militar, é um grande exemplo das
obras que foram construídas durante o período de desenvolvimentismo no país. Na
legenda da imagem percebe-se a vocação futura da hidroelétrica, que além de gerar
energia deverá regularizar o regime do rio São Francisco, do estado de Minas Gerais até
Juazeiro, no Ceará. O Brasil, em virtude de sua grande bacia hidrográfica acabou por
caminhar no sentido das construções de hidroelétricas, consequentemente nossa matriz

7

8

Ibid., p. 4

Nascido em 1917, Antônio José Borges Hermida foi um dos autores mais utilizados nas escolas
brasileiras durante as décadas de 60 e 70 do século passado, sendo que, de acordo com Cássio
Másculo (A coleção Sérgio Buarque de Hollanda: livros didáticos e ensino de história), a tiragem
anual de seu Compêndio de História do Brasil variava entre 150.000 e 250.000 exemplares.
Formado pela Faculdade Nacional de Filosofia, Borges Hermida foi professor da prefeitura do Rio
de Janeiro, do colégio Arte e Instrução, e também dava aulas no Colégio Pedro II. Teve os seus
livros publicados pela Companhia Editora Nacional, que em 1993, depois de anos e anos de
sucessos de vendas, parou de produzir as obras de Borges Hermida, (REIS, 2012, p.27).
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energética está fortemente ligada a esta modalidade de produção de energia. O país
sempre buscou aumentar a produção de energia através da construção de hidroelétricas,
como a usina de Três Marias, construída alguns anos antes do período do governo civil
militar, como a usina de Itaipu, e recentemente observa-se a construção da Usina de Belo
Monte. Todas elas, acabam por criar um grande lago, consequentemente observa-se a
destruição de grandes extensões territoriais, muitas vezes sem a devida discussão com a
população brasileira e consequentemente sem a devida compensação ambiental,
necessária para recuperar a área destruída, além é claro, como no caso da Usina de Belo
Monte, do desaparecimento de áreas em que tribos indígenas residem.
Figura 1 – Hidroelétrica.

Fonte: Hermida (1971).
Hermida (1971) nos apresenta um exercício com questões relativas a ideologia
desenvolvimentista. Ao analisarmos, percebe-se que o autor segue o modelo conceitual
de decorar algumas datas e determinados nomes de personagens históricos em
detrimentos a outros.
A História predominante nas escolas, desde longa data até meados dos anos 80,
era a mesma que embasava a “doutrina de segurança nacional”, pautada na biografia dos
grandes heróis da História Nacional – cujos feitos expressam o “ser nacional” e o estágio
“civilizatório” dos povos. Ficavam excluídos os populares, os vencidos e os marginais de
narrativas que constituíam abstrações mascaradoras das desigualdades sociais, da
dominação oligárquica e da ausência de democracia. (GUSMÃO 2004, p. 100)
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Figura 2 – Questionário.

Fonte: Hermida (1971).
3.2 CONSTRUINDO O BRASIL
A obra “Construindo o Brasil” é um livro didático de Educação Moral e Cívica –
Organização Social e Política, ele foi organizado por Gabriel Galache e editado pela
Loyola9 em 1975. O ensino de Educação Moral e Cívica foi instituído durante o período
da ditadura civil militar, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino. No capítulo
“Situação econômica atual” o autor retrata a baixa renda per capta nacional, além de
trazer a tona a discussão da ligação entre o maior desenvolvimento e o grau de instrução
da população. Segundo Galache (1975), “o desenvolvimento de um país está intimamente
ligado ao grau de escolaridade de seu povo, pois este representa a força de trabalho.”
Galache (1975) apresenta um capítulo referente a questão do desenvolvimentismo com
poucas imagens, mas com vários gráficos que auxiliam o entendimento do montante
financeiro aplicado na questão do desenvolvimentismo juntamente com as disparidades
na renda das populações em alguns países.

9

Esta editora é ligada a Companhia de Jesus e está no mercado editorial a 55 anos. Disponível em:
http://www.loyola.com.br/sobre_edicoes_loyola.asp> Acesso em: 16 de junho de 2014.

251

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Figura 3 – Renda Per Capta.

Fonte: Galache (1975)
Em consonância com esta linha, Galache (1975) apresenta um importante gráfico
detalhando a questão da desigualdade regional ocasionada, em grande parte, pela
política desenvolvimentista que acabou concentrando a industrialização nos estados do
Sudeste e com algumas ramificações nos estados do Sul do país. Destaca-se que o
modelo de medição, renda per capta, muitas vezes pode não demonstrar a realidade de
um país, pois mostra a renda média da população, no caso do Brasil observa-se que uma
grande parte da população não tem a disposição o valor apresentado nas pesquisas, na
realidade grande parte da população acaba recebendo uma quantidade muito menor
daquela encontrada na pesquisa e uma pequena parte da população acaba por
concentrar a maior parte desta renda.
Figura 4 – Renda Per Capta por região.

Fonte: Galache (1975)
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3.3 TDMC
O livro escrito por Elian Alabi Lucci10 no ano de 1978 e editado pela Editora
Saraiva11 é mais um livro didático de Educação Moral e Cívica, o “TDMC – Trabalho
Dirigido de Moral e Civismo” é dividido em 19 unidades. Na unidade 15 “O planejamento
Social e Econômico no Brasil”, o autor apresenta o golpe de 1964 como um movimento
revolucionário, afirmando que após este movimento o governo passou a melhor planejar o
desenvolvimentismo do país.
Após a vitória do Movimento Revolucionário de 31 de março de 1964, no
primeiro Governo deste novo período que se abriu em nosso setor político,
passamos a fazer cada vez mais uso da planificação social e econômica
para que pudéssemos atingir os nossos ideais desenvolvimentistas.
(LUCCI, 1978, p.226).

Lucci

(1978)

é

um

dos

autores

que

mais

retrataram

a

questão

do

desenvolvimentismo. Ele relata a necessidade de haver um planejamento e o incremento
industrial para alcançar o pleno desenvolvimento do país. Conforme o autor, a premissa
do processo de desenvolvimento econômico teve seu início com o Plano de Metas,
seguido pelos Planos Trienais e II Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico.
No livro “TDMC” há um subcapítulo destinado a discutir a utilização do carvão,
segundo o autor a intensão do governo, em meados de 1978, era aumentar a curto e
médio prazo a sua utilização, pois o mesmo substituiria alguns produtos que antes eram
obtidos com o petróleo. (LUCCI, 1978). Exemplificando os malefícios gerados por esta
política de incentivo governamental ao uso do carvão mineral, produto extremamente
poluente, destaca-se o caso do rio Mãe Luzia – que percorre a região carbonífera do sul
do estado de Santa Catarina – que após vários anos de despejo de material proveniente
das empresas carboníferas, está completamente poluído, sem vida, não podendo ser
utilizado nem mesmo para a irrigação das culturas agrícolas.

10

Possui especialização em Espaços Impactos e Temporalidades pela Faculdade de Educação Ciências e
Artes Dom Bosco de Monte Aprazível. Autor de diversos livros pela editora Saraiva. Disponível em:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4537461Z8> Acesso em: 16 de junho de 2014.
11
Em 1917, foi editado o primeiro livro da editora Saraiva, atualmente ela possui além da editora, uma loja
virtual e no ano de 1998 adquiriu a editor Atual, aumentando assim sua participação no Mercado de livros
didáticos. Disponível em: http://www.editorasaraiva.com.br/o-grupo-saraiva/#nossa-historia> Acesso em: 16
de junho de 2014.
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Figura 5 – Reservas de Carvão.

Fonte: Lucci (1978)
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Resumo: O pós-positivismo na obra de Ronald Dworkin tem por objetivo uma interpretação que visa
conciliar moral e direito. Analisa os casos que são considerados “difíceis” e instrui os juízes a buscarem
direitos e deveres legais, através de um entendimento claro e coeso de justiça. Argumenta como os
magistrados devem proceder perante as lacunas encontradas no direito. Para tal, Dworkin sustenta que a
moral sempre deve ser um dos critérios utilizados pelos juristas para atingir o grau máximo de justiça. O
autor parte da evolução dos princípios teóricos de interpretação do direito que se dividem em três classes:
(i.) jusnaturalismo, que consiste no direito natural, independente da vontade do homem; (ii.) positivismo, a
interpretação fria das leis, sem interferência da moral; (iii.) pós-positivismo, adaptação do positivismo que
acrescenta a moral e caráter axiológico na interpretação do direito. No presente trabalho temos como
propósito abordar a evolução dos princípios teóricos e a especificidade do pós-positivismo de Ronald
Dworkin.
Palavras-Chave: Filosofia. Direito. Moral. Jusnaturalismo. Positivismo. Pós-positivismo.

1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem por objetivo o estudo da evolução dos princípios teóricos do
direito. Considera-se, inicialmente, o jusnaturalismo como um período que compreende o
direito como algo natural, que independe da vontade humana e existe propriamente com a
existência do homem, remetendo a uma ideia de que os valores humanos e a moralidade
humana estão acima de qualquer lei. No positivismo, por sua vez, o direito é revelado
através de leis, e estas não possuem lacunas, sendo que os juristas devem ser
sistemáticos e sempre optar pelo Direito Positivo, pois este já possui as respostas
necessárias para cada situação, assim a atividade do jurista é resumida apenas no
conhecimento das leis codificadas, afastando das suas decisões qualquer ideologia
existente.
Temos, outrossim, a teoria do pós-positivismo que, baseando-se na interpretação
além da letra fria da lei, visa obter um acordo entre direito positivo e direito natural, ou
seja, unir moral e direito. Na medida em que a sociedade evolui, ocorre a necessidade
dessa nova compreensão de Justiça, chamada pós-positivismo. O pós-positivismo
reafirma a importância do principio da moral, na interpretação jurídica e constitucional.
Segundo a visão pós-positivista de Dworkin, para correlacionar o direito e a moral vale
considerar o conceito da integridade como atividade interpretativa. Para tal, deve-se levar
em conta a moral, pois o mencionado conceito refere padrões morais para o direito, de
modo que estes são utilizados como padrões jurídico-morais. Nesse sentido, o que se
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busca é o equilíbrio entre o direito e a moral, a fim de mostrar que o juiz tem o dever de
proferir uma sentença justa.
2 O PENSAMENTO JUSNATURALISTA
O Direito tem sua história marcada por diversos princípios e teorias e um dos
primeiros modelos que marcou essa história foi o jusnaturalismo.
É um período que compreende o direito como algo natural, que independe da
vontade humana, e existe propriamente com a existência do homem. Fagúndez (2000, p.
27), declara que “O Direito teria existido desde o momento em que o primeiro homem e a
primeira mulher pisaram sobre a face da terra”.
Fuller é um autor que centrou a sua abordagem filosófica sobre a relação entre o
direito e a moral, insistindo na necessidade de definir o direito com base na sua
moralidade interna, principalmente em seu modo procedimentalista.
Essa moralidade interna do direito não busca somente advertir o legislador do que
ele não deve fazer, mas principalmente orientá-lo na produção das normas.
Essa tese é confirmada por Dimoulis (2007), ressaltando que o conteúdo das leis
despertam opiniões divergentes nas pessoas, mesmo quando as decisões dos
legisladores sejam aparentemente adequadas. Sendo assim, constata-se que as
previsões legais e o sentimento de justiça encontram-se descompassados.
Na sua busca de relacionar o direito e a moral, Fuller faz distinção entre dois tipos
de moralidades existentes na sociedade, denominando-as moralidade da aspiração e
moralidade do dever. Segundo o autor, “[u]m fracasso em estabelecer essa distinção tem
sido a causa de muita obscuridade na discussão da relação entre direito e moral”
(FULLER, 1964, p.4).
A moralidade da aspiração está relacionada a ideais que podem estar além do
alcance do homem, representa uma ideia de perfeição. Opostamente, observa-se a
moralidade do dever que impõe regras sem as quais a sociedade não se organizaria,
sendo estas regras necessárias para a concretização da vida social.
Como especifica Fuller:
A moralidade da aspiração é mais claramente evidenciada na filosofia
grega da Vida Boa, da excelência, da completa realização das faculdades
humanas. Enquanto que a moralidade da aspiração começa no topo da
realização humana, a moralidade do dever começa na base. Esta
estabelece as regras básicas sem as quais uma sociedade ordenada é
impossível, ou sem as quais uma sociedade ordenada que vise
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determinados objetivos pode perder o seu propósito. (FULLER, 1964, p.56).

A teoria jusnaturalista visa um direito perfeito, dito ser mais justo, afastando o
homem de qualquer arbitrariedade. Como confirma Andrade (2001, p. 126), “as regras
naturais não necessitam de uma autoridade, para fazê-las cumprir”. Assim também como
sustenta Poletti (1996, p. 110), “o direito natural não tem caráter jurídico, propriamente
dito, pois a obrigação ínsita no direito natural é uma obrigação interna, enquanto a lei
humana compreende normas imperativas”.
Essa ideia de direito presente na concepção jusnaturalista está acima de qualquer
lei, até mesmo as criadas pela própria humanidade, e remete aos valores dos seres
humanos, podendo ser mencionadas, como exemplos, a dignidade e a honestidade.
Segundo Andrade (2001), a honestidade é um valor construído pelas próprias pessoas,
não sendo confundida com legalidade, tornando-se dependente de valores cultivados
pelas mesmas, e ainda, exprimindo os mais importantes valores para a sociedade.
O histórico jusnaturalista repercute no direito dos dias atuais, influenciando inclusive
no direito brasileiro, porém, só ele não basta para que seja efetivado um Direito justo e
correto, pois conforme alega Andrade (2001, p. 88):
Se o Direito fosse realmente natural, não existiria os sem-terra, os semteto, os sem-saúde, os sem-comida, os sem-trabalho, os sem-dinheiro e
tantos outros sem que andam por aí. O natural não é direito, é condição
humana, motivo pelo qual não pode dividir e/ou excluir.

3 O PENSAMENTO POSITIVISTA
O período positivista teve influência da Escola da Exegese, que surgiu após a
decadência do jusnaturalismo e partir de dois acontecimentos históricos franceses, sendo
eles a Revolução Francesa e a criação do Código Civil francês de 1804, também
chamado de Código de Napoleão.
Os adeptos à Escola acreditavam que o Código de Napoleão era suficiente para
prever e atender a todas as necessidades do cotidiano das pessoas. Para a Escola o
direito é revelado através de leis, e estas não possuem lacunas, sendo que os juristas
devem ser sistemáticos e sempre optar pelo Direito Positivo, pois este já possui as
respostas necessárias para cada situação, levando assim, para o que pronunciam os
ditames legais, como se discute em Bobbio citando Bonnecase:
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Para o jurisconsulto, para o advogado, para o juiz existe um só direito, o
direito positivo [...] que define: o conjunto de leis que o legislador
promulgou para regular as relações dos homens entre si [...] As leis
naturais ou morais não são, com efeito, obrigatórias enquanto não forem
sancionadas pela lei escrita... Ao legislador só cabe o direito de
determinar, entre regras tão numerosas e, às vezes, tão controvertidas do
direito natural, aquelas que são igualmente obrigatórias [...] Dura lex, sed
Lex; um bom magistrado humilha sua razão diante da razão da lei: pois ele
é instituído para julgar segundo ela e não para julgá-la. Nada está acima
da lei, e eludir suas disposições, sob o pretexto de que equidade natural a
contraria, nada mais é do que prevaricar. Em jurisprudência não há, não
pode haver razão mais razoável, equidade mais equitativa do que a razão
ou equidade da lei. (BONNECASE apud BOBBIO, 1995, p. 86).

Nesse contexto, desvia-se o Direito da filosofia, afastando o que é considerado
moral e passa a vigorar o que é denominado “letra fria da lei”. Esquecem-se os princípios
morais e eleva-se tão somente a lei propriamente dita, o que é expresso em texto legal.
Assim, o positivismo jurídico defende a separação entre o Direito e a Moral. Segundo o
que sustenta Hans Kelsen, as normas não têm vinculações com a moral e sim entre
normas de escalão superior e escalão inferior neste sentido, obtendo forma,
“relativamente indeterminada, havendo relação entre normas de escalão superior e
normas de escalão inferior” (KELSEN, 2006, p. 388).
A atividade do jurista é resumida apenas no conhecimento das leis codificadas,
afastando das suas decisões qualquer ideologia existente.
Todavia, Kelsen defende que a lei, no viés da doutrina positivista, não deve ter
interferências de juízos de valores e muito menos do elemento moral. Isso é abordado por
ele como elementos estranhos como podemos observar em sua teoria pura do direito.
Nas palavras do autor:
Quando a si própria se designa como “pura” Teoria do Direito, isto significa
que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e
excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo
quanto não se possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto
dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todo os elementos que
lhe são estranhos. Esse é seu princípio metodológico fundamental.
(KELSEN, 2003, p. 1).

Sendo assim, Kelsen, afirma que no positivismo jurídico deve ser levado em
consideração aquilo que esta sendo prescrito de fato como justo: não cabe decidir o que é
justo, isto é, prescrever como devemos tratar os seres humanos, mas descrever aquilo
que de fato é valorado como justo, sem se identificar a si própria com um destes juízos de
valor. (KELSEN, 1998, p. 16).
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A ideia de direito positivo começou a decair na medida em que foi possível a
percepção de que havia um desequilíbrio entre a lei manifestada formalmente e a
verdadeira realidade social existente, como nos traz Barroso:
A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do
positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado
de reflexões acerca do Direito, sua função social e sua interpretação.
Assim, o pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um
ideário difuso, no qual se incluem algumas ideias de justiça além da lei e
de igualdade material mínima, advindas da teoria crítica, ao lado da teoria
dos direitos fundamentais e da redefinição das relações entre valores,
princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica (BARROSO,
2010, p. 242).

Os valores morais começaram a aflorar novamente com o fim da Segunda Guerra,
ocorrendo então à decadência do movimento positivista, pois os valores morais e éticos
estavam esquecidos, e o positivismo servirá de disfarce para os mais variados
autoritarismo militar e políticos apontado por Barroso como “qualquer ordem” neste
sentido: “a ideia de que o debate acerca da justiça se encerrava quando da positivação da
norma tinha um caráter legitimador da ordem estabelecida. Qualquer ordem”.
(BARROSO, 2010, p. 241).
Com a queda do positivismo jurídico, surge então, o pós-positivismo que resgata e
defende os princípios e direitos fundamentais, observando o Direito, o sistema jurídico
como um todo, promovendo uma reaproximação entre Direito e ética, a fim de garantir a
correta aplicação do Direito de maneira mais justa.
4 O PENSAMENTO PÓS-POSITIVISTA
O pós-positivismo surgiu na segunda metade do século XX, após a constatação, por
parte dos teóricos do direito, da insuficiência do positivismo jurídico. A compreensão do
pós-positivismo vai além da “letra fria da lei”, pois há uma compatibilidade entre o direito
natural e o direito positivo. Ou seja,
[o] pós-positivismo pode ser descrito, em grandes linhas, como um novo
paradigma concebido no âmbito da teoria jurídica de contestação às
insuficiências, aporias e limitações do juspositivismo formalista e
tradicional, que reflete em larga medida uma ideologia jurídica herdada do
Estado de Direito do século XIX. (BARRETTO, 2009, p. 650).

Essa compreensão, além de limitar o poder dos governantes, baseia-se no que diz
respeito à moral e aos direitos fundamentais que são relacionados à dignidade da pessoa
260

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

humana, amparada nas leis da nossa constituição, esses direitos são decididos numa
relação de interpretação dos seus princípios básicos. Por isso, para Dworkin, “seria um
erro pensar que a moral, nesse caso, não estaria desempenhando papel algum nesse
julgamento. Ela tem um papel importante na interpretação do papel constitucional do
Poder Legislativo”. (DWORKIN, 2010, p. 25).
O jurista cumpre a função de decidir fundamentando as suas conclusões com base
no ordenamento jurídico. Nesse sentido, Ronald Dworkin declara que:
[...] em minha opinião, o valor da integridade que deveríamos atribuir á
prática da justiça atravessa o estágio doutrinário e chega até o estágio da
decisão judicial porque, argumento, a integridade exige que os juízes
considerem a moral em alguns casos, inclusive neste, tanto para decidirem
o que é o direito quanto sobre o modo de honrarem suas
responsabilidades de juízes. (DWORKIN, 2010, p. 31).

O pós-positivismo difere essencialmente da posição positivista, na qual o jurista
limitava-se a aplicar apenas aquilo que já estava expresso, sem intervenções de suas
convicções e ideologias. A esse respeito, Barretto (2009, p. 653), aponta: “A proposta
pós-positivista coloca em primeiro plano a eficácia normativa dos princípios, agora
erigidos em normas primárias de todo sistema jurídico. Distanciando-se do cânone
positivista da separação entre direito e moral”.
Na medida em que a sociedade evolui, diminui a distância entre o ordenamento
jurídico e as realidades sociais, surgindo então a necessidade de novas interpretações do
sistema jurídico, observando a correlação da moral no direito.
Vale atentar para o fato de que nem sempre a aplicabilidade das leis será justa, pois
elas foram elaboradas para os casos de forma generalizada, sendo que cada caso tem a
sua peculiaridade. Nesse sentido, Barretto (2009, p.33) garante que Alexy, em sua
posição jurídica: “[...] [s]ustenta que as normas morais e os juízos posem ser
demonstrados como universalmente válidos com base em um determinado conceito
racional, por meio de passos argumentativos adequados”.
Acredita-se que a eficiência e a eficácia desse período são maiores que os demais,
por permitir um olhar mais amplo, diminuindo a possibilidade de brechas na lei,
atendendo-se também às necessidades e realidades sociais, por considerar a efetividade
da interpretação, a análise dos casos difíceis e a objetividade no direito, como o faz
Ronald Dworkin.
Inicialmente, cabe ter presente que Dworkin concebe a interpretação como elemento
jurídico. Na visão do autor, a interpretação deve ser constituída de maneira lógica e
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completa, sendo, para tal, importante abordar as ideias de descrição e normatividade.
Guest (2010, p. 30), relata que “[...] a ideia de interpretação, como Dworkin diz, é ela
própria uma ideia interpretativa”. Melhor dizendo, “ideia interpretativa” é o que a
interpretação de cada caso revela como “melhor alternativa” e isso é passível de
reconhecimento por todos.
O direito deve ser realizado da melhor maneira possível, e isso ocorre atribuindo a
ele um sentido e colocando-o em um ângulo onde é possível a sua compreensão, sendo
possível também verificar o seu propósito (GUEST, 2010). Para garantir uma
compreensão geral, é preciso considerar a própria universalidade da interpretação, que
não pode excluir elementos pertinentes na explicação: “[...] a tarefa é fazer do texto o
melhor possível, e você então vai escolher a interpretação que, em sua opinião, pode
tornar a obra mais significativa, ou melhor, de alguma outra maneira” (DWORKIN, 1999,
p. 280).
Um segundo ponto que Dworkin aborda é a existência de casos em que a lei não
deixa claro o rumo que deve tomar o juiz, tornando difícil a execução do seu papel
jurisdicional: casos difíceis (hard cases). Os positivistas entendem que o direito termina
quando ele não prevê determinada situação ou conduta. Contudo, há de se ter presente
que a sociedade vive em constante mudança e com as mudanças surgem também novas
lides.
Nos casos difíceis, o juiz (ou árbitro) não possui a liberdade para praticar as suas
convicções. Desse modo, para Dworkin (2011, p. 164), “[n]os casos difíceis a
argumentação jurídica versa sobre os conceitos contestados, cuja função ou natureza são
muito semelhantes ao conceito de características de um jogo”.
O autor faz uma comparação a um jogo de xadrez, dotado de caráter psicológico
no qual um dos jogadores intimida o outro por meio de sorrisos sarcásticos. De modo que
as regras não permitam intimidações, e por outro lado, se trata de um jogo que visa
analisar o desempenho psicológico do participante. Analisar um caso difícil é reconhecer
o direito ou negá-lo a outrem.
Considera-se que “[s]e não há uma lei clara dirigindo um juiz a uma certa decisão,
então não há limitações do direito ao juiz”. (GUEST, 2010, p. 165). Essa assertiva não
remete ao entendimento de que o juiz é ilimitado ao ponto de decidir o que, no seu
pensamento, é o correto, mas sim, ao entendimento de que, quando há lacunas no direito,
o juiz é vinculado às limitações morais, sociais e tradicionais, não deixando de lado o
amparo legal que as suas decisões devem ter.
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E em um terceiro momento, vem à tona a questão da objetividade em Dworkin, de
acordo com a qual o autor argumenta que as pessoas, ao fazerem suas interpretações de
situações jurídicas, entendem que as suas conclusões são óbvias e concretas. Conforme
cita Dworkin (2005, p. 252), elas têm uma visão de que “[...] os significados estão
‘simplesmente ali’ no universo”, visão essa que o autor rejeita.
Para justificar essa assertiva, Dworkin (2005) faz provocação a duas objeções ao
avaliar substitutivamente os julgamentos interpretativos. A primeira explica que, tendo em
vista que um texto restringe a interpretação, tornando-a dependente teoricamente, não há
distinção entre interpretar e inventar.
A segunda objeção revela que as pessoas fazem as suas interpretações
individualmente, discutem e argumentam entre si, e, mesmo que acabem todas as
argumentações, ainda assim não concordam com a conclusão do outro. Nesse sentido,
ninguém pode pensar que a sua interpretação é única e exclusivamente verdadeira,
sendo que cada um possui a sua verdade. Portanto, Dworkin (2005) é completamente
contrário à objetividade dos julgamentos morais e interpretativos.
Durante todo o embate e discussão sobre a objetividade surge a teoria ceticista, a
qual consiste em contestações de entendimentos, ou seja, o homem não tem a
capacidade de alcançar a absoluta certeza dos argumentos e conhecimentos que obtém.
Ao dissertar sobre o ceticismo, faz-se, inevitavelmente, menção às espécies
internas e externas, sendo que o ponto de vista interno é revelado “[...] a partir do qual um
intérprete tem sua própria resposta para questões interpretativas, e um ponto de vista
externo, a partir do qual ele reconhece que tais questões podem não ter resposta”.
(DWORKIN, 2005, p. 265).
O ceticismo interno afirma que interpretações aceitáveis devem provir de teorias
aceitáveis e que pessoas adeptas a esse pensamento não podem expor suas opiniões
pessoais sobre determinado assunto que está sendo julgado. Já o ceticismo externo faz
uma suposição de que os julgamentos interpretativos são controláveis, tornando-se
possível fazer julgamentos mais objetivos, desprendendo-se das argumentações
vinculadas tão somente ao que o empreendimento interpretativo propõe.
A objetividade torna possível a aplicação do ceticismo, sendo este um embuste,
pois é impossível criticar algo sem conhecer e argumentar sobre o mesmo. Em uma
palavra:

argumentos

objetivos

tornam

determinados

assuntos

objetivamente

autoexplicativos. Neste sentido, a moralidade em seu contexto afasta o alicerce da
objetividade, pois a moralidade é em sua essência interpretativa.
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É seminal do direito contemporâneo garantir que os conflitos devem ser resolvidos. Para
tal, Dworkin (2010, p. 164) afirma que “nem toda área da vida humana pode ser
governada pelo uso de regras claras que anunciem antecipadamente como as questões
devem ser regidas em uma situação”. Ou seja, fica claro que o direito inova e acompanha
a sociedade nas suas evoluções, mas não de maneira igualitária, pois as inovações do
direito surgem conforme as necessidades sociais, seguindo uma sequência lógica de
primeiramente as pessoas mudarem e posteriormente o direito trazer as leis necessárias
a partir dessa mudança.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Haja vista a necessidade constante de o direito atender a demandas da
sociedade, pode-se dizer que os juristas devem considerar o pós-positivismo, pois apenas
a letra da lei não é suficiente para um bom rendimento da justiça entre os cidadãos. Todo
o caso deve ser analisado na sua íntegra, dado que a lei jamais será ideal e, a partir de
determinada realidade social, o jurista deve estar sempre em busca da lei ideal. Essa
atitude fará com que a justiça esteja sempre em estado de aperfeiçoamento. Dworkin
buscou mostrar que a moral não deve andar separada do direito; pelo contrário, ela se faz
necessária em todos os âmbitos jurídicos. Por esse motivo, é necessário conciliar moral e
direito, a fim de tomar a melhor decisão fazendo com que cada caso seja resolvido de
modo justo. Isso porque a prática jurídica é um exercício de interpretação, devendo fazer
com que o direito seja bem compreendido.
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Resumo: A indústria catarinense teve origem no final do século XIX, com os segmentos extrativo (ervamate, madeira e carvão), alimentício (farinha, açúcar e derivados de suínos) e têxtil, e iniciou o processo de
expansão e diversificação de sua base produtiva em meados da década de 1940, com o surgimento de
setores dinâmicos, impulsionada pelo crescimento da indústria brasileira. Com o objetivo de financiar o
desenvolvimento regional com crédito de longo prazo, em 1975 entrou em operação o Banco de
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (BADESC) – que a partir de 1998 passou a chamar-se
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Nas décadas de 1980 e 1990, enquanto a economia
brasileira teve um fraco desempenho comparado com as décadas anteriores, Santa Catarina cresceu acima
da média nacional. Na primeira década de 2000, com a mudança de orientação da política econômica do
governo federal, o país retomou o crescimento e a distribuição de renda, e a economia catarinense cresceu
abaixo da média. Houve um afastamento, por parte do governo estadual, das políticas nacionais, o que
implicou também no descolamento do banco de fomento estadual do nacional. Objetiva-se, portanto,
analisar a trajetória recente do BADESC e sua relação com o desempenho da indústria catarinense na
última década.
Palavras-Chave: Economia catarinense. Crédito. Fomento. Indústria.

1 INTRODUÇÃO
A indústria catarinense teve origem no final do século XIX, com os segmentos
extrativo (erva-mate, madeira e carvão), alimentício (farinha, açúcar e derivados de
suínos) e têxtil, e iniciou o processo de expansão e diversificação de sua base produtiva
em meados da década de 1940, com o surgimento de setores dinâmicos, impulsionada
pelo crescimento da indústria brasileira.
Dada a incapacidade de acumulação financeira capitalista e a insuficiência
bancária privada em sustentar os investimentos brasileiros, o Estado assumiu a função de
financiador do crescimento econômico. A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE), em 1952, foi de fundamental importância para fomentar a
industrialização brasileira a partir dos anos de 1950 e estabelecer as bases do
crescimento econômico, além de diminuir a dependência do capital externo. Seguindo o
movimento geral da economia no país, foram criados, na maioria dos estados brasileiros,
bancos de fomento com o objetivo de financiar o desenvolvimento regional com crédito de
longo prazo.
Em Santa Catarina foram criados, em 1962, o Banco de Desenvolvimento de Santa
Catarina S.A. (BDE) e, em parceria com os governadores do Rio Grande do Sul e do
Paraná, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Antes da criação
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do BDE, os bancos em Santa Catarina ofertavam apenas linhas de crédito de curto prazo
para pequenos e médios produtores, principalmente agrícolas, e o surgimento de novas e
grandes empresas exigia a criação de novas linhas de crédito e de longo prazo. Em 1969,
porém, o BDE deixou de ser um banco de investimento e transformou-se em banco
comercial, passando a se chamar Banco do Estado de Santa Catarina (BESC). Logo em
seguida, em 1973, iniciou-se um movimento, liderado pelo governo do Rio Grande Do Sul,
para extinguir o BRDE. Para preencher essa lacuna e proteger-se da possível extinção do
BRDE, além de seguir as determinações do BNDE, em 1975 entrou em operação o Banco
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (BADESC), fundamental para
integração e consolidação do capital industrial no estado (GOULARTI FILHO, 2007).
Com a formação do sistema de crédito catarinense a partir de 1962, investimentos
em energia e transporte e a consolidação do setor eletro-metal-mecânico, alterou-se o
padrão de crescimento no estado, e a nova fase – que vai até 1990 – foi de integração e
consolidação do capital industrial. Nesse período, várias indústrias dos setores
tradicionais se consolidaram e acabaram se tornando líderes nacionais. Internamente, a
indústria catarinense passou a ser conduzida por grandes empresas (GOULARTI FILHO,
2007).
Entre 1930 e 1980 as taxas médias de crescimento da economia brasileira se
mantiveram em torno de 6% ao ano. Esse ritmo de crescimento foi interrompido nas
décadas de 1980 e 1990, com o esgotamento do padrão de financiamento e a crise fiscal
do Estado, cuja raiz foi o endividamento externo. Durante os anos de 1980, enquanto a
economia brasileira teve um fraco desempenho comparado com as décadas anteriores,
com crescimento médio do PIB de 2,3%, a economia catarinense cresceu 5,3%, superior
a média nacional. Nos anos de 1990, o Brasil teve um crescimento médio de 1,7% e
Santa Catarina de 3,5%.
Foram duas décadas de crescimento superior a média nacional, a economia
catarinense andava na contramão da recessão. Na década de 2000 a situação se
reverteu, enquanto o país retomava o crescimento e a distribuição de renda, o
desempenho da economia catarinense ficou abaixo da média nacional. Entre 2001 e
2010, a indústria geral no Brasil cresceu 3,0% e em Santa Catarina somente 0,5%.
Neste período, um dos pilares da retomada do crescimento brasileiro foi a
ampliação do crédito liberado pelo BNDES, cujo aumento não foi acompanhado pelo
BADESC. Com a mudança da orientação política econômica do governo federal a partir
de 2003, houve um afastamento, por parte do governo estadual das políticas nacionais –
este manteve os mesmos princípios do modelo anterior pautado no localismo –, o que
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implicou também no descolamento do BADESC do banco de fomento nacional.
Comparada a trajetória de desembolsos do BNDES para Santa Catarina, com tendência
crescente durante todo o período, a evolução dos desembolsos dos BADESC ficou muito
aquém das políticas nacionais de crescimento.
Tendo como base a retomada do crescimento da economia brasileira e a
subsequente perda do ritmo de crescimento da economia catarinense, o objetivo deste
trabalho é analisar a trajetória do BADESC e sua relação com o desempenho da
economia catarinense na última década.
2 METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa de natureza exploratória. O delineamento adotado é a
pesquisa documental, por meio de registros estatísticos e documentos oficiais. Utilizaramse dados quantitativos de bancos de dados governamentais ou institucionais disponíveis
na internet. No banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
buscaram-se dados como Produto Interno Bruto (PIB), Contas Regionais e produção
industrial; e, através da Lei de Acesso à Informação, dados referentes aos desembolsos
de crédito para fomento foram obtidos no BNDES e no BADESC.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O BADESC foi criado com o intuito de financiar o desenvolvimento regional de
longo prazo e estabelecer os alicerces para a consolidação do sistema de crédito público
catarinense. O papel do banco é promover o desenvolvimento econômico e social
catarinense mediante a contratação de recursos financeiros, no âmbito de sua
competência, por intermédio de operações de crédito com recursos próprios ou fazendo
repasses do BNDES e outras instituições.
No período entre 1971 a 1982, com a ampliação considerável do BRDE, a criação
do BADESC e a reestruturação do FUNDESC, transformado em PROCAPE, houve uma
forte expansão do crédito estadual. Entre 1983 a 1990, mergulhada no endividamento
externo e na crise fiscal e financeira do Estado brasileiro, a política de crédito em Santa
Catarina sofreu um revés. O PROCAPE foi extinto em 1984, sendo substituído por um
novo programa de incentivo fiscal, o PRODEC, somente em 1988; e o BRDE, principal
agente da década, sofreu uma intervenção extrajudicial. Durante os anos de 1990 e 2002,
houve uma lenta recuperação do crédito estadual sem mudanças estruturais, mesmo com
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a reativação do BRDE, em 1992, e a consolidação do PRODEC. Em 1998, de acordo
com diretrizes do Banco Central do Brasil, o BADESC passou a se chamar Agência de
Fomento do Estado de Santa Catarina, atuando também em operações de microcrédito
(GOULARTI FILHO, 2012).
A partir de 2003 iniciou-se uma nova fase na economia brasileira, dadas às
mudanças relativas à condução da política econômica. O crescimento foi retomado, o
crédito ampliado e o Estado voltou a planejar. Neste período, um dos pilares da retomada
do crescimento da economia brasileira foi a ampliação do crédito liderado pelo BNDES,
cujos valores aumentaram em 41,7%.
No mesmo período, os valores liberados pelo BADESC expandiram-se apenas
23,0%, praticamente a metade do que ampliou o banco de fomento nacional. O governo
catarinense não esteve afinado com ideário do governo federal de ampliação do crédito, e
manteve os mesmos princípios do modelo anterior pautado no localismo. Entre 2003 e
2008, o crédito em Santa Catarina sofreu forte estagnação. O BADESC, manteve um
desempenho muito abaixo da trajetória do crescimento de crédito fornecido pelo BNDES.
O gráfico 1 mostra que de 2000 a 2002 os desembolsos do BADESC para
investimentos na indústria de transformação catarinense mais que dobraram, passando
de R$ 44.654.223 para R$ 99.411.419 (123%), no entanto, a partir de 2003 os valores
liberados caem abruptamente até 2006, e mantêm-se estagnados até 2008, quando
voltaram a crescer, embora em um nível ainda considerado baixo se comparado com o
rítmo do início da década. O banco de fomento liberou, em 2010, R$ 47.708.425 para
investimentos na indústria catarinense, se compararmos aos recursos liberados em 2000,
a evolução da liberação de crédito na década foi fraca (6,8%).
Gráfico 1 – Desembolsos do BADESC para a indústria de transformação catarinense.

Fonte: BADESC
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Pode-se constatar é que no período analisado houve uma desaceleração no ciclo
de liberação de crédito em Santa Catarina. Comparada a trajetória de desembolsos do
BNDES para Santa Catarina, com tendência crescente durante todo o período, a evolução
dos desembolsos dos BADESC ficou muito aquém das políticas nacionais de
crescimento. Durante os anos 2000, o BNDES ampliou sua atuação em beneficio das
exportações. Iniciou-se um novo ciclo de crescimento, baseado no aumento da renda, do
investimento e da produtividade da economia.
Gráfico 2 – Desembolsos do BNDES para a indústria de transformação catarinense.

Fonte: BNDES

A evolução dos desembolsos do BNDES para a indústria de transformação
catarinense foi predominantemente crescente durante a década, sofrendo pequenas
quedas apenas em 2003 (0,77%), 2005 (9,7%) e 2007 (8,7%). De 2000 a 2010 o volume
de recursos do banco destinado para a indústria catarinense cresceu cerca de 379%. A
média de crescimento durante a década foi de 19% ao ano.
Se compararmos a taxa média de crescimento da indústria brasileira com a da
indústria catarinense, constatamos que a maioria dos setores cresceu menos em Santa
Catarina do que no Brasil. Na economia brasileira, apenas dois setores apresentaram
resultados de crescimento negativo, vestuário (-0,76%) e madeira (-0,54%), quedas
pequenas se comparadas com os setores da indústria catarinense que obtiveram
resultados negativos. Os mesmos setores apresentaram médias negativas de 2,18% e
3,35% respectivamente. Outro setor que apresentou média negativa de crescimento na
economia catarinense foi o de automotores, com queda de 1,63%. Os setores que tiveram
desempenho positivo na economia catarinense, mas ainda cresceram abaixo da média
nacional, foram papel e celulose, borracha e plástico, e minerais não metálicos. Os únicos
setores que atingiram média de crescimento acima dos da indústria brasileira foram o de
alimentos, têxtil e o complexo metal-mecânico.
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Quanto ao volume de recursos liberados pelo BADESC por setores da indústria
catarinense, plástico e borracha foi o que mais recebeu investimentos, seguido pelos
setores de produtos alimentícios e o complexo metal-mecânico. Os setores que
receberam menor volume de recursos foram os de materiais de transporte, madeira e
vestuário, não por coincidência, os mesmos que apresentaram queda na produção
industrial no período.
Gráfico 3 – Desembolsos do BADESC por setores da indústria catarinense de 2000 a
2010 (em R$ milhões).

Fonte: BADESC

É possível avaliar mais claramente o descolamento do banco de fomento estadual
em relação ao BNDES, quando são analisados os desembolsos totais do BADESC por
fonte de recursos. A participação do BNDES no fornecimento de recursos para o
BADESC, que até então era expressivamente maior que os recursos próprios do
BADESC, cai abruptamente a partir de 2002. Entre 2004 e 2009 a representatividade dos
recursos provenientes do BNDES é inferior a do banco estadual.
Com a mudança de orientação da política econômica do governo federal a partir de
2003, abandonando o ideário liberal das décadas anteriores – que foi substituído por uma
nova política, baseada em maior intervenção do Estado e na retomada do planejamento –
houve um afastamento, por parte do governo estadual das políticas nacionais, o que
implicou também no afastamento do BADESC do banco de fomento nacional. Este
afastamento se dá porque a partir deste mesmo ano, o governo catarinense aprofunda no
Estado o modelo liberal, através de uma reforma que promoveu a descentralização
administrativa, com a criação das 36 Secretarias de Desenvolvimento Regional.
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Gráfico 4 – Desembolsos totais do BADESC, por fonte de recursos.
BADESC

BNDES

Fonte: BADESC

Além disso, o que talvez explique a perda de dinamismo de alguns setores da
indústria catarinense seja o enfraquecimento das liberações de crédito para este setor da
economia, pois, como apresenta o gráfico 5, o BADESC não consegue suprir e, nem ao
menos amenizar, a diminuição dos recursos fornecidos pelo BNDES.
Gráfico 5 – Desembolsos do BADESC para a indústria catarinense, por fonte de
recursos.
BADESC

BNDES

Fonte: BADESC

O gráfico 4 mostra que, de alguma forma, a partir do momento em que o banco
estadual se afasta do banco nacional, o BADESC aumenta o volume de desembolsos
provenientes de recursos próprios, fazendo com que a queda no total das contratações
não se torne ainda mais expressiva. O gráfico 5

mostra que quando se trata dos

desembolsos para a indústria catarinense, o mesmo não ocorre. Na medida em que os
recursos do BNDES caem, os do BADESC também sofrem quedas ou apenas se mantêm
estagnados. Este é o cenário até 2005, e mesmo a partir deste ano, o aumento na
liberação de recursos com fontes próprias é muito inferior se comparado aos
desembolsos do Banco para os demais setores da economia catarinense, o que deixa
claro a despreocupação do BADESC em priorizar os investimentos na indústria de Santa
Catarina.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Houve um afastamento das políticas nacionais, por parte do governo estadual
catarinense, que implicou no descolamento da Agência de Fomento do Estado de Santa
Catarina em relação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isto
prejudicou a liberação de crédito para fomento em Santa Catarina e causou impactos em
setores da indústria catarinense. No período de retomada do crescimento da economia
brasileira, um dos pilares foi a ampliação do crédito liberado pelo BNDES, cujo aumento
não foi acompanhado pelo BADESC. Comparada à trajetória de desembolsos do BNDES
para Santa Catarina, com tendência crescente durante todo o período, a evolução dos
desembolsos dos BADESC ficou muito aquém das políticas nacionais de crescimento.
Quanto ao volume de recursos liberados pelo BADESC por setores da indústria
catarinense, os setores que receberam menor volume foram, não por coincidência, os
mesmos que apresentaram queda na produção industrial no período. Em relação aos
desembolsos totais do BADESC por fonte de recursos, a participação do BNDES também
cai a partir de 2002, e entre 2004 e 2009 chega a ser inferior a do banco estadual. Sem
contrapartida na liberação de recursos com fontes próprias para a indústria – o contrário
ocorre para os demais setores da economia – fica evidente a falta de prioridade do banco
estadual em investir na indústria catarinense.
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Resumo: Este artigo trata da importância da conservação preventiva, compreendida como um dos pilares
em que se assenta a missão dos museus em preservar os bens culturais que estão sob sua guarda. Esse
estudo é o resultado de parte das atividades de um projeto de extensão do Campus Santa Rosa do Sul o
qual se vincula o Museu do Instituto Federal Catarinense/MIFCS, que se propõe, entre outros, manter o
patrimônio preservado para seu ensino, pesquisa, interpretação e fruição com o público. A administração
dos cuidados com o acervo museológico deve partir da compreensão dos fatores de riscos e dos agentes
de degradação a que estão sujeitos não só o acervo, mas também a edificação que o abriga e o território
que ocupa. Isto propicia um panorama mais amplo para as intervenções e permite definir prioridades,
criando melhorias com a adoção de práticas que leva em consideração o tripé: acervo, edifício e atividades
do museu. Decorrente disso, a conservação preventiva, além de ocupar-se com o detalhamento dos
componentes físico-químicos dos materiais que compõe os objetos, das técnicas de construção, busca,
antes de decidir sobre métodos, materiais e técnicas que nortearão as ações de conservação, detectar os
principais agentes de deterioração que causaram danos ou que os colocam sob risco. A detecção de dois
principais agentes de degradação no acervo do Museu sejam eles, os agentes biológicos - cupim- e a
umidade, seguido da higienização e a aplicação de tratamentos foram intervenções eficazes,
proporcionando a estabilização do problema e assim, promovendo sua salvaguarda para a pesquisa e
interpretação nas exposições museológicas.
Palavras-Chave: Museu. Conservação preventiva. Agentes de degradação.

1 INTRODUÇÃO
O Museu do Instituto Federal Catarinense - MIFCS, sediado no Campus Santa
Rosa do Sul, tem como missão, além do estudo e comunicação do patrimônio herdado,
garantir a integridade do seu acervo. Busca seus recursos materiais e humanos,
principalmente, por meio de editais e da colaboração voluntária de membros da
comunidade escolar para desenvolver ações educativas e de preservação patrimonial.
Parte de um projeto de extensão que contempla o planejamento e execução de
exposições permanentes e itinerárias e a mediação entre os elementos conceituais, o
acervo expositivo e o público por meio de alunos-bolsistas, o projeto prevê ainda, intervir
sobre os bens culturais do acervo do MIFCS buscando protegê-los e preservá-los para o
deleite, pesquisa e interpretação do público.
É fundamental neste processo, a consciência acerca da materialidade do objeto e
suas relações, integração e interação, com o meio ambiente. Neste sentido, o
conhecimento sobre a composição dos materiais, o processo de criação, sua passagem
pelo tempo, bem como os conhecimentos sobre a edificação que abriga o objeto, os
aspectos geográficos do local onde está inserido o acervo, corroboram para a adoção
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correta de técnicas e a utilização adequada de materiais quando se fizer as intervenções
no acervo museológico.
Além da documentação dos bens culturais, o projeto estuda e aplica técnicas e
procedimentos adequados de modo a prolongar a vida dos bens materiais, seja mantendo
sua integridade física e historicidade como também, desenvolvendo práticas de
conservação preventiva no acervo do MIFCS. Estas práticas são um conjunto de
procedimentos que iniciam com o levantamento e estudo dos agentes de degradação a
que estão sujeitos os acervos, o monitoramento (acompanhamento) e a adoção posterior
de mecanismos de controle, podendo, deste modo, prevenir, estacionar ou retardar a
deterioração dos objetos.
A localização do MIFCS em uma área rural, com vegetação abundante,
predominância de gleissolos (solos alagados ou banhados) e a proximidade com a Serra
Geral e o litoral caracterizam o alto nível de umidade atmosférica, as variações de
temperatura e proliferação de insetos e animais. Neste sentido, o acervo do MIFCS (Fig.
1), em geral, é afetado negativamente quanto aos fatores ambientais relacionados às
variações de temperatura e umidade somadas a ação de agentes biológicos que
comprometem a conservação do acervo. Na avaliação da natureza, tipo, estado de
conservação, condições de uso, manuseio e armazenagem do acervo do museu, se
constata que os suportes predominantes são constituídos de madeira e o ferro e, ambos,
são afetados pela umidade, variação de temperatura e ação de agentes biológicos
característicos da região.
Figura 1 - Composição do acervo do MIFCS: suportes em metal (ferro) e madeira.

Os agentes, umidade e variação de temperatura, no caso da madeira, provocam
movimentos de contração e alongamento causando pequenas aberturas que, além de
danificar a estrutura em si dos objetos, favorecem a entrada de insetos, o crescimento de
fungos e outras sujidades. Nos acervos cujo suporte é o ferro, a umidade, associada à
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presença de sais marinhos na atmosfera, faz com que ocorra, em grau elevado,
processos de oxidação que causam corrosão e perda de partes dos objetos. No entanto,
o principal agente biológico, causador da deterioração do acervo, são os cupins, térmitas
que formam colônias organizadas, tendo como uma das principais preferências
alimentares, o material celulósico (Fig. 2).
Figura 2 – Agentes de degradação do acervo: agentes biológicos (aranhas, traças,
cupins).

2 METODOLOGIA
A preocupação com a salvaguarda do acervo passa pela equação de diagnosticar
e administrar os riscos a que estão sujeitos o acervo. Uma ferramenta da administração
propõe condutas que considera o processo de gerenciamento de risco como um
mecanismo a ser utilizado na conservação preventiva em museus. Por meio do fluxo
proposto, os procedimentos abrangem: a) identificação dos principais fatores de
degradação no acervo e nos ambientes de guarda e exposição; b) reconhecimento dos
problemas causados pela ação dos agentes de degradação; c) planejamento e
desenvolvimento dos meios de acompanhamento, controle, prevenção e proteção.
As ferramentas propostas pela metodologia de gestão de riscos requerem um
esforço contínuo e depreendem um trabalho, que exige tempo e um olhar minucioso para
que seja possível traçar planos e desenvolver programas pela metodologia do
gerenciamento de riscos (Fig. 3).
Figura 3 – Fluxo do processo de gerenciamento de risco.

Fonte: Australian/New Zealand Standard, AS/NZ 4360:2004.
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2.1. Materiais e métodos aplicados na conservação do acervo em suporte em
madeira e ferro
As intervenções com vistas à contenção dos danos a que estão expostos os
objetos, incluem a seleção do acervo, higienização, tratamento, acondicionamento e
guarda.
A triagem do acervo a ser encaminhado ao Laboratório de Higienização e
Conservação do MIFCS é feita contando com a análise visual onde se observa as
evidências de danos nos objetos (Fig. 4). A formação de montículos residuais,
perfurações além de outras sujidades indicam a existência de atividade de agentes
degradantes do acervo (no caso da madeira, cupins e traças); a formação de gotículas, a
alteração de cor e o desprendimento de partes em objetos metálicos indicam processos
de oxidação.
No Laboratório, os alunos bolsistas intervêm, principalmente, realizando limpezas,
para remoção de sujidades e elementos estranhos (fezes de animais, manchas, restos de
solo, poeiras), aplicam tratamentos contra pragas e realizam o acondicionamento e
guarda corretos das peças.
Figura 4 – Triagem do acervo e identificação dos danos: perfurações, partes soltas e
esponjosas; oxidação metálica.

Durante o processo de higienização no Laboratório do Museu, os alunos
conservadores, utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs) visando evitar
contaminação por agentes nocivos à saúde (poeiras, fungos, mofo, produtos químicos,
excrementos de insetos, etc.) que agridem de modos sutis e imperceptíveis, quando em
contato contínuo com o homem. Os equipamentos de proteção individual devem abranger
as seguintes partes do corpo: cabeça, utilizando-se máscara, touca e óculos de proteção;
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tronco, utilizando-se avental de mangas longas e, os membros superiores devem estar
protegidos com luvas.
A higienização mecânica é feita com a remoção de poeiras, insetos e outras
sujidades superficiais com o uso de pinceis de pelo macio ou pano (tipo flanela), ou
escova de cerdas macias, espátula de madeira e bisturi (Fig. 5). As partes metálicas das
trinchas e pinceis devem ser protegidas e envolvidas com gaze e amarradas com
barbantes.
Figura 5 - Materiais de higienização e EPIs.

No acervo contaminado com cupim, o processo de desinfestação se faz com a
injeção de cupinicida (Fig. 6) à base de cipermetrina, inserindo-o, no interior do objeto,
com seringa. Deve-se repetir o procedimento três vezes, obedecendo a um intervalo de
48 horas entre as aplicações.
Figura 6 – Tratamento do acervo: desinfestação com cupinicida.

Em situações em que a madeira tenha sofrido por longo período ação da umidade
e de insetos xilófagos (Fig.1), partes de sua estrutura lenhosa torna-se esponjosa e
farelenta havendo necessidade de estabilizar o suporte procedendo com a consolidação.
Antes de proceder a intervenção é positivo separar os resíduos retirados (farelos de
madeira) para, em outra fase, utilizá-lo no preparo do material consolidante.
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Figura 7 – Dano no suporte em madeira ocasionado pela ação de pragas e umidade.

Na consolidação, existem diversos materiais e técnicas para este fim, sendo muito
utilizada, para proporcionar um maior alcance nas partes internas do objeto, a injeção de
cola Cascorez diluída em água deionizada. De outra forma se pode proceder à
consolidação com Palaroide B72 (polímero, etilmetacrilato) diluído numa proporção de 90
g de acetona para 10 gramas do produto (Fig. 8). O Paraloide B72, é bem eficaz, pois
permite formar uma resina que reforça os elementos internos e, ao mesmo tempo,
preenche os espaços faltantes. Faz-se com ele, “enxertos” ou remendos, misturando-se o
farelo da própria madeira ou pó de serra ou lixa (maravalha) ao produto, obtém-se uma
“farofa” que deve estar bem seca e, o “ponto” é quando apertando entre os dedos das
mãos, os mesmos ficam “colados” um no outro. Após, preenche-se os espaços faltantes.
Caso preferir, também se pode fazer o “preenchimento” utilizando-se de cera de abelha,
derretida em banho-maria.
Figura 8 – Produto consolidante para acervos: Palaroide B72.

Nos suportes metálicos, que estejam sofrendo processo de oxidação, em partes ou
no todo, é necessário à remoção da ferrugem, pois, durante a reação de oxidação o ferro
aumenta de volume, perde resistência e, por vezes, ocasiona fissuras na estrutura
metálica.
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O procedimento de remoção da ferrugem se dá primeiramente, com a limpeza
mecânica com trincha, bisturi e espátula para remover a oxidação da peça cuidando para
não danificá-la provocando abrasões durante o processo. Numa segunda fase, se
necessário, com o auxílio de uma trincha, aplica-se uma solução comercial convertedora
de ferrugem (Fig.9) e, após um período aproximado de duas a três horas, passa-se um
pano seco e macio para a remoção dos resíduos do produto.
Figura 9 – Convertor de ferrugem para acervo museológico

Pode-se, conforme o caso, tratar o acervo de suporte de madeira com adesivo
neutro, incolor e reversível (Fig. 10). Este adesivo é usado na conservação com várias
funções como, por exemplo, realizar fixações, veladuras em telas, remendos (papéis,
telas) e aplicação de reforços além de limpezas diversas como a remoção de colas e
outros materiais aderidos na peça. Apresenta-se na forma de pó, que deve ser diluído
conforme a necessidade de ação. Aplica-se a solução com pincel macio ou swab.
Figura 10 – Produção de adesivo.

Finalizando-se,

procede-se

com

a

proteção

do

acervo

fazendo-se

a

impermeabilização das superfícies do material, com a aplicação, por meio de um pano ou
pinceis macios, de uma fina camada de cera à base de carnaúba ou cera microcristalina
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(aquecida em banho-maria). A vantagem desta ação é que o enceramento da peça é feito
com um produto reversível.
Figura 11 – Produto para finalização da conservação: ceras de carnaúba e
microcristalina.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os procedimentos de conservação observou-se que, entre os agentes
biológicos responsáveis pela degradação do acervo, as espécies de microrganismos
(fungos) e insetos (cupins) estão entre as mais nocivas, principalmente em função do
acervo do MIFCS ser, em grande parte, constituído por suportes em madeira e metal.
Neste sentido, as intervenções buscaram detectar, conter, recuperar e minimizar a
atuação dessas espécies sendo que o uso de cupinicida apresentou eficácia no controle
da praga cupim e não causou a danificação das peças após sua aplicação.
Os processos de acondicionamento do acervo, envolvendo-os em material,
denominado comercialmente “TNT”, de cor branca e a posterior guarda em local protegido
de contato direto com a radiação da luz natural e da exposição à iluminação direta com
lâmpadas quentes contribuem para bloquear a ação dos agentes de degradação do
acervo (Fig. 12). Este invólucro também evita sua exposição à contaminação por
partículas poluentes contidas na atmosfera e que possam se depositar na sua superfície.
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Figura 12 – Acondicionamento do acervo: TNT de cor branca.

O uso de sachês de sílica-gel no local onde o acervo é guardado visa controlar a
degradação por umidade (Fig.13). A sílica é um produto químico mineral, de cristais
altamente higroscópicos, que mudam de cor quando saturados de água. Seu uso requer
um controle constante, pois, caso a sílica-gel permaneça no ambiente de modo saturada,
causa o contrário do efeito desejado, ou seja, provoca mais umidade. Um ambiente de 25
m3 requer 3 kg de sílica-gel.
Figura 13 – Produto para desumidificação do ambiente de guarda: sílica-gel.

Utilizados nos locais de guarda do acervo, os sachês aromáticos também servem
muito bem como medida preventiva à degradação causada por agentes biológicos e tem
a vantagem de não ser prejudicial à saúde humana. Insetos como a traça e barata são
repelidos por uma mistura preparada com cravo da índia (10 unidades), louro (3 folhas),
cânfora (4 pastilhas), citronela (10 gotas de óleo ou essência), pimenta do reino em grãos,
acrescidos de serragem de madeira (maravalha) e fixador. A mistura permanece, por uma
semana, “descansando” e, após faz-se seu acondicionamento. Utiliza-se tecido fino,
algodão ou gaze para, num invólucro no formato de “saquinho” ou almofada, fechá-la com
uma amarração ou costura em barbante.
Como uma das etapas previstas na gestão de riscos, ao se utilizar sachês
como medida de conservação, deve-se realizar sua manutenção e controle constante
(Fig. 14). Os materiais utilizados, também sofrem deterioração com o passar do tempo,
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podendo tornar-se atrativos para a proliferação de fungos e insetos, deste modo, perde-se
a eficácia da conduta.
Figura 14 – Produção de sachês para desinfestação do ambiente de guarda do acervo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conservação preventiva utilizada no acervo do Museu contribui para sua
preservação, bloqueando, evitando, reduzindo e controlando os agentes responsáveis
pela deterioração do patrimônio museológico. O embasamento teórico e o aprendizado
contínuo são fundamentais para a prática da conservação em ambientes museais.
A criação de barreiras entre o acervo e os limites que está localizado, ou seja, entre
os espaços de exposição e de guarda, do edifício, do entorno e os objetos que estão sobresponsabilidade do museu é uma preocupação presente. Quando se considera isso, a
gestão de risco e adoção de boas práticas de higienização e conservação permite uma
maior durabilidade dos acervos.
O conhecimento de materiais e técnicas, dos constituintes dos bens a serem
conservados permite a escolha mais adequada a ser utilizada e implica numa maior
responsabilidade dos conservadores dos locais de preservação patrimonial. Os custos
financeiros e materiais para a realização das intervenções não são onerosos e nem de
difícil acesso, porém, é necessário um conhecimento apurado sobre as ações e reações
em cada tipo de material atentando ainda, para o fato de que, em se tratando de
preservação do patrimônio museológico, mais do que intervir inadequadamente, o pior é
não intervir.
Contemporaneamente, a conservação e os conservadores dos bens culturais, têm
assumido papel de destaque e os estudos a cerca do tema tem colaborado para que um
número maior de pessoas dediquem-se à pesquisar e divulgar as informações obtidas.
Por um longo tempo, informações sobre materiais e técnicas, ficaram restritas a um grupo
reduzido de especialistas, porém, hoje há um acesso mais democrático aos
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conhecimentos produzidos bem como uma ampliação nos mecanismos de fomento aos
estudos museológicos.
Positivamente, há um consenso de que é preciso agir com cautela, pois, ao se
tratar de intervenções para proteger os acervos museológicos, não existem fórmulas
mágicas, mas sim critérios e procedimentos adotados e reconhecidos por profissionais e
instituições comprometidas com a preservação do patrimônio cultural.
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AS CONCEPÇÕES DE TEMPORALIDADE DOS ALUNOS E ALUNAS INGRESSANTES
NO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE
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Resumo: O presente estudo busca compreender as concepções de tempo, um dos conceitos-chave nos
estudos históricos, que os alunos e alunas ingressantes nas turmas de ensino médio integrado ao técnico
nas áreas de agropecuária e informática do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio e
Campus Santa Rosa do Sul – trazem de sua formação no ensino fundamental e suas perspectivas deste
conceito. Com as mudanças no campo tecnológico, as gerações atuais cada vez mais são colocadas em
um mundo em que o passado torna-se cada vez mais distante e o presente acaba sendo o tempo vivido por
estes adolescentes que ingressam no ensino médio. No contexto no qual estão inseridas as instituições, no
extremo sul de Santa Catarina, a procura pelo ensino médio integrado ao técnico faz com que adolescentes
da região, e muitas vezes de locais distantes, busquem participar do processo de ingresso, trazendo para
as salas de aula uma diversidade de sujeitos, seja os que vivem no ambiente rural ou urbano. Neste ponto,
o trabalho com a disciplina História vem propiciando perceber as diferentes concepções de tempo,
dependendo do acesso destes jovens às novas tecnologias, suas formas de relação com as mesmas e sua
vida social, dentro e fora do ambiente educacional. A forma de compreender o tempo deve ser levada em
conta no desenvolvimento do currículo e nas práticas pedagógicas da disciplina, possibilitando a construção
de um conhecimento histórico, superando a memorização e compartimentalização que ainda se fazem em
muitos ambientes educacionais ao se discutir a história.
Palavras-Chave: Tempo. Currículo. Ensino de História.

1 INTRODUÇÃO

Vive-se em tempos de incertezas, de mudanças rápidas nos diferentes campos da
atividade humana. A concepção de tempo, nas sociedades industrializadas ou que
tenham contato com o desenvolvimento do mundo capitalista, mudou drasticamente
nestes últimos anos: se até o século XIX as mudanças, em nível social, econômico,
político ou tecnológico, por exemplo, levavam algumas décadas ou séculos para se
efetivarem, hoje, com o desenvolvimento da tecnologia de informação, em poucos
minutos ou até segundos, entra-se em contato e toma-se conhecimento das reviravoltas
em todo o mundo.
Um mundo novo que se ergue a partir de meados da década de 1990 e vem
ganhando força e espaço. Com a popularização dos computadores, redes sem fio,
celulares com acesso à internet e outros aparatos eletrônicos, as pessoas são
bombardeadas cotidianamente por uma quantidade incrível de informações, com a qual
não necessariamente sabem o que fazer ou qual sua importância. O que se sabe é que
se está inserido neste processo de globalização e mundialização da economia capitalista:
o novo hoje é o usado e o descartável de amanhã. Um ritmo que gera uma sensação que
o dia, a semana, os meses, passam mais rápido que em épocas anteriores.
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As pessoas estão, assim, envolvidas neste universo de constantes mudanças, que
afetam todas as atividades e espaços sociais. O espaço educacional não fica fora deste
processo de mudanças e acelerações, embora nem sempre as práticas escolares
consigam acompanhar este ritmo da sociedade. Assim, os jovens perdem seus vínculos
ou referências com o passado por esta exposição a um mundo de tecnologias e
consumismo, no qual o “velho” deve ser descartado. Este presente contínuo no qual as
crianças e jovens estão imersos é um fenômeno construído pela sociedade atual. Tal
compreensão de tempo impacta diferente no espaço escolar e, em especial, na disciplina
história, que trabalha com tais concepções ao longo do estudo dos diferentes processos
histórico e suas durações.
A proposta dessa pesquisa foi analisar e entender as concepções e a forma de
compreensão do conceito de tempo dos alunos e alunas que ingressam no ensino técnico
integrado ao médio de agropecuária e informática do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Santa Rosa do Sul e Campus Avançado
Sombrio.
Nesse contexto, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram
criados por meio da Lei nº 11.892/2008, constituindo um novo modelo de instituição de
educação profissional e tecnológica que visa responder às demandas crescentes por
formação profissional, difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte
aos arranjos produtivos locais.
A partir deste cenário, em Santa Catarina foi criado o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC), resultante da integração das antigas
Escolas Agrotécnicas Federais de Concórdia, Rio do Sul e Sombrio, juntamente aos
Colégios Agrícolas de Araquari e de Camboriú (até então vinculados à Universidade
Federal de Santa Catarina). A esse conjunto de instituições somou-se a unidade de
Videira.
O Câmpus de Santa Rosa do Sul e o Câmpus Avançado Sombrio estão localizados
no sul catarinense nas proximidades da fronteira com o Rio Grande do Sul, na
microrregião da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC). Na
atualidade, as Instituições ofertam regularmente os cursos de ensino técnico integrado ao
médio em agropecuária e informática e os cursos superiores de Engenharia Agronômica,
Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores, Licenciatura em Matemática
e Curso Superior de Tecnologia de Gestão do Turismo.
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2 METODOLOGIA
A escola é apresentada em muitos momentos como a redentora da sociedade.
Entre tantas disciplinas que compõem o currículo escolar, a história é carregada com essa
visão de um passado que pode ajudar a compreender ou projetar um futuro, retomando a
compreensão da historiografia de um passado não muito distante.
Abordar o conceito de tempo e suas implicações é fundamental para construir nos
alunos e alunas, vivendo a fase considerada adolescência, uma perspectiva de passado,
presente e futuro, pois a presentificação da vida é um elemento perturbador na sociedade
atual. Estar conectado, saber do fato no momento e esquecê-lo ou deixá-lo de lado com a
mesma rapidez é uma tônica.
Torna-se uma complexidade e um desafio trabalhar no espaço escolar em um
tempo como o atual, com seus avanços e retrocessos, em diferentes sentidos. Anos,
meses, dias, horas não são vivenciados da mesma forma que em períodos anteriores e é,
de certa forma, um anacronismo manter uma visão histórica e de história limitada a
cronologia.
Quando o professor informa a respeito do domínio que seus alunos têm
sobre a noção de tempo, refere-se fundamentalmente à aprendizagem
relativa a cronologia. As noções de ano, década, século e milênio do
calendário cristão, ou seja, a contagem do tempo de maneira uniforme,
regular e sucessiva é, em geral, referenciada como sendo a noção de
tempo histórico. Há, portanto, uma tendência acentuada em se identificar o
tempo cronológico como a única noção de tempo histórico. Há ainda entre
os professores a preocupação quanto à periodização, a relação presentepassado, sendo comum obter respostas de alunos, quando indagados
sobre a definição de História, de que esta é “a ciência que estuda o
passado para compreender o presente e preparar um futuro melhor.”
Definições iguais ou semelhantes estão contidas nos manuais didáticos,
que, em sua maioria, possuem um capítulo introdutório que define a
História, estabelecendo a relação temporal presente-passado e informa o
tempo cronológico e as divisões da história. Esses conceitos acabam,
entretanto, diluindo-se no decorrer do curso, sem articulação concreta com
o conteúdo transmitido, ocorrendo na prática em geral e, para os alunos
em particular, que ensinar História é, em princípio, e quase
exclusivamente, comunicar um conhecimento fatual do passado. (NADAI;
BITTENCOURT In: PINSKY, 2009, p.96).

O tempo é este conceito fundamental na organização das sociedades
contemporâneas,

na

condição

cronológica,

e

necessário

na

discussão

e

no

desenvolvimento do saber histórico no espaço escolar. Organizar o currículo de história
problematizando as formas de compreensão e vivências do tempo e dos diferentes
tempos vividos pelos alunos e alunas é fundamental.
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Para abordar tais conceitos e atingir os objetivos propostos, estar-se-á utilizando
dos referenciais da Nova História Cultural, um campo recente da historiografia e teoria da
história, que possibilita analisar o processo histórico a partir de perspectivas diferentes do
positivismo ou marxismo. Neste caso, estar-se-á estabelecendo relações entre esta
historiografia e as leituras acerca do desenvolvimento das práticas de ensino em história,
que vem passando por alterações desde meados da década de 1980.
Para a realização da pesquisa foi estruturado um questionário para ser aplicado
nas salas de aulas das turmas ingressantes (1ªs séries) como forma de possibilitar uma
análise das concepções de tempo que os alunos e alunas trazem da formação escolar do
ensino fundamental. Para não haver interferência das práticas de ensino desenvolvidas
pelo professor de história do Instituto, a pesquisa foi aplicada na segunda semana de
aula.
O questionário foi estruturado contendo 4 questões com objetivo de caracterizar os
sujeitos (idade, sexo, cidade e religião) e mais 6 questões que abordam elementos
referentes ao conceito de tempo e história, retomando sua aprendizagem no ensino
fundamental. Os dados resultantes da quantificação dos dados podem apresentar
indicadores totais variados, pois os alunos e alunas assinalaram mais de uma das opções
e na primeira questão havia espaço para a descrição do conceito de história, caso o
mesmo não estivesse contemplado. Analisar-se-ão, neste artigo, os resultados
apresentados em cada uma das 6 questões específicas sobre tempo e história.
As turmas que responderam ao questionário desta pesquisa eram compostas por
35 alunos e alunas cada, oriundos de diferentes cidades catarinenses e também gaúchas,
devido à proximidade da fronteira dos estados. Assim foram aplicados questionários em 6
turmas de ingressantes, sendo 2 turmas do curso de ensino médio integrado ao técnico
em informática e 4 turmas do curso de ensino médio integrado em agropecuária,
abrangendo assim 197 alunos e alunas que responderam ao questionário. Ressalta-se
que os alunos e alunas ingressantes no Instituto Federal Catarinense passam por um
processo de exame de classificação, pois o número de vagas é insuficiente para atender
a demanda.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da pesquisa 197 sujeitos, dos quais 108 do sexo masculino (55% do
total), 85 do feminino (43%) e 4 que não assinalaram esta opção no questionário.
Importante ressaltar o aumento do número de alunas nas duas instituições, pois
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historicamente estes cursos técnicos atraem mais pessoas do sexo masculino, devido a
uma visão da sociedade que masculiniza determinadas profissões, com reflexos, assim,
também nos espaços escolares.
A faixa etária predominante no momento de aplicação do questionário, no início do
ano letivo de 2013, era de 14 a 15 anos, contando com 166 sujeitos (74% do total), sendo
a idade “considerada” apropriada a 1ª série do ensino médio. Os sujeitos da pesquisa são
oriundos principalmente da cidade de Sombrio, Santa Rosa do Sul, Balneário Gaivota,
Jacinto Machado e Praia Grande.
Os demais alunos e alunas são oriundos de cidades mais distantes, deslocando-se
diariamente com transporte fretado ou, como em alguns casos, morando com familiares
ou hospedados em casas de famílias, pois o Campus Avançado Sombrio não possui
estrutura de internato como existe no Campus Santa Rosa do Sul, e mesmo este não
comporta toda a procura.
A primeira pergunta do questionário específico era direcionada à função do saber
histórico. Percebe-se com as informações do gráfico 1 que duas opções prevalecem:
história para entender o futuro e história como um processo, que demonstra as diferentes
concepções curriculares no qual os alunos e alunas estão inseridos. A história, na
historiografia contemporânea, vem buscando lidar com o tempo e as temporalidades com
um processo e não mais uma história linear e estanque.
Gráfico 1 – Você aprendeu de 5ª a 8ª séries que:

1%

20%
31%
2%

A história serve para entender o
futuro (69)
A história é decorar datas e fatos
(33)
A história é um processo (69)
Somente os heróis fazem história
(4)
Nenhuma das opções (46)

31%

15%

Não responderam (2)

Ao serem confrontados com a cronologia, ou seja, a forma de lidar com o tempo se
utilizando de um referencial datado, os sujeitos da pesquisa souberam responder de
forma satisfatória, pois foram colocadas várias possibilidades para respostas corretas e
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foram poucos que não conseguiram responder de forma correta. O gráfico 2 apresenta
também um número maior de respostas que de sujeitos por haver a possibilidade de
assinalar mais de uma resposta no questionário.
Gráfico 2 – A 2ª Guerra Mundial terminou em 1945. Nessa época seus:

A terceira pergunta foi elaborada com o mesmo objetivo da anterior e novamente
se percebe na análise a coerência das respostas com a situação proposta, conforme visto
no gráfico 3. Embora tenhamos 23% das respostas fora do padrão esperado, o percentual
é aceitável frente a “confusão” do tema, pois ainda existem no Brasil o uso de escravos e
o contato dos sujeitos com estas informações na mídia pode explicar este desvio nas
respostas.
Gráfico 3 – O uso de mão-de-obra escrava é proibido no Brasil desde:

Com o objetivo de analisar as relações entre diferentes acontecimentos
históricos e a abordagem mais “tradicional” de história, a pergunta 4 colocava o ano da
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chegada dos portugueses ao Brasil como marcação temporal e a América como espaço
territorial e duas opções corretas esperadas. Interessante observar neste gráfico 4 como a
maioria dos sujeitos assinalou um dos itens corretos (76% do total), mas ainda houve
respostas incorretas, com proposições desconexas do tempo e espaço em questão.
Gráfico 4 - Em 1500, o que já havia acontecido na América:

Uma das problemáticas para a proposta desta pesquisa é a forma como as
tecnologias da informação vem modificando o cotidiano das pessoas, em especial com a
rede mundial de computadores e a popularização de seu acesso. Nas últimas duas
décadas a massificação do uso da internet é crescente, sendo as redes sociais um dos
impulsionadores deste processo, com modificações nas relações interpessoais, que aos
poucos ganham espaço nas pesquisas científicas nas diferentes áreas.
Desta maneira, a pergunta cinco buscou compreender se estes sujeitos, que
cresceram com estas transformações tecnológicas, saberiam datar tal fenômeno, sendo
que se buscou trabalhar com as opções em séculos, em algarismo romanos, como forma
de mobilizar os diferentes saberes dos sujeitos no momento de escolha de suas
respostas.
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Gráfico 5 - Sobre a internet podemos dizer que:

Mantendo o padrão de respostas da pesquisa, a maior parte dos sujeitos
respondeu de forma adequada ao questionamento (68% do total) e com um índice baixo
de erros, conforme percebe-se no gráfico 5. A noção de temporalidade desta forma é
presente nestes sujeitos e as abordagens ao longo do ensino fundamental contribuíram
para este conhecimento.
A última pergunta do questionário buscava perceber a expectativa dos sujeitos
quanto a disciplina história no ensino médio.
Gráfico 6 - Neste ano você espera que o ensino de história possa.

Interessante observar no gráfico 6 como a preocupação com a formação
profissional e pessoal (58% do total) é superior ao vestibular (24%). Numa visão inicial,
poderia se supor que a preocupação com o último fosse muito maior nesta etapa de
ensino, mas esta tendência pode ser justificada pela ênfase do ensino técnico, no qual os
sujeitos estão buscando formação para sua vida profissional futura.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa aponta que o ensino de história têm muitos desafios pela frente:
avançar na construção e desconstrução de saberes e conhecimentos, em especial na
formação docente, que precisa buscar novas metodologias para a aproximação das
realidades escolares e sociais. Muitas vezes ainda o muro da escola é uma forma de
isolamento do que ocorre na sociedade. Mesmo com a imersão tecnológica que as
sociedades capitalistas vêm sofrendo nas últimas duas décadas, as práticas de ensino
não conseguiram superar as demandas do tempo em que se vive. A ampliação das
condições de comunicação, transmissão de dados e interação social, não reduziram as
desigualdades sociais, pelo contrário, cada vez mais o consumismo desenfreado e a
substituição rápida da tecnologia geram novas formas de exclusão, além das conhecidas
anteriormente. Novamente a escola é apresentada em muitos momentos como a
redentora da sociedade e a disciplina história é carregada com essa visão de um passado
que pode ajudar a compreender ou projetar um futuro, retomando a visão da historiografia
de um passado não muito distante.
Os dados da pesquisa apontam para a complexidade e o desafio em se trabalhar
num tempo como esse que estamos vivendo, com seus avanços e retrocessos, em
diferentes sentidos. Anos, meses, dias, horas, não são vivenciados da mesma forma que
em períodos anteriores e é, de certa forma podemos avaliar, um anacronismo mantermos
uma visão histórica e de história limitada a cronologia.
O tempo é este conceito fundamental na organização das sociedades
contemporâneas,

na

condição

cronológica,

e

necessária

na

discussão

e

no

desenvolvimento do saber histórico no espaço escolar. Organizar o currículo de história
problematizando as formas de compreensão e vivências do tempo e dos diferentes
tempos vividos pelos alunos e alunas é fundamental. O grande desafio colocado é como
colocar em ação tal prática no currículo e nas práticas dos professores que atuam no
ensino técnico integrado ao médio.
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Resumo: Neste artigo apresenta-se uma proposta didática para a exploração do conceito de Funções
Polinomiais de segundo grau com o auxílio do software GeoGebra, um ambiente de geometria dinâmica que
permite a identificação das representações algébricas e geométricas. A proposta inicialmente é composta
de uma exploração do software na qual são apresentadas as ferramentas. Seguida da utilização deste para
o ensino e aprendizagem de funções a partir da construção de polígonos, tabelas, resolução algébrica e
representação gráfica. Também, descreve o estudo das variações dos parâmetros a, b e c e suas
influências nas representações geométricas. São abordadas as características das funções de acordo com
a variação do discriminante (∆), das raízes, dos vértices, dos pontos de máximo e de mínimo. A utilização
da proposta, por meio desta tecnologia, permite aprimorar o ensino e aprendizagem dos conceitos
matemáticos aqui apresentados.
Palavras-Chave: Função Polinomial do 2º grau. Geometria dinâmica. Ensino da Matemática

1 INTRODUÇÃO
Penteado (1999, p.306) enfatiza que: “Ao trazer o computador para sala de aula, o
professor passa a contar não só com mais um recurso para realização das tarefas, mas
está abrindo um novo canal de comunicação com seus alunos”. A partir destas palavras
de Penteado (1999), este artigo traz uma proposta didática para auxiliar o processo de
construção do conhecimento sobre Funções Polinomiais do segundo grau com uso da
tecnologia digital, a qual tem como objetivo o de despertar a curiosidade, a imaginação, a
construção de diferentes caminhos para resolução de problemas e o desenvolvimento das
capacidades de abstração. Para desenvolver a proposta inicia-se com uma reflexão sobre
a utilização desta tecnologia em sala de aula fundamentada em diversos autores que
tratam deste tema, seguida de uma apresentação do software GeoGebra e sugestões de
atividades para serem desenvolvidas neste ambiente. As atividades iniciais são de
familiarização do software, seguida de exploração e análise sobre o conceito de função de
segundo grau a partir de uma situação problema, bem como de sua representação
gráfica, características, variação dos parâmetros a, b e c.
2 APORTE TEORICO
A escolha de software para o desenvolvimento desta proposta partiu do fato de que
este deveria conter as diversas representações dos objetos matemáticos, proporcionando
ao aluno o conhecimento deste, neste caso específico a representação algébrica e
geométrica.
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Entre tantas alternativas para facilitar o ensino e a aprendizagem, existe a
possibilidade da utilização das várias representações de um determinado objeto
matemático, assim a aprendizagem é mais significativa. Segundo Duval (2003, p.14):
“toda comunicação em Matemática se estabelece com base em representações”.
Os softwares de geometria dinâmica se destacam pela capacidade de utilizar
diferentes sistemas de representação. Dentre os softwares que permitem a observação
de diversas representações do mesmo objeto temos o GeoGebra. O GeoGebra foi criado
em 2001 como tese de Hohenwarter e a sua popularidade tem crescido desde então. É
um software de matemática dinâmica, sendo gratuito e multiplataforma para todos os níveis
de ensino, que combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo numa
única aplicação (IGISP, 2014).
O GeoGebra se destaca por sua capacidade de utilizar diferentes sistemas de
representação, que segundo Hohenwarter (2007): “a característica mais destacável do
GeoGebra é a percepção dupla dos objetos: cada expressão na janela de álgebra
corresponde a um objeto na zona de gráficos e vice-versa”. Além do GeoGebra permitir a
visualização de diferentes representações do mesmo objeto (Fig. 1), tanto na janela da
álgebra quanto na geométrica, ele também permite conservar as propriedades do objeto
quando foi construído.
Figura 1 – Diferentes sistemas de representação.

Por ser da filosofia livre, o software GeoGebra vem ao encontro de novas
estratégias de ensino e aprendizagem de conteúdos de geometria, álgebra, cálculo e
estatística, permitindo a professores e alunos da escola pública a possibilidade de
explorar, conjecturar, investigar tais conteúdos na construção do conhecimento
matemático. A contribuição do Software GeoGebra no ensino da matemática escolar foi
estudada por vários autores tais como: Ribeiro e Gravina (2013) na geometria hiperbólica;
Medeiros (2012) nas transformações geométricas no plano; Dorini e Oliveira (2013)
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Função quadrática e Soares (2012) no estudo das funções. Sendo que tais autores
defendem sua utilização para a melhoria do ensino e aprendizagem da matemática
escolar destacando sua utilização por meio do seu potencial semiótico.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para iniciar a atividade solicita-se aos alunos a construção no GeoGebra de todos
os retângulos possíveis de 40 u.c. (unidade de comprimento) de perímetro, sendo que
seus lados devem ter medidas inteiras12. Em seguida às construções os alunos deverão
calcular a área de cada retângulo. A partir destas ações eles construirão uma tabela com
as medidas encontradas. Esta atividade poderá ser realizada individualmente ou em
grupo, dependendo da preferência do professor.
No preenchimento da tabela no GeoGebra, pergunta-se a turma se eles percebem
a existência de algum padrão que ocorre entre o comprimento e a área de cada retângulo.
Algumas indagações podem ser feitas, induzindo os alunos a raciocinar produzindo
conjecturas. A partir das discussões utiliza-se a planilha do GeoGebra para a construção
dos pontos com os pares ordenados formados pelos valores das alturas e áreas. Para
isso deve-se selecionar a coluna da Altura e Área, clicar com o botão direito do mouse e
selecionar Criar Listas de Pontos, assim o software projetará os pontos relacionados a
essas coordenadas. Utilizando a imagem gerada pelo software (Fig. 2) e a planilha
formada, questionam-se quais são as medidas do retângulo com a maior área dentre
todos os listados.

Sugeri-se fazer uma discussão sobre as medidas dos lados dos

retângulos com suas respectivas áreas.
Figura 2 – Registro de pontos.

Após indagações, sugeri-se a exploração algébrica a seguir.
12

Atividade fundamentada em Dante (2005).
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“Um retângulo com perímetro de 40 u.c. e um lado medindo x cm. Calcule a medida do outro
lado usando a Função x.”
Se o perímetro é de 40 u.c., a soma de dois lados diferentes é 20 u.c., exemplo:
((comprimento=5,largura=15 5+15=20); (comprimento=7,largura=13 7+13=20)).
Devem perceber pela tabela que quanto mais o comprimento se aproxima de 20 u.c., a área é
maior.

Se faz várias indagações até o aluno chegar à conclusão:
Tem-se, então: “x +outro lado” =20 e conclui que “outro lado” = 20-x, conforme representação a
seguir:
“outro lado”
x

Auxiliando-os conclui-se também que a área é uma função de x:
A área é igual lado x multiplicado por “outro lado”
A=x(20-x) ou A=-x²+20x

Com esta problematização chega-se a uma Função Polinomial de segundo grau na
forma algébrica, e explica-se que as Funções Polinomiais de segundo grau também
podem ser representadas por gráficos, os quais possuem a forma de uma parábola. A
partir disso, utiliza-se o GeoGebra para construir o gráfico desta função representada
algebricamente por y = -x2+20x e chega-se a representação geométrica desta função.
Ao representar o gráfico desta função sugeri-se fazer uma discussão sobre a
primeira representação por meio das coordenadas relacionadas à medida da altura e área
de retângulos de perímetro 40 u.c. e o gráfico da função que também foi obtido a partir
das medidas do retângulo na problematização. Esta ação levará a conclusão de que a
função y = -x2+ 20x é a função que representa a área de todos os retângulos com
perímetro igual a 40 u.c.. E que esta parábola tem a concavidade voltada para baixo e o
ponto mais alto do gráfico, com coordenadas x= 10 e y= 100, significa que x é o valor do
lado e y a maior área que se pode encontrar. Observa-se que os retângulos de maior área
é aquele com lado 10 u.c. e área de 100 u.a. (unidade de área). Esse retângulo é um
quadrado!
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Figura 3 - Arco de parábola, A(x)= -x²+20x.

Parte-se então, para o conceito de função destacando os parâmetros a, b e c.
Conceituação:
Toda função do tipo
²
, com , .
⊂
0, é denominado Função
Polinomial do 2ºgrau ou função quadrática, o gráfico dessa função é uma parábola.

Após essa etapa utiliza-se o Software GeoGebra para explicar sobre concavidades,
vértices da parábola, valor máximo e mínimo.
Para o estudo das concavidades das parábolas, sugeri-se que seja utilizado o
campo de entrada para inserir funções (Fig. 4).
Figura 4 – Gráfico da função quadrática.

Em seguida explica-se que a função quadrática é representada por uma parábola,
e essa parábola terá concavidade voltada para cima quando o parâmetro a for maior que
zero (a > 0) e terá a concavidade voltada para baixo quando o parâmetro a for menor que
zero (a<0). Pode-se fazer o uso da ferramenta controle deslizante, a qual faz com que se
determinem valores para o parâmetro a, enquanto na tela aparecem as diversas
representações das parábolas de acordo com esta variação. Ao fazer esta variação o
valor de a, em algum momento será igual à zero, então não existirá uma parábola e sim
uma reta, pois se a = 0 tem-se uma função de primeiro grau. Na figura 5 temos as
representações de diversas variações do parâmetro a.
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Para executar esta ação, seleciona-se o controle deslizante, em seguida se define
o parâmetro a como sendo número, também se marca o intervalo de valores e o
incremento. No campo de entrada, inseri-se uma função qualquer f(x) = a*x^2+2x+1. A
seguir habilita-se o rastro da parábola, de modo que fiquem registradas todas as
representações destas de acordo com a variação do parâmetro a e o valor do incremento.
Movimenta-se o controle deslizante e estas representações serão construídas (Fig. 5).
Figura 5 – Concavidades das parábolas conforme variação do parâmetro a.

A partir destas construções podem-se fazer explorações nas representações
das parábolas, sobre as raízes ou zeros das funções. Esta exploração será feita a partir
das discussões sobre os valores do discriminante (∆), sendo ∆ = b2 – 4ac. Procura-se
trabalhar com funções que apresentem os valores de ∆=0, ∆>0 e ∆<0.
Generalizando:
Se o

0, temos

²

0. A fórmula da equação de segundo grau nos fornece as

raízes. ∆= b2 – 4ac, sendo x =

Por exemplo, com a função f(x) = x²-2x-3, se f(x)= 0, tem-se que x²-2x-3=0 e, ∆>0,
portanto, a partir da resolução da equação de segundo grau obtém-se as raízes ou zeros
da função f(x), com x'= -1 e x"=3. Com a construção do gráfico da função f(x), observa-se
as raízes nesta representação confirmando as que foram encontradas por meio da
equação algébrica.
Para determinar as duas raízes no software executam-se as seguintes ações:
selecione novo ponto e marque os pontos nos quais a parábola da função f(x) intercepta o
eixo x, ou seja, quando f(x) = 0 (Fig. 6).
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Figura 6 – Raízes das funções.

Em seguida trabalha-se com a função g(x) = x²-4x+4 e os alunos deverão
indicar a raiz, explicar que a parábola tangencia o eixo do x, assim a função tem raízes
reais e iguais. Logo, ∆=0 (Fig. 7).
Figura 7 – Raízes iguais, ∆=0

Para terminar o estudo dos valores do ∆ utiliza-se a função h(x) = 3x²-3x+2 e
mostram-se que a parábola não determina nenhum ponto no eixo x, assim a função não
tem raízes reais, pois o discriminate assume um valor menor que zero (∆<0) (Fig. 8).
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Figura 8 – Função sem raízes reais, ∆<0.

Ao analisar a parábola, podem-se estabelecer os pontos de máximo e de mínimo
apresentados na construção. Por exemplo, na função m(x) = 2x²-2 tem a parábola voltada
para cima (a>0), assim a função assume um valor mínimo (Fig. 9).
Figura 9 – Valor mínimo.

Generalizando:
Se o ponto V é vértice da parábola que representa graficamente a função quadrática
F(x) = ax²+bx+c, com a>0, então V (

) é ponto mínimo e a ordenada de V,

, é o valor

mínimo da função.

Já na função p(x) = -x²+2x+3, a concavidade da parábola é voltada para baixo
(a<0), neste caso a função assume um valor máximo (Fig. 10).
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Figura 10 – Valor máximo

Generalizando:
Se o ponto V é vértice da parábola que representa graficamente a função quadrática F(x) =
ax²+bx+c, com a<0, então V (

) é ponto máximo e a ordenada de V,

, é o valor máximo da

função.

Até este momento houve análises referentes ao parâmetro a em relação à
concavidade da parábola, as raízes da função em relação ao valor de ∆, os pontos e
valores de máximo e mínimo.
Para dar continuidade a proposta, analisa-se as variações do parâmetro b e a
influência de sua variação nas representações das parábolas nos movimentos de
translação horizontal das parábolas.
Para melhor entendimento dos conceitos apresentados anteriormente deve-se
executar esta ação. Seleciona-se o controle deslizante, em seguida define-se o parâmetro
b como sendo número, define-se também o intervalo de valores e o incremento. No
campo de entrada, insere-se uma função qualquer f(x) = 2x^2+b*x+1. A seguir habilita-se
o rastro da parábola, de modo que fiquem registradas todas as representações destas de
acordo com a variação do parâmetro b. Movimenta-se o controle deslizante e estas
representações serão construídas (Fig. 11).
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Figura 11 – Translação horizontal, conforme variação do parâmetro b.

Para dar continuidade a nossa proposta, analisam-se as variações do
parâmetro c e a influência de sua variação nas representações das parábolas.
O parâmetro c indica o ponto onde a parábola cruza o eixo y, no ponto (0,c), o
parâmetro c é responsável pela translação vertical (Fig.12).
Figura 12 – Ponto (0,c).

Na figura 13 tem-se as representações de diversas variações do parâmetro c.
Para executar esta ação, seleciona-se o controle deslizante, em seguida defini-se o
parâmetro c como sendo número, defini-se também o intervalo de valores e o incremento.
No campo de entrada, inseri-se uma função qualquer f(x) = 2x^2+2x+c. A seguir habilitase o rastro da parábola, de modo que fiquem registradas todas as representações destas
de acordo com a variação do parâmetro c. Movimenta-se o controle deslizante e estas
representações serão construídas (Fig. 13).
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Figura 13 – Translação vertical, conforme variação do parâmetro c.

Analisam-se as variações do parâmetro c e a influência de sua variação nos
movimentos de translação vertical das parábolas.
Ao fazer estas análises referentes ao parâmetro a, b e c percebem-se suas
relações entre à concavidade da parábola, as raízes da função em relação ao valor de ∆,
os pontos e valores de máximo e mínimo, a translação horizontal e vertical das parábolas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta proposta, à luz das reflexões apresentadas no aporte teórico, oportuniza aos
alunos a familiarização com software Geogebra, que permite um ensino e aprendizagem
dinâmico e eficiente. O software reuni recursos de geometria dinâmica e álgebra num
mesmo programa, desta forma apresenta as diversas representações de um mesmo
objeto. A utilização de tecnologia digital facilita a construção dos conceitos matemáticos
apresentados na proposta, pois o aluno trabalha com o processo algébrico e também
geométrico das funções do tipo y = ax2+bx+c, com a, b e c sendo números reais, com
a≠0. Em poucos segundos os alunos têm condições de vizualizar diversas representações
de parábolas, de acordo com as variações dos parâmetros e com isso identificar quais
modificações acontecem nestas representações de acordo com as variações. Em relação
aos vértices e raízes, os alunos têm condições de verificar se seu desenvolvimento
algébrico confere com a representação geométrica apresentada no software, desta forma
o aluno pode corrigir seus eventuais erros.
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Resumo: Na busca de uma nova organização das aulas, da inserção de metodologias diferenciadas de
abordagem dos conteúdos, buscando a construção significativa do conhecimento matemático, no ano de
2012, o Curso de Licenciatura em Matemática do IFC – Campus Sombrio, por meio do ProExt (Programa de
Extensão Universitária) do MEC desenvolveu o projeto “O Laboratório de Matemática como Espaço de
Inovação Pedagógica”, o qual ofereceu oficinas didático-pedagógicas de capacitação para a área de
matemática, destinadas a professores das redes municipais e estadual da região do Extremo Sul
Catarinense e, para os estudantes do próprio curso de Licenciatura em Matemática. Objetivando capacitar
os docentes e estudantes citados, para trabalharem com recursos computacionais, materiais didáticopedagógicos e metodologias e concepções diversas de ensino, a fim de otimizar o processo de ensino da
Matemática na Educação Básica, como forma de aprimorar e promover a aprendizagem significativa. O
projeto se constituiu numa ferramenta de atualização da visão pedagógica, oportunizando a inclusão de
novas metodologias para o ensino da matemática.O projeto ajudou a consolidar a aprimorar tanto os
conhecimentos dos docentes que coordenaram as oficinas desenvolvidas ao longo do projeto quanto dos
acadêmicos bolsistas, assim como reforçou a importância da utilização do laboratório de matemática como
um espaço para o aprendizado de conceitos matemáticos de modo interativo.
Palavras-Chave: Laboratório de Matemática. Ensino da Matemática. Matemática.

1 INTRODUÇÃO
Os índices de desempenho apresentados pelos estudantes em matemática nas
avaliações realizadas pelos órgãos governamentais tem sido motivadores de reflexão da
ação docente, sendo candente a necessidade de se repensar as práticas pedagógicas
atuais que em muitos casos são motivo de exclusão e rejeição com consequências na
ascensão educacional com qualidade dos estudantes.
Nesta realidade surgem anseios, dúvidas e reflexões proporcionando a busca de
uma nova organização das aulas, da inserção de metodologias diferenciadas de
abordagem dos conteúdos, buscando a construção significativa do conhecimento
matemático.
Diante disso, no ano de 2012, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Catarinense – Campus Sombrio, por meio o ProExt (Programa de Extensão
Universitária), desenvolveu o projeto intitulado “O Laboratório de Matemática como
Espaço de Inovação Pedagógica”. Esse projeto ofereceu oficinas didático-pedagógicas de
capacitação para a área de matemática, destinadas a professores das redes municipais e
estadual da região do Extremo Sul catarinense e, para os estudantes do curso de
Licenciatura em Matemática do IFC – Campus Sombrio. Almejando compor um alicerce
de recursos metodológicos para o ensino de matemática, útil para se trabalhar em sala de
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aula com alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio das escolas
públicas da nossa região.
O principal objetivo do projeto era capacitar docentes de matemática das escolas
públicas municipais e estaduais da região da AMESC e estudantes de graduação do
curso de Licenciatura em Matemática do IFC-Campus Sombrio, para trabalharem com
recursos computacionais e materiais didático-pedagógicos, a fim de otimizar o processo
de ensino da Matemática na Educação Básica, como forma de aprimorar e promover a
aprendizagem significativa, por meio da apresentação de novas metodologias de ensino
da matemática e recursos inovadores para o mesmo.
2 METODOLOGIA
A metodologia aplicada neste projeto compreendeu de discussões e aplicação da
teoria e prática teórico-metodológicas que motivaram as ações, envolvendo os
professores de matemática das escolas públicas municipais e estaduais da região da
AMESC (Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense) e estudantes de
graduação do curso de Licenciatura em Matemática, com oficinas e preparação de
recursos

didáticos

que

contribuíssem

ou

aprimorassem

a

prática

docente

e

aprendizagem. Nesse projeto coube aos professores atuantes e aos futuros profissionais
da educação um papel importante na capacidade de gerir o conhecimento adquirido
durante o seu curso de graduação e articulá-lo com as práticas encontradas na escola.
O andamento e desenvolvimento do projeto pautou-se dos seguintes passos: a
primeira etapa do projeto consistiu na formação dos bolsistas, selecionados entre os
estudantes de graduação da instituição, que desenvolveram as oficinas de formação sob
orientação dos professores. Este momento consistiu-se em um estudo bibliográfico com o
intuito de levantar dados e adquirir conhecimentos e/ou aprofundamento do tema, bem
como a exploração dos softwares livres disponíveis na internet e materiais didáticopedagógicos que podem ser utilizados na Educação Básica. Na segunda etapa ocorreu o
desenvolvimento de oficinas didático-pedagógicas pelos bolsistas, sob orientação dos
professores. A terceira etapa aconteceu com a oferta de oficinas de capacitação aos
docentes de Matemática de Escolas Públicas, atendendo a solicitação comunidade
escolar e a Gerência Regional de Educação (GERED), além dos estudantes de
graduação, com divulgação “in loco” e online no site institucional.
Nas oficinas foram apresentados de forma sistemática os estudos realizados, os
softwares, os materiais didáticos pedagógicos estudados e as sequências didáticas
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desenvolvidas. As oficinas procuraram apresentar e refletir sobre as metodologias de uso
dos recursos didáticos e tecnológicos, compreendendo os conteúdos conceituais de
Matemática da Educação Básica (álgebra, geometria, medidas, números e tratamento da
informação) e os conhecimentos oriundos da Educação Matemática (resolução de
problemas, jogos matemáticos, etnomatemática, modelagem matemática, uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação, arte na matemática e história da matemática)
como forma de orientar os processos de ensino e aprendizagem.
A quarta etapa consistiu na avaliação dos resultados pelos professores, que
tiveram como subsídio as avaliações produzidas pelos participantes ao final de cada
oficina e um questionário enviado por meio eletrônico para as participantes algumas
semanas depois de sua participação nas oficinas, como forma de avaliar os impactos de
sua participação nas mesmas, bem como, identificar ajustes metodológicos que possam
ser implementadas.
A seleção dos cursistas baseou-se pela ordem de inscrição, ocorrendo o
direcionamento de 50% das vagas para acadêmicos, 30% aos docentes de instituições
estatuais e 20 % aos docentes de instituições municipais. Todos os professores
ministrantes e monitores envolvidos no projeto disponibilizaram de recursos necessários
para atendimento individual e coletivo dos cursistas. O desenvolvimento das oficinas
ocorreram as quartas-feiras, em virtude da disponibilidade dos professores e dos
acadêmicos neste referido dia. No acompanhamento, utilizou-se lista de frequência para o
controle presencial e consequente certificação de participação do curso. Todos os
professores ministrantes e monitores envolvidos no projeto disponibilizaram de recursos
necessários para atendimento individual e coletivo dos cursistas.
Dentre as oficinas realizadas ao longo do projeto, podem-se destacar a utilização
do Tangram como um instrumento pedagógico, a modelagem matemática a partir de
situações cotidianas, a utilização de jogos para o ensino da matemática, as
representações gráficas no ensino da matemática, a união da matemática com a
disciplina de educação artística, a utilização de materiais manipulativos como recurso
para as aulas de matemática, a aplicação de questões da OBMEP (Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas) em sala de aula, a utilização de dobraduras no
ensino da geometria, a utilização das planilhas de cálculo como recurso pedagógico para
o ensino da matemática, entre outras.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A distribuição da carga horária estabelecida para cada oficina obteve um índice de
satisfação, motivo pela qual houve a interação entre a teoria e a prática, segundo relato
dos cursistas.
Um dos pontos fortes do referido curso foi a elaboração de material didáticos
durante a realização das oficinas, bem como, a tomada de conhecimento e manipulação
do material disponibilizado no laboratório de matemática.
Com relação aos bolsistas, pode-se afirmar que houve grande aprendizado
tratando-se de elaboração das oficinas, levando em conta as sequências didáticas
elaboradas, onde tiveram que pensar no planejamento destas e nas preocupações com a
organização e operacionalização das mesmas.
Um único ponto negativo foi referente ao escolher especificamente um dia da
semana para serem desenvolvidas as oficinas, quarta-feira, mesmo sendo sugestão das
secretarias de educação da região da AMESC.
O material elaborado nas oficinas apresentadas durante o desenvolvimento do
projeto possibilitou a criação do projeto “Dia da Matemática” realizado nas escolas onde
os alunos do Curso de Licenciatura em Matemática do IFC-Sombrio realizaram seus
estágios nas escolas públicas da região.
A partir das pesquisas realizadas para o desenvolvimento das oficinas, alguns
artigos científicos foram produzidos e publicados em anais e periódicos especializados
pelos professores orientadores do projeto e os bolsistas, demonstrando que, além de
promover a capacitação dos cursistas, o projeto também possibilitou a produção científica
especializada, além de servir como base para o desenvolvimento das atividades em
projetos posteriores desenvolvidos pelo IFC – Campus Sombrio, como por exemplo a
aplicação de algumas dessas oficinas no projeto de extensão “Minha Escola é 10!”,
desenvolvido no ano de 2013.
O projeto também permitiu a consolidação do Laboratório de Ensino da Matemática
como um espaço de inovação pedagógica, assim como um espaço comum para o estudo
da matemática, uma vez que, antes da implementação do projeto, o espaço era pouco
utilizado pelos estudantes e, após o desenvolvimento do mesmo, o laboratório tornou-se
um espaço efetivo de estudos para os acadêmicos do curso, que desfrutam de todas os
recursos disponíveis no mesmo para o desenvolvimento de suas atividades específicas.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na parte inicial da operacionalização do projeto houve alguns imprevistos na
demora de repasse dos recursos pelo MEC, o que causou em certos momentos
desestímulo na participação da equipe, coordenação, professores ministrantes e
bolsistas. Aos poucos tudo foi superado, de modo que todos se sentiram parte do
processo de construção e execução, conscientes de que esta oportunidade se constituiu
numa ferramenta de atualização da visão pedagógica, oportunizando a inclusão de novas
metodologias para o ensino da matemática.
O projeto também possibilitou o desenvolvimento do laboratório de ensino da
Matemática do IFC – Campus Sombrio, uma vez que todo o material que foi produzido
durante o projeto permanecesse no laboratório a disposição dos acadêmicos e
professores do curso, sendo que esses materiais, atualmente, são utilizados em outros
projetos desenvolvidos, como o projeto “Dia da Matemática nas Escolas” e nas disciplinas
regulares do curso.
As pesquisas realizadas para o desenvolvimento dos conteúdos das oficinas
executadas promoveu a melhora e o crescimento intelectual tanto dos bolsistas quanto
dos professores orientadores do projeto. As atividades desenvolvidas nas oficinas foram
aplicadas pelos cursistas em suas aulas nas escolas da AMESC, promovendo uma
melhora no processo de ensino-aprendizagem da matemática na região.
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RESUMO: Este artigo é resultado de uma oficina realizada nas disciplinas de Estágio Supervisionado em
Matemática I e III e Laboratório e Práticas de Ensino e Aprendizagem I, e conflui com os estudos recentes
em Educação Matemática que apontam para a necessidade de se buscar metodologias e estratégias que
possibilitem a construção significativa dos conceitos matemáticos. A disciplina de matemática, no contexto
escolar, na maioria das vezes, apresenta dificuldade em seu processo de aprendizagem. Para diminuir
estas dificuldades, várias alternativas metodológicas foram desenvolvidas nas últimas décadas, que
resultaram, por exemplo, nas tendências em educação matemática. Dentre estes estudos pode-se destacar
o uso planejado de materiais manipuláveis nas aulas de matemática com o objetivo de contribuir para a
qualidade de ensino, o que pode provocar uma reelaboração dos conceitos já construídos e/ou construírem
novos, além de melhorar a relação entre o processo de ensino e aprendizagem. O objetivo central deste
trabalho num primeiro momento foi mostrar para os alunos que a matemática está presente na vida de
todos. Em um segundo momento, foi aplicar metodologias de ensino diversificadas, buscando a
compreensão de alguns conceitos matemáticos, a partir da reelaboração e/ou construção destes a partir de
atividades do cotidiano do aluno. Os resultados do projeto mostram que os alunos compreenderam que a
matemática está de forma concreta em suas vidas, por meio da construção de maquetes e medidas de área
de superfície da casa onde moram, proporcionando o entendimento, a produção e a ampliação do
conhecimento matemático relacionado à geometria.
Palavras-chave: Geometria. Metodologias de Ensino. Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO
Os conceitos da Geometria são frequentemente utilizados em diferentes
segmentos da sociedade. Ao longo da história, grandes matemáticos, tais como Thales de
Mileto, Euclides, Pitágoras, além de muitos outros, desenvolveram e aplicaram os
conceitos de geometria na resolução de inúmeros problemas. Até na atualidade, a
geometria encontra-se presente em grande parte da vida cotidiana.
Para relatar esta conexão entre a geometria e a vida cotidiana dos alunos, este
artigo relata uma atividade que se vale da teoria, transformando-a em prática, por meio da
construção de maquete de uma casa, no intuito de criar situações facilitadoras da
aprendizagem. A relação da teoria com a prática neste trabalho se apresenta de forma
concreta na construção de figuras geométricas presente na maquete.
O projeto surgiu da apresentação da oficina da construção da planta da casa com a
utilização da maquete da casa desenvolvido na disciplina de Estágio Supervisionado em
Matemática I e Laboratório e Práticas de Ensino e Aprendizagem I do curso de
Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Catarinense Campus Sombrio, esta foi
transformada em projeto de ensino objetivando a aplicação em sala de aula.
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O projeto foi denominado “As medidas de superfície de figuras diversas presentes
em nossa casa”, passou a integrar as atividades da disciplina de Estágio Supervisionado
em Matemática III e monitoria na Escola de Ensino Básico Municipal Professora Alda
Santos de Vargas do município de Sombrio.
As atividades do projeto foram aplicadas no ano de 2013 envolvendo alunos de 6º
ano e 7º ano, a partir da seguinte problemática: Como utilizar o projeto da maquete de
uma casa como recurso didático manipulativo, para facilitar o processo ensino e
aprendizagem da geometria?
Para responder a problemática deste artigo de maneira geral objetiva-se conhecer
as possibilidades presentes na utilização da maquete de uma casa, como recurso didático
na abordagem dos conteúdos geométricos. Especificamente tem-se: discutir os materiais
manipulativos como metodologias de ensino da matemática; socializar a maquete de uma
casa como recurso metodológico, na abordagem dos conceitos da geometria; possibilitar
o entendimento, produção e a ampliação do conhecimento matemático relacionado com a
geometria, voltado para o cotidiano do aluno; discutir os resultados da aplicação da
maquete da casa, como recurso metodológico para o ensino da geometria.
Para a concretização do artigo, tornou-se necessária a busca por autores que
discutem as metodologias e estratégias que possibilitem a construção significativa dos
conceitos matemáticos no processo ensino aprendizagem da referida disciplina. A partir
da pesquisa, a fundamentação teórica foi estruturada em duas seções: uma que
apresenta alguns aspectos da história da Geometria e, a outra, que discute as Tendências
em Educações Matemáticas.
2 REFLEXÕES TEÓRICAS
2.1 Alguns aspectos da história da geometria
A matemática surgiu da necessidade de resolver problemas da vida cotidiana.
Neste contexto, também a geometria, enquanto um ramo da matemática, desenvolveu-se
no estudo das formas e espaços, e suas propriedades, passando por etapas de
desenvolvimento marcantes. A geometria se desenvolveu inicialmente pelo conhecimento
empírico, ou seja, conhecimento que o homem foi adquirindo com a experiência na
observação de objetos, formas e figuras presentes na natureza.
Segundo Pavanello (1989), os avanços que ocorreram na história foi o fator que
mais influenciou o desenvolvimento desse conhecimento que contribuiu para o
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desenvolvimento da geometria, avanços que vieram desde o início da Idade da Pedra
quando os Neolíticos deixaram de ser nômades para se fixar em um determinado lugar
promovendo, por exemplo, o surgimento da agricultura, dando origem a outras técnicas.
Essas comunidades foram crescendo e gerando grandes transformações na
sociedade, emerge daí a necessidade, por exemplo, da organização, do calendário, em
que conhecimentos geométricos empíricos contribuíram para sua criação, esse
conhecimento é usado até os dias atuais, para medidas de ângulos e tempo. Além do
calendário, através da astronomia e com o uso das aplicações geométricas, foi criada a
cartografia, motivada principalmente pela evolução da navegação. (PAVANELLO (1989)
Outro fator importante para o desenvolvimento da geometria de medidas foram as
enchentes do rio Nilo no Egito; consideradas um grande marco na história da geometria.
Todos os anos o rio extravasava suas margens e inundava ao seu redor, com essas
enchentes eram destruídas as marcas físicas de delimitação entre as possessões de
terra, sendo necessário realizar novas medições. Dessa forma, nasciam os estiradores de
cordas que determinavam as áreas de lotes de terreno, utilizado os princípios relativos a
características de linhas, ângulos e figuras, bem como o desenvolvimento do processo de
cálculos de áreas de superfícies planas, correspondentes aos lotes de terra.
(PAVANELLO (1989).
Outros aspectos que proporcionaram avanços no conhecimento matemático,
especialmente no geométrico, estão ligados à armazenagem de excedentes de produção,
as construções de edifícios, ou seja, o conhecimento geométrico básico está presente em
muitas atividades como nas edificações, astronomia e outros.
Em relação ao processo de sistematização dos conhecimentos geométricos,
parafraseando Pavanello (1989), durante o século XII, houve o surgimento das
universidades de Paris, Oxford, Cambridge, Pádua e Nápoles. Essas universidades
vieram a se tornar importantes no desenvolvimento da Matemática, pois a geometria
passou a constituir os conteúdos ensinados. Neste período da baixa Idade Média
podemos citar grandes matemáticos que contribuíram para o avanço da geometria, tais
como Boécio, Johann Muller, Bradwardine e Oresme. Em seguida, com o Renascimento,
a geometria passa a ser introduzida na arte, a utilização dos processos geométricos
passam a facilitar o trabalho de pintores. Neste período, também um maior número de
pessoas passaram a ter acesso aos conhecimentos geométricos e suas aplicações.
Assim, pode-se considerar que a reintrodução da geometria projetiva só ocorreu no
final do século XVIII, por Gaspar Monge, quando criou a geometria descritiva, responsável
também pelos primeiros trabalhos de geometria diferencial e analítica. Somente no início
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do sec. XVIII, foi que três matemáticos: Gauss, Bolyai e Lobachevsky, mostram que existe
outros tipos de geometria, diferentes da euclidiana, somente Bolyai e Lobachevsky
publicaram versões que, por um ponto fora de uma reta é possivel traçar mais de uma
reta paralela à reta dada. Anos depois, Riemann desenvolve outro tipo de geometria, na
qual, por um ponto fora de uma reta não existem qualquer paralela à reta dada.
(PAVANELLO (1989).
A mais recente das geometrias é a geometria dos fractais, que tem raízes no
século XIX, na Idade Contemporânea mas, foi somente há poucos anos que essa
geometria foi se consolidando com o desenvolvimento dos computadores e também com
a ajuda de novas teorias em diversas áreas, como a Física, a Biologia, a Astronomia e
também a Matemática. A recente história da geometria dos fractais remete para o
matemático polonês Benoit Mandelbrot. (PAVANELLO (1989).
Este foi um breve relato de alguns aspectos da história da geometria. Na próxima
seção, se apresenta os materiais manipulativos como recurso metodológico para o ensino
da geometria.
2.2 Os materiais manipulativos e o ensino da geometria
No cotidiano escolar, objetos, tais como jornais, revistas, balanças, instrumentos de
medidas como régua, escala métrica, fita métrica, transferidor, compasso, esquadro,
garrafas pets, embalagens diversas, utensílios domésticos, podem ser utilizados como
materiais manipulativos, podendo representar excelentes recursos didáticos quando
devidamente planejados e inseridos no ensino da matemática.
A utilização de materiais manipulativos facilita o processo de aprendizagem, pois
permite ao estudante vivenciar e redescobrir as propriedades matemáticas inerentes a
cada um deles, construindo ou reconstruindo os conceitos matemáticos.
Objeto ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e
movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação no dia a dia ou
podem ser objetos que são usados para representar uma ideia. Os
materiais manipuláveis são caracterizados pelo envolvimento físico dos
alunos numa situação de aprendizagem ativa. (LORENZATO, 2010, p.78).

Os materiais manipulativos são recursos didáticos de grande importância no ensino
e aprendizagem da matemática, pois não permite ao estudante apenas manipular objetos,
mas, também possibilita a observação, a análise, desenvolve o raciocínio lógico e crítico,
sendo excelentes para auxiliar o aluno na construção dos seus conhecimentos.
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Estudos sobre construção do espaço pela criança destacam que a
estruturação espacial se inicia, desde muito cedo, pela constituição o de
um sistema de coordenadas relativo ao seu próprio corpo. É a fase
chamada egocêntrica, no sentido de que, para se orientar, a criança é
capaz de poucos, ela toma consciência de que os diferentes aspectos sob
quais os objetos se apresentam para ela são perfis de uma mesma coisa,
ou seja, ela gradualmente toma consciência dos movimentos de seu
próprio corpo, de seu deslocamento. (BRASIL, 1997, p.81)

Esta relação pode ser confirmada a partir da geometria, pois a criança começa a
desenvolver seus primeiros pensamentos geométricos a partir da visualização e
observações dos objetos geométricos, tais como: triângulo, retângulo, paralelogramo,
trapézio, entre outros. De acordo com Brasil (1997, p. 83), “as figuras geométricas são
reconhecidas através de suas características e formas apresentadas em sua totalidade”.
O estudante começa a identificar e perceber semelhanças e diferenças entre as
figuras a partir da observação de cada forma. Neste contexto, o estudante deve ser
incentivado a identificar posições relativas dos objetos, reconhecer em seu retorno e nos
objetos que nele se encontram formas distintas, como por exemplo, tridimensionais e
bidimensionais, planas e não planas, identificando suas propriedades e fazendo assim
suas próprias construções a partir da visualização e de manuseios de objetos
geométricos.
Com a proposta de envolver o aluno em sua aprendizagem, relata-se na próxima
seção a experiência realizada com alunos na construção da maquete de uma casa.
3

A UTILIZAÇÃO

DA MAQUETE

DE

UMA CASA:

DISCUTINDO

ALGUNS

RESULTADOS
Nesta seção relata-se a aplicação da utilização da maquete de uma casa como
alternativa metodológica ao ensino da matemática. O projeto foi aplicado com alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem em sala de aula, por isso, constituiu-se em
uma atividade desenvolvida nas aulas de monitoria iniciada no ano de 2013, na Escola de
Ensino Básico Municipal Professora Alda Santos de Vargas, localizada no município de
Sombrio/SC. Foram iniciadas atividades com os alunos no período contra turno das aulas
em que estão matriculados. Desta forma, montou-se um grupo de dezoito (18) alunos no
turno matutino e vinte e três (23) alunos no turno vespertino, que frequentavam as
monitorias, disponibilizadas todas segundas feiras.
Na atividade de monitoria, na abordagem dos conceitos de Geometria, o uso de
materiais didáticos manipuláveis proporcionou às aulas de matemática um caráter
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dinâmico e investigativo para além de uma ciência apenas formalizada. O ensino de
conteúdos de matemática aplicados na realidade do aluno potencializou a reconstrução e
ou a elaboração de novos conceitos matemáticos ao grupo de alunos participantes.
Este resultado, segundo Botas (2008, p. 34) conflui com as ideias de Ponte e
Serrazina (2000) que defendem:
[•] os conceitos e relações matemáticas são entes abstractos, mas
podem encontrar ilustrações, representações e modelos em diversos tipos
de suportes físicos. Convenientemente orientada, a manipulação de
material pelos alunos pode facilitar a construção de certos conceitos. Pode
também servir para representar conceitos que eles já conhecem por outras
experiências e atividades, permitindo assim a sua melhor estruturação.

Durante as aulas de monitorias foram trabalhados os conteúdos básicos como as
quatro operações. Esses e outros conteúdos foram trabalhados de acordo com as
orientações das professoras da turma e às necessidades dos alunos. Algumas vezes, o
conteúdo ficava cansativo, e os alunos acabavam se dispersando. Pensando em formas
atraentes de trabalhar a disciplina de matemática nas aulas de monitorias foram
planejadas atividades diversificadas, dentre essas atividades foi desenvolvido juntamente
com os alunos tabuada mágica, passa e repassa das equações, dominó das quatro
operações, jogos de trilha, entre outras atividades. Também constituiu estas atividades a
aplicação do projeto intitulado “As medidas de superfície de figuras diversas presentes em
nossa casa”.
O desenvolvimento do projeto foi integrado ao desenvolvimento da disciplina de
Estágio Supervisionado em Matemática III, enfocando as medidas de cada cômodo da
casa do aluno, tendo por referência estudos que destacam o uso planejado de materiais
manipuláveis nas aulas de matemática, com o objetivo de contribuir para a qualidade de
ensino, resultou na melhoria da relação entre o processo de ensino e aprendizagem. Este
projeto representou uma possibilidade de relacionar o conteúdo matemático abordado em
sala de aula, com a realidade vivenciada pelo aluno por meio da utilização de materiais
manipulativos.
Além de constituírem um “valioso meio para a realização de aprendizagem
positiva”, também contribuem para “enriquecer experiência sensorial dos
alunos [e] estimular a imaginação”, facilitando, dessa forma, a percepção e
a visualização de procedimentos, que antes eram realizados sem a
reflexão do educando. Com isso, ao trabalhar com os materiais
manipuláveis, a aprendizagem não se fará apenas pela compreensão e a
aceitação do que foi indicado pelas palavras, mas também através do que
se viu, sentiu, ouviu, etc. (JANUÁRIO, 2008, apud MORAES, 1959, p.38)

A aplicação e o desenvolvimento do projeto aconteceu nas seguintes etapas:
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1° Levantamento bibliográfico para a elaboração do projeto na disciplina de Estágio
Supervisionado em Matemática III;
2° Elaboração do projeto “As medidas de superfície de figuras diversas presentes
em nossa casa”;
3° Utilização da maquete de uma casa para trabalhar com os alunos as unidades
de medida nas aulas de monitoria (Fig. 1);
Figura 1 – Maquete de uma casa: fachada (Esquerda) e interior (Direita).

4° Apresentação aos alunos da maquete de uma casa, onde os mesmos tiveram a
oportunidade de realizar comparações com suas casas.
5° Orientação aos alunos para medirem cada cômodo de sua casa utilizando algum
tipo de instrumento de medida como: metro, trena entre outros;
6° Elaboração do esboço da planta de sua casa em papel A4 com suas respectivas
medidas (Fig. 2).
Figura 2 - Elaboração do esboço da planta da casa de cada aluno

7 ° Atividades em sala de aula para trabalhar com os alunos a escala, ficando
estabelecido que a cada um metro de sua casa seria representado por um centímetro na
planta desenhada) (Fig. 3). Os alunos reelaboram a planta de sua casa a partir das novas
orientações;
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Figura 3 – Elaboração do esboço da planta da casa pelos alunos.

8° Construção da planta de suas casas no papel quadriculado, com suas devidas
medidas (Fig. 4).
Figura 4 – Elaboração do esboço da planta da casa pelos alunos no papel milimetrado.

9° Contagem das unidades de medida de comprimento e superfície utilizando o
desenho no papel quadriculado;
10° Elaboração das fórmulas do cálculo da área de figuras regulares presentes nas
plantas desenhadas;
11° Identificação e nomeação das formas geométricas presentes na maquete tais
como: quadrado, retângulo, triângulo, trapézio.
No desenvolvimento da aplicação do projeto “As medidas de superfície de figuras
diversas presentes em nossa casa”, observou-se que melhorou o interesse dos alunos
nas atividades com materiais manipulativos nas aulas de matemática. Destaca-se que,
em situações de aprendizagem dos conceitos matemáticos, a abordagem inicial com
situações voltadas para a realidade do aluno, tornou a aprendizagem significativa ao
aluno.
A forma metódica e intencional como os conceitos científicos são ou
deveriam ser trabalhados na escola abre caminho para a revisão e a
melhor compreensão dos conceitos espontâneos que cada aluno trás
dentro de si. Assim, refletindo o cotidiano de sua classe social, o aluno leva
para a escola, sob a forma de conceitos espontâneos, certos
conhecimentos e valores, dos quais vão adquirindo progressiva
consciência através desse movimento. (MOYSÉS, 1997, p. 38).
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No desenvolvimento das atividades constatou-se que os alunos dialogavam entre si
e o assunto era sempre envolvendo as medidas dos cômodos da casa, o processo de
conversão das unidades de medidas, tais como metros para centímetros ou vice versa.
Além disso, através da maquete da casa, os alunos tiveram a oportunidade de realizar
relações, onde visualizaram com mais facilidade as figuras como: quadrado, retângulo,
triângulo. Essas figuras foram associadas com as formas que apresentam em uma casa
com: janela, porta, comunheira, telhado da casa, entre outros.
Olhando para essas diferentes representações, o trabalho desenvolvido
em laboratório, seja de materiais ou de informática, apresenta-se como
parte integrante do contexto de discussões matemática na escola, pois
orientará quanto á relevância de um trabalho prático, aspectos que autores
organizados por Fonseca (2001) destacam ao dizerem que a geometria é
uma das raízes da matemática como campo cientifico e, ao mesmo tempo,
um conhecimento básico do patrimônio cultural de todos os grupos
humanos. (LORENZATO, 2010, p.98).

A partir da aplicação deste projeto pode-se estabelecer alguns elementos
conclusivos em relação à prática realizada conforme apresenta-se nas considerações
finais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação do projeto “As medidas de superfície de figuras diversas presentes em
nossa casa” possibilitou perceber, efetivamente, que o desenvolvimento de atividades
com materiais manipulativos nas aulas de matemática, proporciona um caráter dinâmico e
investigativo da matemática para além de uma ciência apenas formalizada. Em relação
aos objetivos a que se propôs para este trabalho de mostrar para os alunos que a
matemática está presente de forma concreta em suas vidas, considera-se que foram
atingidas as expectativas, pois, por meio da maquete da casa, a das plantas desenhadas,
os alunos puderam comparar entre si a maquete com a casa onde moram. Este estudo,
portanto, proporcionou o entendimento, a produção e a ampliação do conhecimento
matemático relacionado com a geometria.
Assim, percebeu-se o envolvimento dos alunos nas atividades que proporcionou a
compreensão de alguns conceitos matemáticos, além da reelaboração e/ou construção
deste a partir de atividades do cotidiano. Em situações de aprendizagem dos conceitos
matemáticos, a abordagem inicial com situações voltadas para a realidade do aluno pode
ser um caminho que leva a significação do conhecimento e o desenvolvimento do
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raciocínio matemático para além das atividades executadas com materiais manipulativos.
Por meio da maquete da casa e do desenho da planta teve-se e a possibilidade de abrir
espaço para a presença de metodologias diferenciadas na abordagem dos conceitos da
geometria.
Ao finalizar este artigo considera-se que outros materiais manipulativos podem ser
elaborados e aplicados como recurso metodológico ao ensino da matemática, desde que
sejam devidamente planejados e inseridos no contexto das aulas. Assim, este artigo
representa apenas uma das inúmeras possibilidades de se inserir metodologias
diferenciadas na abordagem dos conceitos matemáticos. Fica aqui o desafio para quem
desejar ousar e implementar novas metodologias.
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Resumo: A modelagem matemática é uma das principais tendências dentro da Educação Matemática, pois
a mesma proporciona ao indivíduo uma maior interação entre os conceitos matemáticos e suas aplicações.
Buscando explorar mais essa tendência de ensino, no ano de 2014, o Instituto Federal Catarinense –
Campus Avançado Sombrio iniciou o projeto de pesquisa “A Modelagem Matemática Aplicada ao Processo
de Ensino-Aprendizagem de Conceitos Matemáticos na Educação Matemática”, que tem o objetivo de
aplicar essa metodologia de ensino em oficinas aplicadas a alunos da educação básica e superior. Com o
objetivo de trabalhar com essa metodologia em uma situação real, partindo-se do fato de que na região da
AMESC (Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense) existem diversos criadores de tilápias em
tanques artificiais, foi desenvolvida uma oficina didático-pedagógica com base em dados obtidos em um
estudo sobre o fenômeno de engorda de tilápias, criadas em um tanque artificial, desenvolvido pela
Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) do município de Camboriú – SC no
período entre 2008 e 2009, onde também foram abordadas e modeladas as relações comerciais existentes
no processo de produção comercial de tilápias, assim como a utilização de recursos computacionais no
processo de modelagem dos dados referentes à situação estudada, como, por exemplo, o software
Microsoft Excel, que possibilitam uma melhor compreensão e otimização da atividade. Essa oficina foi
aplicada aos acadêmicos da disciplina de Estágio Supervisionado em Matemática III do Curso de
Licenciatura em Matemática do IFC – Campus Avançado Sombrio. O desenvolvimento e aplicação desta
oficina proporcionou uma visão real do que é proposto pelos autores especializados, assim como é um dos
primeiros resultados do desenvolvimento do projeto de pesquisa.
Palavras-Chave: Modelagem Matemática. Metodologia de Ensino. Oficina Didático-Pedagógica.

1 INTRODUÇÃO
Dentre as todas as tendências em educação matemática, a modelagem
matemática tem, como característica principal, a busca pela explicação e solução
matemática de uma situação problema, que pode ser hipotética ou real, a qual, a maioria
das vezes, baseia-se em uma pesquisa preliminar sobre os fatos que envolvem a situação
que será estudada, para, posteriormente, com base nos dados encontrados, desenvolver
o respectivo estudo matemático.
A modelagem matemática pode e deve ser trabalhada em sala de aula com turmas
da educação básica, pois além de instigar os alunos a pesquisa e a aplicação de
conceitos matemáticos para a resolução de uma situação-problema, que pode ser tanto
da área da matemática, como da física, biologia, química, etc., abrindo caminho para a
prática da interdisciplinaridade, conforme afirma Bassanezi (2011, p.16):
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As vantagens do emprego da modelagem em termos de pesquisa podem
ser constatadas nos avanços obtidos em vários campos como a Física, a
Química, e Biologia e a Astrofísica entre outros. A modelagem pressupõe
multidisciplinaridade. E, nesse sentido, vai ao encontro das novas
tendências que apontam para a remoção de fronteiras entre as diversas
áreas de pesquisa.

Diante do fato de que a modelagem instiga a pesquisa em diferentes áreas, ela
também possibilita o trabalho conjunto de outras tendências da Educação Matemática. No
presente trabalho, foram abordadas juntamente com a modelagem matemática, a
etnomatemática e a utilização de tecnologias computacionais. Sobre a etnomatemática,
D’Ambrósio (1989), afirma,
A proposta de trabalho numa linha de etnomatemática tem como objetivo
primordial valorizar a matemática dos diferentes grupos culturais. Propõese uma maior valorização dos conceitos matemáticos informais
construídos pelos alunos através de suas experiências, fora do contexto da
escola. No processo de ensino propõe-se que a matemática,
informalmente construída, seja utilizada como ponto de partida para o
ensino formal. (D’AMBROSIO, 1989).

Ainda D’Ambrósio (1989), afirma sobre a utilização de recursos computacionais
que,
Acredita-se que metodologia de trabalho desta natureza tem o poder de
dar ao aluno a autoconfiança na sua capacidade de criar e fazer
matemática. Com essa abordagem a matemática deixa de ser um corpo
de conhecimentos prontos e simplesmente transmitidos aos alunos e
passa a ser algo em que o aluno faz parte integrante no processo de
construção de seus conceitos.

Partindo dessa ideia de utilizar problemas cotidianos como base para o ensino da
matemática, a modelagem pode dar melhor significado aos alunos sobre os reais motivos
pelos quais os mesmos estudam determinados conteúdos, justificativa essa que, na
muitas vezes, é utilizada para justificar a falta de interesse pelo assunto, sendo que, com
a aplicação da modelagem como metodologia, o professor permite que o seu aluno
construa seu conhecimento a partir da aplicação dos conceitos já conhecidos para a
solução do problema apresentado. Concordando com Búrigo e Maciel (2013), sob o ponto
de vista da modelagem matemática, o professor assume o efetivo papel de mediador do
conhecimento, possibilitando que o aluno desenvolva sua autonomia, ensinando-o a
pensar.
Devido ao fato de trabalhar com a pesquisa e o desenvolvimento de modelos
matemáticos, a modelagem permite ao aluno a participação do processo de pesquisa do
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desenvolvimento dos modelos matemáticos, o que pode despertar o interesse do aluno
tanto sobre a atividade de pesquisa, quanto com relação a aprendizagem de novos
conceitos matemáticos para o desenvolvimento dos modelos que venham a descrever os
fenômenos estudados. Dentre outras definições, conforme GESTAR II (2008), a
modelagem pode ser definida como:
[...] tradução de uma dada realidade num modelo matemático. Implica na
construção de uma outra realidade, essa abstrata, cujo modelo pode servir
de manipulação do aluno. De certa forma, agir sobre o modelo deve
significar agir sobre a realidade. O modelo se aproxima do ideal quanto
mais os resultados produzidos no modelo abstrato implicarem resultados
análogos na realidade.

Diante do exposto, partindo da ideia de se trabalhar com uma situação problema
que permitisse a construção de um modelo matemático que possa ser construído e
trabalhado na educação básica, ou seja, em turmas do ensino fundamental e médio,
desenvolveu-se e aplicou-se uma oficina sobre a construção de modelos matemáticos
utilizando-se como situação problema o estudo da engorda de tilápias e assim como as
relações matemáticas que envolvem essa produção, como o estudo sobre o custo total de
produção, lucro da produção, entre outras.
A escolha desse fenômeno deve-se ao fato de que na região da AMESC
(Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina) existem diversos
criadores de tilápias, fato esse que permite que a etnomatemática seja trabalhada
juntamente com a modelagem, permitindo que um estudo matemático seja realizado a
partir de um fenômeno cotidiano.
2 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da oficina aplicada, inicialmente foi realizada uma
pesquisa bibliográfica sobre modelagem matemática, assim como a pesquisa sobre uma
situação problema que fosse próxima ao cotidiano dos acadêmicos do Curso de
Licenciatura em Matemática do IFC – Câmpus Avançado Sombrio. O desenvolvimento
dessa oficina constitui parte dos resultados preliminares do projeto de pesquisa “A
Modelagem Matemática Aplicada ao Processo de Ensino-Aprendizagem de Conceitos
Matemáticos na Educação Básica”, desenvolvido pelo IFC e tendo o autor como bolsista.
Como situação-problema a ser explorada, escolheu-se a produção de tilápias em
tanques artificiais. Os dados utilizados para o desenvolvimento da atividade foram
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fornecidos pela Empresa de Pesquisa de Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) do
município de Camboriú – SC. Como os dados fornecidos davam conta apenas do
processo de engorda de espécimes criados em um tanque que cada continha 15 animais,
em um experimento realizado no período de 19/12/2008 a 19/06/2009, onde todas as
variáveis que influenciam no processo de crescimento e engorda das tilápias foram
desprezadas e o estudo abordado na oficina se limitaria a modelar a engorda dos animais
do tanque utilizando-se um modelo matemático de função quadrática, uma vez que esse
tipo de função é ensinado tanto no nono ano do ensino fundamental, quanto no primeiro
ano do ensino médio, assim como as relações de custo e lucro desse tipo de produção,
que constituem funções afins ou de primeiro grau, que também são trabalhadas em
ambas as séries.
Posteriormente a pesquisa teórica, iniciou-se a pesquisa sobre os recursos que
seriam utilizados, assim como o desenvolvimento da sequência didática que nortearia as
atividades a serem desenvolvidas na oficina. Para o desenvolvimento de parte da
modelagem foi escolhido software Microsoft Excel. Esse software seria utilizado para
plotar os dados fornecidos na sequência didática referentes ao peso dos indivíduos. Com
a finalização da sequência didática, desenvolveu-se a oficina com os acadêmicos do
curso de Licenciatura em Matemática do IFC – Campus Avançado Sombrio.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A oficina foi aplicada a 16 (dezesseis) acadêmicos da disciplina de Estágio
Supervisionado em Matemática III, do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto
Federal Catarinense – Câmpus Avançado Sombrio.
Inicialmente, foi apresentada a tabela desenvolvida pela EPAGRI do município de
Camboriu, onde foram registrados os pesos de todos os indivíduos criados no tanque
analisado (Tabela 1).
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Tabela 1 – Registros de Peso dos Indivíduos Pesquisados.
19/12/2008 19/01/2009 19/02/2009 19/03/2009 22/04/2009 19/05/2009 19/06/2009
2,30
86,00
145,50
286,40
309,00
456,00
700,00
2,50
60,90
116,50
293,90
256,00
381,00
618,00
2,40
92,00
171,00
230,90
405,00
509,00
478,00
3,61
65,80
186,30
185,30
387,00
388,00
670,00
2,50
56,40
171,80
264,00
276,00
383,00
469,00
3,90
78,80
148,50
177,30
389,00
503,00
489,00
3,30
53,40
116,30
232,70
384,00
475,00
708,00
3,50
53,30
189,20
204,50
333,00
440,00
589,00
3,50
70,60
117,60
269,70
309,80
339,00
410,00
2,50
52,70
128,00
192,80
318,00
381,00
529,00
3,20
50,60
147,40
184,60
384,00
379,00
582,00
3,60
52,10
98,60
230,00
413,00
398,00
659,00
3,00
39,80
109,60
240,40
321,00
387,00
678,00
3,50
63,10
143,20
193,00
290,00
382,00
489,00
4,50
57,00
130,50
295,30
332,00
480,00
692,00
Fonte: EPAGRI –SC

Com o objetivo de diminuir o erro do cálculo da média de peso em cada período,
calculou-se a média ajustada de cada período e posteriormente a média final, a partir da
média ajustada (Tab. 2).
Tabela 2 – Médias ajustadas e final de peso dos espécimes.
Média Ajustada (a cada três
indivíduos, agrupados
sequencialmente)

Média Final

Data:
Data:
19/12/0 19/01/
8
09
2,4
79,64
3,34
67
3,43
59,1
3,1
51,8
3,67
53,3
62,16
3,188
8

Data:
Data:
19/02/0 19/03/0
9
9
144,34 270,4
170,37 208,87
147,64 235,64
124,67 202,47
127,77 242,9
122,95 232,05
8
6

Data:
19/04/
2009
323,34
250,67
342
371,76
314,34
340,40
4

Data:
Data:
19/05/0 19/06/0
9
9
448,67 598,67
424,67 542,67
418
569
386
590
416,37 619,67
419,342 584,002

Fonte: EPAGRI –SC

Para construir o modelo matemático, foram utilizados os pesos referentes às datas
de 19/12/2008; 19/02/2009; 19/04/2009 e 19/06/2009. Como essas datas marcam
respectivamente a pesagem inicial, a pesagem após 2 meses do inicio do experimento, a
pesagem após 4 meses e a pesagem após seis meses a partir do experimento,
respectivamente, pode-se transcrever essas informações conforme coordenadas
cartesianas, representadas pela tabela abaixo:
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Tabela 3 - Coordenadas Utilizadas para a Construção da Função de Segundo Grau
Estudada.
T

0

2

4

6

P

3,188

122,928

340,404

584,002

A partir dos dados da tabela 03, com o auxílio do software Microsoft Excel, plotouse o gráfico de dispersão dos dados, onde, por meio da ferramenta linha de tendência,
entrou-se os coeficientes da função quadrática (Fig. 1).
Figura 1 - Gráfico desenvolvido a partir dos dados da tabela 03 trabalhado na oficina.

Com a finalização da construção do gráfico, verificou – se a qualidade da função
encontrada, explorando suas características. Ao longo desse processo, foram exploradas
outras funções, de grau maior, onde se verificou que, essas funções descrevem melhor os
dados apresentados.
Em um terceiro momento, foram discutidas deduzidas as funções matemáticas que
descrevem as relações de custo e benefício referente à criação de tilápias em tanques
artificiais, sendo elas funções como a preço de venda em função do custo, a função
receita e a função custo total de produção, sendo que, as formas de modelar essas
funções foram debatidas entre os participantes da oficina, enriquecendo assim, a troca de
informações entre os indivíduos.
Com a conclusão da oficina, uma avaliação de cunho qualitativa foi realizada
juntamente com os participantes, onde se constatou que a oficina contribuiu para a
formação dos participantes pelo fato de abordar a modelagem de uma situação real,
assim como a utilização de recursos computacionais no processo de ensino da
matemática.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a aplicação da oficina e da análise da avaliação realizada com os acadêmicos
participantes, verificou-se que, de modo inicial, o projeto de pesquisa está alcançando
seus objetivos, uma vez que a oficina propiciou a exploração e estudo matemático de uma
situação problema real, com a utilização de recursos computacionais e um estudo
etnomatemático acerca do assunto.
O desenvolvimento e aplicação da oficina identificou também pontos positivos e
negativos do desenvolvimento desse tipo de atividade em sala de aula, assim como
contribuiu para o aprimoramento da sequência didática apresentada e o desenvolvimento
das demais atividades que serão desenvolvidas ao longo da pesquisa. O projeto de
pesquisa encontra-se em um estágio inicial, de pesquisa teórica, contudo, nas próximas
etapas da mesma, mais oficinas serão desenvolvidas, porém, estas serão focadas a
educação básica e posteriormente, a formação de professores, objetivando contribuir com
o Curso de Licenciatura em Matemática do IFC – Campus Sombrio, tanto no âmbito
científico, quanto no formativo.
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USO DA PLANILHA ELETRÔNICA COMO FERRAMENTA NA AVALIAÇÃO
DE DISCIPLINAS NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
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¹Instituto Federal Catarinense – Câmpus Avançado Sombrio / e-mail: paganijunior@hotmail.com
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Resumo: A tecnologia está cada vez mais presente em nosso cotidiano, a escola por sua vez, não pode
fechar seus olhos para os avanços científicos e tecnológicos que permeiam todas as atividades da
sociedade. Neste contexto, este artigo relata de maneira reflexiva, uma experiência realizada com aplicação
de planilhas eletrônicas como ferramenta auxiliar no processo de avaliação das microaulas, macroaulas e
oficinas apresentadas na disciplina de Estágio Supervisionado III e IV e Laboratório de Prática de ensinoaprendizagem II do curso de Licenciatura em Matemática, no Instituto Federal Catarinense – Campus
Avançado de Sombrio. São apontados dados relativos ao uso das tecnologias na educação, discutindo
perspectivas e desafios essenciais a esta utilização. A prática docente é considerada como elemento
norteador deste processo, partindo-se do pressuposto que as tecnologias da informação por si só não
conferem nenhuma alteração nos cenários encontrados em sala de aula, e isto só é possível com uma
concepção e proposta pedagógica adequada. Nas atividades de avaliação, as planilhas eletrônicas
constituíram-se de uma ferramenta auxiliar no cálculo de notas nas apresentações de microaulas,
macroaulas e oficinas que ocorreram das disciplinas compartilhadas acima. Cada avaliação se constitui de
um conjunto de critérios, cuja operacionalização ficou mais simplificada com a aplicação das planilhas. O
objetivo foi ilustrar a importância das tecnologias da informação disponíveis para utilização em sala de aula
pelo professor como ferramenta para o processo pedagógico.
Palavras-chave: Planilha Eletrônica. Ferramenta. Avaliação. Estágio. Prática de ensino.

1 INTRODUÇÃO

A importância deste estudo se justifica pelas possíveis aplicações das planilhas
eletrônicas para proporcionar a otimização de dados e informações de forma a facilitar
seu tratamento. Vários autores contribuíram com a inserção das tecnologias da
informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem, entre eles, cita-se
Basso (2003); Borba (2001); Valente (2002); e Oliveira (2006).
Durante as atividades planejadas para serem desenvolvidas nas disciplinas de
Estágio Supervisionado em Matemática III e IV e Laboratório de Prática de EnsinoAprendizagem II, situa-se a discussão sobre o processo avaliativo, bem como o conjunto
de critérios que deveriam compor o instrumento de avaliação para a apresentação das
microaulas, macroaulas e oficinas apresentadas nestas disciplinas. Como o processo
avaliativo foi planejado para ser executado de forma participativa com os alunos, em que
todos deveriam avaliar a apresentação do colega de classe, então, apresentou-se a
proposta de elaboração de uma planilha eletrônica para se efetivar este processo, bem
como simplificar o recolhimento de notas e elaboração da média a partir da seguinte
problemática:Como as planilhas eletrônicas podem auxiliar no processo de avaliação da
apresentação das microaulas, macroaulas e oficinas nas disciplinas de Estágio
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Supervisionado III e IV e Laboratório de Prática de Ensino-Aprendizagem II do curso de
Licenciatura em Matemática?
Para responder a problemática proposta de maneira geral é importante conhecer
as potencialidades das planilhas eletrônicas na elaboração de instrumentos de avaliação
da apresentação das, macroaulas e oficinas nas disciplinas de Estágio Supervisionado III
e IV e Laboratório de Prática de Ensino-Aprendizagem II do curso superior de Licenciatura
em Matemática. Especificamente destacam-se: Discutir o uso de planilhas de cálculo no
processo de avaliação; Elaborar uma planilha de cálculo a partir de um conjunto de
critérios de avaliação para aplicar nas disciplinas do curso de Licenciatura em
Matemática; Aplicar e avaliar a utilização das planilhas eletrônicas no cálculo de médias
nas disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As tecnologias da informação e comunicação podem ser descritas como a
aplicação de recursos tecnológicos diversos em prol do desenvolvimento educacional e
da facilidade ao acesso à informação.
Chamamos Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) aos
procedimentos, métodos e equipamentos para processar informação e
comunicar que surgiram no contexto da Revolução Informática, Revolução
Telemática ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidos gradualmente
desde a segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos
90 do mesmo século. Estas tecnologias agilizaram e tornaram menos
palpável o conteúdo da comunicação, por meio da digitalização e da
comunicação em redes para a captação, transmissão e distribuição das
informações, que podem assumir a forma de texto, imagem estática, vídeo
ou som. Considera-se que o advento destas novas tecnologias e a forma
como foram utilizadas por governos, empresas, indivíduos e sectores
sociais possibilitaram o surgimento da Sociedade da Informação. (RAMOS,
2008, p.5).

Assim, as Tecnologias Educacionais não se constituem mais em uma novidade no
ambiente educacional, elas estão inseridas em inúmeras atividades como recurso
pedagógico, na forma de softwares, quadros eletrônicos, equipamentos em sala de aula,
vídeos educacionais entre outros.
Segundo Prior (2011), atualmente são diversas as tecnologias que auxiliam os
conteúdos educacionais, e como toda aplicação pedagógica, o acompanhamento
profissional é indispensável. Entende-se que a tecnologia facilita o processo de ensino,
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mas não desconsidera o importante papel do educador no planejamento e execução
neste processo Planilhas de Cálculo no Processo de Ensino-Aprendizagem
Falar sobre o uso da Informática na Educação, em particular, na Educação
Matemática, não é apenas fazer uma análise de onde se pretende introduzir o uso de
novas tecnologias em atividades de ensino, mas, identificar temas a partir do qual é
possível extrair subsídios para a compreensão da relação que envolve a Educação
Matemática e as TICs.
Mas qual seria o verdadeiro papel das TICs nas atividades de ensino? Várias
respostas surgem a esta interrogação, uma vez que as aplicações de recursos
tecnológicos são variadas e devem se adequar ao tema estudado, a criatividade do
professor com software disponível é fundamental para o processo de ensino. Para
atender a esta questão de pesquisa o artigo esta baseado em um estudo de caso, onde
“[...] o pesquisador não está interessado em generalizar os dados obtidos, mas em
aprofundar as nuanças, buscando descrever mais profundamente a constituição
intrínseca daquilo que está pesquisando.” (RAUEN, 2012, p. 87).
Quanto ao método a pesquisa se caracteriza como experimental, pois é um
processo sistemático para a construção do conhecimento humano, gerando novos
conhecimentos, podendo desenvolver ou ampliar o conhecimento pré-existente. Para Gil
(2008, p. 8) a pesquisa experimental “[...] determina um objeto de estudo, selecionam
algumas variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, onde se define as formas de
controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto.”
3.1 Uso da planilha eletrônica como ficha de avaliação: um estudo de caso
A necessidade de construção da planilha como instrumento de avaliação surgiu no
ano de 2013-1 na disciplina de Estágio Supervisionado III e IV compartilhado com a
disciplina de Laboratório de Prática de Ensino-Aprendizagem II do curso de Licenciatura
em Matemática. Entre as atividades planejadas para as disciplinas de Estágio e
Laboratório de Prática de ensino-aprendizagem II está à elaboração e apresentação de
microaulas, macroaulas e oficinas, cujo tema é sorteado no primeiro dia de aula. Como
neste período os alunos também devem exercer a responsabilidade de avaliar juntamente
com o professor regente da disciplina as apresentações de todos os demais colegas da
turma, a fim de exercitar a atividade de avaliação por meio da utilização de critérios
avaliativos.
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Considerando que o instrumento de avaliação proposto para as microaulas,
macroaulas e oficinas envolvem inúmeros critérios relacionados com o planejamento das
apresentações, assim, o método de avaliação acabou por tornar-se complexo, segundo
os alunos do curso de licenciatura em Matemática, e ao mesmo tempo trabalhoso para
ser realizado manualmente com o intuito de compor a média final com todas as notas da
turma.
Assim, nasce a ideia de transformar a ficha de avaliação em uma planilha
eletrônica, onde todos os alunos poderiam utilizar a mesma para o recolhimento de notas
e de uma forma individual, sigilosa e rápida. A partir desta etapa iniciou-se a construção
da planilha eletrônica avaliativa das atividades de apresentação das microaulas,
macroaulas e oficinas conforme segue cada etapa.
3.1.1 A construção da planilha
Em primeiro momento foi desenvolvida uma tabela com os nomes dos alunos
participantes das disciplinas, identificação do avaliador, campo para o recolhimento das
notas, e um campo chamado média. Neste campo, seria visualizada a média entre as
notas dos critérios observados no aluno regente da microaula, macroaulas e oficina. Após
ser desenvolvida, a planilha foi apresentada para a classe e uma simulação foi realizada
na disciplina de Estágio Supervisionado. Durante este primeiro teste surge a necessidade
de agrupar as notas para logo após, realizar o cálculo das médias.
Para que a planilha efetue o cálculo das médias é necessário a identificação do
avaliador e em seguida realizar o preenchimento das notas a partir do conjunto de
critérios estabelecidos para a avaliação das apresentações (Fig. 1)
Figura 1 - Tela avaliação do Professor, primeira versão da planilha.
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O preenchimento das notas permitiu a simulação em sala de aula onde os
alunos e a professora da disciplina sugeriram, a partir da experiência, algumas
modificações que foram consideradas pertinentes (Fig. 2 e 3).
Figura 2 - Tela Avaliação do Professor, segunda versão da planilha.

Figura 3: Tela Justificativa.

Entre as alterações na primeira versão, foram solicitados também os campos:
média mínima de justificativa e o campo para justificativas, e a descrição ao que se refere
a cada nota atribuída ao aluno avaliado. A apresentação dos critérios de avaliação situase na parte inferior da tabela. Ao finalizar a elaboração da planilha, a partir da avaliação
dos colegas da turma e da professora, observou-se que a planilha ficou mais funcional no
processo avaliativo.
Dentre os itens de segurança, destaca-se que a planilha não permitia ao aluno sua
própria avaliação, ou seja, ao preencher o campo de identificação do avaliador,
automaticamente a planilha não permitia realizar o cálculo da média de sua avaliação,
mesmo que o aluno lhe atribuísse notas estas não seriam computadas.
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A planilha desenvolvida para a utilização do professor regente da disciplina
apresentava os mesmos critérios da planilha entregue aos alunos da disciplina, porém foi
acrescido à aba, recolhimento de médias e a aba, média geral. As médias na planilha do
professor regente eram calculadas de forma diferente ao cálculo que a tabela dos alunos
apresentava, pois permitia recolher todas as notas dos alunos e efetuar a média de cada
um. Assim à medida que os alunos enviavam a tabela por e-mail, a professora poderia
recolher as médias e arquivá-las em uma só planilha, formando assim um banco de dados
com todas as notas da turma. Esta aba foi desenvolvida para calcular a média final dos
alunos que constitui a nota a ser registrada referente ao item avaliado.

3.1.2 O funcionamento da planilha eletrônica
A utilização da planilha pelos alunos e professora estava previsto para uso sempre
no final de cada apresentação das microaulas, macroaulas e oficinas. O aluno regente era
avaliado pelos colegas e as notas eram atribuídas aos diferentes critérios observados e
constituintes da planilha. Após a atribuição das notas e de acordo com o critério
estabelecido, a média era apresentada ao usuário (Fig. 4).
Figura 4 – Tela Avaliação do Professor.

A janela da justificativa do processo avaliativo da planilha era utilizada pelo
avaliador quando a média atribuída ao aluno regente da microaula, macroaulas ou oficina
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resultasse em um valor abaixo da média estipulada na disciplina, neste caso a média
mínima era 7 (sete) (Fig. 5).
Figura 5 – Tela Justificativa para notas inferiores a sete.

A finalização do processo avaliativo com a utilização da planilha de cálculos
aconteceu com o envio das tabelas completas por e-mail para as professoras regentes
das disciplinas e uma cópia impressa da mesma. Isso isentaria a professora de possíveis
reclamações ou suspeita de alterações, quanto às notas entregues nas planilhas virtuais.
3.1.3 A planilha do professor regente da disciplina
A planilha desenvolvida para os professores regentes foi elaborada com a
finalidade de facilitar a realização do cálculo das médias dos alunos e seguia os mesmos
critérios, parâmetros e princípios da planilha entregue aos alunos das disciplinas, com a
aba avaliação do professor onde eram atribuídas as notas do aluno regente da microaula,
macroaulas ou oficina, a aba justificativa, onde eram justificadas as notas abaixo de sete.
Porém, a planilha apresentava alguns recursos adicionais, como a aba recolhimento de
médias e médias (Fig. 6).
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Figura 6 – Tela Avaliação do Professor. Planilha do Professor Regente.

Com as planilhas devidamente preenchidas pelos alunos de toda a classe, esta foi
encaminhada por e-mail aos professores regentes e o recolhimento das notas tornou-se
rápido e fácil efetuar a coleta, pois uma vez copiadas era somente armazenar as notas na
aba recolhimento de médias (Fig. 8).
Figura 8 – Tela Recolhimento de Médias.

O recolhimento das médias atribuídas exclui a avaliação do aluno apresentador da
microaula, macroaulas e oficinas, observa-se que o cruzamento da linha com a coluna
permanece vazio, ou seja, o aluno não obtém média mesmo se auto-avaliando.
Na aba correspondente às médias, a planilha foi programada para formar uma só
média da turma para um determinado aluno, ou seja, cruza a informação da aba
recolhimento de médias com a média da aba avaliação do professor. No entanto, o
cruzamento destas duas médias formará somente uma média, que por sua vez será a
média final conclusiva para registro no diário (Fig. 9).
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Figura 9 – Média Geral da planilha de cálculo.

Esta planilha não apresenta os nomes, a relação dos alunos participantes e as
notas constituem-se de valores fictícios, não apresentando assim qualquer relação com
as notas reais das apresentações nas disciplinas envolvidas. O autor em hipótese
algumas obteve acesso as notas das turmas envolvidas, uma vez a planilha executando
os cálculos dentro dos critérios e parâmetros estipulados pelos professores regentes das
disciplinas, foi apenas instruído como deveriam proceder com a planilha. Finalizado esta
etapa de apresentação da utilização da planilha de cálculo como ferramenta auxiliar no
processo avaliativo, no próximo capítulo apresenta-se as considerações finais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar este artigo referente à utilização das planilhas eletrônicas no processo
de avaliação no curso de Licenciatura de Matemática, nas disciplinas de Estágio
Supervisionado III e IV e Laboratório de Prática de Ensino-Aprendizagem II, pode-se
estabelecer algumas considerações em relação aos objetivos propostos e ao grupo de
alunos envolvidos na atividade. A proposta aqui descrita é apenas um recorte dentro de
todo universo de possibilidades que a inclusão das TICs na educação pode oferecer
quanto ao seu uso planejado em uma concepção
Retomando ao objetivo da pesquisa que se centra em discutir o uso de planilhas de
cálculo no processo de avaliação, pode-se concluir que, em relação ao grupo estudado,
foi possível aplicar as planilhas na elaboração do instrumento de avaliação a partir de um
conjunto de critérios estabelecidos pelo professor. Ao aplicar as planilhas eletrônicas no
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cálculo de médias nas disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática observou-se
que este é um importante recurso para compilar um conjunto de critérios de avaliação
num mesmo instrumento simultaneamente.
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Resumo: A indústria carbonífera, que por algum tempo foi “esquecida”, hoje é primordial para suprir a
demanda energética do país. Porém, sua maior utilização intensifica a poluição ambiental devido aos
resíduos envolvidos nos processos da cadeia de produção de energia, levando, por exemplo, à
contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos em consequência da drenagem ácida mineral. O presente
trabalho consiste no estudo do potencial de aplicação da casca de camarão como biomaterial para remoção
de metais e redução de acidez em águas impactadas pela drenagem ácida mineral. A casca de camarão é
rica em quitina, conhecida por suas propriedades adsorventes de metais, e em carbonato de cálcio, que
deve contribuir a diminuir a acidez das águas. O local escolhido para a realização do estudo foi o rio
Araranguá, situado na Bacia Carbonífera de Santa Catarina, ao sul do Estado. Uma quantidade de 2 g de
casca de camarão por litro de água do rio foi determinada como a mais adequada para o tratamento da
mesma. Ensaios cinéticos de adsorção dos metais foram efetuados, evidenciando a rapidez dos processos
de remoção e resultando una cinética de pseudo-primeira ordem para a remoção de alumínio e de pseudosegunda ordem para a remoção de ferro e manganês. As análises têm demonstrado que tanto o alumínio,
quanto o ferro e o manganês, assim como a acidez, podem ser removidos de forma eficaz e sustentável a
partir desta tecnologia, a qual usa um resíduo inicialmente sem valor, a casca de camarão, do qual Santa
Catarina é um grande produtor, para remover a poluição devastadora provocada pela drenagem ácida
mineral.
Palavras-Chave: Drenagem Ácida Mineral. Remoção de Metais. Remoção de Acidez. Adsorção. Casca de
Camarão.

1 INTRODUÇÃO
1.1 Apresentação
O Brasil encontra-se em um período de desenvolvimento econômico robusto e em
processo de mudanças na sua estrutura econômica e de produção de energia. Para
compor esse novo quadro, as fontes renováveis de energia, como a eólica e a solar têm
relevante importância para o desenvolvimento do sistema energético. Porém, o sistema
energético se mostrou inconfiável nos últimos anos, devido aos apagões e problemas de
planejamento. Assim, a segurança energética tem estado entre as prioridades das
agendas políticas dos países desenvolvidos e também tem ganhado papel de destaque
no debate nacional das economias emergentes.
A busca por confiabilidade do sistema energético alavancou a importância da
utilização do carvão, visto que este pode suprir a demanda necessária em momentos
críticos, como em períodos de seca no Brasil. Todavia, a utilização do carvão acarreta em
sérios danos ambientais, tal como a contaminação de corpos hídricos.
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Neste contexto, a drenagem ácida mineral (DAM) é um dos mais importantes
problemas da mineração a nível mundial, com elevado potencial de impacto negativo
sobre os cursos hídricos e vida aquática. No Brasil, a problemática da DAM é muito
sobressalente nas regiões produtoras de carvão localizadas majoritariamente no sul do
país, nos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
1.2 Justificativa
A utilização do carvão para fins energéticos se consolidou em meados do século
XVIII, principalmente em decorrência da Revolução Industrial, onde o carvão era a fonte
geradora de energia para máquinas e locomotivas (ZIMMERMANN et al., 2001).
Neste contexto, o carvão mineral possui atualmente ampla utilização no novo cenário
mundial, visto que proporciona estabilidade e segurança aos sistemas energéticos. Em
solo brasileiro, a maior parcela do carvão mineral está localizada nos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com 28,8 bilhões, 3,4 bilhões e 100 milhões de
toneladas respectivamente (CARRISO et al., 1995).
A respeito de Santa Catarina, a região sul é o local de aproveitamento do carvão
catarinense, sendo caracterizada como Bacia Carbonífera de Santa Catarina. A região
carbonífera está situada entre os paralelos 28°48’25” e 28°23’54” e entre os meridianos
49°33’38” e 49°15’11”, com extensão de 1.850 km2, abrangendo os municípios de
Orleãns, Lauro Müller, Criciúma, Siderópolis, Treviso, Urussanga, Forquilhinha, Içara,
Maracajá e Araranguá.
As atividades relacionadas ao carvão mineral trouxeram benefícios à região sul
catarinense, como o desenvolvimento de algumas cidades e aumento do número de
empregos. Porém, deve-se ressaltar que devido a esta atividade muitos problemas
ambientais surgiram. A drenagem ácida mineral (DAM) representa um dos principais
desafios para qualquer mineração envolvendo minerais sulfetados, em especial no que
tange a contaminação dos recursos hídricos. Os rios afetados por este tipo de
contaminação se caracterizam por sua elevada acidez, assim como pelo alto conteúdo em
sulfatos, ferro e outros metais pesados. O controle da DAM exige um conjunto de ações
que podem ser resumidas em três categorias: ações preventivas, de controle da migração
dos poluentes e de remediação (KONTOPOULOS, 1998).
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral
Verificar o potencial de utilização da casca de camarão como biomaterial para
remoção de metais e diminuição da acidez nas águas poluídas por drenagem ácida
mineral, com o intuito de utilizar a água para fins não potáveis.
1.3.2 Objetivos específicos
•

Caracterizar as águas do rio Araranguá, no que diz respeito à acidez e quantidade
de metais;

•

Encontrar as melhores condições físico-químicas de remoção da acidez e dos
metais via adsorção no biomaterial, por meio de testes nos que serão variados
parâmetros experimentais, tais como quantidade de biopolímero e tempo de
contato;

•

Determinar os modelos e os parâmetros cinéticos que regem os processos de
remoção dos metais via mecanismo de adsorção na casca de camarão.

2 METODOLOGIA
2.1 Material adsorvente
O material adsorvente utilizado para os ensaios foi casca de camarão, por possuir
quitina e carbonato de cálcio (CaCO3) em sua composição. Primeiramente, o material foi
lavado com água corrente, objetivando eliminar o máximo de matéria orgânica e
impurezas; então a casca de camarão foi colocada em uma estufa, aonde permaneceu
por 72 horas, a 100°C nas 48 horas iniciais e a 50°C nas últimas 24 horas. Por fim, a
casca foi pulverizada e peneirada para aumentar a superfície de contato durante o
processo de remoção de metais (NÚÑEZ-GÓMEZ, 2013, NÚÑEZ-GÓMEZ et al., 2013).
2.2 Período de coleta e ponto amostral
As coletas de água do rio Araranguá foram realizadas em diferentes épocas do
ano, iniciando-se em agosto de 2013. Foi eleito um ponto para coleta na latitude de 28°92’ e longitude de -49°48’.
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2.3 Experimentos de remediação
Foram realizados diversos ensaios, embasados na metodologia desenvolvida
previamente pelo grupo de pesquisa, para analisar a influência da quantidade de
biomaterial por volume de água, bem como do pH e do tempo de contato no processo de
remediação (NÚÑEZ-GÓMEZ, 2013, NÚÑEZ-GÓMEZ et al., 2013).
As quantidades utilizadas para os ensaios iniciais foram de 1 e 2 gramas de casca
de camarão por litro de água impactada. O processo de remediação foi repetido diversas
vezes com diferentes tempos de contato, entre um intervalo de 5 minutos a 3 horas. O
conteúdo de água mais casca foi agitado em agitadores eletromagnéticos com rotação de
aproximadamente 200 rpm e temperatura de 24°C. Após o período de agitação as
amostras foram filtradas e, posteriormente, foram medidos os pHs finais e as
concentrações totais de metais (alumínio, ferro e manganês) para cada uma das
soluções. As concentrações dos íons metálicos foram determinadas mediante
espectroscopia VIS em um espectrofotômetro HACH DR/4000U com kits da marca Hach,
seguindo os métodos Aluminom, 1,10 Phenanthroline e Periodate Oxidation para a
determinação de alumínio, ferro e manganês, respectivamente (APHA, 2005).
2.4 Cinética do processo de sorção
O conhecimento da cinética do processo de sorção é importante, pois fornece
informações valiosas quanto ao mecanismo desse processo, além de indicar a velocidade
de sorção que, no processo de tratamento de um efluente, irá determinar o tempo de
residência do sorvato na interface solução/material sorvente. Portanto, é importante ser
capaz de prever a velocidade com que um sorvato é removido da solução, de modo a
desenvolver e dimensionar sistemas de sorção apropriados para a remediação de
efluentes (MCKAYY et. al., 1999).
Vários modelos matemáticos têm sido testados para analisar a cinética do
processo de sorção na quitina e seus derivados; entre eles, os mais utilizados e os que
melhor se adéquam aos dados experimentais são os modelos de pseudo-primeira ordem
de Lagergren, de pseudo-segunda ordem de Ho e Mckay, de difusão intrapartícula e a
Equação de Elovich (TSENGY et. al., 2001).
Desta forma, em base à literatura, para identificar o mecanismo cinético que rege o
processo, examinaram-se os modelos de pseudo-primeira ordem (Eq. 1) e pseudo343
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segunda ordem (Eq. 2), que permitiram analisar a conveniência com os dados
experimentais da cinética de sorção para o Fe, Al e Mn na casca de camarão.

(1)

Eq. 1

Onde k1 é a constante de adsorção de primeira ordem (min-1), qe e qt são as quantidades
adsorvidas (mg g-1) no equilíbrio e no tempo t (min), respectivamente

(2)

Eq. 2

onde k2 é a constante de adsorção de segunda ordem (g mg-1 min-1), qe e qt são as
quantidades adsorvidas (mg g-1) no equilíbrio e no tempo t (min), respectivamente.
A velocidade de adsorção inicial (mg g-1 min-1) para uma cinética de pseudosegunda ordem pode ser calculada pela Equação 3:
(3)

Eq. 3

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização das águas do rio Araranguá
As análises de diferentes amostras de água ao longo de um ano de pesquisa
(Agosto 2013 a Julho de 2014) demonstraram uma grande variação da concentração dos
metais contidos na água (Al, Fe e Mn), e esta variação está relacionada com a atividade
carbonífera e a pluviometria, entre outros fatores. Observou-se que o Fe é o metal que
apresentou a maior variação de concentração durante o período de coleta dentre os
metais analisados.
O presente estudo foi efetuado com a água coletada no dia 24 de Junho de 2014. A
partir dos resultados analíticos obtidos pôde-se afirmar que a água do rio Araranguá sofre
com a drenagem ácida mineral proveniente da atividade mineradora, fator que torna o pH
baixo e que provoca níveis elevados de metais (Tab. 1).
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Tabela 1 – Caracterização das águas do rio Araranguá.
Data da coleta

pH

Alumínio
(mg/L)

Ferro
(mg/L)

Manganês
(mg/L)

08/11/2013

4,32

2,1

0,60

0,40

21/11/2013

5,60

0,16

0,12

0,40

16/05/2014

4,72

0,65

0,12

0,33

24/06/2014

4,85

0,75

0,69

0,31

3.2 Verificação de pH pós-tratamento
Foram efetuados ensaios preliminares para analisar a variação de pH durante o
tratamento com o biomaterial (Tab. 2).
Tabela 2 – pH após o tratamento de uma hora com casca de camarão
Amostra

pH Inicial

pH pós-tratamento com casca
de camarão
1g.L

24/06/2014

4,85

-1

6,50

2g.L

-1

6,75

Observou-se um significante incremento de pH. Isto se deve a que casca de
camarão possui carbonato de cálcio (CaCO3) que eleva a alcalinidade, segundo se
verifica na literatura (ZHOU et al., 2004).
3.3 Remoção de metais e cinética de adsorção
Segundo os resultados do estudo preliminar da Tabela 3, fica evidente que o teor
de dois gramas de biomaterial por litro d’água é mais eficaz na remoção do ferro e
manganês. Porém, esta quantidade dificulta a análise cinética, pois remove praticamente
todo o metal presente na água em pouco tempo. Desta forma, para obter um estudo
minucioso do mecanismo de remoção durante o decorrer do tempo, utilizou-se o teor de
um grama por litro para as determinações cinéticas.
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Tabela 3 – Metais presentes na água após tratamento de uma hora.
Quantidade de
casca (g/L)

Aluminio
(mg/L)

Ferro (mg/L)

Manganês
(mg/L)

1

0,05

0,47

0,23

2

0,05

0,04

0,1

Os ensaios cinéticos foram efetuados durante três horas, medindo-se as
concentrações remanescentes de metais em diferentes tempos durante esse período. De
forma geral, e a partir da Figura 1, observa-se que o alumínio é removido de forma mais
rápida e eficaz, enquanto que o ferro e o manganês têm maiores dificuldades, porém o
ferro apresenta valores finais bem abaixo dos iniciais enquanto que a remoção de Mn foi a
mais baixa. A curva de remoção do ferro ao longo do tratamento indica que até o tempo
de 60 minutos, momento em que houve uma queda brusca, o processo de remoção é
devido a um mecanismo de adsorção e, em seguida, a um mecanismo de precipitação
como hidróxido, devido à elevação do pH. Para o alumínio, a curva se desenvolveu da
maneira típica de um processo de adsorção.
Para a verificação do mecanismo cinético que rege o processo de adsorção dos
metais pela casca de camarão, os dados cinéticos foram checados pela construção de
gráficos lineares de log (qe-qt) versus t e (t/qt) versus t, para os modelos de pseudo
primeira-ordem e pseudo segunda-ordem, respectivamente, representados nas Figuras 3
e 4. Destaca-se, porém, que para o Al, Fe e Mn os modelos cinéticos de adsorção foram
aplicados unicamente para os dados obtidos até t=90, t=60 e t=120 minutos
respectivamente, devido, principalmente, a que após esse tempo, acredita-se que
interferem no processo outros mecanismos diferentes da sorção, como a precipitação
como hidróxido devida à elevação do pH, pelo que se os dados fossem analisados em
conjunto poder-se-ia mascarar a realidade do processo estudado para a casca de
camarão.
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Concentração de metais
(mg/L)

Figura 1 – Concentração de metais durante o período de tratamento.

Al

Fe

Tempo de contato biopolímero/água (min)

Figura 2 – Cinéticas de Pseudo-primeira ordem para Al (a), Mn (b), Fe (c).

Cabe destacar que, em função dos valores de R2 (Tab. 4), os dados experimentais
da remoção de alumínio ajustam-se melhor ao modelo de pesudo-primeira ordem,
indicativo de um processo de sorção física, enquanto que os das remoções de ferro e
manganês ajustam-se melhor ao modelo de pseudo-segunda ordem, indicativo de
processo de quimiossorção.
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Figura 3 – Cinéticas de Pseudo-segunda ordem para Al (a), Mn (b), Fe (c)

Tabela 4 – Cinética de sorção.
ALUMÍNIO

FERRO

MANGANÊS

Pseudo primeira ordem

2

R

-1

K1 (L min )
-1

qe calc. (mg*g )

log(qe-qt)= -0,0158t - 0,2335

log(qe-qt)= -0,0214t - 0,697

log(qe-qt)=-0,0052t - 0,9102

0,971

0,903

0,933

0,036

0,049

0,012

0,58

0,20

0,12

Pseudo segunda ordem
t/qt=44,266t - 643,59

t/qt =2,1233t - 2,7683

t/qt=4,7051t - 15,739

0,765

0,998

0,995

2,26*10

0,47

0,21

-1

2,29

1,63

1,44

-1

1,55*10

0,36

6,35*10

2

R

-1

qe calc. (mg*g )
K2 [g (mg*min )]
h [mg (g*min) ]

-2

-3

-2

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em vista dos resultados apresentados pode-se concluir que a casca de camarão
age de maneira eficiente no que diz respeito à diminuição da acidez e à remoção de
metais presentes em águas impactadas pela drenagem ácida mineral. Os resultados
obtidos foram extremamente positivos, pois em apenas 60 minutos de tratamento foi
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possível remover virtualmente todo o alumínio presente na água e grande parte do ferro e
manganês. A remoção dos metais ocorre inicialmente via adsorção na casca de camarão,
até que o pH da água atinja o pH de precipitação dos hidróxidos metálicos. Foi possível
concluir que o alumínio se adéqua a uma cinética de adsorção de pseudo-primeira ordem,
enquanto que o ferro e o manganês são caracterizados por uma cinética de pseudosegunda ordem. Vale ressaltar o caráter sustentável do tratamento proposto, que utiliza a
casca de camarão (resíduo da indústria pesqueira) como agente de remediação,
agregando assim valor ao biomaterial.
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CULTIVO DE MICROALGAS Choricystis sp. VISANDO À PRODUÇÃO DE BIODIESEL
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Resumo: Os biocombustíveis são fontes energéticas importantes para o desenvolvimento sustentável da
sociedade, pois são derivados de recursos orgânicos renováveis que auxiliam na redução dos gases
agravadores do efeito estufa. O biodiesel consiste em um destes biocombustíveis, podendo ser obtido a
partir de óleos vegetais, microalgas, gordura animal ou óleo de cozinha usado. O cultivo de microalgas
tornou-se atualmente uma alternativa promissora para a produção de biodiesel, pois determinadas espécies
contêm elevados teores lipídicos e possuem rápido crescimento em relação a outras plantas oleaginosas.
Desta forma, a espécie de microalga Choricystis sp. foi cultivada no Laboratório de Cultivo de Algas (LCA)
da Universidade Federal de Santa Catarina, visando a obtenção de biomassa de microalgas para a
produção de biodiesel, através das fases de cultivo inicial, intermediário e massivo. Foram utilizados meios
de enriquecimento para o crescimento das microalgas, sendo que para as microalgas dulcícolas foi
empregado o meio de cultura W.C e para as microalgas marinhas foi empregado o meio de cultura F/2, com
ou sem silicato, os quais foram preparados e esterilizados seguindo procedimentos básicos no próprio LCA,
para que pudessem ser utilizados nos cultivos. Após o cultivo massivo ser finalizado, a biomassa de
microalgas foi floculada e separada do meio de cultura através da técnica de centrifugação, sendo logo em
seguida secada e armazenada em um refrigerador do laboratório em seguida. Entretanto, a obtenção de
biomassa de microalgas foi dificultada devido à morte das culturas antes de alcançar o cultivo massivo,
interrompendo e inviabilizando o processo de produção energética. Por fim, a extração dos lipídios contidos
na biomassa de microalgas cultivada foi realizada por instituições nacionais de pesquisa, parceiras do LCA,
as quais estudam o potencial biotecnológico das microalgas e produzem a partir deste material o biodiesel,
um combustível de caráter promissor, alternativo e renovável.
Palavras-Chave: Microalgas. Biomassa. Biodiesel.

1 INTRODUÇÃO
A utilização intensa dos combustíveis fósseis ao longo dos últimos séculos vem
causando danos irreversíveis para o meio ambiente e para toda a sociedade, já que os
combustíveis derivados do petróleo têm sido a principal fonte de energia mundial.
Problemas como as mudanças climáticas e o esgotamento de recursos naturais são
consequências do uso incessante desses combustíveis (BERMANN, 2008). Logo, neste
contexto, torna-se importante a busca por novas alternativas no âmbito de fontes
energéticas, como, por exemplo, os combustíveis renováveis ou, mais especificamente,
os biocombustíveis.
Os biocombustíveis são fontes energéticas importantes para o desenvolvimento
sustentável da sociedade, pois são derivados de recursos orgânicos renováveis,
podendo-se citar dentre os mesmos o álcool etanol, a biomassa e o biodiesel. Os
biocombustíveis estão associados a vantagens ambientais por permitirem a redução das
emissões de gases poluentes, os mesmos que agravam o efeito estufa (CARDOSO,
2008). O biodiesel consiste em um destes biocombustíveis, o qual é derivado de fontes
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renováveis como óleos vegetais, microalgas, gordura animal ou óleo de cozinha usado
(RAMOS et al., 2003).
Na busca de fontes alternativas para fornecer energia mais limpa, foi visto que a
produção de biodiesel a partir de microalgas torna-se viável graças ao grande potencial
oferecido pelas mesmas como fonte energética (ANTUNES, 2010). As microalgas surgem
como uma alternativa promissora para a próxima geração de biocombustíveis e, em
particular, para a produção de biodiesel, uma vez que elas têm a capacidade de duplicar
sua biomassa várias vezes por dia e produzir pelo menos 15 vezes mais óleo por hectare
do que as culturas alimentares concorrentes (DOMINGOS, 2008).
Atualmente, o cultivo de microalgas para produção de biodiesel está se tornando
viável devido ao crescente número de pesquisas na área e também às diversas
vantagens decorrentes dessa produção, como o rápido crescimento das microalgas
(dobra sua biomassa em 24 horas); sua elevada produtividade (rendimento por hectare);
seu alto teor lipídico; seu cultivo em diversos meios (marinho, salobro, doce e residual);
sua assimilação de quantidades significativas de dióxido de carbono; e, por fim, sua
grande variedade de alternativas energéticas (biodiesel, bioetanol, hidrogênio, metano,
biomassa para combustão e gaseificação, e outras variantes de hidrocarbonetos)
(CHISTI, 2007).
Porém, a produção de biodiesel depende da quantidade de lipídios extraídos da
biomassa de microalgas, necessitando assim de espécies com alta produção lipídica. É
necessário, então, determinar as condições ambientais que maximizem a produção de
biomassa, para que ocorra essa alta produção lipídica, além da escolha de espécies de
alto teor lipídico. A escolha das espécies é feita a partir de um banco de cepas, no qual é
necessário fazer manutenção para que haja sempre uma forma de recuperação de
alguma espécie, as quais já possuem o teor lipídico pré-determinado.
Após a escolha das espécies a serem cultivadas, os meios de cultivo devem ser
preparados para iniciar a produção de biomassa de microalgas e, posteriormente, separar
a mesma das culturas desenvolvidas em larga escala, passando antes pelo cultivo inicial
e intermediário. Essa evolução de cultivos se dá através de repicagens, que consistem na
transferência periódica de parte das microalgas para um novo frasco, sendo necessárias
também na manutenção do banco de cepas. Por fim, se faz necessária a determinação do
peso seco da biomassa de microalgas, para que se possa determinar a quantidade de
lipídios que podem ser extraídos para a produção de biodiesel.
Em vista disto, o cultivo de microalgas de variadas espécies deve ser realizado
para que, posteriormente, possam ser realizadas análises que indicarão o potencial
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biotecnológico das mesmas, isto é, a quantidade de lipídios, e as condições ambientais
que maximizem a produção de biomassa contendo elevado teor de lipídios, confirmando
então que o biodiesel obtido a partir de microalgas é uma fonte alternativa e sustentável
aos recursos fósseis e esgotáveis. Portanto, este trabalho irá descrever as atividades
desenvolvidas no Laboratório de Cultivo de Algas da Universidade Federal de Santa
Catarina, visando então à colaboração no desenvolvimento do processo de produção
energética a partir da biomassa de microalgas.
2 METODOLOGIA
Para o cultivo das microalgas foi necessário o preparo de meios de cultura, os
quais consistem em conjuntos de nutrientes necessários para que ocorra a multiplicação
ou manutenção dos microrganismos, e podem ser utilizados para o crescimento dos
mesmos, devendo conter todos os nutrientes necessários para que sejam sintetizadas
novas estruturas celulares. Porém, antes dos meios de cultura serem utilizados, os
mesmos devem ser esterilizados, para que estejam isentos de qualquer organismo vivo,
através de métodos que variam conforme as características do meio.
De acordo com o estado físico, os meios de cultura têm usos específicos e devem
ser acondicionados de forma apropriada, sendo que estes meios podem ser líquidos,
sólidos ou semi-sólidos. Os meios semi-sólidos diferem dos meios líquidos no
acondicionamento dos mesmos, já que os meios líquidos são acondicionados em tubos
ou frascos na posição vertical, enquanto os meios semi-sólidos, devido ao seu aspecto
gelatinoso (presença de gelatina ou de ágar – polissacarídeo extraído de algas), são
acondicionados em tubos ou frascos na posição horizontal, ou em placas de Petri de vidro
ou descartáveis.
Os meios de cultura devem ser utilizados de acordo com os objetivos do
experimento, sendo que eles podem ser de diversos tipos. Um deles é o meio de
enriquecimento, o qual é utilizado quando se quer promover o crescimento de um
determinado microrganismo e/ou inibir o crescimento de outros. Para o crescimento dos
microrganismos de interesse do trabalho, isto é, das microalgas, o meio de
enriquecimento empregado foi o meio W.C, meio de cultura utilizado no crescimento de
microalgas dulcícolas (GUILLARD e LORENZEN, 1972). Para a preparação deste meio,
foram utilizados 1000 mL de água doce, 1 mL de MgCl2, 1 mL de K2HPO4, 1 mL de
CaCl2.2H2O, 1 mL de NaHCO3, 1 mL NaNO3, 1 mL de solução de vitaminas e 1 mL de
FeCl3/EDTA/H3B + metais traços.
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Para cultivar um microrganismo é necessário um meio de cultura esterilizado
(isento de formas vivas), ao que se adiciona uma pequena quantidade de material
contendo células vivas dos microrganismos (inóculo), que, neste caso, consistem em
espécies de microalgas. Os meios de cultura utilizados no cultivo de microalgas foram
preparados no Laboratório de Cultivo de Algas (LCA) da Universidade Federal de Santa
Catarina e posteriormente esterilizados por autoclavagem ou por sistema de filtração de
membrana seguindo procedimentos básicos. Após a esterilização e consequente
inoculação, o meio de cultura é incubado (acondicionado) por tempo determinado, sob
condições apropriadas de oxigenação, temperatura, fotoperíodo, etc. Durante esta
incubação ocorre a multiplicação do microrganismo, dando origem a uma cultura. Para
isso, é necessário um banco de inóculos, isto é, de cepas, aumentando assim a
variabilidade de culturas.
A espécie utilizada no trabalho visando a determinação do potencial biotecnológico
das microalgas para a produção de biodiesel foi a Choricystis sp., que possui como
vantagem um alto teor lipídico e como desvantagem dificuldades de adaptação a um
grande volume de cultivo. A produção de biomassa de microalgas é realizada através das
etapas de cultivo inicial, intermediário e massivo, os quais serão detalhados a seguir.
Porém, o processo inicia na sala de cepas, onde são inoculadas e incubadas as espécies
de microalgas de interesse, transformando-as em culturas de microalgas. Estas culturas
saem desta sala em frascos de 500 mL, com 450 mL de cultura, transferindo-as para o
cultivo inicial. As fases dos cultivos foram alcançadas através de repicagens, que
consistem na transferência periódica de parte das microalgas para um novo frasco, sendo
o método mais utilizado para a manutenção ou produção de culturas e que pode ser
visualizado na Figura 1.
Figura 1 – Repicagens de cultivos de microalgas: a) Sala de cepas e b) Cultivo inicial
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O cultivo inicial consiste na repicagem dos frascos obtidos da sala de cepas,
possuindo quatro passos durante o processo. O primeiro passo consiste na repicagem do
frasco de 500 mL para um frasco de 500 mL (300 mL de meio + 150 mL de cultura) e
outro de 1000 mL (500 mL de meio + 300 mL de cultura). O segundo passo consiste na
repicagem do frasco de 1000 mL (800 mL de cultura) para dois frascos de 1000 mL (500
mL de meio + 400 mL de cultura). O terceiro passo consiste na repicagem do primeiro
frasco de 1000 mL para um frasco de 2000 mL. Por último, o quarto passo consiste na
repicagem do segundo frasco de 1000 mL para outro frasco de 2000 mL (900 mL de meio
+ 900 mL de cultura).
Após o crescimento das culturas repicadas no cultivo inicial, as quais ficaram
dispostas em prateleiras com sistemas de iluminação e aeração, elas passaram
novamente por repicagens, seguindo para o cultivo intermediário através de dois passos.
O primeiro passo consiste na repicagem de um frasco de 2000 mL (1800 mL de cultura)
para dois de 2000 mL (900 mL de meio + 900 mL de cultura). Já o segundo passo
consiste na repicagem de outro frasco de 2000 mL para um frasco de 5000 mL (3000 mL
de meio + 1800 mL de cultura). Após o crescimento das culturas repicadas, as quais
foram aeradas e iluminadas para melhorar a eficiência do crescimento, os frascos de
5000 mL foram diretamente para o cultivo intermediário. Estas repicagens foram
realizadas na sala de cultivo inicial, utilizando também técnicas de esterilização, como a
flambagem dos frascos de meios e culturas, com o auxílio de um fluxo de ar.
O meio de cultura no cultivo intermediário foi diferenciado, já que este necessita de
maior volume de meio, logo necessitando de mais nutrientes. Primeiramente, a água
utilizada no preparo do meio era água clorada, não utilizando a mesma por um dia, sendo
que, passado este dia, era verificado com o auxílio de uma solução e um medidor a
quantidade de cloro contido na água, que deveria estar com níveis baixos para não
prejudicar a cultura que seria colocada neste meio. O cultivo intermediário começava com
a repicagem dos frascos de 5000 mL para galões de água de 20 L, que eram reutilizados
neste cultivo, contendo a água e nutrientes que eram adicionados depois da água ser
clorada. Após o crescimento da cultura, que era acondicionada em bancadas recebendo
também aeração e iluminação, a mesma foi repicada para tanques de 100 L e 200 L,
reservando-os durante o amadurecimento e crescimento das microalgas, as quais foram
encaminhadas novamente para a repicagem, porém, desta vez, para o cultivo massivo.
O cultivo massivo foi realizado em uma estufa, construída em alvenaria com telhas
transparentes, constituída por oito tanques de fibras com capacidade de 3000 L cada,
com sistema de iluminação, aeração e fornecimento de água doce e salgada. Para entrar
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nas salas de cultivo intermediário e massivo era indispensável a utilização de botas de
plástico, as quais deveriam ser lavadas no pés-dilúvio a fim de não contaminar o cultivo
com outras espécies de microalgas e bactérias. Após este procedimento, a repicagem do
cultivo intermediário para o massivo podia iniciar, sendo que a cultura de 200 L foi levada
para os tanques de cultivo massivo através de uma bomba de água, a qual foi lavada
anteriormente. A água do cultivo massivo, no qual utilizavam 400 L, também era clorada e
colocada em repouso por um dia, sendo que após este tempo os nutrientes e a cultura
eram adicionados aos tanques, além do fornecimento de luz e do uso das mangueiras de
aeração.
Após a finalização do cultivo massivo, a biomassa de microalgas foi separada do
meio de cultura. Já que não há um método padrão para a coleta e separação das
microalgas, elas foram separadas do meio líquido por centrifugação, sendo que a
floculação e a flotação podem ser usadas como métodos coadjuvantes. Desta forma, as
culturas foram floculadas para auxiliar no processo de separação. A escolha do método é
baseada nas características da microalga em questão, no tipo de cultivo e no uso da
biomassa, entre outros aspectos. Para a separação da biomassa do meio foi utilizada a
técnica de centrifugação, a qual tem sido aplicada com sucesso para a separação das
células de microalgas por ser bastante eficiente. Porém, ela apresenta algumas
desvantagens, como o envolvimento das células a elevadas forças gravitacionais e de
cisalhamento, que podem danificar a estrutura celular. A centrífuga utilizada no processo
pode ser vista na Figura 2, juntamente com a biomassa de microalgas já centrifugada e
armazenada em um refrigerador.
Figura 2 – Equipamentos de separação e armazenamento do LCA a) Centrífuga
separadora e b) Refrigerador de armazenamento da biomassa de microalgas

Após a separação da biomassa de microalgas do meio de cultura, o peso seco da
biomassa de microalgas pode ser determinado. Esse processo, se corretamente
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executado, consiste em um procedimento básico de medida de massa, servindo como
referência na padronização de outros métodos. O processo consiste na centrifugação de
determinada quantidade de biomassa de microalgas para que o sedimento obtido,
colocado em um recipiente apropriado previamente tarado, possa ser secado na estufa
até o peso constante. O peso constante final será o peso seco determinado para a
quantidade de biomassa de microalgas centrifugada inicialmente. Deste modo, pode-se
definir posteriormente o teor de lipídios da cultura de biomassa de microalgas produzida,
após a extração dos mesmos, processo que é realizado por parceiros do LCA, instituições
nacionais de pesquisa que estudam o potencial biotecnológico desse material e produzem
o biodiesel a partir do mesmo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção de biomassa de microalgas foi realizada visando à obtenção de
biodiesel, cujo resultado pode ser visto na Figura 3. Porém, na maioria dos cultivos
realizados, houve a morte da cultura durante o cultivo massivo, interrompendo esse
processo de produção energética. Isso ocorreu devido à dificuldade da microalga
Choricystis sp. de adaptar-se à grandes volumes de cultivo e à condições irregulares,
como o fornecimento de luz e a contaminação por outros microrganismos, já que os
tanques de cultivo massivo são abertos. Desta forma, os nutrientes utilizados para cultivar
as microalgas foram desperdiçados, encarecendo e inviabilizando o processo.
Figura 3 – Produção de biomassa de microalgas: a) Cultivo inicial, b) e c) Cultivo
intermediário e d) Cultivo massivo
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Além disso, a produção e obtenção de biomassa de microalgas ainda não são
suficientes para a extração de lipídios e consequente síntese de biodiesel, já que a
quantidade de peso seco obtida é baixa em relação à quantidade de óleo necessária para
a produção de biodiesel ser viável. Desta forma, o que compensa atualmente é a
utilização da matéria-prima das microalgas e seus inúmeros compostos bioativos de
interesse, nas indústrias farmacêutica, química, alimentícia e de cosméticos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cultivo de microalgas deve continuar sendo pesquisado, a fim de determinar as
melhores

condições

para

o

aumento

da

quantidade

de

biomassa

obtida

e,

consequentemente, do biodiesel produzido, além do aumento da viabilidade do processo,
que atualmente é encarecido devido à utilização dos nutrientes. Uma alternativa a este
procedimento seria a utilização de águas residuárias de estações de tratamento de
efluentes, as quais contêm ainda, mesmo depois de tratadas, diversos nutrientes, os
quais podem ser utilizados no cultivo de microalgas visando à produção de biodiesel,
viabilizando desta forma este procedimento.
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Resumo: Os biocombustíveis são fontes energéticas importantes para o desenvolvimento sustentável da
sociedade, pois são derivados de recursos orgânicos renováveis que auxiliam na redução dos gases
agravadores do efeito estufa. O bio-hidrogênio consiste em um destes biocombustíveis, podendo ser obtido
por meio de processos fermentativos realizados por microrganismos. A produção biológica de hidrogênio a
partir da bactéria Clostridium acetobutylicum foi realizada através de atividades como o preparo do inoculo a
partir de uma cepa da bactéria Clostridium acetobutylicum e do meio de cultura YPD, utilizando glicose
como substrato; a montagem dos biorreatores, a partir do meio de cultura CGM modificado, e do sistema de
determinação do volume de hidrogênio produzido; e o acompanhamento da produção de gás a partir desse
sistema. Os dados obtidos dos quatro ensaios realizados no sistema de determinação do volume de
hidrogênio produzido foram tratados, obtendo o volume de hidrogênio e a razão molar de hidrogênio e
glicose fornecida, analisando por fim os resultados. Além disso, uma coloração de Gram foi feita para
realizar uma observação microscópica e poder diferenciar através das cores os microrganismos presentes
nas amostras do inoculo preparado da bactéria Clostridium acetobutylicum, e dos biorreatores montados.
Desta forma, pode-se confirmar uma grande contaminação nos biorreatores montados, o que influenciou na
produção biológica de hidrogênio, já que os outros microrganismos competiram pelos nutrientes fornecidos
para a bactéria de interesse, confirmando a dificuldade encontrada ao trabalhar com culturas isoladas.
Mesmo com as dificuldades de produção enfrentadas, foi possível obter o hidrogênio, o qual consiste em
uma fonte de energia considerada limpa e renovável, já que o uso desse biocombustível não gera gases
agravadores do efeito estufa, contribuindo desta forma para o desenvolvimento sustentável da sociedade.
Palavras-Chave: Hidrogênio. Clostridium acetobutylicum. Glicose.

1 INTRODUÇÃO
A utilização intensa dos combustíveis fósseis ao longo dos últimos séculos vem
causando danos irreversíveis no meio ambiente e em toda a sociedade, já que os
combustíveis derivados do petróleo têm sido a principal fonte de energia mundial.
Problemas como as mudanças climáticas e o esgotamento de recursos naturais são
consequências do uso incessante desses combustíveis, tornando importante a busca por
novas alternativas no âmbito de fontes energéticas, isto é, por combustíveis renováveis e,
mais especificamente, pelos biocombustíveis (BERMANN, 2008).
Os biocombustíveis são fontes energéticas importantes para o desenvolvimento
sustentável da sociedade, pois são derivados de recursos orgânicos renováveis e estão
associados a vantagens ambientais por permitirem a redução das emissões de gases
poluentes, podendo-se citar dentre os mesmos o bioetanol, o biodiesel, o biogás, o bioóleo e o bio-hidrogênio (CARDOSO, 2008).
O bio-hidrogênio compreende um destes biocombustíveis, o qual é derivado de
processos biológicos controlados por organismos fotossintetizantes ou fermentativos e
operados a temperatura e pressão ambientes, requerendo menores quantidades de
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energia quando comparados aos processos termoquímicos e eletroquímicos para
obtenção do hidrogênio, os quais não são sustentáveis ambientalmente. Além disso, uma
particularidade interessante do hidrogênio é o seu alto poder calorífico, que, a 25ºC e 1
atm, é em média 130,9 kJ/g, em comparação com o poder calorífico da gasolina, o qual é
em média 46 kJ/g, comprovando seu grande potencial energético (LAMAISON, 2009).
A produção biológica de hidrogênio pode ser dividida em dois processos mais
comuns: fotofermentação e fermentação. A produção a partir deste último processo
apresenta a vantagem de ter alta velocidade de produção em relação às bactérias
fotossintéticas ou algas, ocorrendo devido alguns microrganismos heterotróficos,
anaeróbios facultativos, que, quando crescem em condições anaeróbias (meio sem
oxigênio), são capazes de promover a oxidação de compostos orgânicos (AMORIM,
2009). Os carboidratos são os substratos preferidos para a produção de hidrogênio por
fermentação, sendo a glicose e a sacarose os substratos mais estudados para esta
produção. A glicose (C6H12O6), obtida a partir da degradação de polissacarídeos, como
amido e celulose, rende 4 moles de gás hidrogênio por mol, quando o ácido acético
(CH3COOH) é o subproduto da fermentação (LAMAISON, 2009).
Diferentes espécies microbianas podem participar na produção biológica de
hidrogênio, tais como as cianobactérias, as bactérias fotossintetizantes e as bactérias
fermentadoras. Dentre as bactérias fermentadoras destacam-se Enterobacter aerogenes,
Clostridium acetobutylicum, Clostridium butyricum, C. pasteurianum, Desulfovibrio
vulgaris, Citrobacter intermedius e Escherichia coli (HAWKES et al., 2002). Estudos na
literatura mostram que os microrganismos do gênero Clostridium são os principais
responsáveis pela produção de H2 no processo de fermentação anaeróbia (SÁ, 2011).
Em vista disto, a produção biológica de hidrogênio foi realizada no Laboratório de
Bioquímica e Biologia Molecular do Campus Universitário de Araranguá da Universidade
Federal de Santa Catarina com a finalidade de obter uma fonte de energia renovável e
limpa, já que a combustão direta desse biocombustível produz uma quantidade
significativa de energia e libera apenas água (SÁ, 2011), alcançando assim a proteção
dos recursos naturais e do meio ambiente em geral.
2 METODOLOGIA
O substrato empregado na produção biológica de hidrogênio foi a glicose
sintetizada, fonte de hidrogênio e carbono obtidos através do processo fermentativo. Já o
microrganismo empregado no processo de produção biológica de hidrogênio foi a bactéria
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Clostridium acetobutylicum, sendo comumente encontrada no solo e requerendo
condições anaeróbicas para sua multiplicação e crescimento. Esta bactéria é mesofílica,
crescendo bem em temperaturas entre 10 e 65ºC, e sacarolítica, ou seja, capaz de
degradar açúcares, sendo ainda Gram-positiva no seu desenvolvimento precoce e Gramnegativa com a maturação da cultura e forma de bastonete já conhecidas (GUTIERREZ &
MADDOX, 1987). Além disso, possui um metabolismo fermentativo complexo, porém,
quando o substrato utilizado é somente a glicose, na ausência de oxigênio, os produtos
obtidos são apenas dióxido de carbono e hidrogênio, além do ácido acético ou do ácido
butírico (subprodutos da fermentação) (CAPPELLETTI, 2009).
Para a reativação da cepa de bactéria Clostridium acetobutylicum, foi empregado o
meio de cultivo YPD (Yeast Extract/Peptone/Dextrose) descrito na Tabela 01, a fim de
proporcionar nutrientes necessários para que os microrganismos possam se multiplicar.
Os componentes foram adicionados em um béquer com 400 mL de água, cujo conteúdo
foi agitado até obter uma mistura homogênea e dividido igualmente em dois frascos.
Tabela 1 – Composição do meio de cultivo YPD
Componentes

Quantidade para 1 L

Quantidade para 0,4 L

Glicose anidra

20 g

8g

Peptona

20 g

8g

Extrato de levedura

10 g
Fonte: CAPPELLETTI (2009).

4g

Anteriormente a esterilização, foi adicionada tampas de cerâmica, com duas
aberturas cada, nos frascos contendo meio de cultura, acoplando um filtro a uma das
aberturas de cada tampa. Em seguida, os frascos com os meios preparados foram
colocados em uma autoclave pré-aquecida, esterilizando-os durante 15 minutos. Após o
desligamento e consequente resfriamento da autoclave, os frascos foram retirados e
transportados para o borbulhamento de nitrogênio no meio através dos filtros já
acoplados, borbulhando o gás nos frascos durante 10 minutos cada. Este nitrogênio,
obtido de um cilindro com gás nitrogênio pressurizado, desloca o oxigênio do meio,
propiciando um ambiente anaeróbio para a posterior multiplicação das bactérias.
Em um ambiente desinfectado pela luz ultravioleta germicida de um filtro de ar, a
bactéria Clostridium acetobutylicum foi retirada de uma cepa mantida em um refrigerador
do laboratório, transferindo 5 mL para cada um dos frascos com meio de cultura, os quais
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foram mantidos durante 5 minutos, juntos com os equipamentos utilizados na inoculação,
no filtro de ar ligado para a inativação ou redução do número de outros microrganismos
presentes no meio.
Os dois frascos de meio de cultura inoculados foram colocados em um banho de
aquecimento, já que elas se desenvolvem melhor em ambientes razoavelmente quentes,
deixando-as em um ambiente com temperatura de mais ou menos 37ºC, para que as
mesmas reativassem e crescessem no meio preparado. Após o período de reativação, foi
constatado, aparentemente, que no primeiro frasco as bactérias não se multiplicaram, ao
contrário do segundo frasco, cujo crescimento das mesmas tornou o meio turvo, porém
mantendo a coloração alaranjada do meio de cultura.
Para dar prosseguimento ao processo de produção biológica de hidrogênio, um
meio sintético de cultivo específico para bactérias do gênero Clostridium foi preparado,
utilizando o meio de cultivo CGM (Clostridum Growth Medium) modificado, cuja
composição pode ser vista na Tabela 2. Este meio foi utilizado com o objetivo de criar um
ambiente em que as bactérias produzam hidrogênio realizando o processo fermentativo,
degradando desta forma a glicose e obtendo energia para o crescimento e multiplicação
da população, além da consequente produção de dióxido de carbono.
Tabela 2 – Composição do meio de cultivo CGM modificado
Reagentes

Quantidade para 1 L

Quantidade para 0,4 L

2g

0,8 g

K2HPO4

2,4 g

0,96 g

KH2PO4

1,8 g

0,72 g

Na2HPO4

0,6 g

0,24 g

MgSO4

0,1 g

0,04 g

(NH4)2SO4

Fonte: CAPPELLETTI (2009).

Os componentes do meio CGM foram adicionados a 350 mL de água em um
béquer, cujo conteúdo foi misturado até a homogeneidade. Em seguida, o pH do meio foi
determinado com um pHmetro digital, no qual o pH lido foi de 6.7. Entretanto, o ideal seria
um pH igual a 7, já que com um pH muito baixo a bactéria não se multiplica
adequadamente. Após a determinação do pH, o conteúdo do béquer foi dividido em dois
frascos de 250 mL com 175 mL de meio de cultura em cada. Além do meio CGM
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modificado, também foi preparado um meio com 20 g de glicose em 100 mL de água, os
quais foram esterilizados na autoclave durante 15 minutos.
Foram montados dois biorreatores com o objetivo de criar diferentes ambientes
favoráveis à fermentação e consequente produção de hidrogênio pelas bactérias
reativadas. O primeiro biorreator foi montado primeiramente utilizando 175 mL do meio
CGM modificado preparado, adicionados a 50 mL de meio contendo glicose em um frasco
de 250 mL, previamente esterilizados na autoclave, inoculando seguidamente, às
09h00min do dia 04/06/2014, 5 mL de cultura reativada neste meio, em um filtro de ar.
Após a inoculação, o biorreator foi fechado com uma tampa de cerâmica com duas
aberturas, utilizando uma delas para o borbulhamento de nitrogênio durante 15 minutos,
sendo levado em seguida para o banho de aquecimento, promovendo desta forma uma
incubação anaeróbia. O mesmo procedimento de borbulhamento de nitrogênio e
incubação foi fornecido após a inoculação para o segundo biorreator, o qual foi montado,
às 09h00min do dia 10/06/2014, utilizando 175 mL de meio de cultura preparado, 25 mL
de meio contendo glicose e 25 mL do conteúdo do primeiro biorreator em um frasco de
250 mL, facilitando desta forma o processo fermentativo das bactérias, pois parte delas foi
retirada de um ambiente em que já estavam adaptadas.
Após a montagem dos biorreatores, um sistema de determinação do volume de
hidrogênio produzido foi montado devido à necessidade da quantificação deste
biocombustível produzido pelas bactérias reativadas, utilizando como modelo o gasômetro
de frasco invertido que pode ser visto na Figura 1 a seguir (LAMAISON, 2009).
Figura 1 – Gasômetro do tipo frasco invertido

Fonte: LAMAISON (2009).

Desta forma, os biorreatores foram utilizados como fontes de produção de
hidrogênio (ponto 1). O gás produzido no biorreator entra no sistema pelo ponto 1,
passando pelo ponto 2 (frasco 2, de segurança), que tem o objetivo de proteger o reator
364

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

de possíveis vazamentos de NaOH do ponto 3 (frasco 3, de Duran invertido). Após passar
pelo frasco 2, o hidrogênio produzido é borbulhado pelo frasco 3, contendo 500 mL de
NaOH, sendo que, nesta etapa, o CO2 presente no gás produzido no frasco 1 reage com a
solução de NaOH, formando carbonato de sódio e água, restando apenas hidrogênio, que
fica retido na parte superior do frasco 3. À medida que o hidrogênio vai sendo acumulado
no sistema, o mesmo desloca um volume de NaOH para o frasco 4, uma proveta de
coleta de 100 mL. Desta forma, a medida do volume de hidrogênio está relacionada com
a diferença do volume de NaOH no frasco 4 coletor no início e no final do período de
ensaios. O sistema completo para a produção e determinação do volume de hidrogênio
produzido pode ser visto na Figura 2.
Figura 2 – Sistema de produção e determinação do volume de hidrogênio

Após a realização dos ensaios para produção de hidrogênio utilizando o sistema
montado, os dados obtidos puderam ser utilizados para a determinação do volume do
hidrogênio produzido. Com o auxílio da proveta graduada de coleta (frasco 4), em
determinados períodos de tempo, o volume de NaOH foi quantificado experimentalmente,
representando a produção de hidrogênio, cujo volume pode ser calculado pela Equação 1
a seguir:
. .

.

." !

! ."

(1)

A partir dos resultados obtidos pela Eq. 1, também se pode calcular
estequiometricamente o rendimento molar de hidrogênio produzido e a razão molar de
hidrogênio por mol de glicose, determinando desta forma o rendimento do processo de
fermentação. Para isso, se faz necessário o cálculo de glicose utilizada em cada
biorreator, sendo que no primeiro foram utilizadas 10 g ou 0,0555 mol de glicose e no
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segundo 6,09 g ou 0,0338 mol de glicose. O rendimento molar de hidrogênio produzido
pode ser obtido através da Equação 2 descrita a seguir.
#.

$. %. &

(2)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve quatro ensaios de produção de hidrogênio a partir da bactéria Clostridium
acetobutylicum. O primeiro ensaio, realizado no dia 04/06/14, foi de teste do sistema de
determinação do volume de hidrogênio produzido, adicionando na posição do frasco 1 o
primeiro biorreator montado. O sistema foi alocado em uma bancada, mantendo o
biorreator no banho de aquecimento e o frasco 3 em posição invertida, com o auxílio de
um suporte universal e de uma garra. Porém, houve falhas no primeiro ensaio devido a
vazamentos de hidróxido de sódio (NaOH) do frasco 3 do sistema de determinação,
sendo necessário a modificação da tampa deste frasco, vedando mais a suas aberturas
para impedir a entrada de ar, fechando assim o sistema corretamente.
O sistema foi montado novamente e verificado às 15h30min do dia 04/06/2014,
iniciando desta forma o segundo ensaio de produção de hidrogênio. Neste mesmo dia,
porém às 16h30min, 4 mL de NaOH foram deslocados do frasco 3 através da ação da
pressão do gás hidrogênio produzido no biorreator, isto é, no frasco 1. Porém, em
seguida, houve problemas no mesmo, voltando NaOH para o frasco 2 de segurança.
Desta forma, o monitoramento foi paralisado.
No dia 10/06/2014 o sistema de determinação de volume de hidrogênio produzido
foi desmontado, preenchendo o volume no frasco 3 e esvaziando o frasco 4 com NaOH
deslocado durante os ensaios. Após este procedimento, o segundo biorreator preparado
foi utilizado para montar novamente o sistema, borbulhando nitrogênio durante 15 minutos
no meio de cultura, com o objetivo de iniciar o terceiro ensaio de produção de hidrogênio.
Desta forma, foi quantificado neste dia que apenas 5 mL de NaOH haviam sido
deslocados do frasco 3 no período de 18 horas. Já no dia 13/06/14, o sistema foi
novamente desmontado, realizando o mesmo procedimento anterior, para que o quarto e
último ensaio de produção de hidrogênio pudesse ser realizado. Neste dia foi quantificado
que 80 mL de NaOH foram deslocados do frasco 3 no período de 24 horas.
A duração de cada ensaio foi diferente, sendo necessária uma normalização do
tempo em que determinado volume de NaOH foi deslocado, tomando como base 1 hora
de monitoramento de produção de hidrogênio. Desta forma, para o ensaio 2, foi mantido o
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volume de 4 mL em 1 hora de experimento. Já para o ensaio 3, o volume deslocado em 1
hora foi de 0,277 mL (5 mL em 18 horas), sendo que para o ensaio 4 o volume deslocado
em 1 hora foi de 3,33 mL (80 mL em 24 horas). A pressão atmosférica foi considerada 1
atm, a aceleração da gravidade 9,8 m/s², a diferença de altura foi considerada 0 entre os
frascos 3 e 4 e a densidade de NaOH utilizada foi de 2,13 g/cm³. Além disso, as
temperaturas dos experimentos dos ensaios 2, 3 e 4 foram, respectivamente, 37ºC,
37,2ºC e 36,9ºC, sendo que a temperatura padrão na CNTP é de 273 K. Para o cálculo
estequiométrico do rendimento molar do hidrogênio, a constante dos gases ideais
utilizada foi de 0,082 atm.L/mol e a temperatura foi a experimental. Os resultados obtidos
na produção de hidrogênio nos ensaios 2, 3 e 4, utilizando diferentes biorreatores, foram
reunidos na Tabela 3 a seguir.
Tabela 3 – Valores da produção de hidrogênio de diferentes biorreatores e ensaios
Ensaios

Biorreator

Glicose
inicial
(mol)

Hidrogênio
produzido
(mol)

Volume de H2
produzido (mL)

Razão molar
(mol H2/mol
gli)

2

Primeiro

0,0555

0,138

3,52

2,49

0,0338

0,0096

0,24

0,28

0,0338

0,115

2,93

3,40

3
Segundo
4

Também foi realizada uma análise microscópica em amostras do frasco com a
cultura de Clostridium acetobutylicum reativada e dos biorreatores montados, para a
certificação de cultura isolada ou contaminada. As características morfológicas dos
microrganismos presentes nos ensaios de produção de hidrogênio foram observadas
através de microscopia óptica com objetiva de imersão a óleo. Para que as amostras
ficassem visíveis, a Coloração de Gram foi empregada, a qual consiste em uma técnica
de coloração para diferenciação de microrganismos através das cores, para serem
observados em microscópio óptico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997). Após os
microrganismos serem tratados com diferentes corantes, os mesmos adquirem cores
diferenciadas, sendo classificados em Gram-positivos os que colorem roxos e Gramnegativos os que colorem vermelhos, devido às diferenças da estrutura das paredes
bacterianas.
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Em uma lâmina com superfície dividida, as amostras foram depositadas e secas
por ordem de cultura: cultura reativada - Amostra 1, primeiro biorreator - Amostra 2 e
segundo biorreator - Amostra 3. Para a Amostra 1, foi observado microrganismos em
forma de bastonetes rosados (bacilos), isto é, Gram-negativos, confirmando a presença
de bactérias Clostridium acetobutylicum em uma cultura madura. Já para a Amostra 2, foi
observada muita contaminação por bactérias esféricas, isoladas (cocos) ou em grupos
irregulares (estafilococos), com coloração roxa Gram-positivos, e poucas bactérias
Clostridium acetobutylicum. Por fim, para a Amostra 3, foi observado poucos
microrganismos, com predominância de outras bactérias filamentosas e fungos
contaminadores. As observações das amostras na lâmina, realizadas no microscópio
óptico, podem ser vistas na Figura 03 a seguir.
Figura 3 – Observações em microscopia óptica: a) Amostra 1, b) Amostra 2 e c) Amostra 3

Desta forma, pode-se constatar que houve muita contaminação por outros
microrganismos, que acabaram competindo com as bactérias produtoras de H2 pelos
nutrientes do meio, diminuindo a multiplicação e o crescimento das mesmas, e,
consequentemente, o volume de hidrogênio produzido, que pode ser comprovado através
dos resultados obtidos no tratamento dos dados. Porém, obtiveram-se altas razões
molares na conversão de glicose em hidrogênio através do processo fermentativo da
cultura de Clostridium acetobutylicum, podendo constatar que, se não houvesse
competição pelos nutrientes em virtude da contaminação nos biorreatores montados, o
rendimento na produção de hidrogênio seria muito maior. Entretanto, as razões molares
obtidas não estão de acordo com a literatura, com exceção do ensaio 3, levantando a
suspeita de vazamentos no sistema de determinação de hidrogênio produzido, no qual
poderia entrar ar e influenciar nos resultados alcançados. A contaminação pode ter
ocorrido devido à falta de esterilização do sistema completo de determinação de
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hidrogênio produzido (vedação do sistema não suportaria o calor na autoclave),
inviabilizando desta forma a produção biológica de hidrogênio a partir de culturas
isoladas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo de produção biológica de hidrogênio a partir da bactéria Clostridium
acetobutylicum foi atingido, apesar dos problemas ocorridos, como o vazamento do
primeiro ensaio realizado e a contaminação do sistema de determinação do volume de
hidrogênio produzido. Este último problema geralmente ocorre devido à dificuldade de
trabalhar com culturas isoladas, ao contrário das culturas mistas, que já são habituadas a
competir pelos nutrientes do meio de cultura preparado. Desta forma, se o objetivo é
ampliar a escala laboratorial para uma escala piloto, a cultura mista deve ser considerada,
originadas, por exemplo, de efluentes agroindustriais, a fim de aumentar o volume de
hidrogênio produzido e, consequentemente, a viabilidade do processo. Portanto, mesmo
com as dificuldades de produção enfrentadas, foi possível obter o hidrogênio, através das
bactérias e dos meios de cultura, o qual consiste em uma fonte de energia considerada
limpa e renovável, já que o uso deste biocombustível não gera gases agravadores do
efeito estufa, contribuindo desta forma para o desenvolvimento sustentável da sociedade.
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Resumo: A governança dos recursos hídricos tem se modificado em muitos países nos últimos anos,
ganhando um formato mais descentralizado. Mas essa tarefa também busca que, de alguma forma, todos
se sintam agentes responsáveis e busquem através do processo de inovação a transformação social, a
partir do ato de empreender e inovar, deixando de ser de responsabilidade apenas das empresas, indústrias
ou negócios. Assim, o objetivo do presente trabalho foi descrever como ocorre a gestão e o
empreendedorismo social no comitê de bacia do rio Araranguá no Estado de Santa Catarina. Como
metodologia utilizou-se de caráter descritivo, exploratório e qualitativo utilizando a pesquisa primária,
através de instrumentos de pesquisa estruturados com os indicadores a serem avaliados em uma escala
Likert. Foram enviados 96 questionários, porém apenas 07 retornaram respondidos. Como resultado
observa-se ainda uma resistência em responder pesquisas e, que os membros do comitê se sentem com
facilidade para trabalhar em equipe e lidar com a diversidade. No que tange ao entendimento deles
referente ao aprendizado acreditam que as interações e trabalho em grupo são as formas maiores de se
aprender com o processo de governança.
Palavras-Chave: Governança de recursos naturais. Água. Empreendedorismo.

1 INTRODUÇÃO
A água é um elemento essencial à vida que, embora seja um bem durável dotado
de valor econômico, a sua qualidade é questionável, portanto e sua gestão deve priorizar
atender às necessidades básicas dos seres humanos (BRASIL, 1997). Uma das
necessidades é a produção de alimentos, o que ressalta a importância dos agentes
envolvidos no campo dos agronegócios como componentes na gestão desse recurso
natural. A água que apresenta potencial de uso é denominada recurso hídrico, por estar
associada a atividades humanas das quais se destacam a agricultura, a indústria, a
recreação, e o abastecimento humano e ambiental. A necessidade de equilibrar as
demandas com a oferta de água em quantidade e qualidade adequadas determina a
existência de um processo de gestão para este recurso natural.
O caráter de governança dos recursos hídricos tem se modificado em muitos
países nos últimos anos, ganhando um formato mais descentralizado. Assim, a tomada de
decisão na gestão da água tende a ser mais participativa, principalmente nas questões
urgentes relacionadas à escassez deste recurso natural, onde a quantidade de agentes
envolvidos é múltipla e os interesses são diversos. As decisões, por sua vez, buscam
atender um maior número de interesses de acordo com as demandas existentes, e para
isso, a estrutura de governança deve desempenhar um papel deliberativo com
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envolvimento efetivo não só dos stakeholders13, mas da comunidade em geral
(WATANABE et al., 2012).
Na gestão dos recursos naturais, o envolvimento dos órgãos públicos em conjunto
com os stakeholders é cada vez mais reconhecido como uma forma possível de busca de
crescimento das comunidades. Em especial, na gestão dos recursos hídricos, as
questões técnicas são bastante específicas e os agentes sociais se defrontam com a
necessidade de desenvolver ações coletivas, nas quais o pensamento sistêmico permeia
todas as ações buscando denominadores comuns por meio de construções proveitosas
em várias escalas que variam do nível local ao regional (ENGRI; PINFIELD, 1999).
No Brasil, os agentes sociais se articulam em Comitês de Gerenciamento de
Bacias Hidrográficas, previstos na Constituição Federal e também nas leis estaduais.
Assim, o cenário institucional é formado pela atuação do Estado, responsável legal pelas
águas, em interação com representações das organizações privadas e da sociedade civil
organizada. As ações diretivas da Lei Federal no. 9.433, de janeiro de 1997, denominada
‘Lei das Águas’, já foram traçadas de forma a apresentar um envolvimento dos interesses
dos grupos em Bacias Hidrográficas (MMA, 2004). Inserido neste contexto, o presente
estudo tem como finalidade descrever como ocorre a gestão e o empreendedorismo
social no comitê de bacia do rio Araranguá no Estado de Santa Catarina.
2 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
As decisões de uma maneira geral podem ser tomadas de forma individual ou em
consenso com um grupo. Dependendo do grau de complexidade e das pessoas
envolvidas, uma decisão pode respeitar ou não as diferenças intra ou inter grupais. Outra
característica da gestão é que ela muda ao longo do tempo, refletindo seus valores, suas
crises e seus paradigmas. Simon (1965) procurou demonstrar que não existe decisão
perfeita porque não existe a possibilidade de uma avaliação sublime de todas as
alternativas e suas consequências, já que a capacidade do ser humano é limitada. A sua
racionalidade consiste em escolher a opção mais satisfatória e focar-se nela. Assim, a
decisão é considerada a mais adequada naquele momento, pois nada é completo em um
ambiente mutável.
Toda a decisão que envolve a gestão dos ecossistemas tem consequências e
envolve riscos. Uma vez processada a escolha, geralmente, ela não se reverte. No caso
13

Do inglês: público estratégico. Corresponde aos agentes que tem algum interesse em determinada
empresa, indústria, ou negócio.
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da água das bacias hidrográficas esta característica é marcante, pois uma vez que uma
decisão é tomada, o retorno a uma situação anterior é ainda mais difícil, pois todos os
ganhos e perdas decorrentes do processo de gestão acumulam-se e causam impactos
geográficos e sociais. Segundo Vieira (2005) isto impõe a necessidade do aprendizado a
partir das mudanças e incertezas ambientais sob uma perspectiva local, o qual promove a
criação da diversidade decorrente da reorganização, renovação e combinação de
diferentes conhecimentos dos agentes envolvidos.
As informações não são somente necessárias em políticas e planos estratégicos,
mas são ferramentas de grande importância nos vários níveis de governança, seja ele
operacional ou gerencial. As informações úteis e relevantes devem ser completas e
facilmente entendidas e, sugere-se que sejam arquivadas para uma possível
recuperação, caso seja necessário o cruzamento de informações, desta forma devem ser
mutuamente comparáveis e rapidamente avaliadas (SANTOS; RODRIGUES; CORREIA,
1997).
O suporte a gestão referente às questões relacionadas ao meio ambiente em geral,
apresentam fraquezas devido à complexidade e à diversidade de interesses e objetivos
que cercam esta questão. Os vários grupos de pessoas envolvidos com a questão
ambiental podem promover problemas de interpretação deste fenômeno e pluralismo
político decorrentes de interesses múltiplos (PAHL-WOSTL et al., 2007).
Pahl-Wostl et al. (2007) reforça ainda que as decisões para a resolução de
problemas com a água, tornaram-se cada vez mais multidimensionais, multissetoriais e
multirregionais, pois envolvem vários interesses, várias causas e apresentam várias
alternativas de soluções, além de refletirem os anseios de agentes de vários espaços
geográficos e sociais que abrigam as águas. Ressalta, também, que estas soluções são
adotadas somente quando há uma motivação real capaz de sensibilizar muitas
instituições e vários stakeholders.
Webler et al. (2003), em sintonia com Simon (1965), também ressaltam a
necessidade de transparência, especialmente quando mostram a importância que o
equilíbrio das representações em processos de gestão participativa. Para eles, os
participantes alteram questões relevantes a sua comunidade criando ‘empoderamento’
local, definições dos problemas existentes na comunidade e maior habilidade de
expressar suas necessidades e seus objetivos. As motivações que levam à participação
da população ou entidades locais ocorrem devido a preocupações com a saúde e
segurança ou preocupações com outros impactos sociais.
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Assim, a gestão das bacias hidrográficas está relacionada com questões tangíveis
ao público. Para Korfmacher (2001), isso se dá, de certa forma, porque as decisões dos
assuntos de bacias afetam diretamente muitos cidadãos. Ou seja, uma bacia hidrográfica
pode cobrir amplas áreas geográficas e a sua gestão envolve muitas decisões que podem
ser implementadas localmente. Tais decisões são, ao mesmo tempo, muito complexas e
incertas e de interesse e preocupação de um grande número de pessoas.
As preocupações relacionadas ao meio ambiente, como pano de fundo,
representam espaços potenciais para a ocorrência de conflitos sociais. Segundo Wittmer,
Rauschmayer e Klauer (2006) os conflitos ambientais ocorrem pela interação entre a
complexidade ecológica e a social. A complexidade ecológica está presente na medida
em que os impactos gerados no ecossistema têm o espaço e o tempo como variáveis e
as origens destes impactos não podem ser explicadas com facilidade. A complexidade
social se expressa no fato de que as decisões geram efeitos à população em geral,
incluindo também atores sociais externos ao processo decisório. Porém, quando algum
dos stakeholders sente-se prejudicado e externaliza seu descontentamento, os conflitos
passam a ocorrer.
Mbonile (2005) mostrou que alguns conflitos relacionados aos recursos hídricos
envolvem atividades econômicas que utilizam a água como insumo de sua produção:
usuários a jusante e a montante; produção de hidroenergia e os impactos sobre as
populações e alagamentos em grandes áreas; e uso rural e urbano. Para o autor, os
impactos relacionados ao conflito de uso rural e urbano surgem devido ao crescimento
das cidades com demandas cada vez maiores em volumes e ao esgotamento sanitário,
que interfere na qualidade da água, além de sua relação com o uso rural que também
apresenta impactos na utilização de defensivos agrícolas e irrigação. Ambas as esferas
demandam grande quantidade de recursos hídricos e suas atividades econômicas podem
afetar diretamente a qualidade da água. A mediação desses conflitos implica em procurar
equilibrar os interesses dos stakeholders (MBONILE, 2005).
A oportunidade dada ao público para definir a estrutura, o tipo de gestão e seus
impactos nas bacias é uma forma de entendimento das demandas e limitações dos
diversos agentes sociais envolvidos. As razões democráticas, substantivas e pragmáticas
justificam a inclusão do público nas políticas decisórias (KORFMACHER, 2001). As
razões democráticas enfatizam valores inerentes às participações públicas nas decisões
afetando o envolvimento de grupos de pessoas. As questões substantivas relacionam os
cidadãos, seus valores e seus conhecimentos técnicos que podem auxiliar na tomada de
decisão. As questões pragmáticas contribuem para a educação sobre o processo de
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tomada de decisão e facilitam as possíveis implementações de ações suportando a
legitimidade do processo. No entanto, os riscos eminentes ao processo decisório devem
ser amplamente considerados. Entre os principais fatores que ameaçam a credibilidade
da gestão junto aos stakeholders estão: grupos em desvantagem representativa em
relação a outros; não representação; disputa de poder; entre outros (KORFMACHER,
2001).
A partir do referencial teórico apresentado, pode-se destacar que a identificação
dos conflitos e o aprendizado adquirido e acumulado ao longo do tempo para a resolução
de impasses na gestão de recursos hídricos, devem ser levados em conta no momento de
sua análise.
Neste caso o que se busca nos dias atuais, é o planejamento integrado. Segundo a
definição dada pelo Global Water Partnership (2006), o planejamento integrado dos
recursos hídricos é um processo que busca promover o desenvolvimento e a gestão
coordenada da água, da terra e dos recursos relacionados, procurando maximizar os
resultados

econômicos

e

sociais

de

forma

equilibrada

sem

comprometer

a

sustentabilidade vital dos ecossistemas. Segundo Biswas (2004) mesmo que esta
definição apresente boas intenções não contempla ferramentas para a implementação e
aplicação da gestão real dos recursos hídricos. Já Schreider (2005) observa que o maior
desafio dos modelos integrados na alocação de água é promover, de forma eficiente e
sustentável, a gestão dos recursos hídricos. Para esse mesmo autor, atualmente as
autoridades não possuem ferramentas capazes de revelar cenários de gestão que
incorporem as mudanças climáticas e os impactos de uso do solo e da água. Para tanto,
seria necessário desenvolver tecnologias ou ferramentas que permitissem simular o
impacto do uso da água diante dos recursos hídricos disponíveis e de suas variações
edafoclimáticas14.
Corroborando com a discussão Vasconselos e Lezana (2012) falam sobre a
necessidade de criação de um modelo que vise medir o ciclo de vida de um
empreendimento social, onde exista a representação dos diversos estágios evolutivos
deste empreendimento.

14

Refere-se à características definidas através de fatores do meio, tais como: clima, umidade do ar, solo,
vento, etc.
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3 METODOLOGIA
A metodologia aplicada neste trabalho já foi anteriormente desenvolvida nas Bacias
Hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul, onde culminou na publicação de um artigo
na Revista de Gestão Social e Ambiental (MADRUGA; SILVA, 2009). Entretanto buscouse replicar o estudo nas bacias hidrográficas do Estado de Santa Catarina, a fim de
observar prováveis características semelhantes e antagônicas existentes.
Este estudo teve caráter exploratório (GIL, 2010) com análise predominantemente
qualitativa

(LINCOLN,

2006).

Foram

utilizados

dados

primários

e

secundários

(MALHOTRA, 2006). Os dados primários foram obtidos através de aplicação de
questionário aos membros participantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Araranguá. Em um primeiro momento foi feito contato telefônico com todos os integrantes
do Comitê, como um processo de sensibilização e atualização do cadastro de email para
envio do questionário. O questionário foi dividido em quatro grandes blocos que
compreendiam perguntas referentes a: 1) perfil socioecônomico; 2) comportamento microorganizacional; 3) comportamento meso-organizacional; 4) teste sociométrico; 5)
comportamento macro-organizacional. Porém para o presente trabalho focou-se em
discutir o item 1 e 2.
As perguntas relativas à parte específica, em sua maioria, foram transformadas em
variáveis ordinais por meio de frases afirmativas onde a avaliação da percepção dos
entrevistados foi feita por uma escala tipo Likert constituída de cinco (5) pontos, com os
seguintes parâmetros: 1(muito baixo/Mb), 2 (baixo/B), 3 (médio/Me), 4 (alto/A) e 5 (muito
alto/Ma) com análise das variáveis no formato descritivo (MALHOTRA, 2006; MARKONI;
LAKATOS, 2007).
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos questionários recebidos foi analisado o perfil socioeconômico de cada
interrogado e seu comportamento micro-organizacional, ou seja, as características
pessoais quanto aos indicadores sobre motivação, comprometimento, diversidade, capital
social, estilo pessoal no grupo. Questionou-se também o que, como e com quem mais
aprendeu dentro do grupo do comitê de bacias que participa. Foram analisados os 7
questionários que retornaram dos 96 enviados. Este baixo retorno ainda mostra certa
resistência tanto a se expor, bem como ao pouco contato com pesquisas científicas.
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Na etapa do perfil socioeconômico, observou-se que todos os respondestes são do
gênero masculino e destes apenas um é solteiro. A idade varia de 30 a 40 anos e
apresentam pós-graduação em sua maioria, atuando em diversas áreas do conhecimento,
como administração, geologia, direito, e outras. Três dos respondentes já atuaram em
ações sociais e/ou ambientais. E a maioria deles sente-se motivados e comprometidos
em participar do comitê de bacia. Todos os respondentes afirmaram ter capacidade de
trabalhar com pessoas de diferentes culturas. Conforme quadro 1, ao serem questionados
sobre o grau de relacionamento e interação com as pessoas na organização, e sobre a
construção de redes de relacionamento e cultivar contatos, apareceram respostas que
variaram desde baixo até muito alto.
Referente ao indicador estilo pessoal no grupo, pode-se também observar no
quadro 1 que os respondentes acreditam que apresentam mais a característica de
trabalho em grupo, porém preferem estar coordenando e organizando situações. Todos
aceitam desafios com intensidade de médio para muito alto.
Quadro 1 – Número de respostas sobre às características pessoais referentes a capital
social e estilo pessoal no grupo dos membros do comitê.
Indicador
Mb
Capital social
Grau de relacionamento e interação com
1.
as pessoas da organização
Construção de redes de relacionamento,
2.
cultivando
e
utilizando
“contatos”
deliberadamente
Estilo pessoal no grupo
Preferência em realizar as tarefas
1.
individualmente
Preferência por assumir as rédeas,
2.
coordenando e organizando situações
Uso do estilo e carisma pessoal para
3.
negociar e atrair os outros para suas
causas
Apreciação em trabalhar em outras
4.
equipes e projetos compartilhando os
resultados
5.
Aceitação de desafios

B

Me

A

Ma

1

1

4

1

1

3

2

1

5

1

1

3

2

1

1

4

1

1

1

2

3

1

3

2

2

Já ao ser questionado sobre o aprendizado adquirido no processo de permanência
como membro do comitê de bacia, questões como consciência socioambiental,
voluntariado para aceitar as diferenças e colaborar, capacidade de repassar as
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informações aprendidas à comunidade, foram pontuadas pelos membros. O formato de
como aprendeu teve como o mais pontuado o aprendizado através de interações sociais,
principalmente com os grupos de trabalho e colegas de profissão.
Os resultados mostram que segundo Vasconcelos e Lezana (2012) no presente
momento o comitê da bacia hidrográfica do rio Araranguá se encontra em uma fase
chamada Visibilidade Social. Os autores caracterizam um modelo de empreendedorismo
social que apresenta um ciclo de vida para tais empreendimentos. Segundo os autores
este tipo de empreendedorismo apresenta as seguintes etapas: ação social, associação,
visibilidade social, rede social e representatividade social. A etapa da visibilidade social é
caracterizada por uma nova organização na forma de trabalho, que comumente traz a
eleição de um líder dentro do grupo. Assim, é nesse momento em que a mídia local
começa a fazer parte da vida do comitê. Isso demonstra um amadurecimento do grupo
frente às demandas internas e externas existentes e que ao fim dessa etapa existe uma
grande possibilidade de ocorrer um aumento significativo da participação de todos os
membros do grupo. Os resultados mostram que nas questões abordadas os resultados se
assemelham aos apresentados por Madruga e Silva (2009, onde o instrumento de
pesquisa foi primeiramente aplicado).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento deste trabalho possibilitou um diagnóstico exploratório
preliminar do perfil e do comportamento micro-organizacional dos integrantes do comitê
de bacias hidrográficas do rio Araranguá localizado no Estado de Santa Catarina. Para
próximos estudos há a necessidade de buscar novamente o contato com os integrantes
do comitê buscando sensibiliza-los para que respondam o instrumento de pesquisa
proposto e assim comparar se os que responderam para este estudo refletem a realidade
do todo. Outra sugestão é a replicação deste estudo em outras bacias hidrográficas,
preferencialmente que sejam territorialmente próximas para observar se há fatores
divergentes entre elas.
Este estudo limita-se apenas na bacia do Rio Araranguá e poucos dos membros
deste comitê se propuseram a responder o questionário. Assim, para estudos futuros há a
necessidade de contatar os integrantes do comitê novamente, a fim de sensibilizá-los
para que respondam o instrumento de pesquisa proposto. Sugere-se também, a
replicação deste estudo em outras bacias hidrográficas, buscando investigar se há fatores
divergentes entre elas.
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Resumo: Em face às mudanças que atingem as sociedades contemporâneas
consubstanciadas num cenário pós-fordista, de globalização e de crise socioecológica,
expressos nos processos de desterritorialização, tem emergido dinâmicas de
reterritorialização. Trata-se de formas inovadoras de organização coletiva, em rede, que
tendem a favorecer o Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS). No caso do Brasil,
como exemplos emblemáticos destacam-se as redes de agroecologia, de economia
solidária, os Sistemas Produtivos Localizados (SPL), as agrovilas, entre outros.
Instrumentalizando a formação de novas sociabilidades, em geral, pautadas pela lógica
da reciprocidade, essas inovações sociotécnicas viabilizam processos de inclusão social e
de construção de cidadania ambiental. No entanto, permanecem ainda embrionárias e
fragmentadas. A partir desse cenário na presente pesquisa buscou-se, sobretudo,
entender melhor as condições de viabilidade da Rede Ecovida de Agroecologia no
contexto específico da Zona Costeira Catarinense. Nesse sentido foram investigados dois
grupos que compreendem o Núcleo Litoral dessa rede, a saber: o Grupo de Paulo Lopes
(GPL) e o Grupo Piraí-Cubatão (GPC). O enfoque analítico foi baseado no conceito de
rede social, de gestão em rede e na metodologia de análise de redes sociais (ARS)
aplicada à avaliação prospectiva de estratégias de DTS. Em relação à trajetória do GPL e
GPC até o momento, verificou-se que ainda são muito incipientes os espaços voltados à
formação de parcerias com movimentos sociais, ONGs e formas locais e regionais de
desenvolvimento. Além disso, os grupos em pauta não atuam efetivamente enquanto
rede, afora apresentarem diferenças substanciais em sua estrutura reticular. Em geral,
permanecem atrelados a uma lógica de avaliação de processos produtivos de base
ecológica que ainda não leva em conta as exigências de construção de dinâmicas
territorializadas de desenvolvimento sustentável (DTS).
Palavras-chave: Redes de agroecologia. Gestão em rede. Metodologia de Análise de
Redes Sociais. Desenvolvimento Territorial Sustentável.
1 INTRODUÇÃO
A partir da década de 1970 foi sendo formalizada em âmbito internacional uma
série de conferências e documentos sobre a gravidade da problemática ambiental. Mas,
apesar de existir certo consenso sobre a relevância do desenvolvimento sustentável, há
diferentes perspectivas sobre esse conceito. Para este trabalho foi adotado o enfoque do
Desenvolvimento Territorial Sustentável1 (DTS), o qual implica considerar igualmente as
dimensões

socioeconômica,

sociopolítica,

sociocultural

e

socioecológica

do

desenvolvimento.
Segundo os experts, os principais desafios na implementação do DTS referem-se a
maior valorização da dimensão ambiental e à passagem do “território dado” ao “território
construído”. Enquanto no primeiro se sobressai a região em termos de aspectos físicos,
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materiais, simbólicos, no segundo há maior valorização da “cesta de bens do local” e das
conexões entre os atores em prol da dinamização territorial (PECQUEUR, 2006).
Ao conferir ênfase ao território construído, as inovações sociotécnicas2 e sua
integração territorial tornam-se fundamentais. Nesse sentido, a pesquisa a ser
apresentada tomou por lócus de análise a inserção e atuação da Rede Ecovida de
Agroecologia na Zona Costeira Catarinense. Isso porque, o meio rural dessa região vem
passando por expressivas mudanças desde a década de 1990, devido à inserção de
novos atores (fóruns, redes, ONGs, MST), de novas políticas públicas (DTS-IC)3 e do
maior impacto do turismo sazonal e da urbanização desordenada. Nesse contexto,
destacam-se a pluriatividade e a multifuncionalidade, através do turismo rural, do
artesanato, da produção orgânica e agroecológica em rede, da pesca artesanal, das
agroindústrias, entre outros. Devido à localização geográfica estratégica dessa região,
essas atividades têm expressivo potencial de propagação territorial. No entanto, em
relação às experiências de agroecologia em rede, o que se verifica é uma significativa
dificuldade na sua difusão e consolidação, existindo muitos agricultores agroecológicos
trabalhando individualmente por desconhecerem essas inovações. Dessa forma, tendo
em vista que a Rede Ecovida de Agroecologia constitui uma referência de organização
dos agricultores, de trabalho e de produção sustentável, podendo ser considerada uma
inovação sociotécnica, a pesquisa teve por objetivo geral
Compreender como a rede vem se constituindo, em termos de integração
dos agricultores, procurando explicar a fragilidade ou inexistência de
conexões entre os seus nós, assim como em relação a outros atores e
dinâmicas territoriais vigentes na região (SILVEIRA, 2013, p.49).

Conforme a revisão de literatura pode-se colocar que existe uma diversidade de
pesquisas mostrando os benefícios da agricultura familiar, em especial da agroecologia,
por ser mais sustentável e equitativa. Assim como seus principais desafios, em termos de
dificuldade na comercialização, falta de políticas públicas e de maior apoio institucional
etc. No entanto, há poucas análises empíricas voltadas para a compreensão dos padrões
relacionais vigentes nessas experiências e dos seus impactos na dinâmica dessas
inovações sociotécnicas, tal como foi efetivado pela pesquisa a ser apresentada.
2 METODOLOGIA
Após a fase de trabalho exploratório junto ao Núcleo Litoral Catarinense da Rede
Ecovida, dos seus quinze grupos de agricultores, a pesquisa priorizou dois grupos para
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análise. O primeiro grupo foi o de Paulo Lopes (GPL), situado no Litoral Centro-Sul
Catarinense, considerado o mais antigo do Núcleo, onde iniciaram as atividades da rede
na Zona Costeira. O segundo grupo analisado foi o Grupo Piraí-Cubatão (GPC), de
Joinville, localizado na região Norte da Zona Costeira. Esse grupo foi selecionado, pois se
diferencia dos demais em função do forte apoio recebido pelas Instituições Públicas
locais, em especial da Fundação Municipal 25 de Julho. As siglas (GPL e GPC) servem
para identificar os grupos de forma simplificada. A pesquisa analisou os grupos no
período compreendido entre 2002 e 2012, a fim de abarcar o início dessas atividades, o
desenvolvimento e a situação recente.
Posterior à definição do recorte da pesquisa, o trabalho em campo limitou-se a
esses grupos, com a participação em suas diversas atividades, ordinárias e
extraordinárias. Foram coletados dados referentes a fontes indiretas ou secundárias,
específicos aos dois grupos, como documentação, folhetos, publicações etc. Assim como
dados primários através da observação direta, da participação em reuniões e da aplicação
de entrevistas semiestruturadas. Acompanhando as entrevistas foram aplicados
questionários para a coleta de dados relacionais e dos atributos dos atores, contendo lista
fechada de atores (para redes sociocêntrica) e lista aberta (para as redes egocêntricas)4
(NÚÑEZ-ESPINOZA, 2008; LEMIEUX; OUIMET, 2008).
No segundo semestre de 2011 foi iniciada a aplicação das entrevistas, mas ainda
de cunho exploratório, e no primeiro semestre de 2012 foram aplicadas as entrevistas e
os questionários definitivos. Primeiramente foram entrevistados 26 agricultores, sendo 11
do GPC, e 15 do GPL. Desse total, 4 agricultores do GPL responderam apenas as
entrevistas, tendo se recusado a responder os questionários. Outros 6 agricultores (4 do
GPC e 2 do GPL), embora integrantes dos grupos, não foram localizados, e/ou não
atenderam a solicitação. Após, foram entrevistados as mediações, e representantes das
instituições públicas, ONGs e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de ambos os
municípios.
Em relação à análise dos dados, primeiro foi efetuada a transcrição de todo
material coletado. Após, tendo por referência o modelo de análise desta pesquisa5, foram
utilizadas algumas técnicas para análise dos dados. Para os dados convencionais foram
criados blocos temáticos, segundo os principais eixos exposto no referido modelo. Para
os dados relacionais foi utilizado o software Ucinet 6, e as métricas de análise de redes
sociais - ARS (densidade, centralidade, clique etc). O uso da metodologia de análise de
redes sociais (ARS) facilitou a construção e análise das redes egocêntricas e
sociocêntricas. Assim como, contribuiu na explicação de por que a rede se estrutura de
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uma forma e não de outra, e na compreensão do significado dessa estrutura reticular em
sua dinâmica.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os principais resultados, serão apresentados, num primeiro momento, dados
referentes à estrutura e dinâmica da Rede Ecovida. Posteriormente, a análise confere
ênfase ao impacto da Rede na dinâmica de desenvolvimento territorial sustentável (DTS).
3.1 Estrutura e dinâmica da rede ecovida de agroecologia/GPL e GPC
Embora tenham perfis diferentes, o GPL e o GPC apresentam certas
peculiaridades em sua trajetória. Ambos tiveram uma fase inicial de certa pujança, tendo
vários integrantes, depois uma fase de desestruturação e, posteriormente, uma fase de
reestruturação, conforme sintetizado no quadro 1.
Em relação à atuação em rede, ainda que os agricultores já tenham conhecimento
de como uma rede funciona, de forma horizontal e distribuída, os grupos não vêm
atuando em rede. Embora o GPC atue de forma mais distribuída (horizontalizada) e
próximo a estrutura reticular, se comparada ao GPL, a maioria dos seus integrantes não
se considera integrando uma rede. Isso porque, o grupo não está conectado aos demais
grupos da rede, nem mesmo da zona costeira catarinense, conforme pode ser
demonstrado no gráfico sobre a troca de informação entre os nós da rede.
Quadro 1 – Principais fases do GPL e do GPC.
Grupos

Período

1.ª Fase
Organização dos
grupos
2002

2.ª Fase
Desestruturação dos
grupos
2004 - 2009

3.ª Fase
Reestruturação dos
grupos
2010-2012

Integrantes

+/- 38 agricultores

+/- 17 agricultores

12 agricultores

Diversos (agricultura,
pecuária, outros)

Diversos – início da
organização do subgrupo
da pecuária de leite

Subgrupos da agricultura e
da pecuária de leite

Cepagro – técnico
com perfil
centralizador

Cepagro – mudança de
técnico (perfil menos
centralizador)

Cepagro – mudança de
técnico (perfil
descentralizado)

Biofábricas, Laticínio
Cooperativo (início dessa
iniciativa)

Laticínio Cooperativo
Coopertabuleiro

Características

Perfil
GPL –
Grupo de
Paulo
Lopes

Mediadores

Projetos

Caminhos da
6
Natureza
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GPC –
Grupo
PiraíCubatão

Famílias
Certificadas

-------------

-------------------

6 famílias e 1 uma família
em processo de transição.

Período

2004

2008-2009

2010-2012

Integrantes

+/- 24 agricultores

+/- 12 agricultores

15 agricultores

Perfil

Agricultores

Agricultores

Agricultores e fitoterápicos

Cepagro e Fundação
25 de Julho
(perfil descentralizado)

Fundação 25 de Julho
(apoio formal, ausência de
liderança)

Cepagro e Fundação 25 de
Julho
(perfil entre descentralizado
e distribuído)

Fundação da
Coopaville

-----------------

FitoJoinville
Turismo rural

-------------

-------------------

5 famílias e 2 famílias em
processo de transição

Mediadores
Projetos

Famílias
Certificadas

Fonte: Silveira (2013).

3.1.1 Rede sociocêntrica7 – informação
Questão 1 – Informação8: A fim de obter informações referentes ao seu trabalho você
contata com qual, ou quais das pessoas listadas9 abaixo, e em que frequência?
Gráfico 01 – Questão 1: Informação

Fonte: Silveira, 2013.

Outra evidência que corrobora a análise referida é a baixa densidade da rede, de
0.1475, o que significa que existe uma média de 15 laços na rede por 100 dos laços
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possíveis, demonstrando que as trocas de informações são muito limitadas e, em geral,
concentradas em alguns nós.
No caso do GPL percebe-se de acordo com a estrutura gráfica uma concentração
das informações em certos nós (1PL, 2PL,13PL, 6PL e 7PL), os quais em geral possuem
laços fortes e com alta frequência (3 e 4). Ao mesmo tempo, a exceção do 3PL, são os
únicos que possuem laços com o principal nó da rede, o TC (Técnico do Cepagro). A fim
de compreender como se constitui essa estrutura no GPL, é importante que a leitura
sociológica considere os atributos dos nós, pois não se trata de uma análise
simplesmente abstrata, matemática. Dessa forma, considerando que o 1PL, 2PL e 13PL
estão conectados por laços fortes (parentesco de primeiro grau), além de trabalharem na
mesma propriedade, podem nesse caso ser identificados por um nó, que será
denominado família GPL. Além disso, foram os primeiros a iniciar essa atividade no
município, sendo a única família do grupo a ter uma feira, o que lhe confere um potencial
de liderança e informação superior aos demais nós. O 6PL é um nó estratégico em função
dos diversos contatos e pela sua experiência em atuação em redes de agroecologia, pois
já atuava nesse campo quando residia na França. O 7PL é outro nó que se integrou há
pouco ao grupo, tal como o 6PL, tendo um diferencial, pois é o único com pós-graduação
(mestrado em agronomia) e um dos que mais investe na propriedade, em termos de
melhoria da pastagem, da pecuária etc.
Outro aspecto a destacar é o fato de que os nós 1PL, 7PL e 6PL são os
proponentes da nova cooperativa (Coopertabuleiro) no município, sendo que a 1PL é
coordenadora do GPL. Em função desses atributos, adicionados a estrutura dos laços
evidenciada pelo sociograma, pode-se concluir que esses nós (família GPL, 7PL, 6PL)
integrados por laços fortes tendem a se “fecharem sobre si mesmos”, em termos de terem
as mesmas informações (GRANOVETTER, 1973). À margem desse núcleo pode ser
visualizada a grande maioria dos nós, o que constitui uma forte hipótese de que essa
estrutura reticular vem contribuindo para fomentar o desinteresse e o pouco conhecimento
da rede por parte desses integrantes, os quais atuam mais como coadjuvantes desse
processo.
Em relação à estrutura reticular do GPC, pode-se colocar que está um pouco mais
distribuída, pois os laços são similares, não existindo uma variação muito grande da
frequência dos contatos. No entanto, é nítida a divisão entre o subgrupo dos agricultores e
o subgrupo dos fitoterápicos, os quais têm pouco contato, a exceção dos nós 11PC, 8PC
e 9PC. Uma das razões para isso é devido ao fato dos fitoterápicos serem novos no
grupo, cultivarem produtos diferentes, e estarem tendo um pouco de dificuldade em se
386

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

integrarem à Rede Ecovida. Corrobora para essa análise a fala do agricultor 3PC “nem fui
mais à reunião da Ecovida, e para mim não interessa, pois não produzo nenhum alimento,
mandioca, batata”. Ou seja, ainda para alguns agricultores não existe a compreensão dos
propósitos e objetivos comuns da rede, em termos de funcionamento enquanto rede, e da
filosofia da Rede Ecovida de Agroecologia. Para outros, a justificativa é a falta de tempo
para acompanhar os problemas e discussões de cada subgrupo, o que os obriga a limitarse ao campo específico. Como as reuniões ocorrem impreterivelmente toda a última
quinta-feira do mês, não há razão para se formar núcleos de poder, o que explica a
semelhança das frequências na quase totalidade das conexões, não estando uns atores
muito mais informados que outros. Não obstante, ainda existe uma dificuldade de
integração, em termos de assimilação dos pressupostos da Rede Ecovida (Identidade de
Projeto). Uma justificativa pode ser o fato de que muitos agricultores entraram
recentemente na rede, não estando ainda familiarizados com a linguagem e propósitos do
coletivo. Outra explicação pode estar numa possível mudança implícita de foco da Rede,
pois segundo o agricultor 3PL, o foco da Rede Ecovida parece ter mudado um pouco,
uma vez que não existiriam mais lideranças como no período em que a rede era mais
ativa. Conforme suas palavras:
os líderes não tem mais essa visão. Lá no oitavo encontro naquela oficina
que participei foi dito isso que a questão é que a rede está se dirigindo
para outra coisa exclusiva que é a certificação. O meu receio é que ela se
torna uma entidade certificadora, teve um cara inclusive da própria OPAC
que falou isso e eu reforcei, que era um risco que estávamos correndo,
indo para a vala comum das auditoras (3PL).

3.2 Desafios e potencialidades à luz do enfoque de DTS
Os principais desafios e potencialidades da rede (GPL e GPC) em termos de
impacto na dinâmica de desenvolvimento territorial sustentável são sintetizados no quadro
2.
Nesse cenário, em termos prospectivos, parecem existir três possibilidades para o
futuro desses grupos ou dessa rede na zona costeira catarinense. A primeira é de
continuar como estão, permanecendo em geral com essa média de agricultores, com
pouco ou nenhum impacto nas dinâmicas territoriais vigentes na região. A segunda
possibilidade é da expansão dos grupos, agregando mais nós, em função da crescente
demanda por produtos orgânicos, sendo o principal objetivo a inserção nos mercados.
Nesse caso a agroecologia, como qualquer outra atividade, seria considerada um
nicho de mercado, sendo a Rede Ecovida estratégica, pois além do prestígio, propicia
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selo a baixo custo. A terceira possibilidade é da revalorização da identidade de projeto da
Rede Ecovida, a fim de se fortalecer enquanto alternativa para um novo modelo de
desenvolvimento, mais sustentável e equitativo.
Quadro 2 – Desafios e potencialidades para o DTS.
Dimensões do DTS

Desafios

Potencialidades

Dimensão

Formação de novas parcerias, internas e

Fortalecimento das parcerias e construção

Sociopolítica

externas

de novos espaços coletivos.

à

rede,

e

revalorização

da

identidade de projeto da Rede Ecovida.
Dimensão

Motivação,

produtos

Contribuição para mudanças de hábitos e

Socioecológica

ecológicos e a importância de uma visão

para a valorização das especificidades

sistêmica da agroecologia.

territoriais.

valorização

Valorização

da

dos

agroecologia

e

Formação de redes de redes, envolvendo

Dimensão

fortalecimento da Rede Ecovida, a fim de

agroecologia,

Sociocultural

motivar os jovens a se inserirem nessas

consumidores.

turismo

rural

e

inovações.
Dimensão

Fortalecimento

Socioeconômica

multifuncionalidade no meio rural.

da

pluriatividade

e

Fortalecimento do turismo rural como
complemento da agroecologia.

Fonte: Silveira (2013)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vem sendo consenso entre estudiosos do desenvolvimento rural que, a partir da
década de 1990, houve um fortalecimento das políticas públicas voltadas à agricultura
familiar, incluindo a agroecologia. Esses avanços são decorrentes, principalmente, da
organização e demanda da sociedade civil. Outro ponto consensual refere-se à relação
rural-urbano que passa a ser vista como um continuum e não mais de forma setorializada.
Nesse contexto, as regiões rurais próximas aos centros urbanos vêm sendo apontadas
como locais mais propícios para a dinamização do meio rural, em contraste às áreas
isoladas onde, em geral, estão as menores rendas e a baixa qualificação da mão de obra
(KAGEYAMA, 2008). Em face desse panorama, pode-se colocar que os territórios rurais
da zona costeira catarinense apresentam condições favoráveis ao DTS em função das
suas características e especificidades. Considerando esses aspectos, a pesquisa
procurou compreender o que poderia estar dificultando a difusão das inovações presentes
nesse local, tais como a organização dos agricultores em rede.
Com base nos sociogramas das redes sociocêntricas, pode-se verificar que as
poucas conexões entre os nós são decorrentes do fato de que a rede não se configura
enquanto tal. Embora um dos grupos (GPC) apresente uma estrutura um pouco mais
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distribuída, as evidências indicam que ele não dispõe de nenhum contato com o GPL o
que o aproxima do modelo de uma “quase rede”. No caso do GPL, pode-se concluir, em
função das suas características e estrutura gráfica, que ele se aproxima de um “quase
aparelho”, estando sempre os mesmos atores à frente dos processos de tomada de
decisão (LEMIEUX; OUIMET, 2008).
Além desse aspecto, outro fator que contribui para explicar a baixa densidade da
rede e as suas frágeis conexões externas refere-se a pouca consideração da dimensão
sociopolítica nesses processos. De modo geral, a agroecologia não vem sendo
considerada, em termos de identidade de projeto, de acordo com os pressupostos da
Rede Ecovida, sendo limitada a nicho de mercado, ou a alimento saudável, livre de
insumos químicos, ou à preservação ambiental etc.
A fim de evitar essas contradições, é fundamental a autonomia, a participação e a
emancipação social, de modo a favorecer a construção de sujeitos capazes de atuar
enquanto um movimento social. Ou seja, pautados pela identidade de projeto, de forma a
transcender

os

particularismos,

contribuindo

para

o

desenvolvimento

territorial

sustentável.
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Notas___________________________
1 Ver: VIEIRA, Paulo Freire et al (orgs). Desenvolvimento territorial sustentável no Brasil: subsídios para uma
política de fomento. Florianópolis: APED: Secco, 2010.
2 Grande parte das inovações sociotécnicas no campo social estão relacionadas às “técnicas brandas”, pois referem-se
a uma tecnologia organizativa e grupal, em termos de saber tecer alianças e auto-organizar-se. Segundo Herrera e
Ugarte (2008, p. 97) “(...) A inovação sempre se refere ao conjunto de ações necessárias para transformar uma situação
particular, que inclui desde o redesenho dos processos até o desenvolvimento de novas capacidades, já que toda
inovação supõe uma nova competência (p.35). (...) Uma nova forma de fazer as coisas, de organizar-se para fazer
frente à vulnerabilidade”
3 DTS – IC – Desenvolvimento Territorial Sustentável com Identidade Cultural; MST – Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra.
4 Enquanto as redes sociocêntricas contemplam todas as relações possíveis entre os atores, as redes egocêntricas se
limitam a relações de um indivíduo (ego) com outros alters (MOLINA, 2011).
5 Ver: Silveira (2013).
6 Projeto em que alguns nós do GPL participaram, não sendo de autoria do grupo.
7 Enquanto as redes sociocêntricas contemplam todas as relações possíveis entre os atores, as redes egocêntricas se
limitam a relações de um indivíduo (ego) com outros alters (MOLINA, 2011).
8 A apresentação gráfica das redes sociocêntricas obedece sempre o mesmo padrão, sendo a representação de cor
vermelho do GPC, de cor azul do GPL e de cor preta dos técnicos. As figuras geométricas diferenciadas servem para
destacar os subgrupos internos aos grupos. Dessa forma, o triângulo representa o subgrupo da agricultura em ambos
os grupos, e o quadrado o subgrupo dos fitoterápicos do GPC, e o subgrupo do leite do GPL. A exceção do TC, os
demais técnicos (1FTPC, 2FTPC e FMPC) são representados por figuras dos subgrupos que estão mais próximos, por
atuarem com maior intensidade e proximidade aos agricultores. Os números que acompanham os laços servem para
indicar a intensidade da frequência do contato, sendo 4 de maior frequência (diária/semanal), 3 de média frequência
(quinzenal/mensal), 2 de baixa frequência (bimestral/semestral), e 1 de mínima frequência (raro).
9 O questionário para redes sociocêntricas pode ser visualizado em SILVEIRA, 2013, pp. 340-341.
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Resumo: Devido ao aumento populacional há também um acréscimo na quantidade de resíduos sólidos
produzida, não havendo, contudo, muitas soluções para o seu gerenciamento. A Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) é que faz atualmente a regulação dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), porém,
a falta de informações seguras sobre esses resíduos impede o desenvolvimento de projetos para seu
tratamento. A PNRS foi um marco na gestão de RSU no Brasil, determinando que no seu gerenciamento
deve-se ter como prioridade não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final
ambientalmente adequada. Nos projetos de tratamento ou de recuperação energética de RSU, devem-se
realizar estudos que permitam caracterizar-se o RSU. O tratamento térmico de RSU tem se mostrado uma
alternativa aceita ao redor do mundo, pois permite disposição final com baixo impacto ambiental. Os
principais processos de conversão térmica de RSU consistem na combustão, gaseificação e pirólise,
existindo tecnologias diferentes para cada processo. O novo modelo institucional do setor elétrico brasileiro
possibilitou a produção de eletricidade a partir dos RSU com investimento da iniciativa privada, mesmo que
ainda não haja projetos de tratamento térmico de RSU aplicados ao Brasil. Porém, essa já é uma realidade
em países desenvolvidos. Na Europa existem mais de 450 usinas processando 70 milhões de toneladas de
RSU por ano, com capacidade de produção de 35 milhões de MWh de energia por ano. Dados indicam que
a eficiência de uma usina de térmica utilizando RSU chega a 22%, ou até 30% com custos mais elevados.
O Brasil possui grande potencial para geração de eletricidade a partir de RSU, devendo-se considerar as
usinas de recuperação energética como uma solução auxiliar na destinação dos resíduos sólidos urbanos.
Palavras-Chave: Recuperação Energética. Resíduos Sólidos Urbanos. Política Nacional de Resíduos
Sólidos.

1 INTRODUÇÃO
A geração de resíduos sólidos é proporcional ao aumento da população mas
desproporcional à disponibilidade de soluções para seu gerenciamento, constituindo um
dos principais desafios dos centros urbanos neste início de milênio. No caso dos
municípios brasileiros, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
(PNSB), 50,8% do destino final dos resíduos ainda são os vazadouros a céu aberto ou os
lixões, apenas 22,5% indo para aterros controlados e 27,7% para aterros sanitários. Dos
municípios brasileiros que realizam a coleta de resíduos, limpeza pública e que
posteriormente dão um destino à quase 1,8 milhões de toneladas/dia de resíduos,
somente 16,8% tratam de alguma forma os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), dos quais
apenas 0,6% destinam os resíduos para unidades de tratamento por incineração (IBGE,
2008).
A falta de informações seguras que possam orientar os passos das administrações
municipais que queiram desenvolver projetos de aproveitamento de RSU é um problema
comum (JUNKES, 2002). Os resíduos sólidos atualmente são regulados pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a qual resultou de uma ampla discussão entre
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órgãos de governo, instituições privadas, organizações não governamentais e sociedade
civil, reunindo os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão dos
resíduos sólidos, incluindo a recuperação de energia como uma das formas de tratamento
desses resíduos. Dentre os processos aplicáveis destacam-se os processos de conversão
térmica: combustão, gaseificação e pirólise.
Nesse contexto, este trabalho tem como objetivos apresentar e descrever processos
de conversão térmica com potencial aplicação para recuperação energética de RSU no
contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, apresentando à sociedade opções
para tratamento adequado de RSU e geração de energia limpa.
2 ESTADO DA ARTE
2.1 Resíduos Sólidos Urbanos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos
Os resíduos sólidos são definidos pela NBR 10004 – Norma Brasileira de Resíduos
Sólidos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – como “resíduos nos
estados sólido e semissólido, que resultam de atividades da comunidade de origem
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam
incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água,
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede
pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e
economicamente inviáveis face à melhor tecnologia disponível” (ABNT, 2004). Essa
definição torna evidente a diversidade e complexidade dos resíduos sólidos.
Um marco na gestão dos resíduos sólidos no Brasil foi a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010).
A PNRS determina, entre outras coisas, no Art. 9º presente no Capítulo 1 que, na gestão
e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade:
não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Além disso, pronuncia que
poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos RSU, desde que
comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de
monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.
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2.2 Recuperação energética de Resíduos Sólidos Urbanos
Antes de iniciar qualquer projeto que envolva tratamento ou recuperação
energética de resíduos sólidos, é importante realizar um estudo de caso da região,
avaliando qualitativamente e quantitativamente o perfil dos resíduos sólidos gerados.
A caracterização de RSU é necessária dado que os produtos da conversão térmica
(gases, material particulado, líquidos, cinzas, etc.) dependerão das características dos
resíduos utilizados como combustível nos processos de conversão (VIRMOND et al.,
2013). Após caracterização física (plástico, papel, matéria orgânica e outros) e química
(teores de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, oxigênio, voláteis, sólidos totais,
umidade, cinzas, poder calorífico, metais e outros), pode-se elaborar um projeto de
recuperação energética de RSU, cumprindo as exigências legais e ambientais para obter
uma fonte de energia considerada limpa e inesgotável, já que sempre haverá geração de
resíduos em todo o mundo. A Figura 1 apresenta um fluxograma dos procedimentos
básicos de preparação de RSU para conversão térmica.
Figura 5 - Procedimentos básicos de preparação de RSU para conversão térmica.

Fonte: Bizzo e Goldstein Jr. apud RNC (2011, p. 100, modificada).
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2.2.1 Conversão térmica de RSU
Uma das alternativas que tem sido utilizada no mundo, permitindo o tratamento
adequado, a geração de energia a partir de fonte alternativa renovável, com excelente
desempenho ambiental, é o tratamento térmico de RSU. Temperaturas elevadas
associadas a sofisticados sistemas de limpeza dos gases possibilita gerar quantidades
expressivas de energia, satisfazer as normas ambientais exigentes, existindo atualmente
cerca de 650 usinas de conversão térmica em operação em países desenvolvidos. Como
a opção de uso de aterro sanitário comprovadamente polui mais, a energia gerada nas
usinas térmicas de RSU tem impacto ambiental positivo (RIBEIRO, 2010).
No Brasil, a produção de energia elétrica era monopólio estatal até bem pouco
tempo. O novo modelo institucional do setor elétrico tornou possível a produção de
energia elétrica a partir dos RSU com o envolvimento da iniciativa privada e passaram a
ser viáveis parcerias entre empresas e prefeituras (RIBEIRO, 2010). A Resolução ANEEL
271 de 2007 incluiu as usinas de incineração nas isenções das tarifas de transmissão
(TUST) e distribuição (TUSD) desde que a potência exportada seja inferior a 30 MWe e
que pelo menos 50% da energia seja produzida pela fração renovável de RSU (ANEEL,
2007).
Os principais processos de conversão térmica de RSU são: combustão,
gaseificação e pirólise. A combustão e a gaseificação consistem em reações
heterogêneas e homogêneas consecutivas, sendo que as principais reações desse
processo ocorrem entre os componentes do combustível e o oxigênio do ar atmosférico,
oxigênio puro ou outro agente oxidante no caso da gaseificação a altas temperaturas. Da
combustão obtêm-se calor e cinzas, e da gaseificação uma fração de gás combustível
(obtido por oxidação parcial) para amplas aplicações, definidas segundo sua composição,
além de cinzas. A pirólise, por sua vez, consiste na decomposição térmica na ausência de
oxigênio do material alimentado no reator a temperaturas na faixa de 250 ºC a 700 ºC,
sendo a primeira etapa dos processos de gaseificação e de combustão. Esse processo
resulta na produção de frações líquida (bio-óleo), sólida (carvão ou char) e gasosa, cujas
proporções e características dependem do tipo de reator utilizado e das condições de
operação do processo (VIRMOND et al., 2013).
O tratamento térmico pode constituir uma parcela do sistema de tratamento de
resíduos, tendo como vantagens de sua aplicação (STANTEC, 2011): (i) redução do
volume de resíduos, diminuindo o tamanho dos aterros. O tratamento térmico não exclui a
necessidade de uso de aterros, uma vez que rejeitos de processo terão que ser
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descartados; (ii) permitir a recuperação de energia contida nos resíduos sólidos; (iii)
permitir a recuperação de minerais e químicos; (iv) destruição de contaminantes; (v) com
frequência, reduz o tempo de permanência dos resíduos.
2.3 Processos aplicados à conversão térmica de RSU
De acordo com RPS-MCOS Ltd. (2005), a maior parte das plantas comerciais de
tratamento térmico de RSU se encontram na Europa, com destaque para a Alemanha, e
no Japão. Dentre as principais fornecedoras de tecnologias para essas plantas estão:
Thermoselect, Mitsui Babcock, PKA, Brightstar Environment, Compact Power, Ebara,
Energos, Enerkem/Novera, IET Energy, British Gas Lurgi, TPS, WasteGen/Techtrade e
Thide Environment. As tecnologias mais utilizadas para tratamento térmico de RSU são:
combustão convencional em leito fixo, combustão em leito fluidizado, gaseificação
convencional, gaseificação em arco de plasma e pirólise.
2.3.1 Combustão convencional – Leito fixo
Pode-se produzir calor ou eletricidade a partir de RSU em plantas de combustão
convencional em leito fixo (também denominadas plantas de incineração ou de queima de
massa). Resíduos desse processo representam cerca de 5% do material que foi
alimentado ao combustor, a maior parte dele sendo inerte e reaproveitável. Diversos
estágios de combustão ocorrem nos incineradores de queima de massa: secagem;
combustão primária (oxidação do material mais facilmente combustível, os voláteis);
combustão secundária (oxidação do carbono fixo).
Na combustão de estágio único, os resíduos são queimados em condições subestequiométricas. Trabalha-se, nesse caso, com 30% a 80% da quantidade necessária de
oxigênio para a combustão completa. Isso resulta na formação de uma mistura gasosa
combustível que entra em combustão na parte superior da câmara de combustão onde há
excesso de ar para que se complete a oxidação (STANTEC, 2011).
Na combustão de dois estágios, os RSU são alimentados em uma câmara de
combustão com atmosfera pobre em oxigênio. Os gases produzidos nesse estágio são
movidos para uma segunda câmara onde são queimados em um ambiente rico em
oxigênio. O calor produzido no segundo estágio pode ser recuperado e utilizado para
diversos fins. As cinzas geradas no primeiro estágio são eliminadas através das grelhas,
tal como na combustão de estágio único (STANTEC, 2011; BIZZO apud RNC, 2011).
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2.3.2 Combustão em leito fluidizado
Os leitos fluidizados promovem a suspensão de combustíveis sólidos durante o
processo de combustão, gerando uma mistura turbulenta de gases e sólidos (combustível
e material inerte que constitui o leito, geralmente areia), sendo necessário pré-tratamento
dos resíduos que devem ser selecionados (metais separados) e ter tamanho de partícula
reduzido de modo a gerar um combustível mais homogêneo. A secagem, a
devolatilização e a combustão dos resíduos ocorrem no leito fluidizado, enquanto que os
gases de combustão são retidos em uma zona de combustão acima do leito (freeboard).
Os incineradores de leito fluidizado tem aplicação mais recente para destruição de
lodos provenientes do tratamento biológico de efluentes municipais e industriais. Apesar
de necessitarem de alimentação contínua e uniformização do tamanho das partículas de
resíduos, apresentam boa flexibilidade quanto ao estado físico dos resíduos, pois aceitam
líquidos, pastas e sólidos granulados e pulverizados devido ao baixo excesso de ar
requerido já que promovem excelente contato entre ar e resíduo. Têm grande
possibilidade de recuperação de calor dos produtos de combustão e podem ser
projetados e implantados a partir de pequenas capacidades nominais, sendo adequados,
portanto, a larga faixa de usuários (BIZZO apud RNC, 2011).
O calor da combustão pode ser recuperado por sistemas localizados no leito, no
ponto de exaustão dos gases de combustão, ou em ambos. As cinzas produzidas são
removidas na parte inferior da câmara.
2.3.3 Gaseificação
A gaseificação tem como produto principal um gás combustível, uma mistura de H2,
CO, CH4, N2 (ser ar for utilizando com agente oxidante), H2O e CO2. Adicionalmente,
alcatrão (hidrocarbonetos de alta massa molecular) e cinzas são produzidos. A mistura
gasosa pode alimentar um segundo estágio de processo – combustão – para gerar calor
e/ou eletricidade. Em condições especiais, a mistura gasosa obtida pode ser composta
primariamente por H2 e CO, constituindo o gás de síntese, que pode ser usado no local de
origem ou fora da planta de gaseificação como matéria-prima para a produção
independente ou combinada de calor e/ou eletricidade e de diversos produtos de alto
valor agregado, tais como combustíveis (diesel, gasolina, querosene de aviação) e
produtos químicos via rotas químicas específicas (VIRMOND et al., 2013).
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Existem três tipos básicos de tecnologias de gaseificação aplicadas a RSU:
gaseificação em leito fixo, em leito fluidizado e à alta temperatura. Dessas três
tecnologias, a gaseificação à alta temperatura é a mais utilizada em escala comercial. Os
resíduos sólidos passam por um duto de devolatilização onde são aquecidos para reduzir
o teor de umidade, e são então alimentados na câmara de gaseificação onde são
aquecidos sob condições convenientes para converter os sólidos em uma mistura gasosa.
Injeta-se oxigênio no reator para que sejam atingidas temperaturas na faixa dos 2000 °C.
A quantidade de oxigênio necessária é a suficiente para produzir calor necessário para
sustentação do processo (secagem e reações endotérmicas da gaseificação). O gás
resultante é processado para que possa ser usado para gerar eletricidade, aquecimento
ou como matéria-prima para diversas rotas químicas (STANTEC, 2011).
2.3.4 Gaseificação de arco de plasma
O plasma consiste em uma coleção de elétrons e íons em livre movimento,
formada pela aplicação de alta tensão a um volume de gás mantido sob pressão reduzida.
Esse processo de tratamento térmico consiste no contato entre plasma e RSU, o qual
promove rápida decomposição da matéria sólida em uma mistura gasosa combustível.
Como produtos da gaseificação de arco de plasma, têm-se material inerte líquido que ao
ser solidificado se torna um material vítreo, e uma mistura gasosa que geralmente é
queimada para produzir calor e eletricidade. A gaseificação de arco de plasma para
tratamento de RSU atualmente ainda não foi testada em escala comercial devido ao alto
capital de investimento (STANTEC, 2011).
2.3.5 Pirólise
Segundo Stantec (2011), três tipos de reatores de pirólise são utilizados atualmente
para processar RSU. O primeiro tipo consiste em pirolisadores de tubo quente, os quais
funcionam de modo que os RSU são movidos ao longo de um tubo aquecido
externamente a temperaturas na faixa de 800 °C, podendo acomodar material de
partículas de tamanho grande. Pode-se fazer a combustão de uma parcela dos gases
produzidos no processo de pirólise e usar o calor gerado para aquecimento do reator.
Outro exemplo de tecnologia de pirólise aplicada a RSU são os reatores tipo rotary
kiln, ou forno rotativo. Esses são os pirolisadores mais utilizados para o tratamento de
RSU atualmente, consistindo em um reator cilíndrico levemente inclinado na horizontal e
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que roda no seu eixo. Alimenta-se o material na parte mais elevada do cilindro e esse se
move lentamente para a parte baixa, de modo que esse movimento provoca a mistura do
material, promovendo a pirólise. Esses reatores operam a temperaturas entre 300 °C e
850 °C, podendo acomodar material com grande tamanho de partícula.
Existem também os pirolisadores PIT Pyroflam, cujo reator é alimentado com o uso
de um pistão que empurra o material para a primeira câmara, onde ocorre o processo de
pirólise entre 600 °C e 700 °C. Na segunda câmara ocorre a gaseificação do char
resultante da primeira etapa e, ao final do reator, ocorre a combustão dos gases para
produção de vapor.
2.4 Casos reais
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desenvolvidos. Na Europa são mais de 450 usinas ativas processando 70 milhões de
toneladas de RSU com potencial de geração de 35 milhões MWh energia por ano. Um
exemplo de usina térmica europeia que utiliza RSU como combustível é a Amsterdã
WFPP (Waste Fired Power Plant), com capacidade instalada de 74 MW (940.000 t/ano de
RSU ou 4500 t/dia, eficiência de 22%). A energia produzida pela usina abastece 100% da
iluminação pública da cidade e resíduos viram matéria-prima para a pavimentação de vias
públicas e calçadas e para a construção civil (CLEANENERGY, 2008).
A Usina Bizkaia (cidade de Bilbao, Espanha) opera com alta eficiência,
consorciando gás natural e resíduos em ciclo combinado, mas com apenas 25% da
energia elétrica produzida proveniente dos RSU, sendo o restante do gás natural, que por
ser um combustível fóssil anula o impacto ambiental positivo resultante da queima dos
RSU. A usina conta com uma turbina a gás natural com capacidade de geração de 43
MW e uma turbina a vapor com capacidade de 56,5 MW, com eficiência de 44%,
atendendo cerca de 100 municípios, produzindo 30% de toda a energia elétrica
residencial da localidade. No centro de Paris, na França, a usina Issy-les-Moulineaux
(Isséane), inaugurada em 2008, utiliza os resíduos de mais de 1 milhão de residências
para produzir calor e energia para a cidade, dando destino adequado a 460.000 t/ano de
RSU (SANTI, 2012).
Nos Estados Unidos existem 87 usinas, as quais processam 28 milhões de
toneladas de RSU, gerando cerca de 15 TWh de eletricidade por ano. No Brasil, não
existem ainda plantas comerciais, apenas projetos em andamento em um Centro
Tecnológico localizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Um desses
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projetos consiste no processo denominado Ciclo Combinado Otimizado (CCO), um
processo híbrido, combinando gás natural ou biogás de aterros e RSU, onde 75% ou mais
da energia exportada pela usina é gerada pelos RSU. Com a utilização do sistema CCO a
parcela de gás natural na geração de energia é pequena (menor que 25%), o que permite
a utilização dos incentivos da Resolução 271 da ANEEL (ANEEL, 2007) para energia da
biomassa, tornando o preço da energia competitivo, mesmo com a utilização de pequena
parcela de gás natural, a qual pode ainda ser substituída por biogás de aterros,
aumentando ainda mais a viabilidade ambiental do processo. Além disso, pode atender ao
limite de 30 MWe dessa mesma resolução.
O rendimento alcançável em uma usina térmica utilizando RSU como principal
insumo, utilizando as mais modernas tecnologias existentes no mundo, está em torno de
22%, significando cerca de 0,5 MWh/t de RSU processada. Algumas atingem 30%, porém
com custo muito elevado (Amsterdã) ou excessivo consumo de gás natural (Bilbao).
Porém, deve-se tomar cuidado ao se usar o parâmetro MWh/t de RSU, já que na Europa
o poder calorífico inferior (PCI) médio do resíduo, sem pré-processamento, é 2400
kcal/kg, nos EUA é 2600 kcal/kg e no Brasil estima-se que é 1850 kcal/kg (RIBEIRO,
2010).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil tem alto potencial de gerar energia elétrica a partir de resíduos sólidos
urbanos e, consequentemente, contribuir para a diversificação da matriz elétrica nacional.
Várias tecnologias de conversão térmica descritas encontram-se disponíveis para
aplicação. No entanto, a viabilidade depende de integração na gestão de RSU nos
municípios brasileiros. Já existem iniciativas avançadas próximas de se viabilizar em
alguns municípios do estado de São Paulo. Um dos primeiros passos consiste na inclusão
da opção de recuperação energética de RSU nos Planos Municipais de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos (PGIRS), elemento previsto pelo PNRS.
O desenvolvimento desse setor depende de uma modelagem do negócio que
envolve fatores técnicos, políticos e sociais, devendo-se desenvolver ações de educação
ambiental dedicada ao tema; determinar a disponibilidade de resíduos não recicláveis;
caracterizar e definir a composição de misturas de frações de RSU a serem processadas,
sendo isso essencial para viabilizar tecnicamente a conversão térmica de RSU.
As usinas de recuperação energética devem ser vistas como uma solução auxiliar
na destinação e não como concorrente das demais soluções utilizadas na cadeia de
399

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

reciclagem e reaproveitamento de resíduos sólidos. Adicionalmente, oferecem a opção de
valorização de resíduos e geração de renda dado que produtos de alto valor agregado,
além de calor e energia elétrica, podem ser obtidos (pirólise e gaseificação).

REFERÊNCIAS
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Norma NBR 10.004: Resíduos
Sólidos - Classificação. 2004. Disponível em:
<http://www.ablp.org.br/conteudo/conteudo.php?cod=44>. Acesso em: 16 jun. 2014.
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa N° 271, de 3 de
Julho de 2007. Disponível em: < http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2007271.pdf>. Acesso
em: 18 jun. 2014.
BIZZO, W.A. e GOLDSTEIN Jr., L. In: RNC - REDE NACIONAL DE COMBUSTÃO.
Conversão de Resíduos em Energia. III Escola de Combustão, 4-8 de jul., Salvador,
2011.
BIZZO, W.A. Incineração de resíduos industriais com geração de energia. In: RNC REDE NACIONAL DE COMBUSTÃO. Conversão de Resíduos em Energia. III Escola
de Combustão, 4-8 de jul., Salvador, 2011.
BRASIL. Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos
Sólidos. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jun. 2014.
CLEANENERGY. Fundamentals of Renewable Energy: Waste-to-Energy. Action
Project, 2008.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico. Ministério das Cidades, Brasília, 2008.
JUNKES, M.B. Procedimentos para Aproveitamento de Resíduos Sólidos Urbanos
em Municípios de Pequeno Porte. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção).
116f. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
RNC - REDE NACIONAL DE COMBUSTÃO. Conversão de Resíduos em Energia. III
Escola de Combustão, 4-8 de jul., Salvador, 2011, 207 p.
RIBEIRO, S.G.; KIMBERLIN, T. High Efficiency Waste to Energy Power Plants
Combining Municipal Solid Waste and Natural Gas or Ethanol. 18th Annual North
American Waste-to-Energy Conference. May. 11-13, Orlando, Florida, USA, 2010.
RPS-MCOS Ltd. Feasibility Study of Thermal Waste Treatment/Recovery Options in
the Limerick/Clare/Kerry Region. Limerick: Waste Management Plan, 2005. 99 p.

400

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

SANTI, A. Estudo da Eficiência da Geração de Eletricidade a partir de Gás Natural e
Resíduos Sólidos Urbanos. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica). 19f.
Departamento de Engenharia Mecânica, Escola de Engenharia da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.
STANTEC. WASTE TO ENERGY: A Technical Review of Municipal Solid Waste Thermal
Treatment Practices. Burnaby: Stantec Consulting Ltd., 2011.
VIRMOND, E. et al. Valorization of agroindustrial solid residues and residues from biofuel
production chains by thermochemical conversion: a review, citing Brazil as a case study.
Brazilian Journal of Chemical Engineering, v. 30, Issue 2, p. 197 - 229, April - June,
2013.

401

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESPAÇOS VERDES URBANOS: UMA EXPERIÊNCIA
NO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, CÂMPUS CRICIÚMA, SC, BRASIL
Pedro Rosso1; Gilberto Tonetto2; Gabriel Corrêa Zilli3; Emanuel Silva da Rosa4
1

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)/Câmpus Criciúma/pedro.rosso@ifsc.edu.br
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)/ Câmpus Criciúma/gilberto.tonetto@ifsc.edu.br
3
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)/ Câmpus Criciúma/gabrielczilli@gmail.com
4
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)/ Câmpus Criciúma/emanuelrosa8@hotmail.com
2

Resumo: Áreas verdes urbanas são cada vez mais escassas, apesar da sua reconhecida importância como
indicadoras de qualidade ambiental. O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) - Câmpus Criciúma,
situado na divisa entre os municípios de Içara e Criciúma, dispõe de uma área verde com cerca de 20 mil m²
em estádio inicial de regeneração, em meio a qual há uma nascente. Embora a manutenção desta área por
si só já seja de grande importância ambiental, a possibilidade de sua utilização em atividades de extensão,
ensino e pesquisa amplia esta relevância. Estes foram os elementos motivadores da proposição e
realização do projeto de extensão “Áreas verdes urbanas: espaços de educação ambiental e científica”,
apoiado pelo Edital APROEX Nº 01/2014/PROEX/IFSC, que tem por objetivo valorizar e utilizar a referida
área para as atividades citadas. Para que este objetivo pudesse ser alcançado, inicialmente foi necessário
fazer o reconhecimento do local e a identificação do roteiro mais rico sob o ponto de vista ambiental e viável
para a preparação da trilha ecológica. Posteriormente foram realizados os trabalhos de confecção da trilha,
de coleta, herborização e identificação das espécies da flora, além da colocação de placas de identificação
destas espécies vegetais ao longo da trilha. O ponto alto no desenvolvimento do projeto foi a realização de
visitas orientadas com cerca de 250 estudantes do Ensino Médio Integrado do Campus Criciúma durante a
Semana Mundial do Meio Ambiente - 2014. Os trabalhos seguem de agora em diante com a divulgação
junto as escolas da rede pública e o agendamento e realização de visitas orientadas com os estudantes.
Também serão propostas atividades na trilha para servidores e comunidade em geral, promovendo a
formação de gerações mais conscientes e atuantes no que tange as questões ambientais.
Palavras-chave: Trilhas ecológicas. Educação Ambiental. Áreas verdes urbanas.

1 INTRODUÇÃO
Situado no sul de Santa Catarina, o município de Criciúma conta com uma
população estimada em pouco mais de 202 mil habitantes, dos quais cerca de 98% se
encontram em áreas urbanas. Está conurbado com Içara, que possui cerca de 51 mil
habitantes (IBGE, 2014; 2014). Esta urbanização se acentuou visivelmente nas duas
últimas décadas e as áreas verdes ficaram cada vez mais escassas, embora Bargos e
Matias (2008) relatem que elas são muito importantes como indicadores da qualidade
ambiental urbana. Durante a instalação de empreendimentos públicos, industriais,
comerciais e residenciais nestes municípios, observa-se com frequência a supressão
completa da vegetação e/ou sua transformação em ambiente artificiais com utilização de
espécies exóticas em jardins, contribuindo ainda mais para a descaracterização da
vegetação original.
A política de expansão dos Institutos Federais proporcionou a instalação em
Criciúma de um câmpus do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), que está situado
na Rodovia SC 443, região leste da cidade, na divisa com o município de Içara, onde
ocupa um terreno de cerca 48,5 mil m². Sobre o terreno, com frente para a rodovia, foram
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edificados seis prédios com aproximadamente 5,6 mil m² de área construída. Também há
áreas de estacionamento e jardins com espécies nativas e exóticas e há previsão de
áreas que poderão receber futuras edificações, num total de 28 mil m². Nos fundos do
terreno, cujo limite é um córrego, estão aproximadamente 20 mil m² de área com
vegetação em estádio inicial de regeneração, com espécies pioneiras nativas, como
maricá, mamona, bracatinga e capim gordura, e espécies perenes, como canelas e
palmiteiros. Há ainda espécies exóticas, como o eucalipto.
O reconhecimento da importância das áreas verdes urbanas e as possibilidades de
sua utilização em atividades de extensão, ensino e pesquisa motivaram a submissão de
um projeto de extensão ao Edital APROEX 01/2014/PROEX/IFSC, com o objetivo de
valorizar e transformar a área verde do Campus Criciúma em um local para realização
das atividades citadas. O levantamento das características da área e das principais
espécies vegetais presentes e a criação de uma trilha ecológica servirão de subsídio para
a realização de atividades de extensão no contexto da Educação Ambiental, além de
atividades de ensino e de pesquisa, fazendo com que a referida área verde, além de
cumprir seu papel na melhoria da qualidade ambiental, contribua para desenvolver a
cultura da sustentabilidade ambiental nas presentes gerações.
2 METODOLOGIA
O desenvolvimento do projeto começou em meados de março de 2014 e foi
planejado em etapas, algumas concomitantes e outras sequenciais. Inicialmente, a equipe
realizou pesquisas e discussões sobre temas relacionados ao projeto, como a importância
das áreas verdes urbanas, o desenvolvimento sustentável, técnicas de construção de
trilhas ecológicas e técnicas de herborização. Ainda no primeiro mês de execução do
projeto foi realizada uma primeira visita à área, delineando-se um esboço do roteiro para a
trilha ecológica e identificando algumas espécies vegetais que seriam utilizadas na
criação de um banco de exsicatas das espécies locais. A partir deste roteiro inicial foi
realizada a coleta de amostras da vegetação local e, na sequência, a preparação e
secagem do material, a montagem das exsicatas e identificação das espécies.
O trajeto final da trilha foi estabelecido após outras incursões à área, quando foram
iniciados os trabalhos de preparação e delimitação do caminho e a colocação de placas
com identificação das espécies vegetais, além de placas educativas.
Durante a Semana do Meio Ambiente – 2014 foram realizadas as primeiras ações
de extensão da área, com a execução de visitas orientadas com os alunos dos Cursos
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Técnicos Integrados do IFSC – Campus Criciúma. A partir de agora, será realizada a
divulgação junto às com escolas da rede pública de ensino de Criciúma, Içara e região
para agendamento e realização de visitas. Para esta divulgação foi produzido um fôlder
contendo o objetivo do projeto, atividades disponibilizadas e meios para contato com a
equipe. Além das atividades de extensão, a área já foi utilizada como local de coleta de
amostra de água para realização de aula prática na disciplina de biologia, com o tema
“Diversidade de protistas”.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A área verde a ser utilizada no desenvolvimento do projeto de extensão tem cerca
de 20 mil m² e pertence ao IFSC – Câmpus Criciúma, situado às margens da Rodovia SC
443, km 1, esquina com a Rua Antônio Daré, no Bairro Vila Rica, região leste de Criciúma,
SC, nas coordenadas 28º40'38” S e 49º19'52” W (Fig. 1).
Figura 1 – Vista parcial da área verde em terreno do IFSC – Câmpus Criciúma.

Fonte: Arquivos do projeto “Áreas verdes urbanas” (2014).

A área tem seu limite em um curso d'água que é contribuinte do rio Linha Anta,
integrante da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga. Esta área possui uma cerca de tela
em seu interior que delimita a Área de Preservação Permanente (APP) de 30 m prevista
pela Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012) para os cursos d’água de
menos de 10 (dez) metros de largura, tanto em áreas rurais quanto urbanas.
Em meio a área verde há um banhado com nascente, embora até o momento não
foi possível fazer a localização da mesma, tampouco avaliar a qualidade da água. A água
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deste banhado é drenada para o curso d'água nos fundos do terreno. O mesmo passou
por uma ação de desassoreamento realizada pelo Poder Público durante a realização do
projeto, que removeu a vegetação que já se desenvolvia nas suas margens. Outra ação
danosa que tem sido observada após a ação de desassoreamento é a invasão da APP
por bovinos criados por vizinhos que pisoteiam a vegetação dificultando sua regeneração
(Fig. 2).
Figura 2– Vista parcial da APP onde ocorreu a remoção da vegetação durante a ação de
desassoreamento do curso d'água e onde tem sido observada a invasão de bovinos.

Fonte: Arquivos do projeto “Áreas verdes urbanas” (2014).

Em parte da área foi construída uma trilha ecológica com aproximadamente 350 m
de extensão. Após a definição do roteiro, foi aberto um caminho com aproximadamente
0,8 m de largura, o qual foi delimitado por estacas e cordas (Fig. 3) com o objetivo de
evitar que os visitantes se afastem da trilha, criando caminhos alternativos e pisoteando o
banco de mudas que pode ser observado surgindo no interior da área (Fig. 4). Neste
primeiro trajeto da trilha não foi possível fazer a transposição da área do banhado. No
entanto, menciona-se durante as visitas a ocorrência da nascente e a importância destas
áreas de alagamento junto aos cursos d'água na dinâmica hídrica.
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Figura 3 – Vista parcial da trilha ecológica no interior da área verde em terreno do IFSC –
Câmpus Criciúma, com destaque para as cordas e estacas que delimitam a trilha.

Fonte: Arquivos do projeto “Áreas verdes urbanas” (2014).

Figura 4 – Vista parcial do banco de mudas observado junto a trilha ecológica construída
na área verde em terreno do IFSC – Câmpus Criciúma.

Fonte: Arquivos do projeto “Áreas verdes urbanas” (2014).

Apesar dos percalços originados com a remoção da vegetação e da invasão de
bovinos junto ao curso d'água, a equipe decidiu manter a trilha incluindo esta área com o
objetivo de apresentar um panorama acerca da importância e da ação antrópica sobre os
recursos hídricos urbanos.
Na entrada da trilha e em mais três pontos foram colocadas placas educativas
estimulando o respeito pela natureza (Fig. 5).
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Figura 5 – Placas educativas colocadas em pontos estratégicos da trilha ecológica.

Fonte: Idealizada pela equipe do projeto a partir de imagens públicas obtidas na Internet (2014).

Ao longo da trilha foram coletadas, herborizadas e identificadas 19 espécies
vegetais, pertencentes a 14 famílias (Tab. 1). O trabalho de identificação foi realizado com
auxílio da literatura e do Dr. Rafael Martins, professor da Universidade do Extremo Sul
Catarinense (UNESC). As exsicatas (Fig. 6) preparadas com as amostras da vegetação
da área representam o lote inicial do acervo do herbário LaBioCRI e estão depositadas no
Laboratório de Biologia do Câmpus Criciúma. Outras três espécies pertencentes a três
famílias também foram identificadas, mas devido às suas características vegetativas, não
foi realizada a coleta de amostras para preparação de exsicatas.
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Tabela 1 – Lista de espécies vegetais encontradas em área verde do IFSC – Campus
Criciúma.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

Anacardiaceae
Araceae
Arecaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Mimosaceae
Moraceae

Ricinus communis L.
Sapium glandulosum (L.) Morong.
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr
Mimosa scabrella Benth
Ocotea puberula (Rich.) Nees.
Ocotea silvestris Vattimo-Gil
Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn.
Leandra australis (Cham.) Cogn.
Eucalyptus sp.
Psidium sp.
Schinus terebinthifolius Raddi
Xanthosoma sp.
Euterpe edulis Martius
Vernonia polysphaera Less
Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntz
Ficus guaranitica Chodat & Vischer.

Musaceae

Musa velutina H. Wendl. e Drude

Euphorbiaceae
Fabaceae
Lauraceae
Melastomataceae
Myrtaceae

Piperaceae
Primulaceae
Sapindaceae
Solanaceae

Piper gaudichaudianum Kunth.
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br.
Cupania vernalis Cambess.
Solanum variabile Mart.

NOME POPULAR
Mamona
Leiteiro
Jacarezeiro, Pau-jacaré
Bracatinga
Canela-guaicá
Canela
Quaresmeira
Pixirica
Eucalipto
Araçá
Aroeira
Taioba, orelha-de-elefante
Palmiteiro, Palmito Juçara
Assa-peixe
Gaioleira, Pau-gaiola
Maricá
Figueira Branca
Banana-veludo, banana-dejardim
Pariparova
Capororoca
Camboatá
Jurubeba-velame

Fonte: Dados do projeto “Áreas verdes urbanas” (2014).

Figura 6 – Exsicata com amostra da vegetação coletada em área verde do IFSC –
Campus Criciúma.

Fonte: Arquivos do projeto “Áreas verdes urbanas” (2014).
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Como a área do projeto já teve outros usos antes de ser abandonada e iniciar o
processo de regeneração, durante a construção da trilha foram encontrados diversos tipos
de lixo em meio a vegetação. Inicialmente pensou-se em recolher este lixo e encaminhar
para destinação final em aterro sanitário. No entanto, tendo em vista que um dos objetivos
da trilha é a Educação Ambiental, optou-se por fazer um “Monumento ao lixo”, onde foram
depositados os materiais recolhidos, e explorar de forma educativa esta informação a
partir da frase colocada em uma das placas educativas (Fig. 7).
Figura 7 – Monumento ao lixo: o descarte inadequado do lixo como fonte de Educação
Ambiental.

Fonte: Arquivos do projeto “Áreas verdes urbanas” (2014).

Durante a Semana do Meio Ambiente – 2014 foram realizadas as primeiras
atividades de extensão com os estudantes dos cursos técnicos integrados do Campus
Criciúma. Cerca de 250 estudantes de nove turmas foram divididos em grupos de 10 a 20
integrantes e a equipe de extensionistas conduzia-os na trilha realizando paradas
planejadas e abordando temas como a importância das áreas verdes urbanas e dos
recursos hídricos, além de informações sobre as espécies vegetais identificadas e sua
importância ecológica e/ou econômica (Fig. 8).
Para finalizar as atividades alusivas a Semana do Meio Ambiente – 2014, após a
visitação à trilha, os participantes realizaram o plantio de espécies nativas nos canteiros
do estacionamento do Câmpus.

409

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Figura 8 – Grupo de estudantes orientados pela equipe do projeto em uma das visitas
realizadas na trilha durante a Semana do Meio Ambiente – 2014.

Fonte: Arquivos do projeto “Áreas verdes urbanas” (2014).

As atividades do projeto terão prosseguimento com a divulgação junto às escolas
de Criciúma e região e posterior agendamento e realização das trilhas com os estudantes
e professores visitantes. Outras atividades previstas são o agendamento de visitas com
servidores do Campus com a finalidade de promover o conhecimento da área e sua
valorização, além de proporcionar a oportunidade de um momento de contato com a
natureza, levando-os a se engajarem às atividades do projeto. Também está prevista a
realização de visitação com a comunidade em geral sempre que houver solicitação da
mesma.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do pouco tempo em que este projeto vem sendo realizado (cerca de quatro
meses), os resultados já podem ser observados, entre os quais se pode destacar: o
interesse dos alunos durante as visitas; as solicitações daqueles que não tiveram a
oportunidade de realizar a visita em saber quando terão oportunidade; a solicitação para
plantio de mais mudas; a visitação de estudantes durante intervalos, fotografando e
filmando detalhes da trilha e publicando nas redes sociais; e a satisfação manifestada
pelos estudantes bolsistas em relação às atividades executadas.
Outro resultado interessante foi a discussão sobre a alocação do ginásio de
esportes do Campus, aberta aos que tinham interesse no tema, e que culminou pela
decisão de realocar o ginásio para outro ponto do terreno, preservando a área verde.
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Sabemos que ainda são poucos estes resultados, mas a equipe está ciente de que
Educação Ambiental é um processo contínuo e que a mudança de atitude frente as
questões ambientais é um processo lento. No entanto, acreditamos que as ações do
projeto vão contribuir na construção de uma sociedade mais justa e preocupada com a
natureza. Além disto, a manutenção da área verde do Câmpus Criciúma e sua utilização
nas atividades de extensão, ensino e pesquisa vai se tornando realidade.
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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados obtidos através do desenvolvimento do projeto de extensão
intitulado “Educação Ambiental como instrumento de reflexão sobre a responsabilidade sobre o lixo nosso
de cada dia” realizado pela parceria entre Universidade Federal do Pampa e a rede municipal de ensino de
Itaqui/RS com objetivo de sensibilizar a comunidade local a cerca da importância da separação dos
resíduos sólidos na fonte geradora (residência) e do catador de materiais recicláveis como mitigador dos
impactos ambientais causados pelo consumo. Os princípios norteadores do projeto estão contidos na
Política Nacional dos Resíduos Sólidos, legislação que regulamenta a gestão e responsabilidade
compartilhada de todos os elos da cadeia sobre os resíduos gerados. A metodologia empregada na
proposta apoiou-se na criação de espaços de formação e discussão dialógica e no uso de metodologias
participativas para a capacitação de 150 acadêmicos, 80 professores e 300 alunos da rede municipal de
ensino. A ação promoveu a preocupação sobre a importância da temática tanto na comunidade quanto na
universidade, contribuindo para a construção de uma postura comprometida com os princípios ambientais e
as gerações futuras. Além disso, colaborou na interação entre universidade e comunidade, através do
desenvolvimento de espaços de educação ambiental participativos, abrangendo questões socioambientais
contemporâneas muitas vezes relegadas a segundo plano pelos moldes produtivistas dos ciclos produtivos
da sociedade.
Palavras-Chave: Responsabilidade compartilhada. Logística Reversa. Sensibilização. Escolas.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho de educação ambiental realizado objetivou avançar no
processo de conscientização da importância da separação e da correta destinação dos
resíduos domiciliares pelos munícipes, demonstrando a responsabilidade de cada elo nas
cadeias produtivas, assim como, elucidar a importância do catador como agente mitigador
dos impactos ambientais gerados. A ação se deu através da capacitação de acadêmicos
da Universidade Federal do Pampa, alunos e professores da rede municipal de ensino no
município de Itaqui/RS. Desta forma, desenvolveu-se um trabalho de sensibilização dos
órgãos públicos municipais, equipes diretivas das escolas envolvidas e demais agentes
apoiadores da sociedade para a temática ambiental, capacitando através de espaços de
formação (com cunho participativo) para o manejo de resíduos sólidos alunos e
professores da rede municipal e acadêmicos que atuarão como agentes multiplicadores
da necessidade da redução de geração, da correta separação e destinação dos resíduos.
Outrossim, realizou-se ações visíveis ao público (gincana) como forma de ampliar a
educação ambiental, melhorando a separação de resíduos na fonte geradora da
comunidade em geral, para além do público alvo do projeto.
A Unipampa, instituição promotora desta ação, traz consigo um papel muito
importante, sua concepção ideológica veio marcada pela responsabilidade de contribuir
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com a região em que se edifica - um extenso território, com críticos problemas de
desenvolvimento socioeconômico, inclusive de acesso à educação básica e à educação
superior – a mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul. Nesta forma de pensar,
entende que os cursos, a produção de conhecimento e as atividades de extensão deverão
promover a cooperação interinstitucional, possibilitando uma aproximação com os atores
sociais, promovendo diálogos que possibilitem o desenvolvimento regional, implicando,
desta forma, em “mudanças estruturais integradas a um processo permanente de
progresso do território, da comunidade e dos indivíduos” (UNIPAMPA, 2009, p. 7). A
instituição também entende que ações isoladas não são capazes de ter sucesso em
transformar o atual quadro e vê em sua estrutura um meio facilitador desta aproximação,
e ainda afirma: “cabe à Universidade, portanto, construir sua participação a partir da
integração com os atores que já estão em movimento em prol da região”, trazendo o
protagonismo desta aproximação com os atores sociais para si.
A universidade compreende que, para superar estes desafios, deve também
superar

antigos

paradigmas,

como

o

da

disciplinaridade,

e

permutá-lo

pela

interdisciplinaridade, entendendo o conhecimento como um processo e não como um
produto (UNIPAMPA, 2009, p. 7). Por sua vez a Educação Ambiental é uma grande
oportunidade levar para a comunidade local, muitas vezes sedente de informação, a
possibilidade da compressão da temática ambiental muitas vezes relegada pelos padrões
produtivistas da sociedade contemporânea.
Para Soares, Salgueiro e Gazineu (2007) a Educação Ambiental constitui um
processo informativo e formativo dos indivíduos, que desenvolvem habilidades e
modificam atitudes em relação ao meio, tornando a comunidade educativa consciente de
sua realidade global. Já Dias (2004) destaca que a Educação Ambiental é um processo
permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio
ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação
que os tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais, presentes e futuros. Soares,
Salgueiro e Gazineu (2007) alertam ainda que a educação ambiental é o principal
instrumento de transformação da realidade caótica presenciada, sendo fundamental para
o desenvolvimento de uma consciência crítica em relação ao meio ambiente, gerando
comprometimento e responsabilidade da população nas ações cotidianas.
Observa-se que a Educação Ambiental é um tema muito discutido atualmente,
especialmente devido ao fato de se perceber a necessidade de uma melhoria do mundo
em que se vive, pois é facilmente notado que cada vez mais regride qualidade de vida de
um modo geral (GUEDES, 2006). A vida cotidiana tem levado a percepção de um tempo
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que cada vez que parece cada vez mais curto porque temos cada vez mais
compromissos (GUEDES, 2006). Assim, promover o crescimento da consciência
ambiental através da educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e
sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação na defesa da
qualidade de vida (JACOBI, 2003).
Conforme assevera Jacobi (2003) é necessária uma reflexão sobre os desafios
para mudar as formas de pensar e agir em torno da questão ambiental numa perspectiva
contemporânea. Leff (2001) fala sobre a impossibilidade de resolver os crescentes e
complexos problemas ambientais e reverter suas causas sem que ocorra uma mudança
radical nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos comportamentos gerados pela
dinâmica de racionalidade existente, fundada no aspecto econômico do desenvolvimento.
Segundo dados do ministério do meio ambiente, o Brasil produz cerca de 90
milhões de toneladas de lixo por ano e cada brasileiro gera, aproximadamente, 500
gramas de lixo por dia, podendo chegar a 1 kg, dependendo do local em que reside e de
seu poder aquisitivo (NUNESMAIA, 1997; IBGE, 2005). Considerando que o município de
Itaqui possui uma população estimada em 36.191 habitantes (IBGE - Censo 2007)
calcula-se que deva gerar em torno de 18 toneladas de resíduos/dia, as quais são
mandadas para fora do município depois que uma decisão judicial proibiu o poder público
de depositar os resíduos no atual “lixão.” Um trabalho de educação ambiental no sentido
de conscientizar a população a cerca da política nacional de resíduos sólidos,
especialmente no que tange a responsabilidade compartilhada e a logística reversa dos
produtos pode contribuir muito no estabelecimento de uma situação de “preocupação” da
população com a geração e a atual forma de destinação dos resíduos. Para além da
sensibilização do público alvo quanto ao tema, a mobilização propiciada tinha o intuito de
chamar a atenção do poder público local no sentido da necessidade da implantação da
PNRS e a importância dos catadores nesse contexto. E mais, presume-se que os
acadêmicos, alunos e professores após a problematização e sensibilização poderão atuar
como agentes multiplicadores e passarão a fomentar a correta separação dos resíduos na
fonte, fazendo com que esse material deixe de ser “lixo” e torne-se matéria-prima de
qualidade, gerando renda e trabalho para muitas famílias.
Desta maneira, espera-se ter estreitado os laços entre a comunidade e a
universidade, que se mostra comprometida com a temática ambiental local, na medida em
que busca além de conhecer melhor a atual conjuntura, agir proativamente no intuito de
conscientizar os acadêmicos nos espaços formais estabelecidos e, também, a sociedade
como um todo, a partir da inserção da mesma em espaços midiáticos locais e festivos. O
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contato da academia com problemas e anseios da comunidade certamente sucitará novos
trabalhos acadêmicos (tanto de extensão, quando de pesquisa e ensino) agregando
saberes a partir do contato com a sociedade, somando experiências e os procurando
resolver conjuntamente os desafios contemporâneos que afetam tanto a população
quanto os futuros profissionais.
2 METODOLOGIA
O presente trabalho faz parte de um Projeto de Extensão intitulado: “Educação
Ambiental como instrumento de reflexão sobre o lixo nosso de cada dia”, executado
durante um período de oito meses dentro da própria instituição promotora, e em cinco
escolas municipais de educação. Além da professora coordenadora contou com a
participação de um aluno bolsista e quatro acadêmicos voluntários.
Para a sensibilização e mobilização coletiva dos alunos e professores, almejando o
empoderamento do público com respeito aos objetivos do projeto de Educação Ambiental
nas escolas Municipais de Itaqui-RS, aspectos como o interesse e a construção
partilhada, assumem um papel determinante na possibilidade de mudança da realidade,
assegurando o princípio emancipatório. Assim, tanto nas reuniões periódicas de
apresentação da proposta e planejamento nas escolas (com a equipe diretora e
professores), quanto nos processos de avaliação foram utilizadas dinâmicas que ampliam
a participação, como a visualização móvel, viabilizadas através do uso de tarjetas de
cartolinas, desenhos, figuras, etc. O uso de Metodologias Participativas, tão incomuns nos
moldes atuais da educação, contribuem para abranger de forma lúdica os desafios do dia
a dia, atendendo para a complexidade dos problemas vivenciados e a necessidade de
reflexão para a superação dos mesmos. Os debates realizados com os três públicos alvo,
quais sejam: acadêmicos, alunos do ensino fundamental e professores da rede pública
possibilitaram a instrumentalização o público para o planejamento e execução,
conduzindo de forma adequada as atividades grupais. Da mesma maneira, possibilitando
a problematização, a reflexão para a mudança e o registro dos trabalhos para consultas
futuras.
Neste contexto, após o aprofundamento teórico e estudo das metodologias
aplicadas pela equipe executora da proposta, primeiramente foram feitas reuniões nas
Secretarias Municipais relacionadas: Educação e Meio Ambiente, como forma de
sensibilização e suporte para o desenvolvimento do trabalho. Em seguida, foram feitas
415

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

reuniões com as equipes diretivas das escolas, apresentando e motivando-os para o
início do Projeto. Essa etapa inicial foi denominada Etapa 1 do projeto.
Após isso, foi dado início ao processo de formação, primeiramente com 80
professores da rede municipal de educação e, em seguida, com cerca de 300 alunos do
5º e 8º anos, conforme orientação da Secretaria Municipal de educação (Etapa 2).
Concomitantemente a formação que ocorrera na rede municipal, a coordenação do
projeto trabalhou a temática nas turmas dos cursos vinculados da universidade,
ampliando o público atingido para cerca de 150 acadêmicos. Após esse processo de
formação propriamente dita, foi dado início as atividades que envolveram e trouxeram
maior visibilidade perante a comunidade: gincana no aniversário da cidade, visita ao
comércio local e caminhada (Etapa 3). A comunidade abrangida indiretamente é pelo
menos quatro vezes o tamanho do público-alvo (professores, acadêmicos, alunos e
equipe diretiva das escolas). Isso porque considera-se que cada núcleo familiar tenha
aproximadamente quatro pessoas. Todavia, salienta-se que durante as atividades de
domínio público, ou seja, ao ar livre foi possível que ainda mais pessoas se
sensibilizassem pela temática proposta. Após a realização da Etapa 1 e 2 foram
realizadas pesquisas visando a avaliação de ação, através da entrega de questionários
semi-estruturados entregues pessoalmente ou via endereço eletrônico.
No que diz respeito à divulgação do projeto na mídia Itaquiense cabe ressaltar que
a mesma baseou-se na construção de folders; divulgação no sítio eletrônico da
Universidade, e-mails e nas redes sociais; na participação em espaços de mídia gratuita
(rádios); e, através do envio de notas para os jornais locais.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O primeiro passo na execução do projeto foi firmar parcerias com as Secretarias de
Educação e Meio Ambiente do município de Itaqui-RS, que apoiaram e autorizaram a
realização da ação nas escolas municipais urbanas, além da busca de agentes
apoiadores da sociedade que contribuíram para a divulgação e consolidação da proposta,
findando assim a Etapa I da ação. Todas as escolas convidadas a participarem da ação
demonstraram grande interesse pela complexidade do tema e pela a abordagem
participativa atípica, até então, nas salas de aula. É relevante destacar o notório interesse
por parte dos professores dessas instituições em contribuir na execução da proposta,
mostrando-se abertos e predispostos a colaborar, expressando suas preocupações pela
temática e a possibilidade de permear o conteúdo em todas as disciplinas da grade
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curricular, contextualizando com a realidade onde a escola está inserida. Isso evidencia a
possibilidade de continuidade da proposta no ambiente escolar, para além do período de
desenvolvimento do projeto.
A

ação

extensionista

promoveu

o

debate

participativo,

suscitando

a

problematização sobre os princípios contidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos e
a sensibilização de multiplicadores da correta separação e destinação dos resíduos na
fonte geradora, além da valorização do catador. Fato que pode ser evidenciado pela
avaliação anônima feita pelos professores sobre a ação (Fig. 1). Dos oitenta professores
entrevistados sobre essa etapa do projeto 82% acreditam que a capacitação promovida
ampliou muito sua percepção sobre os o tema, cerca de 55% do público afirma que até
então desconheciam ou conheciam muito pouco sobre a Política Nacional de Resíduos
Sólidos e 92% do público presente na etapa acredita que a ação poderá melhorar a
educação ambiental na rede municipal de ensino de Itaqui. Com isso, acredita-se ter
acelerado o processo de conscientização da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos. Com os alunos, utilizou-se uma atmosfera lúdica.
Figura 1 – Capacitação de Professores.

Na universidade, a discussão instaurou a preocupação dos acadêmicos sobre o
tema, muitas vezes, relegado a segundo plano pelos moldes produtivistas dos cursos de
graduação, incentivando a análise de suas posturas tanto quanto cidadãos, como
enquanto futuros profissionais e, inclusive as obrigações no que refere ao ciclo de vida do
produtos e segundo a legislação vigente (Fig. 2). Como resultado da avaliação individual e
anônima da ação, é importante destacar que em torno de 84% dos discentes acreditam
que esta ação ampliou sua percepção sobre o tema, cerca de 54% assumem que
conheciam muito pouco sobre a atual Política Nacional de Resíduos Sólidos e mais de
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92% dos entrevistados consideraram que essa ação mudou a forma que tratavam os
resíduos, o que confere êxito a proposta.
Figura 2 – Capacitação dos Acadêmicos

A utilização de espaços de mídia gratuitos (programas de rádio, divulgação em
eventos locais, etc) viabilizou a propagação da proposta na sociedade de Itaqui,
instaurando uma preocupação local sobre a destinação dos resíduos e a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (Fig.3). Foram aproveitados também os
eventos da universidade para ampliar a visibilidade da proposta, provocando uma reflexão
ao público sobre suas responsabilidades ambientais, procurando ligar ações de ensino e
pesquisa sobre a temática proposta na ação extensionista.
Figura 3 – Divulgação na mídia local.

No que se refere a Etapa 3, destaca-se o sucesso da mesma. Isso porque ampliou
em muito a visibilidade do projeto, já que foi organizada juntamente com um evento de
grande amplitude no município: o aniversário da cidade. Nesta ocasião, foi realizada uma
gincana, que solicitava aos partícipes (300 alunos) que separassem adequadamente os
resíduos de acordo com as cores dos coletores, no menor tempo possível. Além dos
envolvidos diretamente na ação, salienta-se que muitas pessoas que passeavam no local
pararam para ver a atividade.
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Por fim, cabe a reflexão sobre o efeito multiplicador da ação extensionista
realizada. Isso porque considera-se que, para cada pessoa envolvida diretamente temos
mais quatro pessoas atingidas indiretamente, considerando seu núcleo familiar. Sobre
esse trabalho é importante destacar que há muito a ser feito nas escolas, especialmente
no intuito de trabalhar o tema da educação ambiental desde a ótica da transversalidade.
Em particular, cabe destacar a solicitação da Secretaria de Educação para que no futuro
as escolas rurais sejam também contempladas, através de novos projetos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade de extensão mostrou a desarticulação do atual cenário referente à
temática ambiental e a necessidade de ampliar a efetividade da transversalidade do tema
no ambiente escolar. Todavia, criou-se uma atmosfera de preocupação para com a
questão dos resíduos e a responsabilidade de cada elo, conectando a universidade com a
sociedade e vice-versa. A universidade, pode atuar como transformadora da região de
fronteira, marcada pela desigualdades econômicas e sócias, possibilitando a geração de
emprego e renda para catadores de matérias recicláveis.
Os resultados positivos relatados pelo público atingido evidenciam o sucesso na
sensibilização proposta, evidenciando que ações de extensão aparentemente simples,
podem obter longo alcance no dia a dia da população e do ambiente escolar. Assim
como, na postura dos acadêmicos enquanto futuros profissionais. O uso de metodologias
participativas mostrou-se como um suporte relevante na construção de um novo olhar
sobre a realidade, sendo apontado como uma ferramenta (até então nova para os público
atingido) para ser utilizada em sala de aula pelos professores capacitados. Por fim, cabe
destacar a solicitação da Secretaria de Educação para que no futuro as escolas rurais
sejam também contempladas, através de novos projetos.
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MODA E SUSTENTABILIDADE: CUSTOMIZAÇÃO DE VESTIDOS DE FESTAS
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Resumo: Com a população mundial em crescimento e a diminuição dos recursos naturais disponíveis,
nasce a preocupação com o equilíbrio nas atividades de produção e consumo dos produtos de moda. O
presente estudo tem como objetivo customizar vestidos de festas, na microempresa Mania de Você Atelier
Ltda, em Jaraguá do Sul/SC, como uma forma de propor novas possibilidades para que o sistema atual de
moda atinja a sustentabilidade. Considerando-se como público alvo, mulheres com idade entre 20 e 50
anos, foram selecionados, fotografados e caracterizados, quatro vestidos, cujos tecidos eram atemporais e
mantinham suas cores e qualidades preservadas. Seguiu-se a pesquisa sobre as tendências de moda, a
elaboração de croquis gerando novas alternativas, a escolha dos aviamentos, a produção e finalmente, a
fotografia dos modelos customizados. Assim, vestidos de festas em desuso puderam ser transformados em
produtos novos e personalizados, através da customização. Essa prática introduziu peças descartadas em
um novo ciclo de vida e atenuou os impactos ambientais. Portanto, contribuiu com a sustentabilidade
ambiental, além de diminuir os custos com a produção e aumentar os lucros da empresa. Esta pesquisa
mostra-se relevante ao permitir a contextualização da formação acadêmica através do contato entre a teoria
e prática necessárias ao exercício profissional. Além disso, mostrou para a empresa uma nova perspectiva
com o reaproveitamento daquelas roupas de festas desatualizadas, prolongando o tempo de uso de
produtos do vestuário.
Palavras-chave: Tendências de moda. Moda feminina. Ciclo de vida do produto. Produto de moda.

1 INTRODUÇÃO
A moda é temporal e sofre mudança constante, pois, quando ocorre um
lançamento, descarta-se o estilo anterior, portanto, tem caráter efêmero (LIPOVETSKY,
2013). Assim, o atual sistema de moda é um dos maiores causadores de impactos
ambientais e tem contribuído substancialmente para o consumo dos recursos naturais do
planeta (FLETCHER; GROSE, 2011). Logo, depara-se com um grande desafio para a
humanidade que é a sustentabilidade ambiental, ou seja, manter o bem-estar da geração
atual, sem comprometer as gerações futuras (SCHULTE; ROSA, 2010).
O design para a sustentabilidade deve abranger o ato de projetar produtos,
serviços e sistemas com um baixo impacto ambiental e uma alta qualidade social. A
sustentabilidade ambiental deve estar relacionada ao desenvolvimento de produtos
preocupando-se com o seu ciclo de vida. Assim, o projetista precisa ampliar a sua
atenção para todas as fases do ciclo de vida do produto, desde a extração da matéria
prima até a etapa de sua decomposição, após o descarte no fim de vida (VEZZOLI, 2010).
Para Schulte e Lopes (2008), a preocupação com a preservação do meio ambiente,
no processo de desenvolvimento de produtos, passa a fazer parte do sistema da moda do
mercado brasileiro, através dos produtos criados a partir de tecidos 100% ecológico, que
vêm pouco a pouco conquistando os consumidores e estilistas de diversos países.
Segundo as autoras, isto se baseia no princípio do respeito ao meio ambiente e começa a
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surgir com a utilização de fibras e tintas naturais e a reciclagem de roupas e objetos
usados. Uma das técnicas para prolongar o tempo de uso de produtos do vestuário é a
customização.
A expressão customização foi criada para traduzir um termo da moda americana
“custom made” e significa feito sob encomenda (SCHULTE et al., 2014). Para esses
autores, customizar é prolongar o ciclo de vida de uma peça de vestuário em desuso,
tornando-a peça única e agregando valor cultural e emocional ao produto.
Diversos consumidores de vestuários e empresas deparam-se com o seguinte
problema: o que fazer com as roupas de festas que saíram se moda? Schulte e Rosa
(2010) apontam que a solução pode estar na transformação das roupas fora de moda em
produtos novos e personalizados pela customização.
A partir destas observações, percebeu-se a possibilidade do reaproveitamento de
vestidos em desuso nas lojas de aluguel de roupas. Schulte e Lopes (2008) afirmam que
através da customização pode-se: diminuir o descarte e a produção de lixo; reduzir os
impactos ambientais com a exploração de recursos naturais; diminuir os custos com a
produção; e aumentar os lucros da empresa.
Neste contexto, definiu-se como objetivo: customizar vestidos de festas,
considerando-se as tendências para o verão 2015, na Mania de Você Atelier Ltda. Para
alcançá-lo, propôs-se: selecionar e fotografar quatro vestidos para customizá-los;
caracterizar os modelos, os tecidos e os principais aviamentos de cada peça; pesquisar
novas tendências e gerar novos modelos que se adaptem ao público-alvo da empresa;
selecionar os tecidos e aviamentos e produzir os novos modelos de vestidos para aluguel.
2 METODOLOGIA
Este estudo foi realizado entre março e junho de 2014, na microempresa Mania de
Você Atelier Ltda, fundada em 2004, no município de Jaraguá do Sul/SC. Ela produz e
aluga vestidos de festas e noivas. A confecção dos modelos dos vestidos de festas e de
noivas utiliza a técnica da modelagem tridimensional, moulage (Mania de Você Atelier,
2014) e dependendo da complexidade de cada peça, pode-se utilizar de 16 a 36 horas de
trabalho para a sua conclusão, respectivamente.
Neste trabalho, foram pesquisadas as tendências de moda para o verão 2015,
apresentadas na 37a edição do SPFW (São Paulo Fashion Week). Os estilistas Samuel
Cirnansck, Patrícia Bonaldi e Melk Z Da, serviram de inspiração para a customização dos
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vestidos escolhidos. Levou-se em conta que o público-alvo da empresa é de mulheres
das classes sociais B e C, entre 20 e 50 anos que alugam vestidos de festas.
A pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto foi desenvolvida a partir de livros,
artigos científicos, revistas femininas e internet. No trabalho de campo, primeiramente
definiu-se quanto e quais os vestidos de festas que deveriam ser customizados, tendo em
vista o público-alvo da empresa. Foram selecionados quatro vestidos, cujos tecidos eram
atemporais, mantinham suas cores e qualidades preservadas. Em seguida, esses
modelos foram fotografados e seguiu-se a pesquisa de moda sobre as tendências para o
verão 2015. A partir daí foram elaborados os croquis gerando novas alternativas. Os
aviamentos foram escolhidos e os novos modelos produzidos e fotografados.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização dos vestidos
Os modelos de vestidos selecionados para a customização, o ano de produção, os
tecidos usados e a pesquisa realizada são apresentados a seguir:
O modelo 1 foi confeccionado em 2005, na cor roxa e em shantung (Fig. 01). Esse
tecido apresenta fios irregulares, com um dos lados opaco e outro mais brilhante
(PEZZOLO, 2007). Pode ser formado por diferentes fibras naturais e químicas (artificiais e
sintéticas) e é mais leve que o cetim. Apresenta decote em "V", alças largas e franzidas,
corpo justo, drapeado na lateral do quadril, saia godê e zíper na parte das costas.
O modelo 2 é rosa Pink e foi elaborado em 2008, com tafetá liso, 100% poliéster
(Fig. 2). Esse tecido tem textura regular e superfície lisa. O seu nome tem raízes na língua
persa, tafren, que significa entrelaçar (PEZZOLO, 2007). Apresenta decote em "V" na
frente e nas costas, cortado na cintura com saia godê e zíper na lateral.
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O modelo 3 é de 2010 (Fig. 3). Foi confeccionado em musseline vermelho, 100%
poliéster. Esse tecido é transparente, leve e com toque macio, explica Pezzolo (2007). O
vestido é drapeado na parte superior da frente, decote "coração" e faixa igualmente
drapeada que sai da cintura, formando uma alça. É cortado na cintura, com saia godê
longa e zíper nas costas. Embaixo dessa saia, existe uma saia curta de cetim, bege,
usada como forro. Segundo Pezzolo (2007), o cetim é macio e possui o lado direito mais
brilhante que o avesso. Esse modelo apresenta transparência na parte das costas,
confeccionada com tule. O tule é um tecido sintético, fino e transparente, tipo rede e seu
nome vem da cidade de origem: Tulle, na França (PEZZOLO, 2007).
O modelo 4 (Fig. 4) é de 2011 e foi elaborado em paetê. Conforme Chammas
(2011), o nome paetê vem do latim, lenticula e significa moeda. Essas "moedas" eram
costuradas nas roupas para designar riqueza, status e serviam para embelezar as roupas
dos reis e rainhas, bem como para adornar as roupas de ciganos viajantes. Este vestido
tem o corpo justo em paetê, com pequenas nesgas de tecido liso, na altura da barra. O
decote é "V" na parte da frente e nas costas "nadador".

3.2 Pesquisa de tendência de moda
Para se realizar uma pesquisa de tendência de moda, deve-se registrar o que está
nas ruas, vitrines, feiras e desfiles, podendo-se utilizar vídeos, fotografias, revistas e
internet (TREPTOW, 2007).
Os desfiles de diversos estilistas como Samuel Cirnansck, Patrícia Bonaldi e Melk
Z Da, dentre outros, mostraram em suas coleções, estampas, cores, brilhos,
transparências, sensualidade e pele à mostra.
O estilista paulista Samuel Cirnansck, confecciona roupas sob medida para noivas,
madrinhas e debutantes. As peças são modeladas em modelagem tridimensional e
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apresentam a silhueta marcada, pregas e bordados (CIRNANSCK, 2014; EGO, 2014).
Para o verão 2015, ele apostou em vestidos fluidos e outros mais ajustados ao corpo. A
transparência e os bordados estão presentes e o "vela e revela" da transparência é
presença constante. A mulher não se expõe, porém, exalta sensualidade pelo que
esconde do corpo. Isso é evidenciado nos detalhes das mangas, nos recortes dos
vestidos longos e nas pedrarias e bordados das peças mostrados na figura 5
(CIRNANSCK, 2014).
Figura 5 – Desfile de Samuel Cirmansck, verão 2015.

A estilista mineira Patrícia Bonaldi é uma empresária de sucesso e respeitada no
segmento de moda nacional de alto luxo. Os modelos confeccionados por ela (Fig. 6)
utilizam tecidos de alta qualidade como o shantung de seda pura, organza de seda, tule e
tafetá. Além disso, mostram ornamentos como rendas, bordados e pedrarias (BONALDI,
2014; CHIC, 2013).
Figura 6 – Desfile de Patrícia Bonaldi, verão 2013.

Fonte: CHIC (2013).

O artista plástico e estilista pernambucano, Melk Z Da, atende a linha Prêt-à-Porter
que vem do francês e significa "pronto para usar". O seu trabalho caracteriza-se pelo uso
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de novos materiais, tecidos modificados e às vezes inusitados. Por meio de processos
artesanais ou digitais, os tecidos recebem cor, estampas exclusivas e texturas,
desenvolvidas em seu atelier (MELK Z DA, 2014; ELLE, 2013), que são transformados em
peças, como os modelos da figura 7.
Figura 7 – Desfile de Melk Z. da Fashion Rio, Verão 2013.

3.3 Geração de alternativas
As alternativas geradas, para os quatro modelos escolhidos, envolvem roupas
justas, cintura marcada, sensualidade dos recortes, brilhos e transparências. Os croquis
gerados com as novas alternativas propostas para os vestidos de festas, bem como as
características de cada peça que foram produzidas, estão expostas abaixo.
O modelo do vestido 1, no croqui e customizado são mostrados na figura 8. O
corpo do vestido não foi alterado. Porém, na parte superior, as alças franzidas e o decote
em "V", foram substituídos pelo decote "tomara que caia". Tanto na parte da frente quanto
nas costas, foi realizada a aplicação manual de rendas e bordados, utilizando-se pérolas
de vários tamanhos.
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Figura 8 – Modelo do vestido 1 no croqui e customizado. (Esquerda a frente e direita as
costas).

A figura 9 mostra o vestido 2, no croqui e finalizado. A parte superior da frente foi
refeita, com aplicação de rendas contornando o decote. Na parte superior das costas,
utilizou-se a transparência do tule, entre as rendas, que foram bordadas em pérola de
tamanhos diferentes, na cor do vestido. Na parte inferior da saia manteve-se o modelo
original, entretanto, a cintura foi marcada com uma faixa do mesmo tecido do vestido e
com aplicação de rendas e pérolas bordadas da mesma cor.
Figura 9 - Modelo do vestido 2 no croqui e customizado. (Esquerda a frente e direita as
costas).

No croqui e no vestido finalizado do modelo 3 (Fig. 10), observa-se que a frente
superior do vestido original permaneceu igual, no entanto, a faixa drapeada que formava a
alça foi eliminada. A parte superior das costas foi reconstruída em rendas, que passam
pelo ombro, dando sustentação a parte da frente. Na parte inferior, a saia curta de cetim,
que servia de forro no vestido original, foi substituída por uma saia longa do mesmo cetim.
Ainda na parte inferior a saia godê longa e o forro receberam uma abertura de 75 cm na
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parte frontal.
Figura 10 – Modelo do vestido 3 no croqui e customizado

O modelo do vestido 4 é mostrado no croqui e finalizado na figura 11. O corpo justo
de paetê, não sofreu modificações. Porém, a parte superior da frente, teve aplicação de
rendas no decote e as costas foi confeccionada em tule. As nesgas que aparecem na
altura da barra foram aumentadas, para dar mais fluidez ao vestido.
Figura 11 – Modelo do vestido 4 no croqui e customizado.

As alternativas geradas com a customização podem auxiliar na diminuição dos
impactos ambientais, pois apontam uma alternativa para o prolongamento do ciclo de vida
das roupas fora de moda ou em desuso.
Outros cenários promissores em termos sustentabilidade podem ser propostos,
como: o prolongamento da vida útil e das etapas e processos de lavagens; o
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compartilhamento ou troca de trajes; e o aluguel de roupas. Portanto, as roupas seriam
mais amplamente e intensamente usadas, o que reduziria a quantidade de trajes
produzidos e descartados (VEZZOLI, 2010).
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa mostrou-se relevante ao permitir a contextualização da formação
acadêmica através do contato entre a teoria e prática necessários ao exercício
profissional.

Permitiu

ainda,

conhecer

a

estrutura

de

funcionamento

de

uma

microempresa na área do vestuário e acompanhar os processos e métodos na confecção
de vestidos de festas para alugueis. Além disso, mostrou para a empresa uma nova
perspectiva com o reaproveitamento daquelas roupas de festas desatualizadas e sem
uso. Assim, vestidos de festas em desuso puderam ser transformados em produtos novos
e personalizados, através da customização.
Essa prática na moda introduz peças descartadas em um novo ciclo de vida e
atenua os impactos ambientais, portanto, contribui com a sustentabilidade ambiental,
diminui os custos com a produção e aumenta os lucros da empresa. Os modelos
customizados foram bem aceitos pelos clientes que já voltaram a locar o que antes estava
em desuso. Portanto, a customização mostrou-se eficiente, tanto em relação a
sustentabilidade ambiental quanto a econômica, pois a empresa deixou de adquirir cerca
de 30 metros de tecidos e economizou aproximadamente R$1200,00. O presente trabalho
de iniciação científica integrou de modo interdisciplinar, diversos conhecimentos
associados às disciplinas como Metodologia Científica, Modelagem, Desenho, Projeto
Integrador, Fotografia e Mídias de Moda. Portanto, permitiu o aprendizado através da
pesquisa e da atuação profissional na área de moda. Além disso, contribuiu para o
aprofundamento dos conhecimentos científicos e tecnológicos desenvolvidos ao longo do
curso de moda, fundamental para se atuar neste campo de trabalho.
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POTABILIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM JARAGUÁ DO SUL, SC
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Resumo: Em Jaraguá do Sul, região norte de Santa Catarina, é comum as pessoas optarem por ingerir
água mineral, acreditando que ela seja totalmente isenta de bactérias ou qualquer outra substância que
prejudique a saúde. Neste contexto, a presente pesquisa teve como objetivo analisar a potabilidade de
quatro marcas de água distribuídas nesse município, pelos padrões de cor aparente, pH, turbidez,
quantidade de coliformes totais e termotolerantes. Foram analisadas, em fevereiro/2013, três marcas de
água mineral, de bombonas, bem como a água do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
(SAMAE), todas distribuídas em Jaraguá do Sul. Os procedimentos seguiram o Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, com as análises de coliformes totais e termotolerantes realizadas
pelo método dos tubos múltiplos. As amostras para os coliformes foram realizadas em duplicatas e
identificadas, aleatoriamente como A1/A2, B1/B2, C1/C2 e D1/D2. Todas as amostras ficaram dentro dos
padrões de potabilidade permitidos para a cor aparente, com valores de dois, quatro, dois e 14 µH,
respectivamente. O mesmo ocorrendo para o pH com 6,86, 6,37, 6,72 e 7,09 e a turbidez (NTU), em 0,20,
0,20, 0,13 e 1,23. Nas amostras de água de bombonas (A2, C1 e C2) detectou-se coliformes totais, com 22,
oito e oito NMP/100mL, respectivamente. Como a portaria 2.914 do MS, estabelece que para ser
considerada potável a água deve indicar a ausência de coliformes totais em uma amostra de 100 ml de
água, concluiu-se que as amostras de água A2, C1 e C2 encontravam-se impróprias para o consumo
humano. Diversos estudos corroboram a presença de coliformes fecais em água de bombonas,
recomendando urgência das autoridades sanitárias, para um maior controle da qualidade da água
distribuída a população.
Palavras-Chave: Água mineral. Água de bombonas. Coliformes. Escherichia coli.

1 INTRODUÇÃO
A água é fundamental para o homem e diferentes formas de vida. É necessária
para o bom funcionamento geral do organismo, como solvente nas reações químicas intra
e extracelulares, transporte de substâncias e na regulação térmica.
Como recurso natural é intensamente explorado e a sua disponibilidade para o
consumo humano tem se tornado cada vez mais limitada (FARD, 2007). Para ela,
diversos fatores contribuem para isso, como a escassez natural, a contaminação biológica
e a físico-química, relacionados às atividades antrópicas e industriais, a agricultura, a
ocupação desordenada do solo e ao despejo de efluentes e esgotos sanitários não
tratados. Para o consumo humano, conforme Braga et al. (2012), a água tem que ser
potável,

ou

seja,

não

causar

prejuízos

à

saúde

e

aos

sentidos.

Portanto,

independentemente de sua origem, como as águas minerais e as tratadas, a qualidade da
água não pode apresentar riscos à saúde humana.
As águas minerais são definidas pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº.
173, de 13 de setembro de 2006, como aquelas obtidas diretamente de fontes naturais ou
por extração de águas subterrâneas (BRASIL, 2006). Franco e Cantusio Neto (2002)
afirmam que elas podem apresentar microrganismos patogênicos como bactérias, fungos,
vírus e protozoários, que podem ser causadores de diversas doenças. Segundo Ramalho
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et al. (2001), as fontes mais comuns de contaminação das águas minerais são os
equipamentos, embalagens retornáveis, encanamento, exposição ao ar e o contato
humano no envasamento.
As águas tratadas são aquelas submetidas “a processos físicos, químicos ou
combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade”. Essa definição foi
estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS) através da Portaria 2.914, de 12 de dezembro
de 2011, que contém os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água
para consumo humano e seu padrão de potabilidade (BRASIL, 2011).
Na natureza, a água para o consumo humano não é pura e vem com outras
substâncias dissolvidas nela, sendo algumas benéficas e outras prejudiciais à nossa
saúde, quando em quantidades inadequadas (BRAGA et al., 2012). Esses autores
descrevem os indicadores físicos, químicos e biológicos que caracterizam a qualidade da
água, dentre os quais se destaca a cor aparente, pH, turbidez, coliformes totais e
termotolerantes.
A cor deriva da existência de substâncias em solução; o pH, refere-se ao grau de
alcalinidade e basicidade da água; a turbidez é a propriedade de desviar os raios
luminosos, em função da presença de materiais em suspensão na água; os coliformes
são micro-organismos introduzidos de esgotos sanitários e são utilizadas como
indicadores de contaminação bacteriológica da água.
Frazão (2008) destaca o coliforme termotolerante, a Escherichia coli, que habita
normalmente no intestino humano e de alguns animais e pode causar doenças gástricas
como a disenteria bacilar, além de infecção urinária, apendicite e meningite.
Em Jaraguá do Sul, região norte de Santa Catarina, o tratamento e a distribuição
de água de abastecimento é realizada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e
Esgoto (SAMAE). Streich et al. (2013, p. 218), estudaram cada uma das etapas do
sistema de tratamento de água neste município, como segue:
O sistema de tratamento de água do SAMAE inicia-se com a captação da
água do rio Itapocu, através de duas crepinas, de onde a água é captada e
recebe inicialmente o carvão ativado, para neutralizar as algas e é
bombeada para as três estações de tratamento existentes. Passa pela
mistura rápida/coagulação, recebendo policloreto de alumínio, um
coagulante para iniciar a aglomeração de partículas de sujeiras; seguido
pela mistura lenta ou floculação, recebendo um polímero não-iônico, para
formar flocos de sujeiras mais densos; na decantação, a água é empurada
lentamente, do tanque de mistura lenta, de baixo para cima, deixando a
maior parte dos flocos de sujeira depositados no fundo dos tanques; as
partículas de impurezas menores são retiradas da água através da
filtração; segue então para o reservatório principal, com capacidade para
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1,1 milhões de litros de água, onde recebe a adição de cloro gasoso para
matar os micro-organismos, hidróxido de cálcio para corrigir o pH e flúor
para prevenir cáries dentárias; em seguida, é bombeada para outros
reservatórios do município e finalmente distribuída a população.

No município de Jaraguá do Sul percebeu-se que no cotidiano, muitas pessoas
optam por ingerir água mineral, devido à preocupação com a qualidade dos mananciais e
por acreditarem que a água mineral possui melhor qualidade que a água tratada. Neste
contexto, deparou-se com a seguinte questão problema: as águas minerais, assim como a
água de abastecimento fornecida pelo SAMAE, seguem os padrões adequados de
potabilidade para consumo humano?
A potabilidade da água distribuída a população é uma questão de saúde pública. É
de senso comum que a água mineral é muito consumida pela população, que acredita na
sua inocuidade e segurança alimentar. No entanto, a água mineral apresenta determinada
concentração de microrganismos, uma vez que não é permitida sua esterilização,
conforme a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 275, de 22 de setembro de
2005 (BRASIL, 2005).
No Brasil são incipientes os estudos e dados disponíveis relacionados à
microbiologia de águas minerais destinadas ao consumo humano, o que motivou a
realização deste estudo. Incluiu-se aqui a possibilidade de se verificar a veracidade do
senso comum da sociedade, de que a água mineral possui uma potabilidade maior do que
a água tratada.
Assim, estabeleceu-se como objetivo geral: analisar a potabilidade da água
distribuída em Jaraguá do Sul/SC. Para atingi-lo se propôs os seguintes objetivos
específicos: analisar a potabilidade da água distribuída pelo SAMAE e de três marcas de
águas minerais, de acordo com os parâmetros de: turbidez, cor aparente, pH, coliformes
totais e termotolerantes; comparar os valores obtidos e verificar se os tipos de águas
analisadas estão dentro dos padrões adequados de potabilidade para o consumo
humano.
2 METODOLOGIA
2.1 Trabalho de Campo
Em fevereiro/2013, foram analisadas, três marcas de água mineral de bombonas
de 20L, além daquela distribuída pelo SAMAE, em Jaraguá do Sul. Foram analisados os
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parâmetros físicos e químicos (cor aparente, pH e turbidez) das quatro amostras,
identificadas aleatoriamente, como A, B, C e D. Para os parâmetros microbiológicos
(coliformes totais e termotolerantes, as amostras foram analisadas em duplicatas e
identificadas, aleatoriamente como A1/A2, B1/B2, C1/C2 e D1/D2, visando obter maior
confiabilidade nos resultados. Na semana anterior ao trabalho de campo, os
pesquisadores receberam um treinamento, no laboratório de análises químicas do
SAMAE, com a orientação de técnicos treinados, para a padronização do processo de
amostragens. Ali foram enfatizados e demonstrados os cuidados necessários com a
higiene nas coletas e na manipulação das amostras em laboratório.
Das três marcas de bombonas lacradas utilizadas, uma era de consumo dos
próprios servidores do IFSC-Campus Jaraguá do Sul e as outras duas adquiridas no
comércio local. As amostras de água distribuída pelo SAMAE foram coletadas de uma
torneira desse Campus, conforme a orientação técnica recebida.
As amostras foram coletadas e transportadas para o laboratório do SAMAE, para
se obter os resultados para a cor aparente, pH e turbidez. Para os parâmetros
microbiológicos, as amostras foram devidamente identificadas e transportadas ao
Laboratório de Análises Microbiológicas do IFSC-Campus Florianópolis.
2.2 Trabalho de Laboratório
Para se obter a cor aparente, pH e turbidez, no SAMAE foram utilizados os
métodos do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater publicado
pela

AMERICAN

PUBLIC

HEALTH

ASSOCIATION

(2005),

com

auxílio

do

espectrofotômetro HACH, pHmetro MA 130 Mettler Toledo e turbidímetro 2100P HACH,
respectivamente.
No Laboratório de Análises Microbiológicas do IFSC-Campus Florianópolis, as
análises das amostras para coliformes totais e termotolerantes foram realizadas seguindo
o protocolo da AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (2005), com a técnica da
membrana filtrante e de tubos múltiplos.
2.3 Análise dos Dados
Os dados obtidos foram analisados e comparados para verificar se as amostras de
águas estavam dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente.
No Excel 2007 foram construídas planilhas, gráficos e tabelas para se avaliar os
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parâmetros estudados. Para efeito de comparação foram utilizados os mesmos padrões
de qualidade, expressos pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Parâmetros físicos e químicos: cor aparente, pH e turbidez
A Figura 1 mostra os valores obtidos para a cor aparente nas análises efetuadas
para as amostras A, B, C e D, com dois, quatro, dois e 14 µH (Unidade Hazen),
respectivamente. O valor máximo permitido (VMP) pelo órgão competente para os
padrões de potabilidade da água, corresponde a 15 µH (BRASIL, 2011).
Na Figura 2, observa-se que as amostras de água A, B, C e D apresentaram para o
pH 6,86; 6,37; 6,72 e 7,09, respectivamente. Todas estavam entre os valores mínimo (6,0)
e máximo (9,5) de pH permitidos para serem ingeridas, conforme a Portaria 2914/2011 do
Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). Portanto, conclui-se que as amostras de água
analisadas estavam dentro do padrão aceitável de potabilidade estabelecidos pela
legislação vigente, tanto para a cor aparente, quanto para o pH.
A cor pode indicar a presença de alguns materiais impróprios em solução, na
grande maioria dos casos, de matéria orgânica (BRAGA et al., 2012). Por outro lado, o pH
fora dos padrões de potabilidade pode tornar a água imprópria para o consumo e se
ingerida, pode ser prejudicial ao metabolismo (ARAÚJO, 2013).
Figura 1 - Cor aparente obtida e valor máximo permitido (VMP), em Unidade Hazen (uH).
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Figura 2 - pH obtido e valores mínimo e máximo permitidos.

A figura 3 demonstra os valores encontrados para a turbidez nas análises de água
realizadas para as amostras A, B, C e D, que apresentaram 0,20; 0,20; 0,13 e 1,23 NTU
(Unidade Nefelométrica de Turbidez), respectivamente. Esses valores podem ser
comparados na figura 3, com o VMP de 5 NTU, previsto na legislação (BRASIL, 2011).
Como se pode verificar nos resultados obtidos, todas as amostras se encontravam dentro
dos padrões legais estabelecidos para esse parâmetro. A turbidez da água é uma
característica derivada da presença de materiais em suspensão (BRAGA et al., 2012). Ela
está relacionada à estética de aceitação ou rejeição da água para consumo.
Figura 3 – Valores obtidos para a turbidez e o valor máximo permitido (VMP), em NTU
(unidade nefelométrica de turbidez).
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3.4 Parâmetros microbiológicos: coliformes totais e termotolerantes
As análises microbiológicas de água (Tab. 1) apontam que nas amostras A1, B1,
B2, D1 e D2 não ocorreram à presença de coliformes totais e termotolerantes. Entretanto,
em A2, C1 e C2 os resultados foram positivos para coliformes totais e negativos para os
termotolerantes. As amostras A1 e A2 apresentaram divergências em seus resultados,
pois a primeira demonstrou ausência, ou seja, <2 NMP/100ml (Número Mais Provável) e a
segunda, presença de coliformes totais (22 NMP). Contudo, essas amostras deveriam
apresentar semelhanças entre os resultados, em função de ter sido adotado o mesmo
procedimento para ambas. No entanto, com esta pesquisa não se comprovou por quais
motivos estas amostras apresentaram diferenças entre si. Isto pode ter sido provocado
por alguma contaminação no laboratório onde foram executadas as análises e ou até na
manipulação das amostras.
As amostras C1 e C2 apresentaram em seus resultados valores superiores ao
aceitável para os coliformes totais,

porém, normais para os

termotolerantes,

respectivamente, 8 NMP/100ml e <2 NMP/100ml. Conforme a portaria 2.914 do Ministério
da Saúde, para ser considerada potável a água deve demonstrar ausência de coliformes
totais (BRASIL, 2011).
Tabela 1 – Coliformes totais e termotolerantes, em Número Mais Provável/100mililitros
(NMP/100ml).

Toda água utilizada para o consumo humano deve obedecer aos parâmetros
microbiológicos adequados para não oferecer riscos à saúde humana (BRASIL, 2011).
Essa deve ser a maior preocupação de quem cuida do abastecimento de água potável. A
portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde recomenda que mensalmente sejam
efetuadas coletas de amostras de água, no ponto de captação de mananciais superficiais,
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para o monitoramento de Escherichia coli com a finalidade de avaliar riscos potenciais à
saúde humana (BRASIL, 2011). De acordo com essa portaria, a análise deverá
apresentar ausência de Coliformes em cada 100 mL de amostra.
Segundo Bettega et al. (2006), a presença ou ausência de um organismo indicador
e sua respectiva população é quem determina a avaliação de organismos patogênicos na
água. Afirmam ainda que devido ao uso de diferentes metodologias para o isolamento e
identificação de cada microrganismo, a ausência ou presença de um patogênico não
exclui a presença de outros.
Farache Filho e Dias (2008) asseguram que tem aumentado o consumo de água
mineral, em garrafões de 20 litros, nas residências, escritórios, empresas e escolas,
substituindo a água dos sistemas de abastecimento público. Diante disso, diferentes
pesquisadores têm avaliado a qualidade de águas minerais consumidas em diversas
formas de embalagens e tem encontrado contaminação por coliformes, como Coelho et
al. (1998) em Curitiba/PR, onde 33% das marcas de águas analisadas apresentavam
coliformes totais; Nascimento et al. (2000), em São Luís/MA, 50% continham coliformes
totais; Alves et al. (2002), em Marília/SP, encontraram 5,6% contaminadas por coliformes
totais; Sant´Ana et al. (2003), no RJ e MG, com 25% contaminadas por coliformes totais e
20,4% por E. coli; Farache Filho e Dias (2008), em Araraquara/SP, verificaram que 38,1%
das marcas apresentaram coliformes totais e 9,5% dessas, E. coli.
A qualidade da água envasada depende do local onde ela é extraída, e em muitos
casos, a água encanada possui uma potabilidade superior à água mineral (BORN, 2007).
Segundo esse autor, um estudo mostra que nem toda água engarrafada é segura, pois de
190 amostras de água mineral analisadas pela ANVISA em 2002, 14% estavam com
irregularidades sanitárias. Ele afirma ainda que as contaminações podem ocorrer devido a
problemas na própria fonte ou nas embalagens sujas e mal conservadas. Fard (2007)
reforça que fatores como as operações de captação, envasamento, transporte e
manuseio podem comprometer a qualidade da água mineral, assim, todas as etapas
devem ser avaliadas periodicamente. Portanto, a despeito da água mineral ou tratada ser
uma substância imprescindível à vida, é fundamental se adotar medidas para se garantir
as suas características de potabilidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo apresentou-se de grande relevância, pois apesar de existir variações
entre os resultados obtidos para os parâmetros físicos e químicos nas amostras de água
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para a cor aparente, pH e turbidez, mostrou que todos os valores estavam dentro dos
padrões de potabilidade exigidos pela legislação vigente. No entanto, para os parâmetros
biológicos das amostras de água de bombonas (A2, C1 e C2) detectou-se coliformes
totais, com 22, oito e oito NMP/100mL, respectivamente. Entretanto, não se comprovou o
porquê das amostras A1 e A2 apresentarem resultados discrepantes para esse
parâmetro. Este trabalho de iniciação científica serviu para constatar que a água
distribuída pelo SAMAE de Jaraguá do Sul, segue os padrões adequados de potabilidade
para consumo humano. Com a presente pesquisa integrou-se diversos conhecimentos
associados às disciplinas como a Língua Portuguesa, Biologia, Química, Física e
Matemática. Além disso, permitiu o contato com laboratórios, aparelhos, produtos
químicos, professores e técnicos, constituindo-se em momentos ricos de aprendizagem
para os discentes do Curso Técnico Integrado em Química do IFSC-Câmpus Jaraguá do
Sul.
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PLANTAS MEDICINAIS ARBÓREAS DE UM FRAGMENTO DE FLORESTA
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Resumo: A presente pesquisa objetivou identificar as plantas medicinais arbóreas do Parque Ecológico do
Maracajá. A partir de uma listagem florística do fragmento foi realizada uma pesquisa em fontes
bibliográficas de base de dados, como Scielo, por exemplo. As plantas foram categorizadas quanto às
indicações terapêuticas, bem como determinados os índices de: etnobotanicidade (It) e de riqueza
etnobotânica (Ir). Foram identificadas como plantas medicinais 24 espécies, distribuídas em 18 famílias. O
índice de etnobotanicidade registrado foi de 34% e riqueza etnobotânica 24 espécies. As categorias mais
representativas foram às relacionadas às doenças do sistema digestório, infecciosas e parasitárias, do
sistema circulatório e lesões, envenenamento e outras causas e às doenças do sistema respiratório. A
compreensão e o conhecimento do potencial medicinal de plantas nativas ainda é restrito, não atendendo a
todas as formações florestais existentes. A preservação e conservação dos fragmentos florestais ainda
existentes é muito importante, pois esses são detentores da maioria das espécies nativas.
Palavras-Chave: Etnobotânica. Mata Atlântica. Remanescente florestal.

1 INTRODUÇÃO
O número de espécies vegetais com propriedades medicinais é consideravelmente
grande em todo o mundo. No âmbito de Brasil, grande parte do conhecimento da flora se
deu por intermédio dos povos indígenas que difundiram o conhecimento sobre o uso de
plantas medicinais se para toda a população brasileira.
Atualmente, diversos pesquisadores têm se dedicado a estudar a relação entre o
uso das plantas medicinais pelas comunidades, por meio de uma ciência chamada
etnobotânica, cujo objetivo é buscar o conhecimento e resgatar o saber botânico
tradicional particularmente relacionado ao uso dos recursos da flora (GUARIM-NETO et
al., 2000). Assim, no Brasil a dimensão da importância de pesquisas etnobotânica é dada
pela alta diversidade cultural e biológica.
Estudos etnobotânicos contribuem para a conservação do conhecimento local das
comunidades permitindo assim o planejamento de medidas que visem à conservação das
espécies utilizadas, buscando uso sustentável desses recursos. (ALBUQUERQUE;
ANDRADE 2002; HANAZAKI, 2006; HANAZAKI et al., 2012). Os conhecimentos
etnobotânicos mais avançados permitem gerenciar questões importantes, as quais podem
estar relacionados a problemas de conservação biológica ou a temas relacionados com o
desenvolvimento local. O fato de atualmente, grande parte da nossa vegetação fora sido
reduzida a pequenos fragmentos florestais remanescentes, que por vezes apresentam
uma relação bastante íntima com a população local, estudos etnobotânicos que enfoquem
esses remanescentes são importantes.
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A partir destes fragmentos muitas populações retiram espécies vegetais para
utilizarem como no cotidiano. Quando realizado de forma indiscriminada pode
comprometer a conservação destas áreas. Por isso, o conhecimento sobre a
etnobotanicidade das plantas nestes remanescentes é importante, pois pode contribuir
para a preservação dos mesmos. Além disso, quando realizado numa perspectiva voltada
à conservação e uso sustentável da biodiversidade, esses estudos contribuem para com
pesquisas interdisciplinares, priorizando as espécies e o saber local (ALBUQUERQUE et
al., 2010).
Devido ao Parque Ecológico do Maracajá abrigar um dos últimos remanescentes
da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas do Sul de Santa Catarina, torna-se
importante o conhecimento das espécies vegetais de uso medicinal para que se busquem
politicas de preservação e manutenção da biodiversidade deste remanescente. Porém,
para que haja a efetiva conservação desse remanescente se faz importante que a
população tenha o conhecimento dos recursos vegetais presentes no mesmo, uma vez
que somente é possível conservar o que se conhece. Nosso estudo teve por objetivo
identificar as plantas medicinais arbóreas do Parque Ecológico do Maracajá localizado no
Extremo Sul Catarinense, assim como relacionar as espécies encontradas com seus usos
terapêuticos e a forma de preparo.
2 METODOLOGIA
O fragmento de Floresta Ombrófila Densa Formações de Terras Baixas (FODFTB)
estudado está localizado no município de Maracajá (SC), o qual faz parte do Parque
Natural Municipal Maracajá (28°52’51”S49°27’59”) estando a 30 metros acima do nível do
mar (IBGE, 2012). A Floresta Ombrófila Densa Formação de Terras Baixas também
conhecida por Floresta Paludosa, ocorre somente em altitudes de até 30 metros. Esta
reveste sedimentos de origem fluvial, marinha e lacustre por isso, está sujeita as
periódicas inundações (SEVEGNANI, 2002).
Para a análise das plantas medicinais do fragmento foi utilizado o levantamento
florístico realizado por UFRGS (2003), no qual se obteve a lista completa das plantas
arbóreas catalogadas. Posterirormente, a identificação foi confirmada conforme o site
Flora do Brasil 2014 (FORZZA et al., 2014), sendo a classificação taxonômica feita
conforme a APG III (2009).
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O levantamento do potencial medicinal das plantas arbóreas foi realizado por meio
de consultas às bases de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo.br), Medline,
bem como o banco de teses e dissertações da Capes, sem restrição cronológica,
utilizando como descritores os nomes científicos das plantas, por vezes associados ao
termo etnobotânica. Além disso, foram consultadas literaturas especializadas como:
Longhi (1995), Backes e Irgang (2004), Lorenzi e Matos (2008) e Lorenzi (2011).
As plantas medicinais foram categorizadas quanto às indicações terapêuticas de
acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde proposta pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010).
Além das análises qualitativas dos dados obtidos, foram determinados o índice de
etnobotanicidade (It) e de riqueza etnobotânica (Ir) calculado de forma genérica. O
primeiro indica à porcentagem de espécies úteis em relação à flora total da área
(POSTÈRES, 1970) e o segundo corresponde ao número exato de espécies úteis
etnobotanicamente de uma região (BEGOSSI, 1996).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o levantamento realizado por UFRGS (2003) havia sido registrado
51 espécies arbóreas para o fragmento de Floresta Ombrófila Densa Formações de
Terras Baixas analisadas. Dentre estas identificou-se foram identificadas como plantas
medicinais 24 espécies, distribuídas em 18 famílias (Tab.1). Por sua vez, o índice de
etnobotanicidade foi de 34% e riqueza etnobotânica de 24 espécies.
Os resultados foram semelhantes aos encontrados nos estudos desenvolvidos por
Pedroso et al. (2007), Chaves e Manfredi (2010) e Martins et al. (2010). Dentre as famílias
que apresentaram maior número de espécies medicinais se destacam: Meliaceae (quatro
espécies), Euphorbiaceae, Moraceae e a Lamiaceae (duas espécies cada). As demais
apresentaram apenas uma espécie de uso medicinal.
Já entre as famílias que apresentaram espécies com maior indicações terapêuticas
estão: Flacourtiaceae (11 indicações), Euphorbiaceae e Meliaceae (sete indicações cada),
Annonaceae (seis) e Lamiaceae e Moraceae (cinco indicações). As demais famílias
contribuíram com apenas uma ou duas indicações terapêuticas.
Quanto às indicações terapêuticas as plantas medicinais apresentam diferentes
indicações, variando entre picadas de animais peçonhentos, depurativas, antirreumáticas,
cicatrizantes, anti-inflamatória, analgésico, lesões na pele e mucosa, úlceras, herpes,
sífilis e queimaduras.
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Tabela 1 – Famílias e espécies ocorrentes no fragmento de Floresta Ombrófila Densa Formação
de Terras Baixas localizado no extremo Sul Catarinense que apresentam potencial medicinal.
FAMÍLIA/Espécie

Nome Popular

ANNONACEAE
Rollinia sylvatica (St.Hil.) Mart.

Autor

Cortiça-amarela,
do-mato

araticum- Backes; Irgang (2004) e Vendruscolo
et al. (2005)

Morototó, caxeta

Backes; Irgang (2004) e Lorenzi
(2011)

ARECACEAE
Euterpe edulis Mart.

Palmiteiro

Backes; Irgang (2004) e Lorenzi
(2011),

CANNABACEAE
Trema micrantha (L.) Blume

Grandiúva

Backes; Irgang (2004), Lorenzi
(2011) e Romaniuc et al. (2013)

ARALIACEAE
Schefflera morototoni
Decne. & Planch

(Aubl.)

CLUSIACEAE
Garcinia gardneriana (Planch. & Bacupari
Triana) Zappi

Backes; Irgang (2004), e Lorenzi
(2011)

EUPHORBIACEAE
Alchornea triplinervia (Spreng.) Tanheiro
Müll. Arg.

Backes; Irgang (2004) e Lorenzi
(2011)

Sapium
Morong

glandulosum

(L.) Pau-leiteiro

Backes; Irgang (2004), Lorenzi
(2011) e Pedroso et al. (2007)

FABACEAE
Inga marginata Willd.

Ingá-feijão

Longhi (1995), Backes;
(2004) e Lorenzi (2011)

Inga vera Willd.

Ingá

Backes; Irgang, (2004), Lorenzi
(2011) e Cunha e Bortolotto (2011)

FLACOUTIACEAE
Casearia sylvestris Sw.

Chá-de-bugre

Backes; Irgang (2004),
(2011) e
Pedroso et al. (2007)

LAMIACEAE
Vitex megapotamica (Spreng.) Tarumã-preto, tarumã
Moldenke
Aegiphila
Moldenke

integrifolia

MAGNOLIACEAE
Magnolia
ovata
Spreng.

(Jacq.) Gaioleira, pau-de-gaiola

(A.St.-Hil.) Baguaçu

MELIACEAE
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjerana

Irgang,

Lorenzi

Backes; Irgang (2004) e Chaves;
Zanin (2012)
Backes; Irgang, (2004) e Lorenzi
(2011)
Backes; Irgang (2004) e Lorenzi
(2011)
Backes; Irgang (2004), Koehler et al.
(2007), Lorenzi(2011) e Siminski et
al. (2011)

Cedrela fissilis Vell.

Cedro-rosa

Backes; Irgang (2004), Pedroso et
al. (2007), Lorenzi (2011) Sanquetta
et al (2010) e Siminski et al. (2011),
Pedroso et al. (2007)

Guarea macrophylla Vahl

Catiguá

Lorenzi (2011) e Ubessi-Macarini
(2011)
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MORACEAE
Ficus organensis (Miq.) Miq.

Figueira-da-folha-miúda

Backes; Irgang (2004) e Siminski et
al. (2011)

Cincho, espinheira-santa

Backes; Irgang, (2004), Bratti et al
(2013), Lorenzi (2011),
e Siminski et al. (2011)

MYRSINACEAE
Myrsine ferruginea Spreng

Caporoquinha

Sanquetta et al. (2010)

OCHNACEAE
Ouratea parviflora (A.D.C) Baill

Batiputá

Backes; Irgang (2004)

Sorocea Bonplandii
(Baill) Burg. Lanj e Boer

PIPERACEAE
Piper gaudichaudianum Kunth

Pariparova,
jaborandi
pimenteira-do-mato

RUBIACEAE
Psychotria leiocarpa Cham & Grandiúva
Schltdl
SAPINDACEAE
Matayba elaeagnoides Radk

URTICACEAE
Cecropia glaziovi Snethl.

e Albiero et al. (2005).

Backes; Irgang (2004)

Camboatá- branco

Backes; Irgang, (2004); Pedroso et
al. (2007), Lorenzi (2011), Sanquetta
et al. (2010) e Siminski et al. (2011)

Embaúba-vermelha,
Embaúba

Azevedo; Silva (2006), Backes;
Irgang (2004), e Lorenzi (2011)

As categorias mais representativas foram relacionadas: as doenças do sistema
digestório (sete indicações); doenças infecciosas e parasitárias (seis indicações); doenças
do sistema circulatório e lesões, envenenamento e outras causas (cinco indicações cada)
e; doenças do sistema respiratório (quatro indicações). No entanto, as indicações
terapêuticas que não se enquadraram claramente em nenhuma categoria de doença foi a
mais representativa (dezoito indicações) (Tab. 2).
Dentre as indicações terapêuticas tratadas por meio das plantas medicinais,
ganharam maiores destaques as de caráter mais simples e que fazem parte da atenção
primária de saúde, como por exemplo: calmante, gripe, dor de estômago, cicatrização, dor
de dente, problema de fígado, inflamações, cólica menstrual, entre outros.
Diversas investigações de cunho etnobotânico realizadas em ambientes de Mata
Atlântica (GIRALDI; HANAZAKI, 2010; MERÉTIKA et al., 2010; ALBERTASSE et al.,
2010) obtiveram resultados semelhantes no que diz respeito às indicações terapêuticas
das plantas medicinais utilizadas pela população que habitam esse ecossistema,
modificando apenas a ordem em que aparecem.
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Tabela 2 – Categorias de doenças e indicações terapêuticas das plantas arbóreas medicinais de
fragmento florestal localizado no extremo sul Catarinense
Categoria de doença

Espécies

Indicações terapêuticas

Doenças do sistema
respiratório

Cecropia glaziovi, Matayba eleagnoides

Tosse,
respiratórias,
expectorante.

Doença do sistema
digestório

Rollinia sylvatica, Sapium glandulosum,
Casearia sylvestris, Cabralea canjerana,
Cedrela fissilis, Sorocea Bonplandii,
Ouratea parviflora

Diarreia, cólica intestinal, dor
de
barriga,
purgativo,
gastrite, enjoo e úlceras
gástricas.

Doença do sistema
geniturinário

Garcinia gardneriana, Zappi, Cedrela fissilis Cólica menstrual, diurético e
infecção urinária.

Doença do sistema
circulatório

Rollinia
sylvatica,
Cecropia
glaziovi, Angina, doença do coração,
Casearia sylvestris, Vitex megapotamica, anti-hipertensivo,
Sorocea Bonplandii
cardiotônicos e depurativo
no sangue.

Doença do sistema
osteomuscular

Schefflera morototoni, Casearia sylvestris Reumatismo
Sw.,
Vitex
megapotamica,
Ouratea ósseo.
parviflora

Gravidez, parto e
puerpério
Doenças infecciosas e
parasitárias

Cabralea canjerana

e

problema

Aborto.

Rollinia sylvatica, Sapium glandulosum, Elefantíase,
Condilomas,
Casearia sylvestris, Sorocea Bonplandii
sífilis,
herpes,
úlceras
sifilíticas, doença venérea.

Cedrela fissilis
Doença do aparelho
reprodutor (útero, ovários
ou colo do útero)
Doenças endócrinas,
nutricionais e
metabólicas

bronquites,
asma
e

Piper gaudichaudianum

Leucorreia.

Distúrbios hepáticos.

Lesões, envenenamento Garcinia gardneriana, Sapium glandulosum, Afecções
cutâneas,
e outras causas externas Casearia sylvestris, Cedrela fissilis, Inga cicatrizantes,
Ferida,
vera, Ouratea parviflora
picadas
de
animais
peçonhentos e queimaduras.
Outras indicações

Rollinia sylvatica, Euterpe edulis, Cecropia
glaziovi, Garcinia gardneriana, Sapium
glandulosum, Casearia sylvestris, Vitex
megapotamica, Magnolia ovata, Cabralea
canjerana, Cedrela fissilis, Inga marginata,
Inga vera,
Piper gaudichaudianum,
Psychotria leiocarpa, Matayba eleagnoides

Aftas,
analgésico,
antisséptico, contra piolhos,
dermatose, dor, dor de
dente, febre, hemorroidas,
hemostático, hemorragias,
infecção,
inflamação,
moderador
de
apetite,
estimulante sexual, verrugas
e indurações.

As doenças do sistema digestório estão entre as categorias mais citadas em
estudos etnobotânicos de plantas medicinais. Provavelmente, os transtornos ligados ao
trato digestório são frequentemente citados pela maioria da população (ALMEIDA;
ALBUQUERQUE, 2002) devido à ausência de saneamento básico adequado que pode
447

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

contribuir para a maior incidência de enfermidades relacionadas ao referido sistema
(GIRALDI; HANAZAKI, 2010).
As formas de preparo das plantas medicinais encontradas na literatura variam entre
chás, infusão, banhos. Os chás podem ser preparados de diversos modos, dependendo
da parte da planta a ser utilizada, por exemplo, para as espécies Sorocea Bonplandii e
Vitex megapotamica os chás são feito das folhas (LORENZI, 2011; BACKES; IRGANG,
2004). A infusão foi encontrada para o preparo das espécies Cedrela fissilis, Piper
gaudichaudianum, Cecropia glaziovi, Sapium glandulosum. Sendo que a infusão, resumise em colocar sobre parte anatômica da planta a água fervendo, e em seguida deixar em
descanso por alguns segundos (LORENZI; MATOS, 2008).
Os dois modos acima citados para a preparação das plantas medicinais são
bastante recorrentes em outros trabalhos (ALBERTASSE et al., 2010; GIRALDI;
HANAZAKI, 2010; MERÉTIKA et al., 2010), demonstrando uma tendência na ocorrência
desses em abordagens etnobotânicas.
O número de espécies com potencial medicinal no fragmento analisado desperta a
atenção para a conservação devido à alta etnobotanicidade existente. Além disso, indica
a necessidade de se realizar estudos que objetivem analisar a percepção ambiental e a
relação da comunidade com este fragmento. A partir desses dados será possível a
realização de atividades de extensão que visem à sensibilização da população para a
conservação e preservação ambiental.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão e o conhecimento do potencial medicinal de plantas nativas ainda
é bastante restrito não cobrindo todas as formações florestais existentes. A preservação e
conservação dos fragmentos florestais ainda existentes é muito importante, pois esses
são detentores da maioria das espécies nativas. Assim sendo, faz-se importante o
desenvolvimento de outros estudos que abordem temas como a composição florística e a
estrutura da regeneração na área de estudo, uma vez que essa está em processo de
adaptação pelas sucessíveis mudanças ambientais.
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Resumo: As plantas medicinais são recursos que costumam ser utilizados por muitas comunidades locais.
O trabalho teve por objetivo analisar a importância das plantas medicinais na comunidade de Morro Agudo,
localizada no município de Araranguá, Santa Catarina, Brasil. Foram entrevistados 25 moradores, um de
cada família residente na comunidade. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada
com questões acerca de informações da importância e uso das plantas medicinais. A maioria dos
entrevistados acredita na importância das plantas medicinais, e apesar de utilizá-la, o faz com pouca
frequência. Muitos aprenderam a utilizar o recurso os pais e conseguem as plantas com os vizinhos. Mas,
em caso de problemas de saúde procuram mais ao atendimento especializado. Apesar de a comunidade
utilizar plantas medicinais no seu cotidiano essa prática parece estar diminuindo nos últimos tempos,
sugerindo que há perda desse conhecimento de geração para geração.
Palavras-Chave: Conhecimento local. Etnobotânica. Restinga.

1 INTRODUÇÃO
A Etnobotânica tem como objetivo a busca de conhecimento e resgate do saber
botânico tradicional, particularmente relacionado ao uso dos recursos da flora (GUARIMNETO et al., 2000). Assim, no Brasil a dimensão da importância de pesquisas
etnobotânica é dada pela alta diversidade cultural e biológica, as quais se encontram
ligadas.
Diversos resultados obtidos por meio de estudos etnobotânicos indicam que a
estrutura de comunidades vegetais e paisagens são sempre afetadas pelas pessoas,
tanto sob os aspectos negativos, como beneficiando e promovendo os recursos
manejados. Na estreita relação com os recursos vegetais, os seres humanos agem como
agente seletivo para plantas, alterando ciclos de vida, padrões de mortalidade,
reprodução e sobrevivência de suas populações, bem como modificando e fazendo uso
das defesas químicas para seu beneficio (ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002).
As pesquisas de cunho etnobotânico são importantes pelo fato de poderem
fornecer respostas importantes, tanto para problemas de conservação biológica, como
para questões direcionadas para o desenvolvimento local (HANAZAKI, 2006). Dessa
forma, esses trabalhos possibilitam, entre outras coisas: o descobrimento e preservação
de plantas importantes e potencialmente ameaçadas; a documentação do conhecimento
local e dos complexos sistemas de manejo e conservação de recursos; o descobrimento
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de importantes cultivares manipulados artificialmente e desconhecidos pelas ciências e; o
descobrimento de fármacos naturais, reconhecidos pela comunidade (ALBUQUERQUE,
2002).
Muitos estudos com enfoque etnobotânico vêm sendo desenvolvido no Brasil. Tais
estudos abordam o uso de plantas nos mais variados ecossistemas que compõe o
território brasileiro, porém poucos enfatizam áreas de restingas (FONSECA-KRUEL;
PEIXOTO, 2004; MIRANDA; HANAZAKI, 2008). Assim, esse trabalho objetivou analisar a
importância das plantas medicinais para uma comunidade descendente de açorianos
localizada no extremo sul catarinense.
2 METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido na comunidade de Morro Agudo pertencente ao
município de Araranguá (SC), que está localizada na faixa litorânea, a cerca de 32 km da
sede do município (Fig.1).
Figura 1 – Localização da comunidade de Morro Agudo no município de Araranguá (SC).

Fonte: https://maps.google.com.br/.
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A população, formada por 125 habitantes distribuídos em 35 residências, é na
grande maioria descente de açorianos e teve origem a partir de uma comunidade de
pescadores e ocupantes ocasionais (HOBOLD; ROCHA, 2005). A atividade econômica
está baseada na pesca. O clima da região é do tipo Cfa, conforme Köppen e inserida no
Bioma da Mata Atlântica, mais precisamente no ecossistema costeiro de restinga.
A coleta de dados foi feita por meio de visitas periódicas na comunidade, de acordo
com a disponibilidade dos moradores. As entrevistas foram realizadas individualmente,
para que não ocorresse influência nas respostas (PHILLIPS; GENTRY, 1993), procurando
respeitar a disponibilidade da família, a fim de não interferir na rotina, com 25 informantes,
sendo um pertencente a cada residência. No primeiro contato com o entrevistado foi
apresentada a finalidade, os objetivos e intenções da pesquisa e foi assinado o Termo de
Consentimento.
Os informantes-chave da comunidade foram selecionados por meio do método de
bola-de-neve, onde inicialmente foi identificado um informante que apresentava
conhecimento sobre plantas medicinais, que por sua vez, indicava o próximo a ser
entrevistado. Sendo que, para a coleta das informações foi utilizada o método de
entrevista semi-estruturada (ALBUQUERQUE et al. 2008), elaboradas com base em
Giraldi e Hanazaki (2010) e Gadolfo e Hanazaki (2011).
A entrevista semi-estruturada foi realizada individualmente com cada informante,
por meio de formulários com questões abertas. Além disso, foram utilizadas fotografias e
anotações no diário de campo (ALBUQUERQUE et al., 2008; AMOROZO; VIERTLER,
2008). O diário de campo permitiu que as percepções sobre as relações do pesquisador
com as pessoas e a situação de campo fossem registradas (GIRALDI; HANAZAKI, 2010).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maioria dos entrevistados (96%) afirmou que as plantas medicinais são
importantes, pois contribuem para a manutenção da saúde. A percepção da importância
das plantas medicinais pela comunidade é importante, pois permite o aumento das
práticas tradicionais de uso destas plantas. Além disso, permite o contato direto com a
vegetação local (GIRALDI; HANAZAKI, 2010).
Foi observado que para as doenças consideradas mais “simples” a maioria dos
entrevistados acredita que as plantas medicinais são eficazes. Já para doenças mais
graves é imprescindível procurar por médicos e medicamentos industrializados, conforme
afirmaram. Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Pasa (2011).
454

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Alguns moradores, apesar de afirmarem que utilizam plantas medicinais, salientam
que preferem os medicamentos industrializados, pois acreditam que as referidas plantas
parecem não fazer mais efeito.
O contato de moradores de comunidades mais isoladas com a cidade ou com
pessoas vindas de outros lugares pode levar a redução das práticas medicinais caseiras,
e consequentemente à perda da crença no poder de cura das plantas medicinais (PINTO
et al., 2006).
A comunidade estudada vem sendo cada vez mais frequentada por turistas e há
uma acessibilidade ao posto de saúde, onde qualquer enfermidade é tratada com
medicamentos industrializados. Isso pode facilitar a diminuição no uso de plantas
medicinais.
Dentre os informantes, a maioria (96%) costuma utilizar plantas medicinais para
tratamento de enfermidades. Porém, todos já fizeram ou fazem uso dos medicamentos
industrializados para tratar de doenças.
Alguns entrevistados preferem utilizar as plantas medicinais aos medicamentos
industrializados, pois acreditam esses últimos são prejudiciais a saúde, devido a presença
de compostos químicos sintéticos. Já outros não confiam nas plantas medicinais como
medicamento, pois para eles, os remédios industrializados são desenvolvidos por
cientistas, sendo assim mais confiáveis.
Quanto à frequência de uso das plantas medicinais a maioria afirmou que utiliza
pouco (48%), seguido daqueles que usam quando está doente (28%), sempre (20%) e
não utiliza (4%).
A presença constante da medicina moderna traz grandes benefícios para a
comunidade no tocante a doenças graves. Porém, em se tratando de doenças simples
que eram tratadas com as plantas gerou um declínio na utilização deste recurso
medicinal. Tal situação reflete o fato dos entrevistados da comunidade em questão
utilizarem pouco as plantas medicinais. Essa situação traz prejuízos às comunidades
locais, entre os quais, estão a perda da prática da medicina popular e o gasto exacerbado
com medicamentos industrializados (PINTO et al., 2006).
Dentre os responsáveis pela transmissão dos conhecimentos a comunidade
apontou os pais (22 citações) como os maiores transmissores, seguidos pelos mais
antigos (5 citações), esposa (4 citações) e escola e avós (1 citação cada).
Em relação à forma como foram adquiridos os saberes sobre as plantas medicinais
e seus usos, todos os entrevistados concordaram que aprenderam com os familiares mais
velhos. Outros estudos etnobotânicos realizados em áreas costeiras (MERÉTIKA et al.,
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2010; GANDOLFO; HANAZAKI, 2011; BRITO; SENNA-VALLE, 2011; ZANK; HANAZAKI,
2012) também apontam que os conhecimentos sobre plantas medicinais foram adquiridos
com os mais velhos.
Sobre a transmissão dos conhecimentos de plantas medicinais as afirmações dos
informantes permitem observar que ainda há a transmissão de informações sobre plantas
medicinais de geração para geração, apesar de ser algo discreto na atualidade. Porém,
um dos informantes afirmou que “em determinada época, eu lembro, que as pessoas
vinham buscar comigo os chás”. Isso sugere que atualmente as plantas medicinais são
recursos pouco procurados pela população, e que com o passar dos anos esta situação
pode levar a erosão dos conhecimentos locais.
As plantas medicinais utilizadas pela comunidade na maioria das vezes são doadas
por vizinhos (14 citações). Porém, o cultivo foi uma forma bastante lembrada para a
aquisição destas plantas pela comunidade (11 citações). A busca destes recursos na
vegetação nativa não apresentou valor muito expressivo (5 citações), assim como a
compra dos mesmos (7 citações).
O cultivo de plantas medicinais e de extrema importância, uma vez que contribui
para a preservação das espécies e para a transmissão do conhecimento local sobre
plantas medicinais (BATTISTI et al.; 2013).
A pouca busca de plantas medicinais nativas pode estar relacionada ao fato de
grande parte da vegetação nativa da região onde a comunidade está inserida já não
existir mais, ter sido destruída para a construção de residências e pela exploração de
forma insustentável. Gandolfo e Hanazaki (2011) destacam que a destruição dos hábitats
de restinga leva ao pouco uso da vegetação nativa. Assim, para que haja conhecimento
do potencial medicinal destas áreas é necessário que a Restinga esteja conservada.
Muitos dos informantes (68%) salientaram que em caso de problemas de saúde
costumam recorrer ao médico para posterior tratamento.
A modernização acarreta numa certa desvalorização do conhecimento local no
tocando as plantas medicinais, uma vez possibilita novas opções de cuidados com a
saúde, como os postos médicos e hospitais. Neste contexto, os jovens costumam ser os
mais afetados, acarretando o abandono ou a diminuição das práticas tradicionais
(AMOROZO, 2002).
Alguns (20%) costumam utilizar as plantas medicinais antes de procurarem o
atendimento especializado, apresentando certo orgulho a este fato. Os demais (12%)
procuram o médico dependendo da gravidade da doença.
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As informações levantadas evidenciam que a medicina popular coexiste com os
serviços de saúdes, de modo que um completa o outro, corroborando com os estudos de
Amorozo (2002) e Pasa et al. (2005). Porém, há certa tendência da comunidade procurar
a medicina moderna.
A comunidade de Morro Agudo não possui posto de saúde, porém quando
necessitam recorrem a comunidade vizinha de Ilhas. O fácil acesso ao posto de saúde
pode fazer com que as pessoas prefiram procurar atendimento em local especializado,
independente da gravidade da doença, ao invés de fazer uso das plantas medicinais. Esta
situação pode contribuir para a perda do conhecimento local sobre este recurso natural.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de plantas medicinais com baixa frequência pode levar a perda do
conhecimento local para as gerações futuras (GANDOLFO; HANAZAKI, 2011). Alguns
indícios sugerem que isso possa estar ocorrendo na comunidade em questão, uma vez
que há a preferência por medicamentos industrializados, a pouca frequência no uso de
plantas medicinais e a falta de credibilidade na eficácia desse tipo de planta. Apesar
disso, alguns informantes ainda preferem utilizar as plantas medicinais por estas serem
mais saudáveis em relação aos medicamentos industrializados.
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Resumo: A presente pesquisa objetivou avaliar as concepções de meio ambiente e de questões dos alunos
do curso PROEJA-FIC do IFSC de Araranguá (SC). Foi aplicado um questionário para 10 alunos do curso
em questão. Para a análise das respostas das questões objetivas foi utilizado um padrão de contagem e
para as questões objetivas com mais de uma resposta, foi utilizado o método de contagem/pontuação por
incidência. Os resultados apresentados em forma de gráficos. Foi evidenciado que os educandos
apresentam grande interesse pelos temas ambientais, uma visão “abrangente” de meio ambiente e uma
percepção clara dos problemas ambientais que os cercam. Além disso, demonstram disposição para
participar de trabalhos e das ações de educação ambiental. O processo educativo é indispensável para a
superação do quadro ambiental atual, assim há a necessidade do envolvimento dos educandos da EJA na
inserção de práticas de educação ambiental no cotidiano dos alunos.
Palavras-Chave: Educação ambiental. Percepção ambiental. Educação básica.

1 INTRODUÇÃO
O meio ambiente é o local onde ocorre a relação dos constituintes naturais e
sociais, ou seja, engloba todos os elementos constituintes da natureza, desde o meio
natural até o construído (REIGOTA, 2010). Neste espaço o ser humano se apropria da
natureza, sendo o resultado dessa ação gerado e construído no processo histórico.
Atualmente, o meio ambiente se tornou um dos temas que devem ser trabalhado
pelo ensino formal, conforme preconiza os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
pois se sabe que é partir da educação que é possível receber instrumentos que
possibilitam modificar a maneira de pensar e de agir.
A prática da educação ambiental é uma importante ferramenta para a tomada de
uma consciência ecológica, uma vez que a mesma colabora com a busca e construção de
alternativas sociais, baseadas em princípios ecológicos, éticos e de justiça, para com as
gerações atuais e futuras (REIGOTA, 2010). A referida prática deve ter um caráter crítico,
além de se apresentar como emancipatória e transformadora, permitindo mudanças de
paradigmas (BRÜGGER, 2004).
A educação ambiental deve formar cidadãos críticos e preparados para a vida,
inclusive para lidarem com as questões ambientais. E isso se torna mais importante ainda
na educação de jovens e adultos, visto que grande parte dos alunos são sujeitos
excluídos da sociedade, privados do direito de estudar e de formar uma identidade social
e cultural.
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Na educação de jovens e adultos a educação ambiental tem um papel muito
importante, uma vez que ela pode ajudar a superar as dificuldades de assimilação, além
de auxiliar nas formas de trabalhar a temática ambiental nas disciplinas, tornando as
aulas mais dinâmicas e facilitando o processo de aprendizagem (CURVELLO; LATINI,
2007).
Os educadores devem procurar vincular as temáticas ambientais abordadas nas
disciplinas com a realidade do aluno da EJA, para que assim os mesmos possam
perceber que fazem parte do meio no qual estão inseridos (FREITAS et al., 2009). Desta
forma, a educação ambiental na EJA pode contribuir para a formação de uma consciência
ambiental crítica e cidadã (FRANCO; SATT, 2007).
No entanto, para que seja possível nortear as práticas de educação ambiental é
importante que saibamos a concepção de meio ambiente e de questões que apresentam
os educandos da EJA. Desta forma, é possível direcionar os saberes para uma prática
condizente com a posição destes jovens e adultos no ambiente que os cerca.
Diante do acima exposto, a presente pesquisa objetivou avaliar as concepções de
meio ambiente e das questões ambientais dos estudantes do curso PROEJA-FIC
(Formação Inicial e Continuada) do IFSC (Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina) de Araranguá, levando em conta todos os tipos de
representação por eles estabelecidos, para que assim seja possível subsidiar ações
futuras de Educação Ambiental nos cursos de PROEJA.
2 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada nos meses de maio e junho de 2011 no Instituto Federal de
Santa Catarina, câmpus Araranguá. Os dados foram coletados junto aos alunos 10 alunos
matriculados no curso PROEJA – FIC em instalações elétricas e costura. Dentre estes,
80% eram do sexo masculino, com idade variando dos 18 aos 50 anos, com prevalência
da faixa etária dos 36 aos 50 anos, sendo a maioria casada.
A coleta, análise e apresentação dos dados foram realizadas com o uso de
metodologia semelhante à adotada por Malafaia e Rodrigues (2009). Para a coleta de
dados foi utilizado um questionário com questões discursivas e objetivas. O instrumento
de pesquisa foi elaborado com base nos trabalhos de Castoldi et al. (2009) e Malafaia e
Rodrigues (2009).
A análise das respostas obtidas das questões objetivas foi realizada por meio de
um padrão de contagem, sendo os resultados apresentados em forma de gráficos. Para
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as questões objetivas com mais de uma resposta, foi utilizado o método de
contagem/pontuação por incidência, sendo apresentado nos gráficos o número de vezes
em que a mesma alternativa foi assinalada, conforme sugestão de Malafaia e Rodrigues
(2009).
As concepções de meio ambiente foram analisadas conforme as categorias
expostas na Tabela 1, que foram baseadas nas proposições de Brügger (2004) e Reigota
(2010).
Tabela 1 – Categorias representativas das concepções de meio ambiente adotadas para
análise, conforme a sugestão de Malafaia e Rodrigues (2009).
Categorias
Romântica

Utilitarista
Abrangente

Reducionista

Sócio-Ambiental

Descrição
Elabora uma visão de “super-natureza”, mãe natureza. Aponta a grandiosidade
da natureza, sempre harmônica, enaltecida, maravilhosa, com equilíbrio e
beleza estética. O homem não está inserido neste processo. Dentro desta
concepção está embutida uma visão dualística, homem vs. natureza.
Esta postura, também dualística, interpreta a natureza como fornecedora de vida
ao homem, entendendo-a como fonte de recursos para o homem. Apresenta
uma leitura antropocêntrica.
Define o meio ambiente de uma forma mais ampla e complexa. Abrange uma
totalidade que inclui os aspectos naturais e os resultantes das atividades
humanas, sendo assim o resultado da interação de fatores biológicos, físicos,
econômicos e culturais.
Traz a idéia de que o meio ambiente refere-se estritamente aos aspectos físicos
naturais, como a água, o ar, o solo, as rochas, a fauna e a flora, excluindo o ser
humano e todas as suas produções. Diferentemente da categoria “romântica”,
não proclama o enaltecimento da natureza.
Desenvolve uma abordagem histórico-cultural. Essa leitura apresenta o homem
e a paisagem construída como elementos constitutivos da natureza. Postula
uma compreensão de que o homem apropria-se da natureza e que o resultado
dessa ação foi gerado e construído no processo histórico. Muitas vezes o
homem surge como destruidor e responsável pela degradação ambiental.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente foi pedido aos alunos que descrevessem de forma discursiva o que
entendiam por meio ambiente. Foi observado que 60% dos educandos apresentaram uma
visão “abrangente” de meio ambiente, enquanto os outros 40% apresentaram uma visão
“reducionista”.
Em estudo similar desenvolvido por Malafaia e Rodrigues (2009) com alunos da
educação de jovens e adultos foi observado que a maioria apresentou uma visão
“reducionista”. Costa et al. (2006) e Castoldi et al. (2009) investigando alunos do ensino
médio e Molin et al. (2007) de diferentes níveis de escolaridade, verificaram que a grande
maioria dos estudantes apresentaram também uma visão “reducionista”.
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Para Malafaia e Rodrigues (2009) a predominância da visão “reducionista” significa
que não há um aprofundamento suficiente da temática ambiental capaz de modificar a
concepção de meio ambiente dos alunos, na medida em que avançam escolaridade. No
entanto, pelos dados obtidos nesta pesquisa ficou evidente que a maioria dos alunos
apresenta uma visão “abrangente”, sugerindo que as práticas de educação ambiental
desenvolvidas no curso estão conseguindo atingir parte dos educandos.
A predominância da visão “abrangente” dentre os alunos pode estar fortemente
relacionado com as visões trazidas pelo curso que frequentam, pois a temática ambiental
é amplamente abordada e de forma interdisciplinar, uma vez que existe preocupação de
formar um cidadão ético e preocupado com as questões ambientais. Esta visão de meio
ambiente facilita que os educandos entendam que o ser humano é parte integrante do
meio, facilitando atitudes que visem à conservação e preservação ambiental.
A análise das concepções de meio ambiente dos indivíduos é muito importante
para que seja possível desenvolver a prática da educação ambiental (SAUVÉ, 2005;
REIGOTA, 2010). Porém, a diversidade de conceitos sobre meio ambiente, que não
apontam para uma consensualidade, faz com que os indivíduos apresentem uma visão
baseada em representações sociais (REIGOTA, 2010).
Para o autor acima citado o meio ambiente deve ser entendido como o “lugar
determinado, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em
interação. Estas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e
processos históricos e sociais de transformação do meio natural e construído” (REIGOTA,
2010, p. 14).
Assim, é possível perceber que o meio ambiente não é composto apenas de
elementos naturais, como a flora, a fauna, o solo, a água e o ar. Mas também fazem parte
deste lugar os aspectos políticos, éticos, econômicos, sociais, ecológicos e culturais,
dentro de um enfoque global (DIAS, 2004). A percepção que leve em consideração todos
os aspectos listados anteriormente auxilia a formar uma visão “abrangente” de meio
ambiente, contribuindo assim, para melhor compreensão dos processos educativos
praticados na educação ambiental (SAUVÉ, 2005).
Em seguida, foi perguntado com que frequência à temática ambiental é abordada
nas aulas. Todos afirmaram que o tema meio ambiente é abordado nas aulas do curso
PROEJA-FIC do IFSC, sendo que 70% entendem que ela é trabalhada com alta
frequência. Este resultado corrobora como os encontrados por Malafaia e Rodrigues
(2009), entre alunos de EJA, e por Castoldi et al. (2009) com alunos de ensino médio.
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A temática ambiental deve ser trabalhada em todas as disciplinas, níveis de ensino
e escolas, uma vez que a mesma é considerada um tema transversal pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs). Dentre várias formas de trabalhar a educação ambiental,
os PCNs destacam que a interdisciplinaridade é a maneira mais eficaz para o
desenvolvimento de temas ligados ao Meio Ambiente. Para tanto, é necessário
desfragmentar os conteúdos e reunir as informações dentro de um mesmo contexto, nas
mais variadas disciplinas (FREITAS et al., 2009).
Apesar de a abordagem de temas ambientais ser comum no curso analisado,
Castoldi et al. (2009) salientam que muitas são as dificuldades encontradas pelos
professores para trabalha-los, uma vez que para o professor o desenvolvimento deste
tema torna-se uma carga a mais. Além disso, a dificuldade de diferenciar Ecologia e
educação ambiental, assim como a desmotivação gerada pela pouca valorização da
profissão e pelo desinteresse dos alunos. Esta situação contribui para que muitas vezes a
temática ambiental seja abordada de forma superficial, sem ocorrer o aprofundamento do
tema em questão. Porém, este fato não foi constatado na presente investigação.
Considerando que o tema meio ambiente é abordado com alta regularidade nas
escolas, devemos destacar o papel dos professores como mediadores do conhecimento
que trazem significados, assim como as concepções ambientais dos mesmos que podem
interferir ou influenciar na concepção dos alunos. Alguns estudos, como os realizados por
Bezerra e Gonçalves (2007), Bezerra et al. (2008), Santos e Bento (2010) e Frazão et al.
(2010) apontam que a maioria dos professores apresenta uma visão “reducinonista” de
meio ambiente. Portanto, se faz importante a formação continuada aos professores, para
que os mesmos possam romper com tal visão.
A qualificação dos professores é muito importante para que seja possível romper
com atividades reducionistas que envolvam a temática ambiental, uma vez que muitas
práticas desenvolvidas pelos professores podem levar em consideração temas globais,
como a poluição, o desmatamento, o efeito estufa, entre outras, todos de cunho
reducionistas (DIAS, 2004).
Foi perguntado aos alunos se eles têm acesso a livros que tratam da temática
ambiental, sendo que 60% afirmaram que sim. Dados semelhantes foram encontrados por
Malafaia e Rodrigues (2009). Porém, em estudos desenvolvidos por Fonseca (2007)e
Marpica e Logarezzi (2008) foi verificado que alguns elementos ligados à temática
ambiental estão ausentes em livros didáticos de diversas disciplinas.
Na maioria das vezes os temas ambientais

são

colocados

em

situações

secundárias nos livros, como em box informativos e leituras auxiliares (FONSECA, 2007).
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Além disto, as temáticas ambientais ligadas aos valores éticos e estéticos e a proposta de
participação política são elementos que estão ausentes em livros didáticos de Ciências
(MARPICA; LOGAREZZI, 2008), assim como, que despertassem a educação para a
cidadania, como a participação ambiental.
A maneira que os livros abordam a questão ambiental, juntamente com a mídia,
pode muitas vezes influenciar a visão que os alunos têm de meio ambiente. Esta situação
se torna mais grave ainda, na medida em que muitos professores utilizam os livros
didáticos como instrumento único do processo ensino-aprendizagem, o que faz com que
desenvolvam atividades “reducionistas”, uma vez que este recurso didático pode
apresentar uma visão preservacionista e desatualizada do meio ambiente (DIAS, 2004).
Outro aspecto investigado buscou conhecer a opinião dos alunos sobre os
assuntos ambientais. Todos consideram que os assuntos relacionados ao meio ambiente
são importantes. Esta informação evidencia que o desenvolvimento de trabalhos que
envolvam a temática ambiental, juntos aos educandos, é algo extremamente propício,
uma vez que estes demonstram interesse pelo tema.
Independente do nível e da modalidade de ensino é muito importante que durante o
desenvolvimento de prática de educação ambiental se busque uma abordagem
abrangente e contextualizada das questões ambientais (MALAFAIA; RODRIGUES, 2009).
Neste sentido, alguns estudos destacam que a EJA é uma ambiente propício para o
desenvolvimento destas práticas, como Franco e Satt (2007), Curvello e Latini (2007) e
Freitas et al. (2009).
O ensino de jovens e adultos apresenta características peculiares que devem ser
levadas sempre em consideração ao se realizar práticas de educação ambiental, uma vez
que os alunos formam um grupo heterogêneo, onde cada educando deve ser considerado
um ser único, dotado de características cognitivas particulares e rico em história
(OLIVEIRA, 1999). Na EJA as práticas de Educação Ambiental devem levar em
consideração as especificidades de cada aluno, além de ser realizada por meio de novas
metodologias que consigam fazer com que os alunos percebam a sua posição quanto
indivíduo componente do meio ambiente.
Assim, cada aluno traz conhecimentos que devem ser levados em consideração
durante o fazer pedagógico, principalmente com o intuito de ampliar as concepções
ambientais que trazem consigo. Isto poderá permitir que o aluno compreenda e modifique
a realidade ambiental na qual está inserido (FRANCO; SATT, 2007).
Para Freitas et al. (2009) os educadores devem sempre que possível vincular os
conteúdos das disciplinas a realidade do aluno da EJA. Franco e Satt (2007) enfatizam
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que a educação ambiental na EJA tem um papel muito importante, pois pode contribuir
para a formação de uma consciência ambiental crítica e cidadã, fazendo com que
indivíduos, outrora excluídos, tornem-se iguais na autonomia.
O estudo realizado por Curvello e Latini (2007) demonstrou que é possível realizar
atividades de educação ambiental na EJA, e que tais atividades ajudam a superar as
dificuldades de assimilação e auxiliam nas formas de trabalhar os conteúdos da disciplina,
tornando as aulas mais dinâmicas, facilitando deste modo, o processo de aprendizagem.
A forma que os estudantes costumam se informar sobre os assuntos relacionados
ao meio ambiente também foi questionada, sendo a escola a mais citada (10 vezes),
seguida da televisão (7 vezes), jornal (4 vezes) e internet (3 vezes).
Foi evidenciada a existência de práticas de educação ambiental no curso PROEJAFIC, sendo esta uma realidade comum no IFSC, ou seja, a educação ambiental está
recebendo a merecida atenção por partes dos docentes.
As práticas que envolvem as questões ambientais nas escolas devem ocorrer de
forma bastante consistente, com objetivos bem claros, de forma interdisciplinar e
articulada, uma vez que é neste espaço que os alunos mais encontram informações
acerca deste tema.
A educação ambiental na escola tem um papel extremamente importante, pois
compartilha informações e propostas que têm a possibilidade de tornear os indivíduos
mais conscientes sobre a temática ambiental, fazendo com que o mesmo se enxergue
como parte integrante do meio (MARQUES et al., 2009).
Quando integrada à prática pedagógica, a educação ambiental possibilita o
desenvolvimento de saberes e valores que conduzem a mudanças de comportamento, de
atitude e valores de cidadania, gerando mudanças na relação do ser humano com o meio
e o desenvolvimento da consciência ambiental.
Juntamente com a escola, a mídia é um veículo bastante atuante na abordagem
das temáticas ambientais, uma vez que a maioria da sociedade tem acesso a estes a
mesma. Porém, é importante salientar que o indivíduo que ouve falar sobre Meio
Ambiente por meio da mídia, cujos exemplos se atem a florestas, animais, rios e mares,
cria um significado para este termo errôneo, baseado numa visão “reducionista”. Desta
forma, cada vez que o mesmo ouvir falar em Meio Ambiente o relacionará a estes
elementos, pois é o que ele guarda em seu subconsciente (MARQUES et al., 2009).
Foi Investigado também o que os alunos consideram como problema ambiental que
afeta o planeta, sendo o lixo o mais citado (9 vezes), seguido pela poluição em geral (6
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vezes), aquecimento global (5 vezes), desmatamento (4 vezes), esgoto (3 vezes) e
destruição da camada de ozônio (2 vezes).
Estudos similares, como os desenvolvidos por Oenning e Carniatto (2009), Castoldi
et al. (2009) e Malafaia e Rodrigues (2009), destacam que os alunos têm capacidade de
identificar os principais problemas ambientais. Sendo que dentre dos mais comumente
citados estão o lixo, o desmatamento, as queimadas (OENNING; CARNIATTO, 2009;
CASTOLDI et al., 2009; MALAFAIA; RODRIGUES, 2009), o aquecimento global
(CASTOLDI et al., 2009; MALAFAIA; RODRIGUES, 2009), a poluição em geral
(OENNING; CARNIATTO, 2009; CASTOLDI et al., 2009), a poluição do ar (MALAFAIA;
RODRIGUES, 2009) e o efeito estufa (CASTOLDI et al., 2009).
Os resultados dos três estudos acima citados corroboram com os encontrados na
presente pesquisa, levando a concluir que os alunos da EJA são capazes de citar os
principais problemas ambientais relacionados ao contexto social, regional e local no qual
estão inseridos. A indicação, por exemplo, do lixo como o problema ambiental mais
preocupante, pode estar relacionado ao fato deste está bastante presente no cotidiano
dos alunos.
O último aspecto investigado buscou saber se os alunos têm atitudes que visam à
preservação do meio ambiente, e todos afirmaram que sim. Assim, é possível sugerir que
os alunos apresentam certa consciência ambiental. Este resultado pode ser resultados
dos trabalhos de educação ambiental realizadas no âmbito do curso que frequentam, pois
uma das preocupações dos professores é a de trabalhar a temática ambiental de forma
transversal. No entanto, não se pode deixar de salientar que estes alunos já trazem
consigo uma considerável gama de conhecimentos produzidos durante a sua vivência,
que podem também influenciar na resposta dada.
Apesar do resultado satisfatório obtido para esta questão, temos que dar destaque
a importância de se continuar a realizar a educação ambiental, principalmente por meio
de projetos que visem à formação de cidadão crítico e os faça refletir sobre a sua função
dentro da sociedade. Estes trabalhos devem sempre procurar levar o indivíduo de passivo
a ativo na compreensão do meio do qual ele faz parte (DIAS, 2004).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação ambiental deve continuar a ser trabalhada junto aos alunos
investigados, para que possam concretizar uma consciência que deixe clara a importância
do meio ambiente, assim como a responsabilidade da sociedade com a conservação e
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preservação ambiental. O fato de a pesquisa constatar ser a escola a maior responsável
pela aquisição de informações e conhecimentos sobre o meio ambiente reforça a
importância e a necessidade da prática da educação ambiental nesse âmbito. Isto deve
ocorrer tomando como subsídio a concepção de meio ambiente dos indivíduos, que
permitirá encaminhá-los para uma visão mais abrangente e crítica de meio ambiente. As
questões ambientais não podem ser ignoradas, uma vez que vem sendo considerado
cada vez mais urgente e importante para a sociedade (MALAFAIA; RODRIGUES, 2009),
pois a problemática ambiental está cada vez mais presente no cotidiano.
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Resumo: Os colêmbolos são pequenos artrópodes que estão presentes em todo o mundo. Estes
organismos influenciam a fertilidade química, física e biológica do solo. Por serem sensíveis às mudanças
ocorridas no solo, como o manejo agrícola, os colêmbolos podem ser utilizados como bioindicadores
ambientais. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a abundância de colêmbolos em área de mandioca
sob sistema de plantio convencional (PC), plantio direto (PD), eucalipto (EC) e mata secundária (MA) e
relacioná-la com variáveis ambientais (cálcio, carbono, matéria orgânica, potássio, fósforo, magnésio,
alumínio, umidade do solo e pH (SMP)). A amostragem de colêmbolos foi realizada através de armadilhas
de queda (pitfall) (10 armadilhas/área). Amostras de solo foram retiradas na profundidade de 0-10 cm, ao
lado de cada pitfall para a análise das variáveis ambientais. As coletas foram realizadas no inverno e verão
de 2013. Em laboratório, os colêmbolos foram identificados até o nível de família, foram feitas as análises
químicas do solo e medido o teor de umidade do solo. Foi realizada uma Análise de Componentes
Principais (ACP) com a abundância de colêmbolos das famílias encontradas e com as variáveis ambientais.
Em Sangão-SC, foram encontradas sete famílias de colêmbolos. Hypogastruridae foi a família que
apresentou maior abundância de colêmbolos nas duas épocas de coleta e esteve mais associada às áreas
de mandioca sob PD e PC do que a MA e EC. Foi observada maior abundância e maior riqueza de famílias
de colêmbolos na área de PD, no verão/13, seguida de PC, com a segunda maior abundância de
colêmbolos. As duas áreas apresentaram variáveis ambientais semelhantes, com similaridades nas famílias
de colêmbolos. Bourletiellidae e Onychiuridae ocorreram somente no inverno de 2013 e Katiannidae e
Dicyrtomidae foram encontradas somente no verão de 2013.
Palavras-Chave: Collembola. Bioindicador. Mesofauna. Biota do solo. Agroecossistema.

1 INTRODUÇÃO
Os Collembola são pequenos artrópodes que ocorrem principalmente nos solos e
desempenham importantes funções no sistema edáfico, pois auxiliam no processo de
decomposição da matéria orgânica, na ciclagem de nutrientes, na regulação de
populações microbianas, aumentam a porosidade do solo, e consequentemente contribui
para a troca de gases e a retenção de água no mesmo (JONES et al., 1994; BARETTA,
2007). Além disso, os colêmbolos podem ser utilizados como bioindicadores ambientais
(PONGE et al., 2003; LINS et al., 2007; ROVEDDER et al., 2009).
A diversidade e a abundância de colêmbolos dependem de fatores que incluem,
pH, aeração, composição da matéria orgânica, disponibilidade de nutrientes, tipo de
húmus, efeito da cobertura vegetal e estrutura física do solo (RAFAEL et al., 2012), sendo
que a alteração destes fatores pode modificar as comunidades destes organismos no
solo.
A mandioca, planta de origem brasileira, é uma cultura das mais antigas e
tradicionais do Brasil, pois já era cultivada pelos índios e é atualmente explorada em todo
o território brasileiro (CAMPOS et al., 1987).
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O estado de Santa Catarina, juntamente com São Paulo, Paraná e Mato Grosso do
Sul, apresenta o sistema de produção de mandioca mais intensivo do país e, talvez, do
mundo, com utilização de variedades melhoradas, mecanização de diferentes etapas de
produção (OTSUBO et al., 2013).
O cultivo da mandioca em sistema de plantio convencional é predominante no
estado de Santa Catarina. Neste tipo de plantio é feita a aração e a gradagem ou a
subsolagem (CONCEIÇÃO, 1987), o que pode causar a degradação do solo.
Além destas práticas realizadas no solo para o plantio de mandioca, durante o
desenvolvimento da cultura são feitas aplicações de inseticidas, herbicidas e fungicidas e
estes insumos podem causar efeitos negativos ao ambiente. Isto inclui a possibilidade de
desequilibrar o sistema edáfico e consequentemente, determinadas famílias de
colêmbolos.
Diante dessas considerações, este trabalho objetivou avaliar a abundância de
Collembola, bem como identificar as famílias presentes, em sistemas de plantio de
mandioca sob cultivo convencional e direto, eucalipto e mata nativa, na região de SangãoSC.
2 METODOLOGIA
O estudo foi realizado em Sangão- SC, situado a latitude 23º00’Sul, longitude de
51º30’Oeste. O relevo da área experimental é considerado plano e levemente ondulado.
O clima desta região é de caráter mesotérmico, subtropical, úmido, onde a pluviosidade
média anual é de 1.219 m, ocorrendo maior precipitação pluviométrica entre os meses de
junho à setembro e o menor índice, entre os meses de dezembro à março. A temperatura,
ocasionalmente, pode chegar a 0º C, havendo formação de geadas, ficando a
temperatura média neste período, em torno de 15ºC (PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANGÃO, 2014).
Os tratamentos foram mandioca sob sistema de plantio convencional (PC) e plantio
direto (PD), eucalipto (EC) e mata secundária (MA). Na área de PC que é o sistema mais
utilizado na região, foram realizados os processos de aração e de gradagem e
posteriormente o plantio. O solo da área apresentava-se totalmente descoberto e com
rachaduras resultantes de erosão. Durante o inverno, após a colheita da mandioca esta
área permaneceu sem o cultivo de nenhuma cultura, desenvolvendo assim inúmeras
plantas daninhas. A área vinha sendo conduzida em sistema de plantio convencional
desde 1965; a área PD era cultivada com mandioca sob sistema convencional e foi
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convertida para plantio direto em outubro de 2010; a área com eucalipto era cultivada com
mandioca até 1993, quando passou a ser explorada com reflorestamento comercial de
eucalipto. Nesta área ocorre entrada periódica de gado. Por último, a mata, que fica
situada próxima as demais áreas, é caracterizada por apresentar vegetação nativa
pioneira, pois trata-se de mata secundária em estágio médio de regeneração.
As coletas foram realizadas em duas épocas, sendo que a primeira coleta foi
realizada em setembro de 2013 (inverno de 2013) e a segunda coleta foi realizada em
março de 2014, representando o verão de 2013.
Para a coleta dos colêmbolos foram utilizadas armadilhas de pitfall (armadilha de
queda) conforme Nunes (2010).
Em cada área, foram colocadas 10 armadilhas, ao acaso, e estas foram retiradas
após 48h. As amostras contendo artrópodes, incluindo os colêmbolos foram levadas, em
potes plásticos, ao Laboratório de Solos do Instituto Federal Catarinense – campus Santa
Rosa do Sul, para a triagem dos organismos. Além disso, em cada tratamento, foram
retiradas amostras de solo com auxílio de cilindros de inox, de 0-10 cm, para a análise
das variáveis ambientais.
No laboratório de solos, primeiramente os colêmbolos foram separados dos demais
artrópodes que caíram nas armadilhas. Posteriormente, os colêmbolos foram colocados
em placas de Petri contendo álcool etílico hidratado 92,8º GL e com o auxílio de
microscópio estereoscópico (lupa) foram observadas as características externas para a
classificação das famílias de Collembola conforme chave taxonômica de Christiansen et
al. (2010).
As amostras de solo foram colocadas em estufa para a medição da umidade do
solo e posteriormente submetidas às análises químicas (C total, Mehlich-P, Ca, Mg, e K
trocáveis, Al em solução, acidez total, CTC e pH em SMP) com base na metodologia de
Raij et al. (2001).
Os dados médios (média de 10 repetições) da abundância de colêmbolos de cada
família encontrada e dos resultados das variáveis ambientais (cálcio, carbono, matéria
orgânica, potássio, fósforo, magnésio, alumínio, umidade do solo e pH (SMP)) foram
submetidos à Análise de Componentes Principais (ACP).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados, no total, 5.741 colêmbolos nas duas épocas de coleta.
Somando todas as áreas, no inverno de 2013, o total de colêmbolos encontrados foi de
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1.830, menos da metade do que foi encontrado no verão de 2013 (3.954 indivíduos) (Tab.
1). Maior abundância de colêmbolos em época quente também foi observada por Neves e
Mendonça (2013), observando 1.033 colêmbolos no verão e 224 colêmbolos no inverno
1.391 colêmbolos no verão e 152 colêmbolos no inverno, em Floresta da Tijuca e em
Restinga de Maricá, no estado do Rio de Janeiro.
No total, foram identificados oito famílias de Collembola: Hypogastruridae,
Isotomidae, Entomobryidae, Katiannidae, Paronellidae, Dicyrtomidae, Onychiuridae e
Bourletiellidae (Tab. 1). Houve maior número de famílias de Collembola na área de
mandioca sob plantio direto, no verão de 2013, totalizando seis famílias (Tab. 1).
Semelhante, segundo Drescher et al. (2011), maior número de famílias de colêmbolos foi
encontrada em fumo sob sistema de plantio direto comparado a fumo em plantio
convencional e mínimo, reconversão da fumicultura para viticultura e mata nativa, também
em amostragens realizadas no verão, em Agudo-RS.
Entre as famílias encontradas destaca-se a família Hypogastruridae que está
presente em maior abundância na época de inverno e verão de 2013 (totalizando 2.758
indivíduos), sendo que no verão/2013 teve o maior número de colêmbolos, totalizando
1.106 indivíduos. A família Isotomidae também se destacou na época de verão/2013,
tendo a maior abundância nesta época (1.190 indivíduos) e foi a segunda família mais
abundante nas coletas, totalizando 2.218 indivíduos. Algumas famílias ocorreram apenas
em uma época de coleta, como a família Bourletiellidae, que apareceu apenas no inverno
de 2013, em PD e PC, Onychiuridae, que foi encontrada em MA, no inverno de 2013,
Katiannidae que ocorreu em PC e PD, no verão/2013 e Dicyrtomidade, também coletado
apenas no verão de 2013, em MA, EC e PD (Tab. 1).
Tabela 1 – Número total de colêmbolos em cada família ou subfamília em ecossistemas
agrícolas e natural, em Sangão-SC.
Famílias de

Inverno/2013

Verão/2013

Collembola

MA

EC

PD

PC

MA

EC

PD

PC

Isotomidae

26

29

32

14

148

181

616

1190

Hypogastruridae

7

2

991

531

12

8

1106

99

Entomobryidae

51

4

100

30

93

83

41

67

Katiannidae

-

-

-

-

-

-

50

146

Paronellidae

4

-

-

-

-

7

3

7

Dicyrtomidae

-

-

-

-

37

54

6

-

Onychiuridae

1

-

-

-

-

-

-

-

Bourletiellidae

-

-

2

6

-

-

-

-

Riqueza de famílias

5

3

4

4

4

5

6

5
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Como é conhecido que os atributos químicos e o manejo do solo influenciam a
composição da comunidade de Collembola (CUTZ-POOL et al., 2007; BARETTA, 2008),
na Figura 1 é apresentada uma Análise de Componentes Principais (ACP), com as
famílias de Collembola encontradas, as áreas estudadas e os resultados das variáveis
ambientais do solo.
Pela ACP, os dois primeiros eixos apresentaram 65,61% da variabilidade dos
dados observados nas duas épocas de amostragem de colêmbolos, sendo que, a
componente principal 1 (CP 1) explicou 44,43% e a componente principal 2 (CP 2)
explicou 21,18% da variância total. O terceiro componente principal explicou apenas
12,38% da variância total e foi desconsiderado deste estudo.
A relação entre a CP 1 e CP 2 demonstrou que, tanto na coleta de inverno/2103
quanto na amostragem de verão/2013, as áreas agrícolas com cultivos de mandioca (PC
e PD) ficaram próximas entre si e ambas separadas das áreas EC e MA, sendo que estas
também ficaram próximas entre si. Neste sentido, quanto mais próximas estão as áreas,
mais parecidas estas são com relação às variáveis ambientais estudadas e às famílias de
colêmbolos. Além da associação entre as áreas com relação aos atributos químicos do
solo e de umidade do solo, pode-se observar em conjunto a estes uma maior ou menor
associação das famílias de Collembola a cada área estudada. A família Hypogastruridae
esteve mais associada à PC e PD do que a EC e MA na coleta no inverno de 2013 e no
verão de 2013, sendo que, também houve maior associação de umidade a PD no verão
de 2013. Ocorreu também maior associação de fósforo a PC e PD no verão de 2013.
Isotomidae e Katiannidae estiveram mais associadas a PC e PD na coleta de verão de
2013 (quadrante 4), e Entomobryidae, Paronellidae e Dicyrtomidae apresentaram maior
associação a EC e MA, na coleta de verão de 2013 (quadrante 3), sendo que os teores de
cálcio também foram maiores nestes dois sistemas do que nas áreas agrícolas com
mandioca.
No geral, as condições químicas do solo e as práticas de manejo do solo
influenciam a composição da comunidade de Collembola, proporcionando um ambiente
que pode ser mais ou menor favorável para a sobrevivência de determinadas famílias
destes organismos (CUTZ-POOL et al., 2007).
Com relação às condições químicas do solo, sistemas com altos teores de P e Ca
apresentaram maiores associações com Paronellidae e Katiannidae em estudo realizado
por Baretta et al. (2008). Já relacionado ao manejo do solo, resultados similares foram
encontrados por Sautter et al. (1999), não havendo diferença significativa na abundância
de Isotomidae entre as áreas de sistema de plantio direto e convencional, em março e
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setembro de 1993, em Ponta Grossa-PR, nas mesmas épocas de coleta realizadas neste
estudo.
Além disso, houve associação inversa das famílias de colêmbolos encontradas em
Sangão-SC com os teores de matéria orgânica no solo (Fig. 1). Geralmente, este atributo
esta associado as maiores abundâncias de Collembola, porém, é conhecido que há
colêmbolos que apresentam uma melhor adaptação às condições edafoclimáticas, sendo
capazes de se reproduzirem, por exemplo, em áreas com baixos teores de matéria
orgânica. Neste contexto, Cutz-Pool et al. (2007), verificaram maior abundância de
colêmbolos pertencentes à família Isotomidae em solos que apresentavam baixas taxas
de matéria orgânica e a referida família está entre as mais distantes dos teores de matéria
orgânica do solo, no presente estudo.
Figura 1 – Análise de Componentes Principais (ACP) (CP 1: 44,43% e CP 2: 21,18%),
discriminando Mata Secundária (MA), Eucalipto (EC), mandioca sob plantio direto (PD) e
convencional (PC), atributos das famílias de Collembola e variáveis ambientais
explicativas (Umidade: umidade do solo, P: fósforo, Al: alumínio, C: carbono, pH: potencial
hidrogêniônico, K: potássio, Mg: magnésio, Ca: cálcio), em setembro de 2013 e março de
2014.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando todas as áreas e comparando as duas épocas de amostragem, a
maior abundância de colêmbolos ocorreu no verão de 2013, destacando-se a família
Hypogastruridae com maior abundância nas duas épocas de coleta. Também foi no
verão/13 que houve a maior riqueza de famílias, principalmente, na área de mandioca sob
plantio direto.
As áreas de mandioca sob plantio direto e plantio convencional são parecidas
quanto as variáveis ambientais, mostrando semelhanças de habitat para determinadas
famílias de colêmbolos. O mesmo ocorre entre a mata secundária e o eucalipto. Duas
famílias de Collembola foram encontradas somente no inverno de 2013: Bourletiellidae e
Onychiuridae e duas somente no verão de 2013: Katiannidae e Dicyrtomidae.
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Resumo: A macrofauna do solo é composta por organismos relacionados a processos importantes no
ecossistema, contribuindo para a fertilidade química, física e biológica do solo. Alterações na macrofauna do
solo podem ocorrer em função do preparo do solo e do cultivo. Objetivou-se avaliar a macrofauna edáfica
em sistemas de mandioca sob plantio direto (PD) e convencional (PC), eucalipto (EC), comparando-a à
mata secundária (MA), em Sangão-SC. A macrofauna invertebrada do solo foi coletada com base no
método TSBF (Tropical Soil and Biology Fertility). Os grupos mais abundantes foram Oligochaeta,
Coleoptera e Chilopoda. Oligochaeta encontrou-se mais associada à EC e PD do que à PC e MA.
Coleoptera esteve mais associado a MA, havendo também uma intermediária a EC e menor à PD e PC.
Chilopoda esteve mais associada a MA e PC do que às outras áreas amostradas.
Palavras-Chave: fauna do solo. Biota do solo. Bioindicadores. Qualidade edáfica.

1 INTRODUÇÃO
A macrofauna do solo, que engloba os grandes organismos do solo (> 2mm de
tamanho), inclui mais de 20 grupos taxonômicos, à qual pertencem os cupins, as aranhas,
as minhocas, as centopéias, as larvas de coleópteros, de moscas e de mariposas, as
formigas, entre outros (LAVELLE; SPAIN, 2001).
Por causa dessa diversidade, esses organismos possuem várias funções no
sistema edáfico e estão intimamente relacionados a processos importantes no
ecossistema. Dentre os componentes da macrofauna invertebrada do solo, as minhocas,
em

termos

de

biomassa,

normalmente

constituem

o

grupo

de

invertebrados

predominante. Elas desenvolvem importante papel para as propriedades e processos
físicos do solo, formando canais e galerias e produzindo “pellets” fecais que modificam o
espaço poroso, a aeração e a permeabilidade, auxiliando na oxigenação e infiltração da
água no solo (LAVELLE; SPAIN, 2001). Também atuam na química e biologia do solo,
decompondo a matéria orgânica, ciclando e disponibilizando nutrientes para o
desenvolvimento e a produção das plantas (ORTIZ-CEBALLOS et al., 2007) regulando
fluxos de recursos usados por várias outras espécies que habitam este ambiente, sendo
determinantes para a estruturação das comunidades edáficas (JONES et al., 1994).
Alterações na macrofauna edáfica podem ocorrer em função do preparo do solo, do
cultivo, da adubação e calagem, da cobertura vegetal, de práticas culturais e da adição de
matéria orgânica (BARETTA et al., 2003, 2006, 2007).
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O cultivo da mandioca em sistema de plantio convencional é predominante em
Santa Catarina. Neste tipo de plantio é feita a aração e a gradagem ou a subsolagem.
Durante o desenvolvimento da cultura são feitas aplicações de insumos agrícolas que
aliadas à perturbação do solo pelos implementos agrícolas, podem causar efeitos
negativos a macrofauna edáfica.
Objetivou-se avaliar a macrofauna edáfica associada à diferentes sistemas
agrícolas no sul catarinense.
2 METODOLOGIA
O estudo foi realizado em Sangão-SC (latitude 23º00’ S, longitude de 51º30’ O). O
relevo da área experimental é considerado plano e levemente ondulado. O clima desta
região é de caráter mesotérmico, subtropical, úmido, onde a pluviosidade média anual é
de 1.219 mm, ocorrendo maior precipitação pluviométrica entre os meses de junho a
setembro e o menor índice, entre os meses de dezembro a março. A temperatura média
no período de verão fica entre 24 e 25°C, enquanto que no inverno a temperatura,
ocasionalmente, pode chegar a 0°C, havendo formação de geadas, ficando a temperatura
média deste período, em torno de 15°C (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO, 2014).
Os tratamentos incluíram uma área de mata secundária (MA) (em estado médio de
regeneração) e reflorestamento de eucalipto (EC) e dois sistemas de manejo do solo em
sistemas de produção de mandioca – plantio direto (PD), plantio convencional (PC). As
áreas apresentavam as seguintes características: a mata secundária se encontra em
estágio médio de regeneração (capoeira), com domínio de espécies nativas pioneiras, a
área com reflorestamento de eucalipto já se encontra neste sistema desde 1993. O
espaçamento adotado é de dois metros entre as árvores e o solo não apresenta manejo
anual, sendo realizadas roçadas sempre que necessário e havendo a entrada periódica
de gado. No PD, a área de mandioca vem sendo manejada em sistema de plantio direto,
desde outubro de 2010, com sucessão de aveia preta (Avena strigosa), no inverno. No PC
foram realizados os processos de aração e de gradagem e posteriormente o plantio. Esta
área vem sendo cultivada neste tipo de sistema desde 1965, sendo que o solo

se

apresentava totalmente descoberto e com rachaduras resultantes de erosão. Durante o
inverno, após a colheita da mandioca esta área permanece em pousio.
A coleta foi realizada em julho de 2013 (inverno), com base no método TSBF
(Tropical Soil and Biology Fertility) (ANDERSON; INGRAM, 1993), modificado por Benito
(2005). Em cada área experimental as amostras foram constituídas por blocos de solo de
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25 x 25 cm, nas profundidades de 0-10; 10-20; e 20-30 cm, sendo cinco amostras por
ponto, distantes 10m entre si, num transecto, totalizando 15 amostras por tratamento. Os
blocos de solo foram colocados em sacos plásticos, etiquetados e levados para o
laboratório de Solos do IFC - campus Santa Rosa do Sul, onde a macrofauna foi
manualmente separada do solo, quantificada, conservada em formol (4%) (minhocas) ou
álcool etílico hidratado 92º GL e identificada com auxílio de microscópio esteroscópio.
Amostras de solo foram retiradas de todos monólitos e enviadas ao laboratório de
Solos do IFC para análise química (C total, P-Mehlich, Ca, Mg, e K trocáveis, Al em
solução, acidez potencial e índice SMP (pH)). Além disso, parte da amostra de solo foi
colocada em estufa a 105º C para a medição da umidade do solo.
Os dados médios (considerando juntas as três profundidades (0-30 cm)
amostradas) da abundância dos diferentes grupos da macrofauna e dos resultados das
variáveis ambientais (cálcio, carbono, potássio, fósforo, magnésio, alumínio, umidade do
solo e índice SMP foram submetidos à Análise de Componentes Principais (ACP).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas áreas experimentais, dentre os grupos pertencentes à fauna do solo, foram
encontrados: Oligochaeta (62 indivíduos); Coleoptera (29 indivíduos); Chilopoda (15
indivíduos); Hymenoptera (Formicidae) (11 indivíduos); Orthoptera (4 indivíduos); Isoptera
(3 indivíduos); e Araneae (2 indivíduos).
Pelos resultados da Análise de Componentes Principais (ACP), os dois primeiros
eixos apresentaram 80,70% da variabilidade dos dados observados, sendo que, a
componente principal 1 (CP 1) explicou 49,75% e a componente principal 2 (CP 2)
explicou 30,95% da variância total (Fig. 1).
Com base nos atributos químicos e nos grupos da macrofauna encontrados, a
relação entre a CP 1 e CP 2 demonstrou que as áreas amostradas ficaram separadas
entre si, uma área em cada quadrante da Figura 1: PC, PD, EC e MA. Com isso, quanto
mais distantes estão as áreas, menos parecidas estas são com relação aos atributos
químicos do solo e os diversos grupos presentes nos sistemas de Sangão-SC.
Pela ACP, pode-se observar também a maior ou menor associação dos grupos da
macrofauna do solo e dos atributos químicos a cada área estudada. Houve maior
associação de Isoptera à EC, do que às outras áreas, e de Formicidae a PD, comparado
à PC, EC e MA. Oligochaeta encontrou-se mais associada à EC e PD do que às outras
áreas. Coleoptera esteve mais associado a MA, havendo também uma associação maior
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a EC do que à PD e PC. Chilopoda e Araneae estiveram mais associados a MA e PC do
que às outras áreas amostradas. Houve maior associação de Orthoptera às áreas de
cultivo de mandioca (PD e PC) do que EC e MA (Fig. 1).
Com relação aos atributos químicos do solo, EC apresentou maiores teores de C e
Mg enquanto que PD apresentou baixos teores de C e Mg, mas altos valores de P e Al,
sendo que estes também foram altos na área PC, acrescentando a esta ainda, maiores
valores de K, Ca, pH. Altos valores destes últimos também foram encontrados em MA,
sendo que este sistema também apresentou altos valores para Mg e C (autovetores
podem ser visualizados na tabela 1).
No geral, Chilopoda, um dos grupos da macrofauna mais abundante, ocorreu em
áreas com mais altos valores de K, Ca e pH, que foram MA e PC. Baretta (2007) também
encontrou maior associação de Chilopoda às áreas de floresta com altos teores de Ca.
Além disso, era esperado que Oligochaeta, o grupo de maior abundância,
estivesse mais associada à mata. No entanto, resultado semelhante foi encontrado por
Nunes et al. (2007), que também encontrou baixa abundância de minhocas em mata.
Com relação às áreas de cultivo agrícola, o manejo utilizado em PD ainda é
incipiente na área, com apenas três anos de cultivo. Neste sistema foi verificada maior
associação de minhocas do que ao plantio convencional. Neste contexto, é referido na
literatura que o sistema de semeadura direta, comparado ao sistema convencional,
favorece o desenvolvimento e reprodução das minhocas por possuir mais palhada e
ausência de revolvimento do solo, o que aumenta o teor de matéria orgânica e promove a
proteção sua solo, diminuindo variações de temperatura (HOUSE; PARMELEE, 1985;
TANCK et al., 2000). Porém, o cultivo da mandioca promove às áreas grandes perdas de
solo, em função do crescimento inicial lento, do espaçamento entre linhas relativamente
largo e da grande movimentação de solo, que normalmente ocorre por ocasião do preparo
e da colheita. Mesmo em áreas de mandioca, em PD poderá haver menores densidades
populacionais da macrofauna do solo quando comparadas às áreas com outras culturas,
como soja, por exemplo, em que não há movimentação do solo para a colheita e favorece
as populações de minhocas (BROWN et al., 2003).
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Tabela 1 – Correlação entre os eixos da ACP (de 1 a 3) e variáveis do solo. Sangão-SC,
julho de 2013.
Variáveis do solo
Umidade
Fósforo
Potássio
Magnésio
Alumínio
Cálcio
pH
Carbono

1
0,1848
0,3425
-0,1911
-0,3644
0,3090
0,0226
0,0966
-0,3539

Autovetores
2
0,2173
-0,056
0,3306
0,0432
-0,0771
-0,3606
0,4286
0,0221

3
0,4262
0,1949
0,2757
-0,0097
-0,2994
-0,3683
-0,1636
0,1476

Figura -1 – Análise de Componentes Principais (ACP) (CP 1: 49,75% e CP 2: 30,95%),
discriminando Mata Secundária (MA), Eucalipto (EC), mandioca sob plantio direto (PD) e
convencional (PC), atributos da macrofauna e variáveis ambientais explicativas (Umidade:
umidade do solo, P: fósforo, Al: alumínio, C: carbono, pH: potencial hidrogeniônico, K:
potássio, Mg: magnésio, Ca: cálcio), em julho de 2013.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os grupos mais abundantes da macrofauna invertebrada do solo em Sangão-SC
são Oligochaeta, Coleoptera e Chilopoda. Oligochaeta encontra-se mais associada à área
de eucalipto e da mandioca sob o sistema de plantio direto do que à área de mandioca
sob o plantio convencional e mata. Coleoptera está mais associado à mata secundária,
havendo também uma associação intermediária a área com eucalipto e menor aos
sistemas com mandioca, independente do tipo de manejo. Chilopoda está mais associada
à mata e ao plantio convencional de mandioca do que às outras áreas amostradas.
Devido ao pouco tempo de exploração agrícola da mandioca em plantio direto, é
necessário o acompanhamento do comportamento da macrofauna do solo ao longo dos
anos, para poder ter dados conclusivos em ambientes edafoclimáticos do Sul de Santa
Catarina, principalmente para os grupos mais abundantes do solo.
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Resumo: No Vale do Itapocu, região Norte do estado de Santa Catarina se concentra a maior parte da produção de
banana catarinenese. Uma das preocupações dos bananicultores são as doenças, tal como o mal-do-Panamá,
ocasionada pelo fungo Fusarium oxysporium que ataca diversos cultivares de banana e pode provocar grandes
prejuízos econômicos e socioambientais. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar cultivares
de banana caturra, saudáveis e sob o efeito mal-do-Panamá, no Vale do Itapocu/SC entre nov./2012 e jan./2013. Foram
identificados, fotografados e medidos o crescimento de cultivares de bananas caturra saudáveis e doentes, nas
localidades/municípios de Poço D’Anta/Corupá, Duas Mamas/Schroeder e Garibaldi/Jaraguá do Sul. As pesquisas
orientadas pela Epagri/Jaraguá do Sul e Asbanco/Corupá confirmaram nos municípios estudados, grandes áreas de
terras com cultivares de banana caturra como a Nanica, o Nanicão e a Grande Naine, essa última revelou maior
suscetibilidade ao mal-do-Panamá. Uma doença que retarda o crescimento e afeta a fisionomia e a fisiologia das
plantas contaminadas. Isso foi constatado quando se comparou as medições das bananeiras saudáveis, com aquelas
infectadas. Diversos estudos corroboram os sintomas das plantas doentes, como folhas amareladas que murcham,
secam e quebram-se junto com o pseudocaule, dando a planta um aspecto de guarda-chuva fechado, coberto de folhas
secas até se decompor e tombar. Ao se comparar os resultados desta pesquisa, com outros obtidos no sudeste e
nordeste do Brasil e em outros países produtores de banana, compreendeu-se que a incidência do mal-do-Panamá é
maior em regiões com chuvas e temperaturas mais elevadas. O controle da doença pelos produtores, ligados ao
agronegócio da banana, dá-se através de medidas preventivas, orientadas por instituições como a Epagri, pois ainda
não existe cura para essa doença.
Palavras-Chave: Bananicultura. Fusarium oxysporium. Fusariose. Murcha de fusarium.

1 INTRODUÇÃO
A banana (Musa spp.) destaca-se mundialmente como a fruta de maior produção e
consumo, principalmente s ao seu valor nutritivo (RIBEIRO et al., 2013). A bananicultura
desempenha um papel relevante como fonte de emprego, renda, alimento, bem como
possibilita a fixação do homem no campo (PEREIRA et al., 2003; ANDRADE et al., 2009).
O Brasil está entre os cinco maiores produtores mundiais, com cerca de sete
milhões de ton., em 2012 (AGRIANUAL, 2013). Santa Catarina ocupa o terceiro lugar
entre os estados produtores, apresentando 3.700 produtores (EPAGRI, 2014). A área
cultivada é de 29.559 hectares, sendo que a produção registrada foi de 690 mil ton. de
banana, em 2012 (IBGE, 2012; EPAGRI, 2014). Os maiores produtores são os municípios
de Corupá e Luís Alves, no Vale do Itapocu, com 165.420 e 127.100 ton. de bananas
colhidas, em 2012 e uma área cultivada de 5.714 e 4.100 hectares, respectivamente
(IBGE, 2012). Segundo a Epagri (2014), a produção estadual, atende as necessidades do
consumo

interno

e

gera

um

excedente

aproximado

de

43%,

comercializado

principalmente nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e a
Grande Belo Horizonte, além dos mercados do Uruguai e Argentina.
No Litoral Norte do estado de S há predominância dos cultivares de banana
caturra, conhecidos como Nanica e Nanicão, com 87% da produção (EPAGRI, 2014). De
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acordo com Lichtemberg et al., (2007) no Vale do Itapocu os cultivares mais comuns são:
Nanica, o Nanicão, a Grand Naine e em menor escala, a Imperial, em função de seu
tamanho exagerado e a dificuldade de manejá-la.
Entre os maiores problemas da bananicultura, destaca-se a falta de variedades
comerciais, com porte adequado e principalmente com resistência às pragas e doenças
(ANDRADE et al., 2009). As doenças na cultura podem ser ocasionadas por bactérias,
vírus, nematóides e principalmente fungos, como a Sigatoka negra e amarela e o mal-doPanamá (SOUZA; VIEIRA NETO, 2003).
Nesse contexto, o presente estudo mostra-se relevante, pois acrescentará novos
conhecimentos sobre a bananicultura. Essa é uma atividade que envolve a geração de
alimento, emprego e renda mundialmente, incluindo o Vale do Itapocu, principal produtor
de banana de Santa Catarina. Nessa região, o cultivo de bananas tem grande importância
econômica e socioambiental e sempre fez parte da cultura e da história regional, desde os
primórdios da imigração.
Assim, nesta pesquisa de iniciação científica, se estabeleceu como objetivo geral:
estudar cultivares de banana caturra, saudáveis e sob o efeito mal-do-Panamá, no Vale
do Itapocu/SC. Para atingi-lo se propôs os seguintes objetivos específicos: descrever as
estruturas que compõem a anatomia de uma bananeira; descrever o agente etiológico,
contágio, sintomas e prevenção do mal-do-Panamá; conhecer, fotografar e caracterizar
cultivares de banana caturra, saudáveis e sob o efeito do mal-do-Panamá, no Vale do
Itapocu/SC; e acompanhar o crescimento de bananeiras caturra, saudáveis e sob o efeito
do mal-do-Panamá, no Vale do Itapocu.
2 METODOLOGIA
A área de estudo compreendeu os municípios do Vale do Itapocu/SC, região norte
do Estado: Barra Velha, São João do Itaperiú, Massaranduba, Guaramirim, Schroeder,
Jaraguá do Sul e Corupá.
Neste trabalho foram utilizados, livros, artigos e sites da internet, além de visitas
técnicas realizadas na sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina (EPAGRI) e na Associação dos Bananicultores de Corupá (ASBANCO). O
trabalho de campo foi desenvolvido entre novembro/2012 e janeiro/2013. Foram
registrados os crescimentos de cultivares de banana caturra, contaminadas com o maldo-Panamá, nas localidades de Duas Mamas/Schroeder, Garibaldi/Jaraguá do Sul e Poço
D’Anta/Corupá.
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Conforme, orientações de visitas técnicas à EPAGRI, em Jaraguá do Sul e
ASBANCO, em Corupá, os exemplares foram identificados, fotografados e medidos nove
exemplares de banana caturra, sendo seis sadios e três infectados com o mal-doPanamá. As medições foram: (A), o diâmetro basal da bananeira, obtido a 10 cm acima
do solo; (B), o diâmetro abaixo do início da primeira folha; e (C), a altura do pé, medido da
base do pé ao final do pseudocaule. Além disso, foram realizadas descrições rápidas,
sobre o crescimento do pseudocaule (D), bem como a contagem do número de folhas
verdes e secas (E). Os dados obtidos foram registrados e no Excel 2007 foram
construídas planilhas e tabelas para os parâmetros estudados.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Anatomia da bananeira
A bananeira (Musa spp.) é uma angiosperma monocotiledônea da família
Musaceae, resultante de cruzamentos interespecíficos entre Musa acuminata colla e M.
balbisiana colla (SIMMONDS, 1973). É uma planta herbácea, perene, típica de clima
tropical, caracterizada pela exuberância de suas formas e dimensões de suas folhas
(BORGES; SOUZA, 2004; BORGES et al., 2012; MENEZES, 2013). A despeito de ser
encontrada em várias regiões tropicais do mundo, acredita-se que tenha sido originaria do
continente asiático, do Oriente, sul da China ou ainda Indochina (MOREIRA, 1987).
A anatomia da bananeira permite a compreensão do seu funcionamento e a sua
fisionomia. Essa planta apresenta do ponto de vista anatômico, os órgãos vegetativos
(raiz, caule, pseudocaule e folhas) e os reprodutivos (flores e pseudofrutos).
As raízes da bananeira (Fig. 1) são fasciculadas inicialmente, suberosas quando
maduras e na superfície externa encontram-se as radicelas, semelhantes a uma
cabeleira, com função de absorção de água e nutrientes do solo (BORGES et al., 2012).
O caule verdadeiro (Fig. 1) é subterrâneo, curto, arredondado, suculento, com
crescimento horizontal, conhecido como rizoma, de onde partem as raízes e emergem as
folhas. Assim como nas plantas em geral, desempenha as funções de condução de
seivas, armazenamento de nutrientes e principalmente, a sustentação dos órgãos do
vegetal. Segundo Lichtemberg et al. (2007), o revestimento externo do caule tem uma
espécie de tecido fino, cor escura e perto de 0,5 mm de espessura. Na parte interna, o
rizoma mostra o córtex e o cilindro central, ambos de cor clara, quase branca, que ao se
oxidar em contato com o ar ficam escurecidos. Esses autores descrevem o córtex, como a
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camada mais externa do rizoma, consistência carnosa e espessura variando de três a
cinco centímetros, porém, o cilindro central é mais interno, fibroso e dele se formam as
raízes, as gemas laterais e apicais.

As folhas das bananeiras são grandes, verde-claras, brilhantes, geralmente
com forma oblonga ou elíptica (Fig. 2). Para Lichtemberg et al. (2007), são órgãos
fundamentais, pois o tamanho e o número de folhas da bananeira, influenciam
diretamente no número de pencas e peso do cacho, em função de sua maior ou menor
superfície fotossintética. A união das bainhas das folhas constitui o falso caule ou
pseudocaule (BORGES; SOUZA, 2004), que atua na sustentação das folhas e do cacho.
No centro da copa das bananeiras surge uma inflorescência ou coração da
bananeira (Fig. 3), onde se formam os frutos (BORGES; SOUZA, 2004). Ela é constituída
por flores dióicas (masculinas e femininas) e monóicas (hermafroditas), porém, como
afirmam Lichtemberg et al. (2007), os frutos se desenvolvem das flores femininas.
O fruto conhecido como banana (Fig. 3), na verdade é uma pseudobaga ou
pseudofruto (MENEZES, 2013), pois se desenvolve a partir do ovário, sem que os óvulos
tenham sido fecundados. Por isso, cada banana é considerada um fruto partenocárpico
ou virgem. Os frutos reúnem-se em pencas e formam os cachos, seguindo as fases de:
crescimento, maturação, amadurecimento e senescência (MENEZES, 2013).
O cacho (Fig. 3) possui engaço, pencas, ráquis e coração (LICHTEMBERG et al.,
2007; BORGES et al., 2012). Essas estruturas foram descritas por Lichtemberg et al.
(2007): o engaço é o prolongamento do cilindro central do rizoma e seu comprimento
varia com o tamanho do cultivar e a condição ambiental; a penca é a reunião de frutos,
presos por seus pedúnculos a ráquis, através da “almofada”; a quantidade de pencas
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depende do próprio cultivar, das condições fitossanitárias da planta, solo e clima; a ráquis
é a continuação do engaço e dependendo das flores, nela inseridas, ela pode ser dividida
em masculina e feminina; na extremidade da raquis masculina encontra-se o botão floral
ou “coração”, constituído pelas flores masculinas e suas brácteas.
3.2 Mal-do-Panamá
O mal-do-Panamá (fusariose ou murcha de fusarium) é uma doença mundial,
incluindo Santa Catarina, onde o problema se acentua em função de variedades
suscetíveis cultivadas (ALVES, 1999; SOUZA; VIEIRA NETO, 2003; LICHTEMBERG et
al., 2007; BORGES et al., 2012). Essa doença é disseminada em várias regiões
bananicultoras e pode dizimar as plantações em curto espaço de tempo. Os danos
dependem da variedade afetada, em geral, ao redor de 20%, podendo chegar até 100%
de perdas, no caso da banana-maçã (SOUZA; VIEIRA NETO, 2003).
O agente etiológico do mal-do-Panamá é o fungo Fusarium oxysporium f. sp.
cubense disseminado, principalmente pelo contato entre as raízes de plantas sadias e os
esporos liberados por plantas doentes. Além disso, pela utilização de material de plantio
contaminado, pelos próprios trabalhadores, outros animais e equipamentos, bem como
pela água de irrigação, de drenagem e de inundação (SOUZA; VIEIRA NETO, 2003;
LICHTEMBERG et al., 2007; BORGES et al., 2012).
Estes autores afirmam que nas plantas infectadas, os sintomas são percebidos no
amarelecimento externo das folhas, que murcham, secam e se quebram junto com o
pseudocaule, dando a planta um aspecto de guarda-chuva fechado (Fig. 5). O
pseudocaule permanece ereto, por um ou dois meses, coberto de folhas secas até se
decompor e tombar. Internamente, observa-se uma descoloração pardo-avermelhada na
parte mais externa do pseudocaule (Fig. 6b). Informam ainda, que através de um corte
longitudinal do rizoma (Fig. 6a) pode-se observar a coloração amarela e marrom nos
tecidos da planta, além de se evidenciar a contaminação de rebentos, no ponto em que
eles se ligam a planta mãe (SOUZA; VIEIRA NETO, 2003; BORGES et al., 2012).
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Para o controle do mal-do-Panamá, recomenda-se: utilizar cultivares resistentes e
mudas sadias, evitar cultivo em áreas com histórico da doença, manter o pH do solo
próximo ao neutro, equilibrar a relação entre potássio, cálcio e magnésio, além de elevar
o teor de matéria orgânica (SOUZA; VIEIRA NETO, 2003; BORGES et al., 2012). Esses
pesquisadores sugerem que nos bananais com a doença inicial, se erradique as plantas
doentes, com herbicida e nessa área, se aplique calcário ou cal hidratada.
3.3 Cultivares de banana caturra e o mal-do-Panamá
As bananeiras 1, 2 e 3 do cultivar Grand Naine, no bananal de Poço D’anta, em
Corupá/SC apresentam os efeitos fisionômicos do mal-do-Panamá (Fig. 7, 8 e 9).

A planta 1 (Fig. 7) apresenta o estágio inicial da doença, pois o número de folhas
secas e de cores amareladas encontra-se em número maior, se comparado aquele das
bananeiras saudáveis. A planta 2 (figura 08) exibe sintomas iniciais externos do mal-doPanamá. Pois, mostra um número maior de folhas com cor amarelada, quando
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comparada aos cultivares sadios. Como essas folhas são menos resistentes, quebram-se
e ficam penduradas na bananeira.
Tabela 1 - Medidas obtidas, com o cultivar Grand Naine, no bananal de Poço D’anta,
Corupá/SC.
Cultivares

1

2

3

A

B

C

Pm
72,0

Pf
23,0

Pm
38,0

Pf
13,0

Pm
2,25

Pf
0,45

73,5

24,0

38,0

15,0

2,29

0,50

74,0

25,0

39,0

16,0

2,35

0,60

75,0

25,0

41,0

18,0

2,43

0,63

93,0

43,0

49,0

25,0

2,50

1,04

98,0

49,0

53,0

27,0

2,58

1,24

99,0

54,0

55,0

28,0

2,65

1,30

102,0

57,0

57,0

30,0

2,70

1,37

87,0
87,0
90,0
91,0

38,0
43,0
47,0
51,0

54,5
55,0
56,0
58,0

22,0
26,0
29,0
31,0

2,61
2,62
2,64
2,71

1,36
1,42
1,45
1,37

D
Observações
Pm: sintomas externos da
doença.
Pm: sintomas externos da
doença.
Pm: sintomas externos da
doença.
Pm:sintomas externos da
doença.
Pm: em pré-corte; Pf
saudável.
Pm: em pré-corte; Pf
saudável.
Pm: em pré-corte; Pf
saudável.
Pm: em pré-corte; Pf
saudável.
Pm: início da doença.
Pm: estado final da doença.
Pm: em decomposição.
Pm: em decomposição e
Pf: início da doença.

E
Pm
6/3

Pf
4/4

8/2

2/5

7/2

2/4

10/3

1/4

5/1

3/5

7/2

4/5

6/2

3/4

6/1

2/5

12/2
10/4
6/3
7/2

8/5
9/6
6/8
3/6

Legenda: A: diâmetro da base (cm); B: diâmetro abaixo das folhas (cm); C: altura do pé (m); D: observações do pseudocaule; E:
número de folhas verdes/secas; Pf: Pseudocaule do filho e Pm: Pseudocaule da mãe.

A bananeira 3 (Fig. 9) apresenta um estágio bem mais avançado da doença, em
relação aos dois anteriores. As folhas têm coloração amarela, muitas estão secas e não
se observa a formação de folhas novas (vela), o que deverá dificultar o desenvolvimento
dos frutos. O crescimento do pseudocaule é lento, em relação às plantas que estão em
estágios mais iniciais da doença (Tabela 01). Nesse estágio, a planta já está quase morta,
portanto, não produzirá cacho e filhotes.
Pela fisionomia, as bananeiras 1, 2 e 3 do cultivar Nanicão, no bananal de Duas
Mamas/Schroeder/SC (Tab. 2), não demonstram qualquer indício do mal-do-Panamá e
encontram-se em pleno crescimento (Fig. 10, 11 e 12).
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A figura 10 mostra a planta 1, um cultivar com o pseudocaule de aspecto saudável
e um cacho em desenvolvimento. O pseudocaule da bananeira 2 figura 11 apresenta
características que se assemelham ao da planta 1, porém, em menor estágio de
desenvolvimento, conforme as medidas registradas na Tabela 02. Ao lado dessa
bananeira, pode-se visualizar o crescimento rápido de um dos filhotes (Fig. 11).
Tabela 2 - Medidas obtidas, em cm, com o cultivar Nanicão, no bananal de Duas Mamas,
Schroeder/SC.
Cultivares

A

B

C

Pm

Pf

Pm

Pf

Pm

Pf

89,0

44,0

58,0

25,0

2,98

0,98

1

92,5

56,0

60,0

29,0

3,00

1,12

2

102,0
113,0
73,0
75,0
78,0

57,0
74,0
18,0
44,0
74,0

65,0
71,0
36,0
51,0
54,5

31,0
33,0
10,5
18,0
22,0

3,10
3,21
1,66
1,75
1,82

1,18
1,22
0,20
0,66
0,74

83,0

78,0

56,0

24,0

1,97

1,92

59,0

36,5

36,0

10,0

1,50

1,01

61,0

47,0

42,0

32,5

1,55

1,05

68,0
73,0

58,0
74,9

51,5
56,5

41,0
44,0

1,60
1,77

1,20
1,30

3

D
Observações
Pm: cacho
desenvolvendo
Pm: cacho
amadurecendo
Pm: em pré-corte
Pf: em crescimento
Pf: em crescimento
Pf: em crescimento
Pf: em crescimento
Pm: cacho
desenvolvendo
Pm e Pf: em
crescimento
Pm e Pf: em
crescimento
Pf: em crescimento
Pm: em crescimento

E
Pm

Pf

10/2

6/1

11/2

8/0

8/3
10/1
11/1
10/2
12/0

9/2
12/1
0/0
12/0
4/0

11/1

5/1

9/0

7/1

6/3

8/0

5/2
9/0

10/2
7/0

Legenda: A: diâmetro da base (cm); B: diâmetro abaixo das folhas (cm); C: altura do pé (m); D: observações do pseudocaule; E:
número de folhas verdes/secas; Pf: Pseudocaule do filho e Pm: Pseudocaule da mãe.

A planta 3 (Fig. 12), possui um tamanho adequado para esse cultivar. Suas folhas
são grandes e bem verdes, portanto, com aspecto sadio e viçoso. A Tabela 2 mostra que
o pseudocaule dessa planta apresenta-se com bom nível de desenvolvimento. Observouse in locu uma quantidade de filhotes adequados para essa planta.
As bananeiras 1, 2 e 3 do cultivar Nanicão, de Garibaldi, Jaraguá do Sul/SC, no
aspecto fisionômico não se observa contaminação com o mal-do-Panamá. Os cachos
encontram-se bem desenvolvidos e são típicos de plantas saudáveis (Fig. 13, 14 e15).
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As medidas obtidas para os três exemplares encontram-se dentro dos parâmetros
de plantas em pleno desenvolvimento (Tab. 3). A planta 1 (Fig. 13) é bem desenvolvida,
com folhas verdes grandes e em bom número. A bananeira 2 (Fig. 14) corresponde ao de
uma planta com características semelhantes a anterior e mostra um filhote viçoso ao lado
da planta mãe. A bananeira 3 apresenta-se com bom desenvolvimento do pseudocaule e
dois filhotes crescendo junto a planta (Fig. 14).
Tabela 3 - Medidas obtidas, em cm, com o cultivar Nanicão, no bananal de
Garibaldi/Jaraguá do Sul/SC.
Cultivares

1

A

B

C

F
34,0

M
97,0

F
13,0

M
73,0

F
0,86

M
2,90

42,0

109,0

25,0

75,0

0,98

3,07

51,0
63,0
33,0

111,0
115,0
106,0

30,0
32,0
15,0

78,0
80,0
70,0

1,43
1,58
0,60

3,07
3,10
3,05

42,0

110,0

21,0

73,0

0,97

3,09

54,0

113,0

23,0

74,0

1,52

3,12

60,0
18,0

115,0
111,0

26,0
12,0

76,0
72,0

1,61
0,45

3,14
3,05

30,0

113,0

18,0

74,0

0,63

3,08

39,0

116,0

20,0

75,0

1,20

3,08

42,0

118,0

23,0

76,0

1,28

3,12

2

3

D
Observações
Pm: desenvolvendo o
cacho
Pm: amadurecendo o
cacho
Pm: em pré-corte
Pf: em crescimento
Pm: desenvolvendo o
cacho
Pm: amadurecendo o
cacho
Pm: amadurecendo o
cacho
Pm: em pré-corte
Pm: formação do cacho e
Pf: em crescimento
Pm: maturação do cacho;
Pf: em crescimento
Pm: maturação do cacho;
Pf: em crescimento
Pm: em pré-corte e
Pf: em crescimento

E
F
3/0

M
14/0

5/3

13/1

6/4
8/3
4/1

13/2
12/1
14/0

6/5

14/0

5/3

12/1

9/4
4/1

14/4
12/0

7/2

13/0

5/2

14/0

7/0

9/0

Legenda: A: diâmetro da base; B: diâmetro abaixo das folhas; C: altura do pé; D: observações do pseudocaule; E: número de folhas
verdes/secas; Pf: Pseudocaule filho e Pm: Pseudocaule mãe.

Os resultados obtidos corroboram com Alves (1999), Souza e Vieira Neto (2003),
Lichtemberg et al. (2007), além de Borges et al. (2012), descritos para o mal-do-Panamá.
Pois, mostra que os sintomas afetam a fisionomia e a fisiologia das plantas infectadas, o
que se constatou facilmente em campo, ao se comparar bananeiras Grande Naine
contaminadas, com aquelas saudáveis.
Para os pesquisadores supracitados, os efeitos nas plantas compreendem, dentre
outros, o amarelecimento externo das folhas, que murcham, secam e se quebram junto
com o pseudocaule, dando a planta um aspecto de guarda-chuva fechado. Eles afirmam
que internamente, ocorre uma descoloração pardo-avermelhada, na parte mais externa
do pseudocaule, que no estágio final, permanece ereto, por um ou dois meses, coberto de
folhas secas até se decompor e tombar.
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Segundo Borges et al. (2012), a bananeira produz uma folha a cada 7-10 dias,
totalizando de 25-35 folhas, durante o ciclo. O ideal é que o cultivar possua cerca de doze
folhas funcionais, quando surgem as inflorescências e um mínimo de nove folhas, no
corte, para que se tenha uma boa produção (LICHTEMBERG et al., 2007). No entanto,
quando acometidas com o mal-do-Panamá, o número, o tamanho e o tempo de vida das
folhas ficam comprometidos, o que impede a ocorrência adequada da fotossíntese,
fundamental para o desenvolvimento das plantas e a produção dos frutos.
Entre as cultivares de banana suscetíveis ao mal-do-Panamá, encontradas no
Brasil, destaca-se a “Maçã” e nas variedades resistentes, destacam-se a Nanica, o
Nanicão e a Grande Naine (BORGES et al., 2012).
As orientações fornecidas pela Epagri e outras instituições ligadas ao agronegócio
da banana para o controle do mal-do-Panamá correspondem a medidas preventivas, pois,
atualmente, ainda não existe cura para essa doença.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bananicultura é responsável pela geração de alimento, emprego e renda em nível
mundial e o Vale do Itapocu é a principal região produtora de banana de Santa Catarina.
Este estudo permitiu aos pesquisadores adquirirem novos conhecimentos que envolvem o
agronegócio da banana (Musa spp.) e o mal-do-Panamá, causado pelo Fusarium
oxysporium f. sp. cubense. Esse fungo ataca os cultivares de banana caturra como o
Nanicão e a Grande Naine, que é a mais suscetível à doença. Isto pode causar imensos
prejuízos econômicos e socioambientais à região. Portanto, esse estudo é de grande
relevância, especialmente, por se tratar de uma pesquisa de iniciação científica que
aguçou o espírito investigativo dos estudantes, que se empenharam em conhecer ainda
mais a realidade desta atividade, que sempre fez parte da cultura e da história regional,
desde os primórdios da imigração. Além disso, essa pesquisa é a base do Projeto
Conectando os Saberes, do Curso Técnico Integrado em Química do IFSC-Campus
Jaraguá do Sul e procura integrar diversos conhecimentos associados às disciplinas como
a Língua Portuguesa, Biologia, Química, Física e Matemática.
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APLICAÇÃO PARA TV DIGITAL QUE AUXILIA A ESCOLHA DO MELHOR PERÍODO
PARA O CULTIVO DE DETERMINADAS CULTURAS NA REGIÃO SUL DO BRASIL
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Resumo: A TV Digital e Interativa (TVDI) possibilita ao usuário ter papel ativo na programação que
anteriormente apenas assistia. O desenvolvimento de aplicativos para a TVDI se apresenta como uma área
de grande potencial a ser explorada. A agronomia é uma das áreas que podem vir a se beneficiar com essa
nova tecnologia. Esse trabalho tem por objetivo apresentar uma aplicação meteorológica que calcula e
analisa o balanço hídrico para a região Sul do Brasil disponibilizando informações sobre a melhor época do
ano para o cultivo de hortaliças, culturas anuais, culturas perenes e espécies florestais. A aplicação
apresentada foi desenvolvida utilizando-se as linguagens Fortran e Nested Context Language (NCL).
Palavras-Chave: TV Digital. Balanço hídrico. NCL.

1 INTRODUÇÃO
Uma linha a ser explorada para o desenvolvimento de uma aplicação
meteorológica para TV Digital é o cálculo do balanço hídrico para vários tipos de culturas,
pois as condições meteorológicas variam de cultura para cultura.
O balanço hídrico leva em conta toda a água que está envolvida entre os sistemas
solo, planta e atmosfera, oferecendo assim, a quantidade de água disponível contida em
um perfil de solo pré-determinado, sendo também indicador do potencial climatológico de
um local (OMETTO, 1981, p. 278).
Em cima do balanço hídrico pode-se avaliar a disponibilidade hídrica regional;
caracterização de períodos de seca; zoneamento climático, indicando as regiões
apropriadas para o cultivo de uma determinada cultura e determinação das melhores
épocas de semeadura. Antes do cálculo do balanço hídrico, é necessário calcular a
evapotranspiração potencial, sendo que a mesma foi calculada por meio da metodologia
proposta por Thornthwaite.
A evapotranspiração refere-se ao processo simultâneo de transferência de água
para a atmosfera por evaporação da água do solo e por transpiração das plantas
(PEREIRA et al., 2002, p. 211). A evapotranspiração é afetada pela radiação,
temperatura, umidade relativa do ar e vento. Na literatura são encontradas algumas
definições tais como: evapotranspiração potencial (ETP) ou de referência (ETo),
evapotranspiração real (ETR) e evapotranspiração de oásis (ETO) evapotranspiração de
cultura (ETc) (ALEN, 2006).
A evapotranspiração potencial (ETP) se refere à quantidade de água que seria
utilizada por uma extensa superfície vegetada, cobrindo totalmente a superfície do solo e
sem restrição hídrica (PEREIRA et al., 2002, p. 213).
497

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O

cálculo

da

evapotranspiração

depende

da

disponibilidade

de

dados

meteorológicos e da escala de tempo requerida, uns métodos estimam bem a
evapotranspiração

na

escala

mensal,

enquanto

que

outros

estimam

bem

a

evapotranspiração na escala diária. No caso de métodos empíricos é necessário que se
conheça as condições climáticas para os quais foram desenvolvidos. A evapotranspiração
também é usada na determinação de uma classificação climática (SILVEIRA e
GONÇALVES, 2011, p. 3).
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o balanço hídrico proposto por
Thornthwaite (SILVEIRA e GONÇALVES, 2011, p. 6), para a região sul do Brasil, da qual
fazem parte os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O cálculo do
balanço hídrico foi feito levando em consideração várias capacidades de água disponível
no solo (CAD). Adota-se o valor de CAD com base na cultura: CAD entre 25 e 50 mm –
hortaliças; CAD entre 75 e 100 mm - culturas anuais; CAD entre 100 e 125 mm - culturas
perenes e CAD entre 150 e 300 mm - espécies florestais.
O trabalho esta estruturado da seguinte forma: Metodologia (seção 2); Resultados
e discussão (seção 3); Considerações finais (seção 4) e, finalmente, as Referências
utilizadas.
2 METODOLOGIA
Na seção 2.1 apresentamos a metodologia proposta e a fonte de dados utilizados
para calculo do balanço hídrico. Já a seção 2.2 apresenta as Linguagens Fortran
(FORTRAN, 2014) usada para automatizar os cálculos do balanço hídrico e a Linguagem
Nested Context Model (NCL, 2014) utilizada no desenvolvimento da aplicação para TV
Digital.
2.1 Cálculo do balanço hídrico
Para os cálculos do balanço hídrico para a região sul do Brasil foi utilizado um
conjunto de dados de precipitação e temperatura do ar, obtidos junto a Universidade de
Delaware (UDEL), dispostos em uma malha quadrada de 0,5° x 0,5°, aproximadamente
55 x 55 km, disponíveis no site Earth System Research Laboratory, Physical Science
Division, National Oceanican Atmospheric Administration (ESRL/PSD/NOAA). O período
de dados utilizados é de trinta anos, ou seja, 1981-2010.
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Para o cálculo do balanço hídrico, primeiramente tem que se dispor da
evapotranspiração potencial. Como na fonte de dados citada acima essa informação é
ausente, foi aplicada a metodologia de Thornthwaite para cálculo da mesma, utilizando-se
a Eq. (1) ou Eq. (2), apresentadas a seguir:

'()

*+ ∗ -

*.∗(/ 2
0

1

. ≤ (/ < 5+, 6 °8

(1)

ou
'() = −:*6, ;6 + <5, 5: ∗ (/ − ., :< ∗ (5/ (/ ≥ 5+, 6 °8

(2)

Maiores detalhes dessa metodologia podem ser encontrados em (SILVEIRA e
GONÇALVES, 2012, p. 5). O segundo passo é calcular a diferença entre a precipitação
(P) e evapotranspiração potencial (ETP), devemos manter o sinal positivo ou negativo
dessa diferença (valor positivo indica chuva em excesso e valor negativo escassez de
água no solo). O terceiro passo é calcular o negativo acumulado (NEG. ACUM - refere-se
à sequência de valores negativos de P-ETP) e o armazenamento de água no solo (ARM)
e devem ser calculados simultaneamente. O NEG. ACUM será igual a P-ETP no primeiro
mês que aparecer o valor negativo de P-ETP, após um período de valores positivos de PETP como mostra a Eq. (3).

>?@ = 8>AB

C'D.>8E@
8>A

(3)

Isso prossegue enquanto P-ETP for negativo (acumula-se o valor do mês anterior
do NEG. ACUM com o valor do mês em questão de P-ETP). Quando se tem um mês com
P-ETP positivo, soma-se o valor positivo de P-ETP ao ARM do mês anterior, obtendo-se o
ARM do mês em questão (ARM não deve ultrapassar o valor de CAD). A equação
utilizada para determinar o negativo acumulado é apresentada na Eq. (4).
>?@

C'D. >8E@ = 8>A F/ G 8>A H (4)
O quarto passo é calcular a alteração (ALT) (representa a alteração no
armazenamento, sendo dada pela diferença entre o ARM do mês em questão e o ARM do
mês anterior). O quinto passo é calcular a evapotranspiração real (ETR) (que se refere à
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quantidade real de água que é evaporada em uma determinada superfície), sendo dada
por pelas equações Eq. (5) ou Eq. (6).
'(? = '(),

) − '() ≥ . (5)
ou

'(? = ) + |>F(|,

>F( ≤ . (6)

Por fim, calcula-se a deficiência (DEF) como mostra a Eq. (7) e o excesso de água
no solo (EXC) através da Eq. (8).
A'J = '() − '(? (7)
'K8 = .,

>?@ < 8>A

'K8 = ) − '() − >F(,

>?@ = 8>A (8)

Após o cálculo da evapotranspiração potencial, foi obtido o balanço hídrico. Neste
trabalho foram feitas várias simulações adotando-se os seguintes valores de CAD: 50 mm
– hortaliças; 100 mm - culturas anuais; 125 mm - culturas perenes e 200 mm - espécies
florestais. Realizou-se o balanço hídrico, considerando as médias mensais de
temperatura e precipitação pelo método de Thornthwaite. Com base nos resultados do
balanço hídrico, avalia-se o excesso e a deficiência de água no solo. Os cálculos foram
realizados na linguagem de programação F90.
2.2 Linguagens de programação Fortran 90 e ncl
O desenvolvimento do aplicativo para TV Digital foi dividido em duas partes. Na
primeira parte foi utilizada a linguagem de programação Fortran90 para calcular o balanço
hídrico. Essa linguagem tem alto potencial para realização de operações envolvendo
cálculos matemáticos e procedimentos lógicos. A implementação foi realizada no
compilador Gfortran, instalado no sistema operacional Linux (última versão do Fedora).
A figura 1 apresenta um trecho de código em Fortran para cálculo da
evapotranspiração potencial.
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Figura 1 – Trecho de código para cálculo da ETP.

A implementação em Fortran para o cálculo do balanço hídrico não é apresentada
na íntegra devido a grande quantidade de operações lógicas envolvidas, o que torna a
mesma extensa.
Após a implementação em Fortran, deu-se início a segunda parte do
desenvolvimento, ou seja, a fase de apresentação das informações do balanço hídrico
obtidos para a região sul do Brasil. Para apresentar essas informações através da TV foi
desenvolvida uma aplicação utilizando a Linguagem NCL.
A linguagem NCL a exemplo da linguagem HTML caracteriza-se por ser uma
linguagem de marcação, possuindo elementos (tags) padrões. Inicialmente, foram
definidas as regiões da tela onde as informações seriam exibidas. Um trecho do código
em NCL que mostra como se define a região do que será exibido ao usuário pode ser
visto na figura 2.
Figura 2 – Trecho de código que define o que será exibido na tela para o usuário.
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O trecho do programa que define como as mídias são apresentadas ao usuário
pode ser visualizado na figura 3.
Figura 3 – Trecho de código que defini como as mídias serão apresentadas.

Analisando a figura 03, a região “rgVideo1”, “rgOpcao1” e “rgOpcao2” são regiões
da tela que não tem acesso pelo controle remoto. A região “rgOpcao3” refere-se à opção
“Hortaliças”, nesse caso o cursor só se move para baixo, ou seja, para a região
“rgOpcao4” que se refere a “Culturas anuais”. Na região “rgOpcao4” o cursor move-se
tanto para baixo como para cima, ou seja, para a região “rgOpcao5” ou “rgOpcao3”, assim
como nas regiões “rgOpcao5”, “rgOpcao6” e “rgOpcao7”. Na região “rgOpcao8” que
refere-se à opção “Sair”, o cursor só se move para cima, ou seja, para a região
“rgOpcao7” que refere-se a “Retornar”.
Ao selecionar qualquer uma das regiões “rgOpcao3”, “rgOpcao4”, “rgOpcao5” ou
“rgOpcao6”, as informações contidas na região “rgOpcao1” serão alteradas para as
informações da referida cultura da região selecionada. A região “rgOpcao7” ao ser
selecionada retorna a região “rgOpcao1” para as informações originais. Já quando a
região “rgOpcao8” é selecionada o aplicativo é fechado.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O aplicativo para a TV Digital será apresentado com detalhes através das telas
exibindo suas funcionalidades. O objetivo é que o usuário acesse as informações sobre o
melhor período do ano para o cultivo de determinada cultura.
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A figura 4 apresenta a tela inicial da aplicação onde o usuário tem como opções
obter informações sobre o melhor período para o cultivo de hortaliças, culturais anuais,
culturas perenes e espécies florestais. Para tanto basta clicar na cultura desejada e
visualizar as informações na parte superior da tela. As figuras 5, 6, 7 e 8 apresentam
respectivamente as informações do balanço hídrico sobre o melhor período para o cultivo
de hortaliças, culturas anuais, culturas perenes e espécies florestais.
Figura 4 – Tela inicial da aplicação.

Figura 5 – Resultados para a cultura hortaliças.
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Figura 6 – Resultados para culturas anuais.

Figura 7 – Resultados para culturas perenes.
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Figura 8 – Resultados para espécies florestais.

Com exceção dos meses de dezembro a fevereiro, a região sul do Brasil não
apresenta deficiência de água no solo, para hortaliças e culturas anuais. Ainda nesses
meses, parte da região oeste e sul do Rio Grande do Sul apresentam deficiência de água
no solo.
Fora os meses de janeiro e fevereiro, a região sul do Brasil não apresenta
deficiência de água no solo, para culturas perenes. Ainda nesses meses, parte da região
oeste e sul do Rio Grande do Sul apresentam deficiência de água no solo.
Exceto o mês de fevereiro, a região sul do Brasil não apresenta deficiência de
água no solo, para espécies florestais. Ainda nesse mês, parte da região oeste e sul do
Rio Grande do Sul apresentam deficiência de água no solo.
De um modo geral, de abril a outubro a região sul do Brasil apresenta excesso de
água no solo para os quatro tipos de culturas analisados nesse trabalho. Nos meses de
janeiro e fevereiro os estados de Santa Catarina e Paraná apresentam excesso de água
no solo, também para os quatro tipos de culturas analisadas.
Com base nessas informações o agricultor poderá decidir o melhor período para o
plantio de sua cultura.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foi apresentada uma aplicação para TV Digital desenvolvida
utilizando as linguagens de programação Fortran90 e NCL para calcular e disponibilizar,
respectivamente, informações ao usuário referentes ao balanço hídrico para a região sul
do Brasil. Foram analisados os três estados da região sul do Brasil, ou seja, os estados
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do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Plantações que passam por períodos de
deficiência de água no solo, irão precisar de um sistema de irrigação para minimizar os
efeitos da falta de água no solo. Isso ocorre, por exemplo, na região sul do Brasil para
culturas perenes nos meses de janeiro e fevereiro. Como trabalhos futuros pretende-se
expandir a análise do balanço hídrico para o todo o Brasil, e assim fazer uma
classificação climática do País.
Outro ponto importante será automatizar o processo de obtenção dos dados, ou
seja, possibilitar ao usuário importar as informações através de um arquivo e a aplicação
fará todo o processamento e apresentação dos resultados diretamente na TV.
Além disso, pretende-se realizar testes em um ambiente real sendo que para isso
será necessário estabelecer uma parceria com uma emissora de TV para transmitir a
aplicação e verificar seu funcionamento.
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Resumo: As pimentas são frutos com propriedades funcionais e possuem sabor marcante e característico
podem ser utizadas para incrementar geleias, queijos, docinhos, chocolates e sorvetes. Os doces e o
laticínio foram confeccionados e submetidos a análise sensorial com 10 panelistas. Os produtos mais
pungentes não obtiveram uma boa aprovação pelo contrário quanto mais pungente menor a aceitabilidade.
Palavras-Chave: Pimenta. Queijo. Geleia. Chocolate.

1 INTRODUÇÃO
A pimenta malagueta é do gênero botânico capsicum e pertence a família
solanácea. O sabor característico ardente destes frutos deve-se aos capsaicinoides,
substâncias que pertencem ao grupo dos alcaloides e são encontradas nas células
epidérmicas da placenta dos frutos (RONAN et al, 2011).
As pimentas além de acrescentarem sabor aos alimentos, possuem propriedades
nutricionais como vitaminas A, C e E, carotenos, minerais e antioxidantes e, devido a esse
vasto acervo nutricional atualmente são considerados alimentos funcionais (MENGARDA;
LOPES, 2012).
A pimenta pode ser utilizada in natura, em conserva, ou ser misturada a diferentes
produtos como, queijos, sorvetes, docinhos, chocolates e geleias agregando sabor e valor
nutricional. As geleias são o produto obtido pela cocção de polpa de frutas em pedaços
ou do suco de frutas, adicionados de açúcar e água e concentrado até atingir consistência
gelatinosa (ARAUJO et al, 2012).
O cultivo de pimentas ocorre em muitas regiões brasileiras, normalmente provindas
de agricultura familiar (POZZOBON et al, 2011). Dar destino a sua produção é o maior
desafio daqueles que desejam produzir este tipo de frutos.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a aceitabilidade de produtos com adição de
pimenta, visando agregar sabor e valor a estes produtos que podem aumentar a renda de
pequenos agricultores.
2 METODOLOGIA
Foram utilizadas pimentas ‘Malagueta’ coletadas no Campus Santa Rosa do Sul do
Instituto Federal Catarinense, que foram submetidas ao processo de desidratação para
sua adição aos produtos elaborados, que foram queijo, geleia, sorvete, chocolate,
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docinhos. Os produtos foram elaborados no setor de agroindústria do Campus santa Rosa
do Sul.
2.1 Queijo
Para a produção de queijo foi utilizado leite integral coalhado (processo
enzimático), ao qual foram adicionadas diferentes quantidades de pimentas e em outro
ensaio foi utilizada uma intensidade aceita de pimentas com ervas.
No experimento com diferentes concentrações de pimentas, em um quilograma de
massa de queijo fresca foram adicionadas as porcentagens de 0, 0,5, 1 ,2 e 3% de seu
peso de pimenta malagueta desidratada, sem semente e processada, reduzindo o
tamanho das partículas a 0,5 cm aproximadamente.
Incialmente foram avaliados a aceitabilidade dos produtos de acordo com a
dosagem de pimentas nos queijos para, posteriormente utilizar a dose aceita com
diferentes ervas. Nos queijos com ervas foi utilizado o mesmo método de preparo, porém
foi adicionado 1% de seu peso do queijo de pimenta e 1% de ervas. Os s condimentos
utilizadas foram alecrim, orégano e cúrcuma desidratados, formando os tratamentos de
queijo com pimenta e alecrim, com pimenta e orégano e com pimenta e cúrcuma.
2.2 Geleia
Neste experimento foram preparadas geleias de três frutas, morango, laranja e
pêssego com pimenta, utilizando a proporção 1kg de açúcar para 1kg de polpa para ½
litro de agua, com a porcentagem de pimenta calculada sobre a quantidade de polpa de
cada fruta usada. Na análise sensorial as geleias foram servidas com torradas de pão.
Incialmente

foram

avaliadas

dosagem

de

pimentas

nas

geléias

para,

posteriormente, a dosagem mais aceita foi testada nas geleias com diferentes polpas de
frutas.
2.3 Sorvete
Os sorvetes com pimenta preparados foram dos sabores chocolate e abacaxi.
Para o preparo de cada um dos sabores do sorvete utilizou-se leite integral, leite em pó,
liga, emulsificante, sabor artificial de abacaxi e natural de chocolate, açúcar e pimenta. A
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dosagem de pimenta usada na preparação foi de 1 grama na preparação de cada um dos
dois sabores.
2.4 Chocolate
O chocolate com pimenta foi produzido utilizando chocolate meio amargo que foi
derretido em banho-maria por aproximadamente 10 minutos. Após incorporou-se as
pimentas picadas das variedades ‘Cheiro-de-Luna’ e em outra amostra com a pimenta
‘Malagueta’ na proporção de 1% de pimenta sobre o peso da massa de chocolate
produzido. Foram formados os tratamentos de chocolate com pimenta ‘Cheiro-de-Luna’ e
chocolate com a pimenta ‘Malagueta’.
2.5 Docinhos
Os docinhos produzidos foram brigadeiros e branquinhos. Para a confecção dos
brigadeiros utilizou-se leite condensado, chocolate em pó e margarina cozidos por
aproximadamente 25 minutos. Para fazer os branquinhos foram utilizados os mesmos
ingredientes nas mesmas proporções, mas ao invés de chocolate em pó utilizou-se coco
ralado. Para adição da pimenta, 5 gramas de pimenta Malagueta foram fervidas em
100mL de água formando uma solução. Desta solução 5mL foram adicionados a massa
de cada um dos docinhos.
2.6 Avaliações
As avaliações foram feitas através de análises sensórias, sendo as repetições
formadas por 10 panelistas não treinados. Em cada painel de análise sensorial foi servido
aos painelistas um dos produtos desenvolvidos.
Os panelistas avaliaram as amostras compostas por quatro números aleatórios,
analisando os itens sabor, textura e aceitabilidade, em que cada variável estava em uma
escala crescente, com variação de 0 a 15 (Fig. 1). Após experimentarem os produtos, os
painelistas marcaram na escala a sua opinião representada por um traçado vertical na
linha horizontal do sabor, textura e aceitabilidade dos produtos. As marcações na escala
feitas pelos avaliadores foram mensuradas com uma régua graduada para obtenção dos
dados das variáveis aceitabilidade, textura e sabor.
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Os dados foram submetidos a análise de variância e quando houveram diferenças
significativas as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
significância.
Figura 6- Ficha de avaliação submetida a aprovação dos painelistas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As geleias com pimenta são consideradas alimentos sofisticados em algumas regiões
do mundo, entretanto o paladar do sul do Brasil não esta habituado com essa especiaria
em produtos doces, podendo-se observar um decréscimo da aceitabilidade ao longo do
crescimento da pungência (Fig. 2).
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Figura 2 – Relação da aceitação dos painelistas com a pungência das geleias em
diferentes concentrações.

Diferente das geleias os queijos mantiveram a aceitabilidade praticamente linear,
podendo-se observar um pequeno decréscimo nas amostras mais picantes (Fig. 3). Isso
pode ser justificado pelo fato de nos queijos ocorrer a suavização do sabor da pimenta,
talvez devido ao alto teor de gordura e o pH alcalino que amenizam o sabor marcante da
pimenta.

Figura 3 – Relação da aceitabilidade com a intensidade da concentração de pimenta nos
queijos.

Nos queijos com ervas pode-se observar algumas oscilações na sensação de
pungência embora a intensidade fosse a mesma para todas as amostras (Fig. 4). Isso
pode indicar que algumas ervas acentuam o sabor da pimenta ou até se confundam com
ela. Isso se for levado em consideração que o queijo sem ervas foi o que obteve menor
pungência embora não tenha diferido estatisticamente dos demais tratamentos. Com
relação a aceitabilidade, esta foi estatisticamente semelhante entre as todas amostras.
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Figura 4 – Textura, aceitabilidade e pungência de queijos com pimenta e diferentes ervas.

Os sorvetes com pimenta não obtivem uma alta aceitabilidade, o que é explicado
pela pungência elevada (Fig. 5). A análise estatística demonstrou que não houve
diferença significativa entre a preferência pelos sabores por parte dos consumidores.
Apesar de ter sido uma única dosagem de pimentas, esta se mostrou muito pungente no
momento da análise sensorial. A mistura de pimentas e frio pode causar um aumento da
sensação de pungência sentido nas papilas gustativas.
Figura 5 – Aceitabilidade de sorvetes com pimenta em dois sabores distintos.

Nas geleias de diferentes frutas houve diferença estítica em todos os aspectos,
pungência, aceitabilidade e textura (Fig. 6), devido ao fato de cada fruta ter um sabor
diferente, que irá acentuar ou suavizar o sabor da pimenta, resultando em diferentes
combinações. Desta forma, os painelistas determinaram uma maior pungência em geleia
de laranja, mas também uma maior aceitabilidade comparada a geleia de pêssego.
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Figura 6 – Aceitabilidade, textura e pungência de geleias de diferentes frutas.

Resultados semelhantes em relação a aceitabilidade

foram obtidos por

(ARAÚJO, 2012) que testou geleia com diferentes pimentas.
Nos docinhos, não houve diferença estática de aceitabilidade entre os diferentes
doces (Fig. 7). Pode ter ocorrido um confundimento de sabores por parte dos painelistas,
por experimentarem as amostras fora de ordem, pois não deveria ter sido detectada
pungência nos brigadeiros sem pimenta. A análise sensorial do brigadeiro com pimenta e
do branquinho antes do brigadeiro sem pimenta pode ter induzido os painelistas ao erro,
que talvez sentiram o sabor picante também no brigadeiro sem pimenta.
Figura 7 – Aceitabilidade, Pungência e textura de confeitos incrementados com pimenta
malagueta.

A aceitabilidade dos dois tipos de chocolates foi alta e a pungência considerada
baixa, pois se concentrou no terço inferior da escala, ambos sem diferença siginficativa.
513

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Os dados de aceitabilidade mostram que os consumidores poderiam, nas concentrações
certas, consumir este produto, visto que sua aceitabilidade foi alta (Fig. 8).
Figura 8 – Aceitabilidade dos dois tipos de chocolates.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados mostram que existe aceitabilidade alta ao consumo de queijos, geléias,
docinhos e chocolate com pimentas, de acordo com a concentração de pimentas com
que foram preparados.
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Resumo: Nas discussões a cerca da sustentabilidade, os assuntos: produção de alimentos, geração de
renda e manutenção dos recursos ambientais são levantados com frequência. Os sistemas de cultivo,
formas de comercialização e consumo estão intimamente ligados com o almejado equilíbrio entre
desenvolvimento social e econômico, bem como preservação ambiental. O litoral norte do Rio Grande do
Sul e extremo sul catarinense constituem uma região produtora de banana. A região é ocupada por
agricultores familiares, observando-se assim pequenas propriedades com a necessidade de potencializar ao
máximo o aproveitamento das áreas. O presente artigo pretende demonstrar a importância da presença do
palmiteiro (Euterpe edulis M.) nos Sistemas Agroflorestais da região como colaborador na conservação da
biodiversidade, atendendo os aspectos ambientais. Este fato se mostra como opção para acréscimo de
renda, provendo o fator econômico e também como produto fomentador das redes locais de comércio. A
etapa inicial da pesquisa consistiu-se de revisão bibliográfica sobre: sistemas agroflorestais, preservação da
biodiversidade, opções de incremento de renda, estrutura agrária da região. Além de uma entrevista
informal realizada com assistência técnica que acompanha produtores da região. É perceptível que o campo
de comercialização de açaí é aberto e suas tendências é que se amplie a cada ano. Gerando manutenção
da biodiversidade em função da sua forma de extração, e ainda possibilitando o incremento de renda dos
agricultores familiares da região.
Palavras-Chave: Euterpe edulis. Agrofloresta. Comercialização;

1 INTRODUÇÃO
Nas discussões a cerca da sustentabilidade, os assuntos: produção de alimentos,
geração de renda e manutenção dos recursos ambientais são levantados com frequência.
A sustentabilidade enfoca a agricultura e suas formas de produção, e ainda para um tema
mais específico na agricultura. Sendo este tema mais específico representado como um
eixo, de onde se originam outras

inquietações interligadas ao atual modo de vida e

produção.(LOPES, 2001) Com base nesta afirmação pode-se dizer que os sistemas de
cultivo, formas de comercialização e consumo estão intimamente ligados com o almejado
equilíbrio entre desenvolvimento social e econômico, bem como preservação ambiental.
O litoral norte do Rio Grande do Sul e extremo sul catarinense constituem uma
região produtora de banana. Com base na definição de propriedade familiar prevista na,
Lei nº 4.504/64 esta região é ocupada por agricultores familiares, observando-se assim
pequenas propriedades com a necessidade de potencializar ao máximo o aproveitamento
das áreas.

Desta maneira o cultivo em Sistemas Agroflorestais, tendo enfoque em

banana (Musa spp.) e palmeira juçara (Euterpe edulis M.) mostra-se como uma opção
para buscar intensificar os rendimentos. (ABDO et al., 2008) A palmeira juçara (E. edulis
M.) é uma planta nativa da Mata Atlântica, bioma em que a região está inserida,
(MEDAGLIA, 2010) contribuindo para a manutenção da biodiversidade local. Tendo em
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vista que o tipo de exploração realizada neste sistema é através da colheita e extração de
polpa dos frutos, assim uma exploração não destrutiva.
De forma geral na região os agricultores que produzem no Sistema de agrofloresta
está vinculado a grupos informais de camponeses, associações e cooperativas. E a
comercialização dos frutos, no caso da banana e da polpa de açaí é realizada de formas
variadas. Podendo ser no mercado institucional, através dos programas, Programa
Nacional de Alimentação Escolar- PNAE (BRASIL, 2009) e Programa de Aquisição de
Alimentos- PAA, (BRASIL, 2003) na comercialização direta, em feiras e ainda para
cooperativas de consumidores.
O presente artigo pretende demonstrar a importância da presença do palmiteiro
(Euterpe edulis M.) nos Sistemas Agroflorestais da região como colaborador na
conservação da biodiversidade, atendendo os aspectos ambientais. Este fato se mostra
como opção para acréscimo de renda, provendo o fator econômico e também como
produto fomentador das redes locais de comércio. Traz legitimidade ao objeto de estudo,
tendo como objetivo a reafirmação dos aspectos positivos do uso desta fruta nativa, e
também ampliar o número de pessoas que tenham conhecimento de tal rede de comércio.
2 METODOLOGIA
A etapa inicial da pesquisa consistiu-se de revisão bibliográfica sobre: sistemas
agroflorestais, preservação da biodiversidade, opções de incremento de renda, estrutura
agrária da região. Além de uma entrevista informal realizada com aassistência técnica que
acompanha produtores da região. A assistência técnica possui informações referentes à
observação do ambiente comercial ao longo de dois anos. Bem como coleta de dados de
comercialização por parte das organizações de produtores.
Finalizando com análise dos relatórios de comercialização enviados através de
correio eletrônico. Parte dos dados é de produtor, outra parcela de uma agroindústria rural
de pequeno porte e a restante de uma organização de produtores, sendo que dados dos
relatórios foram tabulados.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os sistemas agroflorestais podem ser classificados conforme vários critérios, tais
como: estrutural, funcional, socioeconômico e ecológico (NAIR, 1993). Em função desta
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flexibilidade, Farrel e Altieri (2002) e Dubois (1996) propõem a seguinte classificação apud
Vieira (2007):
• Sistema silviagrícola: uso da terra de forma que haja produção simultânea ou
sequencial de culturas temporárias (anuais) e perenes (florestais e/ou frutíferas).
• Sistema silvipastoril: sistemas de manejo em que há a combinação de
espécies arbóreas com pastagens.
• Sistema agrossilvipastoril: sistema em que a terra é manejada na combinação
de espécies arbóreas, agrícolas e juntamente com a criação ou manejo de animais.
Estudos realizados por Vivan (2000) demonstram viabilidade econômica e
agronômica no consórcio entre os cultivos de banana e E. edulis. M. (Fig. 1). Segundo
Silva (2005) em um momento inicial o pomar de banana traz benefícios para o
desenvolvimento das mudas de E. edulis M. através do sombreamento, em um próximo
momento a sombra das palmeiras auxilia na redução de danos provocados pelo fungo
Mycosphaerella musicola (Leach), agente causal da Sigatoka amarela. Neste sentido
pode-se perceber que a partir da redução dos danos pelo fungo gera-se menores perdas
na produtividade, resultando em incremento na renda não só pela inserção de um outro
produto, mas também pelo melhor aproveitamento da cultura principal.
Figura 7 – Consórcio de banana e palmeira juçara.

Fonte: Lúcio Amaral, Morrinhos do Sul, 2010.

A viabilidade econômica é notada no litoral norte do Rio Grande do Sul e extremo
sul catarinense através dos dados obtidos e de observações. As áreas em que se cultiva
a palmeira para colheita de frutos é a mesma área em que estão implantados os pomares
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de banana. Dessa forma a arrecadação com o comércio da polpa de açaí são valores
extras à venda de banana, quando comparada à cultivos sem consórcio.
Atualmente em quase sua totalidade o comércio da polpa é realizado em
embalagens de 100 g (Fig. 2).
Figura 8 – Embalagem de comercialização de polpa de açaí.

Fonte: Divulgação/Centro ecológico

Observações nos pontos de comércio de polpa de açaí e análise dos dados
demonstram que existe possibilidade de ampliação na comercialização do produto. Tanto
pelo aumento da procura por parte dos consumidores, em função de suas características
nutricionais. Ou mesmo pelo fato de ser uma região litorânea turística, que tem sua
dinâmica populacional com surtos de aumento da densidade demográfica nas estações
mais quentes. A comercialização da polpa de açaí é crescente (Tab. 1), nos dois últimos
anos teve crescimento na ordem de 200%. Demonstrando que o crescimento vem
ocorrendo de forma acelerada. A polpa de açaí é um produto de grande valor agregado,
tornando-o atrativo para os produtores, e motivando o crescimento. Ou ainda aumentando
a demanda pelo fato de ser uma fruta com características nutricionais atraentes aos
consumidores.
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Tabela 1 – Volume de comercialização de polpa de açaí, Litoral norte do Rio Grande do
Sul e extremo sul catarinense. Anos 2012 e 2013.
Venda anual (Kg)
Unidade produtiva

2012

2013

AMADECOM

750

1500

700

1500

Agroindústria Morro
Azul

598

1561,4

Total

2048

4561,4

Produtor de
Morrinhos do Sul

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo foi desenvolvido dentro da disciplina de economia e mercado agrícola
sugere-se um tempo maior para pesquisa e análise de dados. Bem como avaliação da
cadeia produtiva da polpa de açaí como um todo, a fim de obtenção de mais dados para
uma análise mais específica. Ainda assim é perceptível que o campo de comercialização
de açaí é aberto e suas tendências é que se amplie a cada ano. Gerando manutenção da
biodiversidade em função da sua forma de extração, e ainda possibilitando o incremento
de renda dos agricultores familiares da região.
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Resumo: O uso de telas de sombreamento pode ocasionar benefícios ao desenvolvimento de diferentes
olerícolas não adaptadas a fortes intensidades luminosas. O trabalho em questão objetivou avaliar o efeito
de diferentes densidades de sombreamento sobre o desenvolvimento e a coloração foliar de alface cv. Pira
Roxa, nas condições climáticas do sul de Santa Catarina. O experimento foi conduzido na Horta Didática da
UNISUL, localizada em Tubarão no estado de Santa Catarina, no período de setembro a novembro de
2013. Estruturas quadradas com medidas de 1,5m x 1,5m x 1,5m foram construídas a fim de constituir os
tratamentos, estas foram totalmente cobertas com sombrite. Os tratamentos constituíram-se de quatro
diferentes densidades de sombreamento: 30%, 35%, 50%, 65% e 0% de sombreamento (testemunha).
Cada tratamento possuiu 16 unidades experimentais (vaso com uma planta). Foi realizada uma avaliação
final após 25 dias de experimento onde se verificou: altura de parte aérea, tamanho de raiz, peso fresco e
seco da parte aérea. A coloração das folhas foi avaliada através das porcentagens 0%, 25%, 50%, 75% e
100% de coloração roxa na parte aérea. O tratamento com 65% de sombreamento obteve os melhores
resultados para massa verde, massa seca e altura da parte aérea, constituindo uma boa alternativa para
cultivo de alface em épocas com alta intensidade luminosa, entretanto na cultivar estudada apresentou as
menores porcentagens de coloração arroxeada na parte aérea o que tende a comprometer a escolha do
consumidor.
Palavras-Chave: Níveis de sombreamento. Irradiância luminosa. Lactuca sativa

1 INTRODUÇÃO
Para minimizar a intensidade luminosa e proporcionar temperaturas mais amenas
durante o cultivo a fim de reduzir perdas e aumentar a produtividade, o uso de telas de
sombreamento é uma alternativa aos produtores olerícolas (BEZERRA, 2005).

Há

estudos que comprovam os benefícios ocasionados pelo uso de telas de sombreamento
no cultivo de hortaliças folhosas (KLEEMANN, 2004, FERREIRA et al., 2009). As telas de
sombreamento alteraram os comprimentos de onda e a irradiância luminosa sobre as
plantas acarretando na modificação da morfologia das mesmas (ALMEIDA &
MONDSTOCK, 2001), influenciando assim a produção de compostos responsáveis pela
expressão da cor nas superfícies fotossinteticamente ativas (CARVALHO et al., 2007).
A alface (Lactuca sativa L.) é uma das olerícolas mais consumidas no país e no
mundo (SANTI et al., 2010). Há tendências de aumento na demanda, pincipalmente em
função da mudança no hábito alimentar dos consumidores, que buscam alimentos mais
saudáveis e com qualidade e oferta durante o ano todo (OHSE et al., 2001; OLIVEIRA et
al., 2004). As cultivares de alface do grupo arroxeado tem se mostrado atrativas ao
consumidor em função de suas propriedades nutricionais diferenciadas, devido ao maior
teor de antioxidantes que combatem o envelhecimento (SALA & COSTA, 2005). Partindo
da hipótese que o desenvolvimento e a coloração foliar de alface cv. Pira Roxa é alterada
pelo sombreamento, o estudo teve por objetivo, avaliar o efeito de diferentes intensidades
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de sombreamento, sobre o desenvolvimento fenométrico e a coloração foliar de alface cv.
Pira Roxa nas condições climáticas do Sul de Santa Catarina.
2 METODOLOGIA
O estudo foi conduzido na Horta Didática da Universidade do Sul de Santa
Catarina, localizada no município de Tubarão (SC) (28° 28’ 00” S; 49° 00’ 25” O) , no
período de setembro a novembro de 2013. De acordo com a classificação de Köppen o
clima regional é subtropical úmido (Cfa) (KOTTEK et al. 2006). A umidade relativa do ar
apresenta uma média anual entre 80 e 82% e a precipitação média anual é de 1.100 a
1.300 milímetros. A temperatura média anual é entre 19 e 20°C. A altitude média da
região é de 9 m e o solo é, em sua maioria, classificado como Cambissolo e Argissolos
(Instituto CEPA/SC, 2003).
Os tratamentos constituíram-se de quatro densidades de sombreamento: 30%,
35%, 50%, 65% e a testemunha (pleno sol). Cada tratamento possui a 16 repetições. A
unidade amostral era um vaso com volume de 3 litros com uma planta de alface. A
cultivar utilizada foi Pira Roxa. Em cada unidade amostral , foi adicionado ¾ de substrato
comercial e ¼ de cinzas de casca de arroz carbonizada e posteriormente foi adicionado
200 mL de água. Para evitar qualquer influência externa, as unidades amostrais foram
acondicionadas em estruturas quadradas com suporte de bambu (1,5m x 1,5m x 1,5m)
envoltas com tela sombrite das diferentes densidades correspondentes aos tratamentos.
Foram utilizadas mudas de alface roxa da cv. Pira Roxa com aproximadamente 15
dias de desenvolvimento, possuindo de quatro a seis folhas definitivas. A cultura da alface
foi selecionada por possuir um ciclo curto e crescimento vegetativo rápido,

além de

responder aos níveis de sombreamento (DISQUAL, 2000).
A fim de avaliar o desenvolvimento e o efeito do sombreamento na coloração das
plantas, foi realizada uma avaliação final após 25 dias. As variáveis avaliadas na mesma
foram: altura de parte aérea; tamanho de raiz; peso fresco e peso seco da parte aérea
(através de método convencional secando-se as folhas em estufa de ventilação forçada
de ar, com temperatura de 65°C até atingir peso constante); coloração das folhas, nesta
etapa, foi desenvolvida uma escala da incidência da coloração roxa nas plantas e as
mesmas foram comparadas entre si, de acordo com a escala, nas seguintes
porcentagens (0%, 25%, 50%, 75% e 100% de coloração roxa na parte aérea).
Posteriormente, os dados foram submetidos à análise estatística com auxílio do software
BioEstat ® (AYRES et al., 2007).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O peso médio da massa verde das plantas de acordo com os níveis de
sombreamento (30%, 35%, 50%, 65% e testemunha) foi de 24,8g ± 4,82; 43,2g ± 9,97;
33,9g ± 9,7; 44,2g ± 10,2 e 9,0g ± 2,57; respectivamente (Tab. 1).
Tabela 1 – Médias dos pesos (fresco e seco), altura de parte aérea e tamanho de raiz das
plantas após 25 dias de experimento.
Tratamentos Massa verde
Massa seca
Altura parte aérea
Tamanho de raiz
-------------------(g)------------------ ------------------------- (cm) ---------------------Testemunha
9,0 ± 2,5 aa
0,8 ± 0,18 ab
9,4 ± 0,87 aa
23,4 ± 2,60 aa
30 %
24,8 ± 4,84 ab 1,9 ± 0,24 aa
14,0 ± 1,11 aa
25,9 ± 2,34 ab
35 %
43,2 ± 9,97 bb 2,3 ± 0,55 aa
15,7 ± 1,15 ab
27,3 ± 2,55 aa
50 %
33,9 ± 9,70 ab 2,4 ± 0,55 aa
14,3 ± 1,16 aa
28,1 ± 5,32 aa
65 %
44,2 ± 10,22 bb 2,3 ± 0,57 aa
18,5 ± 1,94 ab
26,9 ± 2,93 aa
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste Tukey (α = 0,05).

Houve maior produção total de massa verde nos tratamentos com 65% e 35% de
sombreamento (44,2g e 43,2g) (H = 56,915; P < 0.001). Sendo que o nível de 30% de
sombreamento (24,86g) diferiu dos níveis 65% e 35%. O tratamento que apresentou
maior altura da parte aérea foi o de 65% de sombreamento, com 18,46 cm em
comparação 30 % de sombreamento (14,03 cm) e 50 % (14,34 cm).
Segundo Whatley e Whatley (1982), plantas cultivadas sob sombreamento tendem
a ser mais altas e ter uma área foliar maior do que as que se desenvolvem a plena luz do
sol. Isso ocorre em consequência do favorecimento do desenvolvimento de células longas
em paliçada pela intensidade luminosa, enquanto que o sombreamento favorece a
produção de uma maior quantidade de parênquima lacunoso.
Para as características massa verde, massa seca, altura e tamanho de raiz a
testemunha apresentou menor desenvolvimento, do que nos níveis de sombreamento
estudados. Demonstrando que independente do nível de sombreamento, o mesmo
favorece o desenvolvimento da cultura. Benefícios ocasionados pelo sombreamento
também foram observados por Ferreira et al. (2009), que nas condições climatológicas do
estado do Acre, obtiveram aumento de produtividade de alface de até 55% em relação ao
cultivo a pleno sol. Diferentemente dos resultados encontrados por Santana et al. (2009) e
Aquino (2007) que constataram maiores valores de matéria fresca e matéria seca na
testemunha (pleno sol) que nos tratamentos com sombreamento. Podendo este fato estar
relacionado ao clima do local e a época em que o experimento foi implantado.
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Com relação à coloração da parte aérea a testemunha (em pleno sol) apresentou
coloração mais arroxeada em relação aos demais, com 45 % das plantas totalmente
roxas e apenas 35 % com coloração arroxeada. O tratamento com 30% de
sombreamento, teve 15 plantas com metade da coloração arroxeada, na parte aérea, e
apenas uma com 75% de cor arroxeada. A maior variação em relação à coloração da
parte aérea, ocorreu nos tratamentos com 35% e 50% de sombreamento, os quais
obtiveram a parte aérea das plantas entre 50% e 75% de coloração arroxeada,
respectivamente. O nível de sombreamento que apresentou maior número de plantas com
coloração esverdeada, foi o de 65% (n = 12 plantas, com 25% de cor arroxeada; n = 4
plantas totalmente verdes).
Segundo Ryder (1999) o teor da substância antocianina influencia diretamente o
padrão de coloração arroxeada das cultivares, sendo afetada pelo sombreamento e
intensidade luminosa por servir de proteção a ação da luz (LOPES et al., 2007), o que
pode explicar a maior expressão da coloração arroxeada a pleno sol. Entretanto, os
teores de coloração arroxeada, apresentados naturalmente pela cultivar testada,
diminuíram drasticamente no nível de sombreamento 65%, afetando desta maneira sua
atratividade perante o consumidor. Neste sentido, sugere-se que o produtor opte pelo uso
de tela de sombreamento de 50%, que apresentou boa coloração e produtividade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tratamento com 65% de sombreamento apresentou os melhores resultados em
relação à massa verde e altura da parte aérea. Entretanto, o sombreamento que conferiu
um nível satisfatório de coloração arroxeada, associada a uma maior produtividade de
antocianina, e a terceira melhor média em relação à massa verde, foi o sombreamento de
50%, sendo assim esta é uma boa alternativa para o cultivo de alface cv. Pira Roxa
durante períodos de alta incidência solar como o verão.
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Resumo: O presente trabalho aborda a propagação vegetativa da aceroleira (Malpighia
spp.) por estaquia, em casa de vegetação utilizando técnicas de pré-estiolamento de
ramos, ranhuras na base das estacas e estimuladores de enraizamento. O experimento
foi realizado em ambiente protegido, com sistema de nebulização intermitente e substrato
padrão, com os seguintes tratamentos: T1 – Testemunha (estacas com um par de folhas);
T2 - Pré-estiolamento de ramos, com a presença de um par de folhas nas estacas; T3 –
Pré-estiolamento de ramos, com ausência de folhas nas estacas + AIB 2000 mg L-1; T4 Pré-estiolamento de ramos, com estacas sem folhas + AIB + ranhuras na base; T5 Ranhuras na base das estacas, com presença de um par de folhas; e T6 - Ranhuras na
base das estacas com presença de um par de folhas + AIB 2000 mg L-1. As estacas foram
retiradas de plantas matrizes com seis anos de idade,. Aos 160 dias após a instalação do
experimento verificou-se que as práticas associadas da aplicação exógena de auxinas
pela imersão de estacas em solução de ácido indolbutírico (AIB), do estiolamento de
estacas sem folhas e de ranhuras na base proporcionaram maior massa seca e úmida,
tanto da parte aérea como do sistema radicular e formação de mudas viáveis de
aceroleiras propagadas por estaquia.
Palavras-chave: Acerola. Estiolamento. AIB. Ranhuras.
1 INTRODUÇÃO
A flora brasileira é rica em frutas comestíveis, as quais constituem um patrimônio
genético e cultural de inestimável valor (MIELKE et al., 1990). Dentre as espécies
destacam-se a aceroleira (Malpighia glabra L.), originária da América Central e Norte da
América do Sul. Esta espécie teve despertado o interesse pelo elevado teor de ácido
ascórbico (vitamina C) em seu fruto, em torno de 1.500 a 4.600 mg por 100 g de polpa,
sendo uma fruta altamente requisitada no mercado mundial para o preparo de sucos, no
consumo in natura e na a fabricação de geleias, vinhos e licores caseiros. (PIO, 2003).
De acordo com Castro & Kluge (2003), a aceroleira suporta diversos tipos de
propagação, seja por intermédio de sementes, estaquia, enxertia, alporquia e mergulhia.
No Brasil, Ritzinger et al. (2003) reportam que a expressiva maioria dos plantios
comerciais de acerola foi estabelecida, de forma generalizada, com base em mudas
obtidas de sementes, havendo em decorrência disto, uma grande desuniformidade entre
plantas, com reflexos negativos na produtividade e qualidade de frutos. Desse modo, o
emprego da propagação vegetativa deve ser preferido, pois permite a multiplicação
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(clonagem) de indivíduos com características agronômicas superiores, permitindo uma
maior renda ao produtor. Em escala comercial, o método de propagação que tende a ser
o mais utilizado é a estaquia, pois tem proporcionado maior precocidade na produção e
garantia na manutenção das características genéticas da planta matriz.
De acordo com Figueiredo et al. (1995), as auxinas estimulam a divisão celular,
modificações da parede celular e a atividade enzimática. Segundo Fachinello et al. (1995),
uma das formas mais comuns de favorecer o balanço hormonal para o enraizamento é a
aplicação exógena de auxinas, como o ácido indolbutírico (AIB) e o ácido naftalenoacético
(ANA). Segundo Ritzinger e Grazziotti (2005), a base das estacas pode ser tratada com
reguladores de crescimento como o ácido indolbutírico (AIB), visando acelerar a emissão
de raízes, sendo os melhores resultados obtidos em concentrações de 2.000 a 2.800 mg
L-1. Já para Lopes et al. (2003), os melhores resultados de enraizamento de estacas de
aceroleiras foram obtidos com a aplicação de AIB nas concentrações e 1.500 e 2.000 mg
L-1.
Outra possibilidade que pode viabilizar e incrementar o enraizamento de estacas é
a prática do estiolamento dos ramos. Para Fachinello et al. (1995), esta prática poderá
proporcionar o aumento da concentração de co-fatores de enraizamento e estimular o
enraizamento de estacas. Posto que, testaremos neste experimento também ranhuras na
base da estaca como forma de estimular os fitormônios de enraizamento.
O presente trabalho teve por objetivos estudar a propagação vegetativa de
aceroleira em casa de vegetação visando incrementar o índice de sobrevivência de
mudas.
2 METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em casa de vegetação do IFC Campus Santa Rosa
do Sul, no município de Santa Rosa do Sul/SC, contendo sistema de nebulização
intermitente. O delineamento experimental adotado foi completamente casualizado, com
40 repetições para cada tratamento.
A estaquia foi realizada em novembro de 2013, de acordo a metodologia citada por
Lima et al. (2006). Os ramos coletados tinham entre 10 e 12 cm de comprimento, sendo
retirados da porção mediana dos mesmos, de plantas com seis anos de idade. Estes
foram cortados em bisel, tanto na base das estacas, logo abaixo de um nó, como no
ápice, logo acima de um nó. Os tratamentos foram assim distribuídos: T1 - Testemunha
(estacas com um par de folhas); T2 - Pré-estiolamento de ramos, com a presença de um
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par de folhas nas estacas; T3 - Pré-estiolamento de ramos, com ausência de folhas nas
estacas + AIB 2.000 mg L-1; T4 - Pré-estiolamento ramos, com estacas sem folhas + AIB
+ ranhuras na base; T5 - Ranhuras na base das estacas, com presença de um par de
folhas; e T6 - Ranhuras na base das estacas com presença de um par de folhas + AIB
2.000 mg L-1.
O estiolamento de ramos foi realizado no pomar de aceroleiras do Campus Santa
Rosa do Sul, 21 dias antes da realização do plantio das estacas. Esta prática foi realizada
em alguns ramos destas plantas a partir do ensacamento de ramos com lona preta e
cobertura externa com saco de papelão de cor clara, com o objetivo de proporcionar o
escurecimento interno e diminuir o aquecimento do material ensacado.
Já a prática das ranhuras na base das estacas foi realizada imediatamente antes
do plantio das estacas, a partir da formação de 4 a 6 ranhuras verticais na casca, de
3,0cm cada, na base da estaca, com o auxílio de um canivete.
O substrato utilizado foi composto de 33% de argila, 33% de casca de arroz
carbonizada e 33% de areia grossa. O manejo da correção do substrato e da adubação
do mesmo foi realizado com o uso de calcário dolomítico e adubos minerais contendo os
elementos N, P e K.
Foram utilizados sacos de polietileno, com altura de 15,0cm e com capacidade de
1,2 litros, preenchidos integralmente com o referido substrato. Nos tratamentos com ácido
indolbutírico (AIB), foi realizada a imersão de 3,0cm da base das estacas nesta solução a
2.000 mg L-1 , durante dez segundos, sendo imediatamente plantadas, de acordo com
Bordin et al. (2003) e Lopes et al. (2003).
A irrigação na casa de vegetação foi realizada por um conjunto de
microaspersores, acionados para nebulizar o ambiente em horários previamente
definidos, às 08:00h, 12:00h, 17:00h e 24:00h, por três minutos em cada período, visando
manter a umidade dos substratos.
A adubação de cobertura, com N, P e K foi realizada uma única vez, no mês de
fevereiro de 2014. Assim como a adubação, os demais tratos culturais, como o controle
manual de plântulas espontâneas, foram realizados uniformemente em todos os
tratamentos.
Foram coletados dados experimentais relativos ao número de brotações, altura do
ramo principal de crescimento, a quantidade final de estacas enraizadas, bem como o
peso de raízes e parte aérea, em massa seca e úmida.
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As análises estatísticas foram realizadas pelo sistema ASSISTAT versão 7.7,
(SILVA & AZEVEDO, 2009) ao nível de 5% de probabilidade de erro e, em caso de
significância foi aplicado para separação de médias o teste de Tukey.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 - expressa a massa média seca e úmida de raízes das plantas, de
aceroleiras propagadas por estaquia, aos 160 dias após a instalação do experimento.
Tabela 1 – Massa média úmida e seca (g) do sistema radicular de mudas de aceroleira
(Malpighia spp.) propagadas por estaquia, em casa de vegetação com controle de
irrigação aos 160 dias após a instalação do experimento. Santa Rosa do Sul, SC.
Massa média em (g) do sistema
radicular
Úmida
Seca

Tratamentos
T1- Testemunha (com um par de folhas)

2.33

c

0.46 b

T2- Estiolamento com a presença de um par de folhas

2.57

c

0.54 b

-1

6.10 ab

1.38 a

-1

6.80 a

1.42 a

T3- Estiolamento de estacas sem folhas + AIB 2.000 mg L

T4- Estiolamento de estacas sem folhas + AIB 2.000 mg L +
ranhuras
T5- Ranhuras das estacas + um par de folhas

3.79

bc

0.80 ab

T6- Ranhuras das estacas + um par de folhas + AIB 2.000 mg
6.14 ab
1.33 a
-1
L
Médias seguidas por letras distintas entre si diferem ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey.

Verifica-se que houve maior desenvolvimento radicular das aceroleiras nos
tratamentos T3, T4 e T6. Nestes três tratamentos, similarmente, foi realizada a aplicação
exógena de auxinas pela imersão de estacas em solução de ácido indolbutírico (AIB),
com ou sem o pré-estiolamento e com a presença ou ausência de ranhuras na base das
estacas, o que demonstra a importância deste hormônio no favorecimento da formação do
sistema radicular de estacas de aceroleiras concordando com Bordin, et al. (2003) e
Lopes et al. (2003). Já a superioridade do crescimento radicular obtida no tratamento T4
(Tab.1 e Fig.1) demonstra que há interação conjunta da aplicação de AIB, do préestiolamento das estacas e da presença de ranhuras na base das mesmas.
A Tabela 2 expressa a massa úmida e seca (g) da parte aérea de mudas de
aceroleira propagadas por estaquia, aos 160 dias após a instalação do experimento. De
maneira geral observa-se certa semelhança nos resultados de crescimento radicular e
desenvolvimento da parte aérea. Quando comparado aos demais tratamentos, verifica-se
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que houve maior desenvolvimento foliar, em massa úmida, no tratamento T4, em que foi
realizada a aplicação exógena de auxinas pela imersão de estacas em solução de ácido
indolbutírico (AIB), após o pré-estiolamento e a realização de ranhuras na base das
estacas. Já, quando se considera a matéria seca foliar, há, igualmente, uma superioridade
nos resultados obtidos pelo tratamento T4 que, no entanto, não diferiu significativamente
dos tratamentos T3 e T6.
Tabela 2 – Massa média úmida e seca (g) da parte área de mudas de aceroleira
(Malpighia spp.) propagadas por estaquia, em casa de vegetação com controle de
irrigação aos 160 dias após a instalação do experimento. Santa Rosa do Sul, SC.
Massa média em (g) da parte aérea
Tratamentos

Úmida

Seca

T1- Testemunha (com um par de folhas)

8.62

c

2.52

c

T2- Estiolamento com a presença de um par de folhas

8.68

c

2.59

bc

-1

20.00

-1

30.18 a

T3- Estiolamento de estacas sem folhas + AIB 2.000 mg L

T4- Estiolamento de estacas sem folhas + AIB 2.000 mg L +
ranhuras
T5- Ranhuras nas estacas + um par de folhas

16.00

b

6.70 ab
9.33 a

bc

4.14

bc

T6- Ranhuras nas estacas + um par de folhas + AIB 2.000 mg
20.16 b
6.29 ab
-1
L
Médias seguidas por letras distintas entre si diferem ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey.

Figura 1 – Enraizamento de estaca de aceroleira, 160 dias após a instalação do
tratamento T4, em que foi realizada a aplicação exógena de auxinas pela imersão de
estacas em solução de ácido indolbutírico (AIB), após o pré-estiolamento e a realização
de ranhuras na base das mesmas. Santa Rosa do Sul/SC.

Similarmente aos resultados de desenvolvimento radicular, observou-se, de
maneira geral, a importância da aplicação exógena de auxinas pela imersão de estacas
em solução de ácido indolbutírico (AIB). Esta observação está amparada pelos diversos
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resultados obtidos por Figueiredo et al. (1995), Fachinello et al. (1995), Lopes et al. (2003)
e Ritzinger e Grazziotti (2005). Por outro lado, a prática do pré-estiolamento de ramos e
de ranhuras na base das estacas também contribuíram para promover maior
desenvolvimento foliar concordando com Fachinello et al. (1995).
A Tabela 3 mostra o percentual de plantas viáveis, que efetivamente
desenvolveram o sistema radicular e parte aérea, aos 160 dias após a instalação do
experimento.
Tabela 3 - Percentagem de mudas viáveis de aceroleira (Malpighia ssp.), com formação
de raízes e crescimento vegetativo da parte aérea, propagadas por estaquia, em casa de
vegetação com controle de irrigação aos 160 dias após a instalação do experimento.
Santa Rosa do Sul, SC.
Tratamentos
T1- Testemunha (com um par de folhas)
T2- Estiolamento com a presença de um par de folhas
-1
T3- Estiolamento de estacas sem folhas + AIB 2.000 mg L
-1
T4- Estiolamento de estacas sem folhas + AIB 2.000 mg L +
ranhuras
T5- Ranhuras das estacas + um par de folhas
T6- Ranhuras das estacas + um par de folhas + AIB 2.000 mg
-1
L

% de mudas viáveis
62,5
42,5
75,0
80,0
25,0
65,0

Os resultados mostram que o enraizamento de estacas atingiu 80% quando estas
foram previamente estioladas e quando realizou-se a prática de ranhuras na base e
imersão em ácido indolbutírico a 2.000 mg L-1 em estacas sem a presença de folhas. Já
Gontijo et al. (2003), ao testarem o enraizamento de estacas tratadas com diferentes
concentrações de AIB, constataram que a presença de dois pares de folhas em estacas
de aceroleira proporcionou maior número e massa seca de raízes por estaca. Os autores
afirmam, ainda, que as folhas são requisitos essenciais para o enraizamento das estacas,
tendo demonstrado grande participação no processo de enraizamento, por contribuírem
com substâncias benéficas ao mesmo. No entanto, no presente trabalho verificou-se, de
maneira generalizada, um melhor desenvolvimento e formação de mudas viáveis de
aceroleiras quando as estacas foram cultivadas sem a presença de folhas. Estes
resultados podem ser devidos aos longos períodos de intervalos de acionamento dos
microaspersores, o que promoveu, já a partir da segunda semana após a instalação do
experimento, uma intensa queda foliar das estacas dos Tratamentos T1, T2, T5 e T6,
provavelmente ocorrida pela baixa intensidade de molhamento foliar e consequente
desidratação da mesma, com prováveis reflexos negativos à integridade hídrica das
estacas. Estes resultados, contudo, demonstram a viabilidade da propagação de estacas
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de aceroleiras sem folhas para ambientes com deficiência ou menor intensidade de
molhamento foliar.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas associadas da aplicação exógena de auxinas pela imersão de estacas
em solução de ácido indolbutírico (AIB), do estiolamento de estacas sem folhas e de
ranhuras na base proporcionaram maior massa seca e úmida, tanto da parte aérea como
do sistema radicular e formação de mudas viáveis de aceroleiras propagadas por
estaquia.
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Resumo: A mudança de sistema de cultivo de arroz irrigado (Oryza Sativa), do plantio pré germinado para o
plantio direto, gera a demanda por informações referentes a correção da acidez do solo, por estas áreas
não permanecerem alagadas durante o período que o arroz não está sendo cultivado. A aplicação de gesso
agrícola vem sendo estudada para diversas culturas de sequeiro, porém não existem trabalhos com
aplicação de gesso em altas quantidades em áreas alagadas. Com isso o objetivo deste estudo foi avaliar o
efeito da aplicação de calcário e gesso agrícola nos atributos químicos do solo e produtividade de grãos de
arroz irrigado em sistema de plantio direto. O experimento foi conduzido na área experimental de arroz
irrigado do Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul. O tratamento principal foi:
-1
-1
testemunha, 2, 4, 6 t ha de calcário dolomítico. O tratamento secundário foi: testemunha, 2, 4, 6 t ha de
gesso agrícola, aplicados em superfície. A cultivar de arroz semeado foi o híbrido INOV CL. Foram feita
coletas de solo manualmente com auxilio do trado holandês do perfil do solo (0 – 0,20; 0,20 – 0,40; 0,40 –
0,60; 0,60 – 0,80 m de profundidade) antes e um ano após a aplicação dos tratamentos. A calagem
influenciou de forma significativa nos atributos químicos do solo na camada de 0 - 0,20 m de profundidade,
2e diminuiu a produtividade. O gesso agrícola aumentou S-SO4 em todo o perfil do solo, assim influenciando
o aumento na produtividade.
Palavras-Chave: Acidez do solo. Pré germinado, Sulfato. Oryza Sativa.

1 INTRODUÇÃO
O estado de Santa Catarina é um dos grandes produtores de arroz irrigado do
Brasil, destacando a região sul como uma das mais importantes para a produção desta
cultura dentro do estado. Sabe-se que o sistema de cultivo mais utilizado para o plantio de
arroz no estado é o pré-germinado, mantendo as áreas alagadas grande parte do ano.
Porém, com o avanço da tecnologia, o sistema de semeadura em solo seco, muito
utilizado no estado do Rio Grande do Sul, vem sendo adotado pelos produtores
Catarinenses. Com a utilização deste novo sistema de produção, algumas dúvidas
referentes à correção da acidez e adubação estão aparecendo.
Aplicação de calcário em área de arroz irrigado que utiliza o sistema pré-germinado
de plantio é recomendada apenas quando os teores de Ca2+ trocável estão abaixo de 20
mmolc dm-3 e/ou os teores de Mg2+ trocável abaixo de 5 mmolc dm-3. Para fazer a
elevação destes teores normalmente utiliza-se 1 a 2 t ha-1 de calcário dolomítico
(Comissão de Química e Fertilidade do solo, 2004). Esta característica acontece pelo fato
de ocorrer o processo da “auto calagem”, elevando o pH do solo em detrimento da
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inundação da área por praticamente o ano todo. Porém, em áreas de cultivo de arroz que
utilizam o sistema de semeadura direta, este fenômeno não ocorre na mesma proporção,
sendo exigida a calagem. Para fins de recomendação neste sistema é utilizado o índice
SMP para elevação do pH em água para 5,5 (Comissão de Química e Fertilidade do Solo,
2004).
A acidez do solo limita as altas produtividades das culturas. Os solos podem ser
naturalmente ácidos devido à pobreza de bases trocáveis do material de origem ou a
fatores que favorecem a remoção dessas bases durante sua formação. Por outro lado, a
acidez dos solos pode ser aumentada por lixiviação, erosão, remoção de cátions básicos
pelos cultivos e por alguns fertilizantes nitrogenados. A acidez pode impedir o pleno
crescimento das plantas, além de interferir nos atributos físicos, químicos e biológicos do
solo. A disponibilidade de nutrientes pode diminuir, e a presença de elementos na forma
tóxica às plantas pode causar efeitos negativos na produtividade das culturas. O calcário
é o corretivo de acidez do solo mais utilizado, pois é um produto de ocorrência natural,
disponível com relativa frequência, abundância e boa distribuição geográfica. O calcário é
um produto de baixa solubilidade, e sua ação neutralizante depende da superfície de
contato e do tempo de reação com o solo.
Além da acidificação do solo devido ao intenso cultivo, altas produtividades,
consequentemente alta exportação de nutrientes, o enxofre é um nutriente que fica
esquecido nas recomendações de adubação. A utilização de MAP, DAP, e superfosfato
triplo como fontes de fósforo é preferida em relação ao superfosfato simples por
economia. Além disso, a fonte de adubo nitrogenado utilizada é a ureia, a qual também
não apresenta enxofre em sua composição. Aliado aos fatos citados anteriormente, a falta
de estudos sobre a exigência nutricional e a determinação de nível crítico no solo para
enxofre também deve ser levada em consideração.
O gesso agrícola, um subproduto da indústria de ácido fosfórico, contém
principalmente sulfato de cálcio e pequenas concentrações de P e F, é largamente
encontrada em várias partes do mundo, sendo uma opção para fornecimento de enxofre.
Somente no Brasil são produzidas cerca de 4,5 milhões de toneladas do produto por ano
(VITTI, 2000). Além do fornecimento de enxofre, o gesso pode atuar na melhoria das
condições de acidez no subsolo, por meio de aumento de Ca2+, da formação de espécies
menos tóxicas de Al (AlSO4+) e da precipitação de Al3+ (OATES & CALDWELL, 1985;
RAIJ, 1988; SHAINBERG et al., 1989; CARVALHO; RAIJ., 1997).
Um dos problemas com a aplicação de gesso em solo alagado é a redução do SO42

, formando H2S em função do ambiente anaeróbico, ocasionando toxidez às plantas
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(MOREIRA e SIQUEIRA., 2002). Porém, em solos com altos teores de Fe, em que
normalmente as plantas apresentam toxidez a Fe, estes efeitos podem ser minimizados
pela formação de FeS e FeS2 (SOUZA et al., 2002).
Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar as alterações nos
atributos químicos do solo e a produtividade de grãos de arroz irrigado em função da
aplicação de calcário e gesso em sistema de semeadura direta.
2 METODOLOGIA

Descrição do experimento
O experimento foi conduzido durante a safra 2013-2014 na área experimental de
arroz irrigado do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Santa Rosa do Sul. Antes da
instalação do experimento, no dia 01/06/2013 foi coletada com o trado holandês 20
subamostras para formar uma amostra composta do perfil do solo, nas camadas de 0 0,20; 0,20 - 0,40; 0,40 - 0,60 e 0,60 - 0,80 m de profundidade, para caracterização
química inicial e granulométrica da área experimental (Tab. 1). O experimento foi
conduzido em um solo caracterizado como um Gleissolo Melânico Tb Distrófico
(Embrapa, 2006).
Tabela 1 – Atributos químicos e granulométricos do perfil do solo.
Profundidade

pH (CaCl2 0,01 mol L
1
)

-

M.O.
g dm

M
0,0 – 0,2
0,2 – 0,4
0,4 – 0,6
0,6 – 0,8

-

3

3,77
3,65
3,35
3,31

21,7
8,3
6,3
5,3

Al

Ca

Mg
-3

mmolc dm
9,2
16,9
9,7
11,7 11,0 17,6
15,1
9,9
16,2
14,5
7,5
15,1
--

-2

S-SO4

V

Areia Argila

3

%

-----------g kg ----------

6,2
2,8
2,0
7,8

32,6
37,3
35,9
32,9

mg dm

-

Silte

-1

472
617
563
607

222
177
206
184

306
206
231
209

O delineamento experimental foi de blocos casualizados em parcelas subdivididas
com três repetições. Nas parcelas principais (24 x 10 m) foram implantados os
tratamentos de calcário dolomítico, que constituíam de quatro doses na proporção de
zero, 0,5, 1 e 1,5 vezes a dose recomendada, ficando definidos como: 0, 2, 4, 6 t ha-1.
Tais valores foram definidos pelo índice SMP para elevação dos valores de pH em água
para 5,5 considerando a camada de 0 – 0,20 m (Comissão de Química e Fertilidade do
solo, 2004). No dia 15/06/2013 fez-se a aplicação de calcário dolomítico manualmente,
sem incorporação e de forma casualizada. A aplicação de gesso foi manual, ao acaso nas
subparcelas (6 x 10 m), sem incorporação, no dia 21/08/2013, ou seja, 67 dias após a
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aplicação de calcário, com quatro tratamentos: 0, 2, 4, 6 t ha-1, com umidade gravimétrica
de 30%.
O híbrido de arroz utilizado foi a cultivar INOV CL, na densidade de 45 kg ha-1 de
semente. A semeadura foi realizada em solo seco, em linhas com espaçamento de 0,17
m. A adubação de base foi de 20 kg ha-1 de N, 40 kg ha-1 de P2O5, e 70 kg ha-1 de K2O. O
arroz foi semeado no dia 02/11/2013 (140 dias após a aplicação de calcário). A entrada
de água no experimento ocorreu no dia 29/11/2013 e manteve-se com uma lâmina
constante até poucos dias antes da colheita. O controle de plantas daninhas, pragas e
doenças foram realizadas de acordo com as recomendações técnicas para o Sul do Brasil
(XXVIII REUNIÃO TÉCNICA DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 2012).

Amostragem de solo
As amostras de solo foram coletadas após a colheita do arroz, no dia 30 de maio
de 2014. Foram retirados, com auxílio de trado holandês 6 subamostras por subparcela,
para constituir uma amostra composta do perfil do solo nas camadas de 0,00 – 0,20; 0,20
– 0,40; 0,40 – 0,60 e 0,60 – 0,80 m de profundidade. As amostras foram secas em estufa
com circulação forçada de ar a 40 °C, destorroadas e moídas mediante o uso de almofariz
e passadas em peneira com malha de 2 mm.

Análise de solo
Determinação do carbono orgânico: O carbono orgânico total do solo foi
determinado por meio de oxidação a CO2 por íons dicromato, em meio fortemente ácido
(TEDESCO et al., 1995). Determinação do pH e da acidez potencial (H + Al): O pH foi
determinado em suspensão de solo em solução de CaCl2 0,01 mol L-1. A acidez potencial
foi determinada com solução tampão SMP (TEDESCO et al., 1995). Determinação de
alumínio, cálcio e magnésio trocáveis: A extração de alumínio, cálcio e magnésio
trocáveis foram feitas com solução de KCl 1 mol L-1. Determinação de Fósforo: O fósforo
disponível foi extraído com solução de Mehlich-1 (TEDESCO et al., 1995), e determinado
em espectrofotômetro. Determinação de sulfato: A extração de S-SO42- foi com solução de
acetato de amônio 0,5 mol L-1 em ácido acético 0,25 mol L-1 e a determinação pelo
método tur-bidimétrico (CANTARELLA e PROCHNOW, 2001).
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Produtividade
Para a estimativa de produtividade foi colhida uma área útil de 4 m2 em cada
subparcela. A colheita foi realizada de forma manual. O material colhido foi trilhado em
trilhadeira estacionária. Foram coletadas amostras para determinação da umidade e
impurezas, sendo corrigido em todas as parcelas para 130 g kg-1 de água e descontado
as impurezas conforme valores obtidos para cada parcela.

Análise estatística
Os resultados foram submetidos à análise de variância seguindo o modelo em
parcelas subdivididas. Foi realizado para os atributos químicos do solo e produtividade, o
teste F, teste de Tukey a 5% e regressão polinomial, no programa estatístico Sisvar
(FERREIRA, 2006).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os atributos químicos do solo na camada de 0,00 – 0,20 m de profundidade foi
influenciado pela aplicação de calcário dolomítico e gesso (tabela 2). A calagem
aumentou de forma linear o pH (CaCl2 0,01 mol L-1), cálcio (Ca), magnésio (Mg),
saturação de bases (V%) e reduziu o alumínio (Al), não apresentando efeito para enxofre
(S) (tabela 2). O gesso apresentou incremento linear para Ca, S, V%, não apresentando
efeito para pH (CaCl2 0,01 mol L-1), Al e Mg (Tab. 2).
Tabela 2 – Atributos químicos da camada de 0,00 - 0,20 m de profundidade.
Tratamentos
-1
Calcário t ha
0
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

-1

pH (CaCl2 0,01 mol L )
4,35
4,57
4,69
4,83
L**
3,6

Al
Ca
Mg
-3
-------------------mmolc dm ----------------4,89
30,46
19,41
1,83
35,39
21,43
1,18
35,63
22,74
1,11
39,53
24,24
L**
L**
L*
55,29
16,43
26,96

-2

S-SO4
-3
mg dm
38,90
41,84
35,70
41,40
ns
23,30

V
%
55,52
65,66
68,81
69,40
L**
7,05

-1

Gesso t ha
0
4,59
2,45
33,27
21,34
2
4,49
2,36
34,35
22,68
4
4,69
2,40
35,78
23,73
6
4,66
1,80
37,63
22,80
Efeito
ns
ns
L*
ns
C.V. (%)
3,25
43,74
15,81
27,14
L = efeito linear por regressão polinomial, Q = efeito quadrático por regressão polinomial; *
0,05, ** significativo p < 0,01 e ns- não significativo.

26,45
63,10
37,42
63,45
42,39
66,69
51,58
66,16
L**
L*
23,55
5,69
significativo p <
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O solo na camada de 0,20 - 0,40; 0,40 – 0,60; 0,60 – 0,80 m de profundidade
(Tab. 3, 4, 5), não sofreu efeito significativo da calagem nos atributos químicos do solo,
enquanto o gesso continuou a apresentar efeito linear para S nas camadas de 0,20 –
0,40; 0,40 – 0,60 m de profundidade (Tab. 3 e 4).
Tabela 3 – Atributos químicos da camada de 0,20 – 0,40 m de profundidade.
Tratamentos
-1
Calcário t ha
0
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

-1

pH (CaCl2 0,01 mol L )
3,94
3,89
3,87
3,86
ns
3,89

Al
Ca
Mg
-3
-------------------mmolc dm ----------------10,33
16,85
15,64
11,73
17,13
15,08
10,31
15,51
11,88
10,65
17,26
16,50
ns
ns
ns
36,22
27,57
23,46

-2

S-SO4
-3
mg dm
16,07
19,53
15,04
17,38
ns
34,38

V
%
55,39
54,05
53,33
55,18
ns
8,61

-1

Gesso t ha
0
3,88
10,53
2
3,86
11,31
4
3,90
10,88
6
3,90
10,29
Efeito
ns
ns
C.V. (%)
3,35
38,07
L = efeito linear por regressão polinomial, Q = efeito quadrático por
0,05, ** significativo p < 0,01 e ns- não significativo.

17,32
14,36
13,95
14,20
14,71
15,14
16,17
15,34
18,28
19,07
14,68
20,84
ns
ns
L**
24,38
25,01
29,84
regressão polinomial; * significativo

53,94
52,22
55,49
56,29
ns
8,36
p<

Tabela 4 – Atributos químicos da camada de 0,40 – 0,60 m de profundidade.
Tratamentos
-1
Calcário t ha
0
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

-1

pH (CaCl2 0,01 mol L )
3,74
3,74
3,78
3,77
ns
3,28

Al
Ca
Mg
-3
-------------------mmolc dm ----------------10,11
11,51
9,42
9,07
11,91
9,17
9,53
9,47
9,31
8,54
11,39
11,08
ns
ns
ns
23,49
28,49
25,98

-2

S-SO4
-3
mg dm
14,00
13,20
9,24
11,93
ns
57,78

V
%
39,00
39,47
38,92
41,17
ns
12,10

-1

Gesso t ha
0
3,77
9,72
10,61
8,83
9,24
2
3,74
9,36
10,78
10,30
10,30
4
3,73
8,83
11,77
10,08
11,31
6
3,79
9,35
11,12
9,77
17,51
Efeito
ns
ns
ns
ns
L**
C.V. (%)
2,88
23,28
27,87
27,04
60,49
L = efeito linear por regressão polinomial, Q = efeito quadrático por regressão polinomial; * significativo
0,05, ** significativo p < 0,01 e ns- não significativo.

38,42
41,58
38,29
40,28
ns
12,99
p<

539

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Tabela 5 – Atributos químicos da camada de 0,60 – 0,80 m de profundidade.
Tratamentos
-1
Calcário t ha
0
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

-1

pH (CaCl2 0,01 mol L )
3,92
3,85
3,84
3,84
ns
2,48

Al
Ca
Mg
-3
-------------------mmolc dm ----------------11,22
8,71
9,39
10,20
9,79
9,19
10,90
8,02
8,76
9,76
9,61
9,31
ns
ns
ns
22,18
21,29
22,98

-2

S-SO4
-3
mg dm
6,99
9,71
6,23
7,88
ns
40,75

V
%
38,46
39,06
37,17
39,63
ns
11,45

-1

Gesso t ha
0
3,82
10,47
8,88
8,79
7,30
2
3,86
11,03
8,68
8,88
7,22
4
3,88
10,38
9,92
9,96
6,32
6
3,88
10,20
8,64
9,02
9,97
Efeito
ns
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
2,62
21,99
18,19
19,87
39,34
L = efeito linear por regressão polinomial, Q = efeito quadrático por regressão polinomial; * significativo
0,05, ** significativo p < 0,01 e ns- não significativo.

37,55
38,42
40,95
37,40
ns
9,58
p<

Após 12 meses da aplicação do calcário dolomítico em área de plantio direto de
arroz, a calagem teve influência somente no perfil do solo de 0,00 – 0,20 m de
profundidade, sendo eficiente para elevar o pH, Ca2+, Mg, V% e diminuir Al, não afetando
significamente a concentração de S-SO42-.
Já a aplicação de gesso teve influencia linear positiva com o íon S-SO42- até a
camada 0,60 m de profundidade, portanto em todo o perfil do solo mostrou que sua
solubilidade e movimentação acontecem de forma mais rápida que o calcário, sendo esse
então uma eficiente fonte de enxofre para áreas com baixos teores de S.
No teste de regressão a calagem teve efeito linear negativo na produtividade de
arroz irrigado (Grático 1), concordando com Schimidt e Gargantini (1970), que concluiu
que a aplicação de calcário com a finalidade de elevar o pH do solo a um valor de
aproximadamente 6,5 não provocou benefício no aumento na produção de grãos de arroz,
porém (SILVA et al.; 2013) diz que o uso de calcário dolomítico em superfície com a
finalidade de aumentar a V% é eficiente para aumentar a produtividade de arroz irrigado.
A menor produtividade com a crescente doses de calcário pode ser explicada pelo
aumento do pH obtido, pois a disponibilidade dos nutrientes também é dependente do pH,
principalmente os micronutrientes. Ao elevar o pH do solo, a calagem reduz a
disponibilidade de micronutrientes catiônicos, tais como: Zn e Mn (Sanders, 1983), Dynia
e Barbosa Filho (1993), observaram que a calagem reduziu a solubilidade de todos os
micronutrientes no solo cultivado com arroz irrigado, sendo o Fe e o Zn os elementos
mais afetados. O aumento do pH diminui a presença dos micronutrientes Cu, Fe, Mn e Zn,
na solução do solo e nos pontos de troca catiônica (BORGES; COUTINHO, 2004).
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Gráfico 1 – Influência da aplicação de calcário t ha-1 na produtividade de arroz irrigado kg
ha-1.

12000
y = -173,7x + 11196
R² = 0,750

Produtividade, kg ha-1

11500
11000
10500
10000
9500
9000
0

2

4
t ha-1

6

de calcário

A aplicação de gesso aumentou com efeito linear a produtividade de arroz (Gráfico
2). De forma que aplicando gesso agrícola na dose de 2, 4 e 6 t ha-1 obteve-se um
acréscimo respectivo de 5,3%, 6,6% e 8,7%. Esse aumento de produtividade pode ser
explicado pelo fato de aumentar Ca e S-SO42- na camada de 0,00 – 0,20 m de
profundidade assim aumentando a saturação por bases (V%), além de disponibilizar
maior quantidade de S-SO42- em todo o perfil de solo estudado. As mudanças nas
propriedades químicas do solo pode ter criado condições favoráveis para um melhor
crescimento radicular e aumento na absorção de nutrientes.
Gráfico 2 – Influência da aplicação de gesso t ha-1 na produtividade de arroz irrigado kg
há-1
11500

Produtividade, kg ha-1

y = 139,8x + 10256
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A calagem ficou limitada a camada superficial do solo (0-0,2 m), aumentando
pH, Ca, Mg, V% e diminuindo Al, enquanto a aplicação de gesso agiu em todo o perfil
estudado aumentando o teor de S-SO42-. A aplicação de calcário diminuiu a produtividade
de arroz irrigado enquanto o gesso aumentou de forma linear.
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Resumo: O projeto de divulgação de opções de cultivo para a agricultura familiar do sul de Santa Catarina
surgiu da necessidade de divulgar os resultados obtidos na unidade de estudos de opções de cultivo para a
agricultura familiar do IFC - Campus Santa Rosa do Sul ao longo de mais de oito anos de estudos. Opções
de cultivo como araruta (Maranta arundinacea), Yacon (Smallanthus sonchifolius), Gengibre (Zengiber
officinalis), Tupinambor (Helianthus tuberosus), Açafrão-da-terra (Curcuma longa), Pitaya (Hylocereus sp),
Fisalis (Physalis peruviana), Gergelim (Sesamum indicum), Canola (Brassica campestris), Aveia branca
(Avena sativa), plantas medicinais e bioativas, espécies arbóreas indicadas para quebra-ventos, etc.
mostraram-se promissoras para cultivo no sul de Santa Catarina e estão sendo divulgadas em um trabalho
de extensão do IFC. Uma unidade de estudos e de divulgação das opções de cultivo promissoras para a
agricultura familiar foi instalada no Campo Demonstrativo Cooperja (CDC) em Jacinto Machado, foi
instalada nos últimos dois anos e se soma a do IFC - Campus Santa Rosa do Sul e permite divulgar os
resultados aos agricultores em um dos maiores eventos da região no mês de fevereiro de cada ano. Em
2014 compareceram mais de 600 produtores, permitindo grande repercussão para os trabalhos de
divulgação. Também foram elaborados dois projetos de qualificação e de divulgação para a cultura da
Pitaya. Um projeto de extensão para a divulgação da cultura do yacon também foi elaborado e aprovado.
Outras demandas também foram identificadas com os agricultores empreendedores e resultam de uma
agricultura em transformação. Entre eles podemos citar a necessidade de automação dos sistemas de
irrigação, dos ambientes de cultivo protegido, de produção de mudas, etc. O projeto teve como objetivo a
eleição de opções de cultivo e de criações que sejam remuneradoras das famílias de agricultores.
Palavras-Chave: Agricultura familiar. Opções de cultivo. Remuneração de agricultores.

1 INTRODUÇÃO
A agricultura do sul de Santa Catarina passa por um processo de mudanças na
matriz produtiva e na organização das cadeias produtivas. O fator motivador é a matriz
produtiva baseada em poucos cultivos em crise, especialmente as culturas do fumo, arroz
irrigado por inundação, mandioca, banana, milho e maracujá. Estas culturas continuarão
importantes para uma parcela de produtores estruturados nestas atividades, mas são
inadequadas para remunerar suficientemente os produtores familiares com limitação de
área disponibilizada para cultivo.
As famílias de produtores que possuem pequenas propriedades ou que buscam a
diversificação de cultivos e de atividades agrícolas que permitam manter a entrada de
renda ao longo do ano, o estudo e a divulgação de opções de cultivo e de outras
atividades como a bovinocultura de leite e a piscicultura, ganharam grande importância e
interesse por parte de produtores empreendedores. No trabalho de extensão para a
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divulgação de opções de cultivo para a agricultura familiar constatou-se que os
fumicultores passam por um processo de seleção, permanecendo na atividade cerca de
60% dos produtores mais estruturados e tecnificados, tendendo para uma seleção ainda
mais acentuada. É um processo natural e que cria demandas para o estudo e divulgação
de outras opções de cultivo para uma matriz produtiva mais diversificada e mais
sustentável.
O IFC – Câmpus Santa Rosa do Sul possui um longo trabalho de estudos de
opções de cultivo, destacando-se os rizomas e raízes nobres como araruta (Maranta
arundinacea), açafrão-da-terra (Curcuma longa), gengibre (Zengiber officinalis), yacon
(Smallanthus sonchifolius) e os aipins (Manihot esculenta). Gergelim (Sesamum indicum),
linho (Linum usitatissimum), canola (Brassica campestris), chia (Salvia hispanica), aveia
branca (Avena sativa) resistente a ferrugem também são exemplos de cultivos que se
mostram promissores para os agricultores familiares. As pitayas (Hylocereus sp.), o fisalis
(Phisalis peruviana), a amora (Rubus sp.) e outras frutíferas em estudo também
representam uma matriz produtiva em franca diversificação.
Esta rápida mudança de visão dos produtores familiares passou a demandar
cursos de qualificação e abrem um grande número de oportunidades para a assistência
técnica, empreendedores e novas demandas de pesquisa para os institutos de pesquisa e
universidades. O trabalho de divulgação de opções de cultivo para a agricultura familiar
também permitiu identificar a necessidade de estudos de novas opções de cultivo
identificadas pelos produtores familiares. Ficou evidente que existe a necessidade de
orientação para a escolha de opções de cultivo de acordo com a capacidade de trabalho e
técnica dos produtores familiares. A organização dos produtores familiares em
associações formais ou informais ou cooperativas é fundamental para a organização das
cadeias produtivas. Portanto, é necessária a organização desta agricultura diversificada
dentro das propriedades rurais e das cadeias produtivas de estudos. As demais culturas
anteriormente citadas não remuneram suficientemente as famílias rurais, especialmente
aquelas com limitação de área disponibilizada para cultivo.
No ano de 2010/2011 formulou-se o projeto: “Estudo, organização e promoção do
desenvolvimento rural sustentável um novo cenário para a agricultura familiar do extremo
sul catarinense”. O projeto foi formalizado com o apoio da Direção e da CoordenaçãoGeral de Extensão do IFC - Campus Santa Rosa do Sul. Em conversas com agricultores,
líderes do setor agrícola e com empresas regionais foram identificadas situações de
estrangulamento para a agricultura familiar: (1) Envelhecimento, (2) Masculinização, (3)
Escassez de mão-de-obra e (4) Empobrecimento das famílias de agricultores. Diante
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deste cenário e com resultados de observações e pesquisas com opções de cultivo para a
agricultura familiar, o IFC - Campus Santa Rosa do Sul, juntamente com algumas
lideranças de agricultores familiares, empreendedores passaram a implantar unidades
demonstrativas de: Araruta (Maranta arundinacea), Açafrão-da-terra (Curcuma longa),
Batata Yacon (Polymnia sonchifolia), Gergelim (Sesamum indicum), Linho (Linum
usitatissimum), Tupinambor (Helianthus tuberosus) Aveia Branca (Avena sativa), Pitaya
(Hylocereus undatus), Mandioquinha Salsa (Arracacia xanthorrhiza), etc.
O projeto visa a experimentação de um grande número de opções de cultivo e a
divulgação das opções mais promissoras, preferencialmente das que demandam o
mínimo possível de tratamentos fitossanitários. Ficou claro que os produtores familiares
estão conscientes dos desafios: da necessidade de sua organização; da escolha de
atividades diversificadas promissoras para a remuneração de suas famílias, compatíveis
com a sua capacidade de mão-de-obra e que apontem para a entrada de renda ao longo
do ano. A divulgação de opções de cultivo já testadas em unidades de observação e de
experimentação é parte do processo de internalização por parte das famílias agrícolas,
cooperativas, empresários e técnicos do setor agrícola.
O presente projeto de extensão inclui estudos de produtividade e de duas unidades
de observação, uma no IFC - Santa Rosa do Sul e a segunda na Unidade de Campo
Demonstrativo Cooperja, em Jacinto Machado. O projeto teve como metas principais a
eleição de opções de cultivo e de criações que sejam remuneradores das famílias de
agricultores.
2 METODOLOGIA
Durante a execução do projeto ocorreu a instalação de uma unidade demonstrativa
CDC/Cooperja em Jacindo Machado das opções de cultivo Araruta, Açafrão-da-terra,
Yacon, Tupinambor, Gergelim, Aveia branca, Pitaya e Fisalis. A unidade de estudos de
opções de cultivo do IFC - Campus Santa Rosa do Sul mantém unidades demonstrativas
para as mesmas culturas apresentadas no CDC Cooperja e de muitas outras opções de
cultivo como plantas medicinais, espécies arbóreas para cortinas vegetais, resgate de
espécies de frutíferas nativas e exóticas adequadas a uma fruticultura diversificada e de
culturas de inverno e de verão para cobertura e manejo do solo.
Com o auxílio da coordenação de extensão foram realizados dias de campo de
culturas de inverno e de culturas de verão para treinamento de agricultores interessados.
A distribuição de mudas de Araruta, Açafrão-da-terra, Yacon e Pitaya para agricultores
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empreendedores motivados foi uma estratégia utilizada para divulgar opções de cultivo
testadas e promissoras.
A unidade de estudos de opções de cultivo do IFC - Campus Santa Rosa do Sul
tem o objetivo de estudar um grande número de opções de cultivo incluindo plantas
medicinais, espécies arbóreas e arbustivas para extração de óleos essenciais, culturas
anuais, plantas de cobertura e de manejo do solo, práticas de drenagem, etc., e divulgar
os resultados aos produtores familiares. Este trabalho visa uma maior rentabilidade e
sustentabilidade da produção agrícola e das cadeias produtivas dos produtores familiares
do sul de Santa Catarina. Esta agricultura mais sustentável beneficiará a economia
regional gerando renda ao longo do ano e influenciando positivamente o comércio e a
economia regional.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto de divulgação de opções de cultivo para a agricultura familiar do sul
catarinense alcançou plenamente os objetivos propostos. As unidades demonstrativas
instaladas no IFC - Campus Santa Rosa do Sul e no Campo Demonstrativo da Cooperja
(CDC) em Jacinto Machado demandaram grande empenho dos alunos bolsistas,
envolvendo mais de 15 alunos que participaram intensivamente dos trabalhos. A visitação
de alunos, professores e servidores do IFC Câmpus Santa Rosa do Sul e de agricultores
familiares envolveram mais de 1000 pessoas que conheceram e puderam se motivar para
novos e promissores cultivos como araruta, yacon, açafrão-da-terra, gergelim, linho,
canola, gengibre, melaleuca, plantas medicinais, etc.. O projeto também oportunizou a
divulgação de outras técnicas desenvolvidas e em desenvolvimento no IFC - Campus
Santa Rosa do Sul como a produção de mudas em sistema de irrigação por ascensão
capilar, a elaboração de substratos eficientes de baixo custo, o resgate e a produção de
mudas de frutíferas nativas e a instalação de um pomar diversificado com as mesmas
entre muitas outras técnicas.
No CDC da Cooperja realizado em fevereiro de 2014 mais de 600 pessoas
visitaram o estande do IFC – Câmpus Santa Rosa do Sul instalado ao lado da Unidade
Demonstrativa instalada. No IFC - Campus Santa Rosa do Sul foram realizados um dia de
campo para demonstração de colheita de açafrão-da-terra, yacon e araruta e outro para o
plantio e verificação das coberturas de inverno (aveia, linho e canola). Ao todo
compareceram cerca de 200 pessoas.
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No mês de março de 2014 foi acertada uma parceria de cooperação entre o IFC Câmpus Santa Rosa do Sul e o CAV-UDESC, Lages-SC, com a visitação de uma
delegação de produtores familiares. É um dos frutos extras do projeto divulgação de
opções de cultivo para a agricultura familiar do sul catarinense, que permitira abrir
oportunidades de troca de experiências entre as partes, e a participação de alunos das
duas instituições neste intercâmbio.
Nos meses de Janeiro, fevereiro e março de 2014 ficou evidente que as culturas do
yacon e gengibre são grandes oportunidades de geração de renda e que os seus cultivos
são muito promissores para a região. O Yacon sustentou preços superiores a R$ 10,00/kg
para o produto in natural nos mercados regionais e o gengibre atingiu preços superiores a
R$ 15,00/kg. O experimento de yacon instalado no IFC evidenciou uma produtividade
superior a 80 t/ha-1 e que o potencial é de produtividade superior a 100 t/ha-1. O
rendimento de chips de yacon foi superior a 10% sugerindo 8 t/ha-1 de chips ou de farinha
de yacon. A venda por um valor relativamente mais baixo do que o mercado sugere, cerca
de R$ 30,00/kg podendo gerar uma renda bruta acima de 240.000,00/ha. O gengibre teve
uma produtividade de 52 t/ha-1 no ano de 2011 e de 13,6 t/ha-1 no ano de 2014 e também
é uma opção de cultivo muito promissora. A araruta também alcançou produtividades
superiores a 30 t/ha-1 e o Tupinambor acima de 80 t/ha-1.
O grupo de trabalho elaborou outro projeto para a divulgação da cultura do yacon
no sul de Santa Catarina, aprovado pelos avaliadores com boa colocação. Este projeto
encaminha novos desafios resultantes da interação entre alunos, professores, técnicos e
produtores empreendedores. Estes trabalhos resultaram na demanda de cursos de
qualificação tendo como cultura motivadora a pitaya. O IFC está envolvido em um curso
Pronatec e outro FIC (Guia Pronatec de Cursos) para a cultura da pitaya, em andamento,
nos quais são desenvolvidos diversos temas incluindo as opções de cultivo promissoras
estudadas pelo IFC Campus Santa Rosa do Sul.
Yacon, araruta, açafrão-da-terra, gengibre e tupinambor são rizomas e raízes
tuberosas valorizadas pelas suas propriedades que as incluem como alimentos funcionais
(Fig. 1 e 2). Araruta e tupinambor apresentam teores elevados de inulina que funciona
como prebiótico, 46% e 76%, respectivamente.
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Figura 9- Cultivo de Yacon na Unidade de Estudos para a Agricultura Familiar do IFC Câmpus Santa Rosa do Sul.

Figura 10- Fatiamento de raízes de Yacon para secagem e consumo na forma de chips.

A pitaya é uma cultura que ganhou destaque na safra 2013/2014 com a fundação
da Pitaya Sul, com intensa participação de agricultores empreendedores e do CGEX do
IFC - Câmpus Santa Rosa do Sul. A Pitaya Sul é uma associação formal, com
empreendedores que procuram informações e possibilitam a participação do IFC Campus Santa Rosa do Sul (Fig.3). Em resposta a essa motivação e necessidade dos
produtores o Instituto elaborou dois projetos de extensão para cooperação técnica entre a
Pitaya Sul e o IFC - Câmpus Santa Rosa do Sul e dos agricultores familiares do município
de Santa Rosa do Sul que também terão a colaboração das duas instituições
anteriormente citadas.
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Figura 11 – Pitaya com frutos no IFC - Câmpus Santa Rosa do Sul.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto divulgação de opções de cultivo para a agricultura familiar do sul
catarinense exigiu grande esforço do grupo de alunos bolsistas, professor orientador,
setor de extensão e de muitos alunos que voluntariamente participaram dos trabalhos de
implantação das unidades demonstrativas no IFC - Campus Santa Rosa do Sul e no CDC
da Cooperja em Jacinto Machado. As opções de cultivo açafrão-da-terra, araruta, yacon,
gergelim, canola, linho, aveia branca, plantas medicinais e bioativas, espécies para
quebra-ventos, substratos eficientes e de baixo custo, produção de mudas de espécies
frutíferas nativas, manejo do solo, etc., foram divulgados e motivaram a necessidade da
elaboração de novos projetos de extensão e de cooperação, entre eles dois para a cultura
da pitaya e uma para a cultura do yacon. O público atingido foi de mais de 1500 pessoas,
envolvendo alunos, professores, funcionários, autoridades e um grande número de
agricultores familiares.
REFERÊNCIAS

ELPO, E. R. S.; NEGRELLE, R. R. B.; Rücker, N. G. A. Produção de Gengibre no
município de Morretes, PR. Disponível em
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99516825011> ISSN 1519-1125>. Acesso em 14
de julho de 2014.
ELPO, E. R. S.; NEGRELLE, R. R. B. Zingiber officinale ROSCOE: ASPECTOS
BOTÂNICOS E ECOLÓGICOS. Visão Acadêmica, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 27-32, 2004.

550

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Farinha de yacon (Smallanthus sonchifolius): produção e caracterização química. Rev.
Inst. Adolfo Lutz, v.70, n.3, p.290-295, 2011.
GOMES, H. E. Tratos culturais na produção agroeconômica da araruta “comum”.
Tese de Doutorado em Produção Vegetal. Dourados: UFGD, Departamento de Produção
Vegetal. 2010, 49f. Il.
GUZMÁN, R. O.; GRAU, A.; CORREA, C. El yacón y sus curvas de secado.
Investigación y Desarrollo. Disponível em <
http://www.herrera.unt.edu.ar/revistacet/revistas/cet_34/n34inv02.pdf>. Acesso em 14 de
julho de 2014.
HEID, D. M; HEREDIA ZÁRATE, N. A.; VIEIRA C. M.; TORALES, E. P.; CARNEVALI, T.
O.; VARELA, L. A. 2012. Espaçamentos entre plantas e épocas de colheitas no cultivo de
açafrão. Hortic. bras., v. 30, n. 2, p.S2322-S2328. (Suplemento - CD Rom), julho 2012.
HEREDIA ZÁRATE, N.A. et al. Produção da araruta ‘Comum’, solteira e consorciada
com alface e cenoura. Acta Científica Venezolana, v.58, n.1, p.1-5, 2007.
HERMANN, M.; FREIRE. Compositional diversity of the yacon storage root.
Disponível em <
http://www2.cipotato.org/publications/program_reports/97_98/51yacon.pdf>. Acesso em
14 de julho de 2014.
LEONEL, M.; CEREDA, M. P. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE ALGUMAS
TUBEROSAS AMILÁCEAS. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v.22, n.1, p. 65-69,
2002.
MAIA, S. R.; FERREIRA, A. C.; ABREU, L. R. de. USO DO AÇAFRÃO (Curcuma longa L.)
NA REDUÇÃO DA Escherichia coli (ATCC 25922) E Enterobacter aerogenes (ATCC
13048) EM RICOTA. Ciênc. agrotec., Lavras, v. 28, n. 2, p. 358-365, mar./abr., 2004.
MANRIQUE, I.; PÁRRAGA, A.; HERMANN, M. Yacon syrup: Principles and
processing. Series: Conservación y uso de la biodiversidad de raíces y tubérculos
andinos: Una década de investigación para el desarrollo (1993-2003). No. 8B.
International Potato Center, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Erbacher
Foundation, Swiss Agency for Development and Cooperation. Lima, Peru. 2005, 31 p.
MILHOMEM, A. V.; TEIXEIRA, S. M. Diagnóstico socioeconômico da produção de
açafrão (Curcuma longa L.) no município de Mara Rosa-GO. Goiânia: UFG/CNPq,
1999.
MILHOMEM, A. de V.; TEIXEIRA, S. M. A CULTURA DO AÇAFRÃO (Curcuma longa L.)
EM GOIÁS - CONTRIBUIÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE. Pesquisa Agropecuária
Tropical, v. 29, n. 2, p.81-87, 1999.
MUNIZ, E. A. Avaliação de estercos na produção de Açafrão-da-terra (Curcuma
longa L.) no Cerrado.– Brasília: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2011,
49p. Dissertação de Mestrado.
NEVES, M. C. P.; COELHO, I. da S.; ALMEIDA, D. L. de. Araruta: resgate de um cultivo
tradicional. Embrapa Agrobiologia 4p., 2005. (Com. Tec., 79).
551

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

PANTA, A. C. Elaboración de la harina de yacón (smallanthus sonchifolius) y su
influencia en el crecimiento de dos bacterias probióticas. UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS. FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. UNIDAD DE
POST-GRADO. Tesis en Químico Farmacéutico. Lima – Perú, 2013. 71p.
PEREIRA, R. de C. A.; BEZERRA, M. G. A.; RODRIGUES, T. H. S. Cultivo de Gengibre
em Região Litorânea do Ceará. Fortaleza: Embrapa, CNPAT. 4p., 2012. (Com. Tec.,
184).
PROJETO: “EXTRATIVISMO NÃO-MADEIREIRO E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA (ITTO – PD 31/99 Ver. 3 (I)”. BANCO DE DADOS
“NON WOOD”. Disponível em <http://www.ittorolac.org/enciclopediabotanica/Marantaceae/Maranta%20arundinacea.pdf>. Acesso em 14 de julho de 2014.
SILVA, M. A. S. da; HIDALGO, A. de F.; CHAVES, F. C. M.; MOURÃO JUNIOR, M.;
MARQUES, M. O. M.; FERRI, A. F.; MING, L. C. Efeitos da adubação orgânica e da
cobertura morta na produtividade, no teor e na composição do óleo essencial de gengibre.
Hort. Bras., v.20, 4p. 2002.
SANTANA, I.; CARDOSO, M. H. Raiz tuberosa de yacon (Smallanthus sonchifolius):
potencialidade de cultivo, aspectos tecnológicos e nutricionais. Ciência Rural, Santa
Maria, v.38, n.3, p.898-905, 2008.
ZÁRATE, N. A. H.; VIEIRA, M. do C. Produção de araruta “comum” proveniente de três
tipos de propágulos. Ciênc. agrotec., Lavras, v. 29, n. 5, p. 995-1000, 2005.

552

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

EFEITO DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA NA PRODUÇÃO DE RÚCULA
Guilherme Fernandes Zappellini1; Patrícia Menegaz de Farias2

,2

¹ Universidade do Sul de Santa Catarina/ Centro de Desenvolvimento Tecnológico Amael Betthoven Villar
Ferrin/ Laboratório de Entomologia/ Curso de Agronomia / guilherme.zapelini@unisul.br,
patricia.farias@unisul.br
Resumo: O presente estudo teve como objetivo avaliar a produtividade de Eruca sativa em diferentes tipos
de adubação orgânica. Neste sentido foram testados três tipos de adubação orgânica: esterco bovino, cama
de aviário e Eco-composto (composto derivado de resíduos sólidos urbanos). O delineamento experimental
utilizado foi inteiramente casualizado e apresentou três repetições. A colheita foi realizada 52 dias após o
plantio das mudas. Foram avaliados altura de planta, número de folhas e comprimento de raiz. A biomassa
verde média diferiu entre os tratamentos (F = 37,96; P = < 0,0001). Sendo que o adubo orgânico de cama
de aviário apresentou maior biomassa (49,6 ± 45,8 g) entre os tratamentos, enquanto a menor foi
encontrada no esterco bovino (20,1 ± 14,07g). O número de folhas no tratamento Controle 1 com NPK
diferiu dos demais tratamentos, sendo que se registraram plantas com 12 a 60 folhas, apresentando uma
média de 35,0 ± 17,32 folhas/planta (F = 26,19; P = < 0,0001).Conclui-se que, o composto derivado de
resíduos sólidos urbanose a cama de aviário proporcionaram plantas de rúcula com maior número de folhas
e massa verde. Entretanto, quando comparado ao tratamentocontrole, a adubação química (NPK) favoreceu
a um maior peso médio de plantas e número médio de folhas.
Palavras-Chave:Adubação. Eruca sativa L. Produtividade.

1 INTRODUÇÃO
A rúcula, Eruca sativa L. (Brassicaceae) é uma hortaliça originária do Mediterrâneo
e da Ásia Ocidental (TRANI & PASSOS, 1998) e apresenta em sua composição
nutricional altos teores de potássio, enxofre e ferro, além de vitaminas A e C, e pelo sabor
picante (STEINER et. al., 2011).Segundo Bezerra (2008) a rúcula é uma cultura pouco
estudada e o aumento do número de produtores tem gerado uma demanda por
informações técnicas. Aliado a esta questão, há o aumento do consumo de rúcula e a
exigência dos consumidores em alimentos com qualidade (ARBOS, et al, 2010).
O cultivo desta hortaliça sob o sistema orgânico com adubação a base de
composto de resíduos sólidos urbanos e estercos de animais pode ser uma alternativa
viável, uma vez que na agricultura atual busca uma maneira mais sustentável de
produção.

Segundo

Souza

(1998)

a

utilização

de

compostos

orgânicos

em

complementação ou substituição a adubação mineral, vem ganhando espaço haja vista a
economia gerada, a conservação das propriedades físicas e químicas do solo e redução
do uso de adubos químicos. Nascimento (1996) afirma que todo material utilizado para
fins agrícolas, que possui em sua composição material de origem vegetal e animal é
considerado composto orgânico. Uma fonte potencial é o esterco bovino.
Atualmente vem sendo largamente utilizado como fonte de matéria orgânica ao
solo e nutrientes as plantas, constituindo-se em excelente alternativa ao uso de adubos
minerais. A cama de aviário apresenta-se como fonte de nitrogênio, cálcio e fósforo
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viabilizando seu uso como adubação orgânica (EMBRAPA, 1992). O composto orgânico
constitui fonte de nutrientes para as plantas sendo um excelente condicionador e
melhorador das propriedades físicas, químicas e biológicasdo solo (EMBRAPA,
2010).Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade de E.
sativa em diferentes tipos de adubações orgânicas.
2 METODOLOGIA
O estudo foi realizado no período de setembro a outubro de 2012, na Horta
Didática da Universidade do Sul de Santa Catarina, localizada no município de Tubarão
no Sul de Santa Catarina (28° 28′ 00″ S, 49° 00′ 25″ O). De acordo com a classificação de
Köppen o clima regional é subtropical úmido (Cfa) (Kotteket al. 2006). A umidade relativa
anual da região do estudo varia entre 60 e 80%, e a precipitação média anual é de 1.493
milímetros. A temperatura média anual é 20 °C. A altitude média da região é de nove
metros em relação ao nível do mar.
Foram

utilizadas

mudas

de

rúcula

com

aproximadamente

15

dias

de

desenvolvimento, possuindo de quatro a seis folhas definitivas. Estas foram submetidas a
três tratamentos de adubação: esterco de aves (dosagem 1500g/m²); composto de
resíduos sólidos urbanos (ECOMPOSTO) (dosagem de 1666,7 g/m²); esterco bovino
(dosagem de 1333,4g/m²); e dois tratamentos-controle, adubo químico (tratamentocontrole 1) (dosagem de 44,44g/m² de uréia, 48,78g/m² de P2O5 e 34,48g/m² de K2O) e
sem adubação (tratamento-controle 2); As recomendações de adubação foram de acordo
com o Manual de adubação e calagem para os estados de Santa Catarina e Rio Grande
do Sul (2004). Em todos os tratamentos foi adicionada cobertura morta (palhada).
As unidades amostrais consistiram de canteiros de (6m x 1m). Cada canteiro foi
dividido em cinco parcelas de (1m x 1m), com espaçamento entre parcelas de 25 cm.
Cada parcela apresentou 20 mudas de rúcula. O delineamento experimental foi em blocos
ao acaso, com três repetições cada. Após 15 dias do plantio foi realizado um raleio
reduzindo e igualando todas a amostras para uma planta por cova. Foram realizadas duas
capinas manual aos 20 dias e aos 40 dias após plantio, as quais consistiram em eliminar
plantas invasoras. A colheita foi realizada 52 dias após o plantio. Foram mensurados
números de folhas (NF), peso úmido da planta sem raiz (PS) através de balança e
precisão (0,0001g) e comprimento de raiz (CR) com auxilio de paquímetro. O número
médio de folhas, o peso úmido médio da planta e comprimento médio da raiz foram
submetidos a uma análise de variância e comparados às médias entre tratamentos
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através do teste de Tukey (α = 0.05) com auxílio do software BioEstat ® (Ayres et al.,
2007).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O número de folhas no tratamento com NPK diferiu dos demais tratamentos, sendo
que se registraram plantas com 12 a 60 folhas, apresentando uma média de 35,0 ± 17,32
folhas/planta (F = 26,19; P = < 0,0001) (Tabela1). O esterco bovino diferiu do tratamento
com cama de aviário, apresentando 7 a 34 folhas por planta. Além disso, o esterco bovino
apresentou maior número de folhas do que o composto de resíduos sólidos urbanos e o
tratamento Controle (Tab. 1). Em relação ao peso por planta o tratamento NPK se
sobressaiu aos demais com plantas entre 8 a 222,4 g sendo a média de 90,6 ± 54,67 g (F
= 37,96; P = < 0,0001). O esterco bovino tem sido utilizado como substrato para o
desenvolvimento de diversas espécies, principalmente as hortícolas (BORGES, 2008).
Entretanto, neste trabalho, o menor peso médio de plantas foi encontrado no esterco de
bovino (20,1 ± 14,07 g). Ao avaliar os compostos orgânicos como substrato na produção
de rúcula nas condições deste trabalho, a cama de aviário apresentou o melhor peso
médio plantas 49,6 ± 45,87 (Tab. 1).
O comprimento de raízes não diferiu entre os tratamentos, o tratamento com cama
de aviário apresentou raízes com seis a 32 cm de comprimento e uma média de 12,8 ±
6,53 (F = 2,71; P = < 0,05) (Tab. 1), sendo que, os demais tratamentos com adubos
orgânicos não apresentaram diferença no comprimento de raiz.
Tabela 1 – Valores médios do número de folhas (NF), comprimento da raiz (CR),
biomassa verde (BV) de rúcula em função de diferentes substratos.
Tratamentos

NF

BV ( g )

CR (cm)

16,7 ± 8,60

31,1 ± 26,31

10,0 ± 5,49

35,0 ± 17,32

90,6 ± 54,67

12,8 ± 6,53

22,9 ± 14,64

49,6 ± 45,87

9,8 ± 5,25

16,7 ± 7,72
16,2 ± 9,70

20,1 ± 14,07
26,6 ± 20,55

10,3 ± 5,76
10,5 ± 5,80

Tratamento-controle 2 (sem adubação)
Tratamento-controle 1 (NPK)
Cama de aviário
Esterco bovino
Composto de resíduos sólidos urbanos

Neste sentido em relação ao baixo efeito do esterco de bovino, Smith &Hadley
(1989) relatam que parte do nitrogênio presente em adubos orgânicos resiste à rápida
mineralização,

e

torna-se

disponível

somente

às

culturas

subsequentes.

Em
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contrapartida, a adubação química destaca-se entre os demais tratamentos devido pronta
disponibilidade de nutrientes, indispensáveis a produtividade da cultura. Santos et al.
(2001) avaliaram o efeito residual de composto orgânico e relatam que há uma relação
positiva sobre produção de alface, cultivada de 80 a 110 dias após a aplicação do
composto. Utilizando substrato comercial, o mesmo mostrou-se superior em relação ao
composto orgânico nas características número de folhas, comprimento da parte aérea,
massa seca da parte aérea, comprimento da raiz, exceto massa seca da raiz (MAIA,
2006).
Devido ao seu tempo de disposição dos minerais na solução do solo quando
comparados aos adubos orgânicos, levando em consideração que E. sativa é uma cultura
de ciclo curto, nota-se assim a diferença entre os tratamentos devido ao tempo de
mineralização dos adubos orgânicos. Se tratando de comprimento de raiz não houve
diferenças

significativas

entre

os tratamentos sendo

que se

notou um

bom

desenvolvimento radicular da cultura de um modo geral.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O composto de resíduos sólidos urbanos, cama de aviário proporciona plantas de
rúcula com maior número de folhas e biomassa verde;Entretanto, quando comparado aos
tratamentos-controle, a adubação química (NPK) favoreceu a umamaior biomassa média
de plantas e número médio de folhas.
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Resumo: Muitas são as práticas e técnicas empregadas atualmente para a obtenção de maior
produtividade de milho (Zea mays). O controle de doenças fúngicas é uma destas práticas, e a cada dia
vem recebendo mais atenção. Assim, foi instalado a campo um experimento em blocos ao acaso, em
esquema fatorial (4x3), quatro tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram: sem fungicida, Nativo®
-1
-1
(tebuconazol + trifloxistrobina; 150 + 75 g ha i.a), Shake® (epoxiconazol + piraclostrobina; 62,5 + 85 g ha
-1
i.a) e Priori Xtra® (azoxistrobina + ciproconazol; 60 + 24 g ha i.a). As doses utilizadas foram as
-1
-1
-1
recomendadas pelo fabricante: Nativo® 0,75 l ha , Shake® 1 l ha e Priori Xtra® 0,3 l ha . As aplicações
dos tratamentos foram realizadas em três épocas 1: uma aplicação em V8, 2: uma aplicação em V8 e outra
em V12 e 3: uma aplicação em V12. Foram avaliados os componentes de rendimento: número de grãos por
fileira, número de fileiras por espiga e massa de 1000 grãos, além de severidade da doença por escala
diagramática e porcentagem de grãos ardidos. Todas as avaliações foram correlacionadas com a
produtividade. A aplicação de fungicidas em diferentes épocas estádios de desenvolvimento não foi
significativo sobre a produtividade da cultura do milho. A utilização de uma aplicação em V8, ou uma em
V12, ou aplicações combinadas não demonstrou efeito sobre a evolução da severidade da doença. Em
casos em que o inoculo inicial é baixo, a resistência moderada do hibrido proporciona resistência suficiente
para não permitir a evolução da doença.
Palavras-Chave: Zea mays.Tratamento Fúngico. Severidade. Épocas de Aplicação.

1 INTRODUÇÃO
No Brasil, atualmente, a área cultivada com a cultura do milho está em torno de 6,9
milhões de hectares, sendo que o Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os
maiores produtores nacionais (CONAB, 2013). Para o ano de 2013 a Companhia Nacional
de Abastecimento (CONAB) tem a previsão de produção de grãos em torno de 78 milhões
de toneladas, na safra e safrinha, com produtividade média de 4.960 kg ha-1 (CONAB,
2013). Para o estado de Santa Catarina a estimativa é de 3,44 milhões de toneladas, com
produtividade média de 6.870 kg ha-1. A área cultivada com a cultura no estado ficará em
torno de 500 milhões de hectares, sendo que o sistema de plantio direto é o predominante
(CONAB, 2013).
Com o aumento das áreas de milho safrinha, mudanças nos sistemas de
plantio, adoção do sistema plantio direto, cultivos sucessivos e aumento de áreas
irrigadas, tem se verificado o aumento da incidência de doenças foliares (JULIATTI et al.,
2000). Assim, o comportamento produtivo da cultura tem sido afetado, principalmente em
áreas com históricos de incidência de doenças fúngicas e áreas plantadas com híbridos
susceptíveis. A cultura está susceptível a diversas doenças que atacam desde folhas,
colmos e espigas (JULIATTI et al., 2004), mas somente algumas chegam a apresentar
relevância por afetarem componentes envolvidos no rendimento do milho. Dentre as
principais doenças estão: mancha foliar de Phaeosphaeria (Phaeosphaeria maydis),
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ferrugens causadas por Puccinia sorghi, Puccinia polysora e Physopella zea e
cercosporiose causada por Cercospora zea maydis. Até o final da década de 80 eram
esporádicos os danos causados por agentes etiológicos, porém, com a entrada do milho
safrinha no sistema houve aumento significativo na importância destas doenças, sendo
dada atenção especial neste caso para as ferrugens que só sobrevivem em material vivo
(CULTIVAR, 2013). Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de fungicidas no
controle de doenças fúngicas, além dos efeitos de doenças sobre a produtividade da
cultura do milho na região sul do estado de Santa Catarina.
2 METODOLOGIA
O experimento foi conduzido durante a safra de 2013/2014, na área destinada ao
cultivo da cultura de milho do Instituto Federal Catarinense - Câmpus Santa Rosa do Sul,
no município de Santa Rosa do Sul, na região sul do estado de Santa Catarina. O
município está situado a 15 m de altitude, 29º 5’ 44 de latitude sul e 49º 48’ 48” de
longitude norte. O clima da região, segundo a caracterização de Koppen (1979) é do tipo
Cfa, subtropical úmido. A temperatura média anual é de 19,2°C, com precipitação média
anual de 1.600 mm e umidade relativa media em torno de 80%. O solo é caracterizado
como um Cambissolo Háplico, textura média.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em esquema
fatorial (4x3), com três repetições. Foram quatro tratamentos: sem fungicida, Nativo®
(tebuconazol + trifloxistrobina; 150 + 75 g ha-1 i.a), Shake® (epoxiconazol +
piraclostrobina; 62,5 + 85 g ha-1 i.a) e Priori Xtra® (azoxistrobina + ciproconazol; 60 + 24 g
ha-1 i.a). As doses utilizadas foram as recomendadas pelo fabricante: Nativo® 0,75 l ha-1,
Shake® a 1 l ha-1 e Priori Extra® 0,3 l ha-1. Foram três tratamentos relacionados a época e
frequência de aplicações: 1: uma aplicação em V8, 2: uma aplicação em V8 e outra em V12
e 3: uma aplicação em V12. A aplicação dos fungicidas foi realizada com pulverizador
costal com volume de calda ajustado para 200 l ha-1. A área experimental estava sendo
cultivada exclusivamente com milho a pelo menos três anos. A safra de 2013 foi a
primeira safra conduzida em sistema plantio direto. No inverno de 2013, foi realizada a
semeadura de aveia preta + nabo forrageiro. A dessecação da área foi realizada 30 dias
antes da semeadura utilizando 5 l.ha-1 de Glifosato®. A semeadura do milho híbrido
2B688 PowerCore foi realizada no dia 10 de outubro de 2013 na densidade de 70.000
sementes ha-1. O híbrido utilizado foi o 2B688 PowerCore, sendo ele moderadamente
resistente a cercosporiose, mancha de Phaeosphaeria e ferrugem comum, e susceptível a
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problemas de grão ardido. A adubação de base utilizada foi de 450 kg ha-1 da formulação
5-20-20 (NPK). Em cobertura foi aplicado 120 kg ha-1 de N na forma de nitrato de amônio,
no estádio de desenvolvimento V4.
A produtividade foi estimada por meio da colheita manual de 2 linhas centrais da
parcela por 2,5 metros de comprimento, totalizando 5 m2. A debulha dos grãos foi
realizada em máquina trilhadora estacionária. A umidade de colheita foi corrigida para 130
g kg-1. Além da produtividade foram avaliados o número de grãos por fileira, número de
fileiras por espiga e massa de 1.000 grãos. O dano causado pela doença foi avaliado pela
quantidade de grãos ardidos, sendo considerado como grão ardido todo aquele que
perdeu coloração por calor, umidade ou fermentação por fungos em mais de ¼ do seu
tamanho. A severidade de doença foi avaliada considerando-se três plantas por parcela,
sendo avaliada uma folha do terço inferior, uma do terço médio e uma do terço superior. A
severidade foi atribuída utilizando-se escala diagramática proposta por Brito et al. (2008),
onde as notas variam de 1 a 9, sendo 1= 0% de doença, 2= 1 % de área foliar lesionada,
3= 10%, 4=30%, 5=50%, 6=70%, 7=80%, 8=90% e 9=100% de área foliar lesionada.
Foram realizadas 7 avaliações, em intervalos de sete dias, a partir de 15 dias após a
primeira aplicação. Com estes dados foi estimada a porcentagem de área foliar afetada
pela doença. Os dados de precipitação e temperatura foram coletados através de estação
automática, DAVIS VANTAGE PRO2, localizada nas dependências do instituto Federal
Catarinense - Câmpus Santa Rosa do Sul, em Santa Rosa do Sul, no período de 04 de
outubro de 2013 até o dia 27 de Março de 2014.
Os resultados foram submetidos a análises estatísticas com a utilização do
programa SISVAR (FERREIRA, 2000). Os tratamentos foram submetidos ao teste de F e
as médias comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas avaliações realizadas dos 42 até os 130 dias após semeadura (D.A.S) não
observou-se efeito dos fungicidas em relação ao tratamento testemunha (Figura 1, 2, 3).
Este fato demonstra que não ocorreu resposta dos diferentes fungicidas sobre as
doenças. Nas avaliações realizadas nas plantas de milho, foram identificados sintomas
iniciais de Cercosporiose (Cercospora zea maydes). Percebe-se que a evolução da
doença ocorreu de forma lenta para todos os tratamentos, sendo que os primeiros
sintomas somente surgiram na testemunha a partir da segunda avaliação, e nos demais
tratamentos (V8, V8/V12 e V12) somente a partir da terceira avaliação. A porcentagem de
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área foliar afetada pela doença foi muito pequena, não sendo o suficiente para causar
danos significativos ao rendimento da cultura. No tratamento com Shake® (epoxiconazol
+ piraclostrobina) a porcentagem de área foliar afetada ficou da ordem de 1,0 a 1,1% (Fig.
1.A), não demonstrando diferença entre os tratamentos. Assim como no tratamento
anterior o com Nativo® (tebuconazol + trifloxistrobina) e o Priori Xtra® (azoxistrobina +
ciproconazol) não apresentaram diferença quanto a porcentagem de área foliar afetada
pela doença, sendo a área foliar afetada de 0,9 a 1,3% (Fig. 1.B) e de 1,0 a 1,4% (Fig.
1.C), respectivamente. A resistência genética apresentada pela cultivar foi o suficiente
para conter o surgimento dos sintomas e a evolução dos mesmos, sendo que este hibrido
apresentava resistência moderada a C. Zea maydes. Koshikumo (2007) trabalhando com
cultivares resistentes, moderadamente resistentes, moderadamente susceptíveis e
susceptíveis em diferentes anos, de 2002 a 2006, observou que a severidade da doença
varia de acordo com o ano, sendo que as condições climáticas e o nível de resistência do
material são os principais fatores que controlam a severidade da doença. Em anos com
baixa severidade em cultivares resistentes e moderadamente resistentes a porcentagem
de área foliar afetada foram da ordem de 0,61 e 1,14 % respectivamente, resultados
semelhantes aos encontrados neste trabalho (Fig. 1). O período de latência para o fungo
C. zea maydes em híbridos de resistência moderada é de 21 dias (CASELA; FERREIRA,
2003), mas a taxa de progresso da doença, ou seja, a velocidade com que o fungo cresce
e se reproduz aumentando sua severidade e seus danos, é variável de acordo com o
ambiente e principalmente a resistência do hospedeiro. Outro fato que explica a baixa
severidade da doença é a falta de inóculo inicial, sendo que a área utilizada na condução
do trabalho vem sendo cultivada a 3 anos consecutivos com a cultura do milho e neste
ano de 2014 foi o primeiro em que optou-se pelo sistema de plantio direto. O inóculo
inicial é apontado como um fator fundamental aos níveis de danos causados pela doença,
principalmente em áreas de plantio direto, onde os restos culturais servirão como meio
protetor e permitirão a formação de um inóculo para o próximo ciclo produtivo da cultura
do milho (JULIATTI et al., 2004). Desta forma, a recomendação da aplicação do fungicida
deverá ser em função do histórico da área, da cultivar utilizada, de acordo com seu nível
de resistência a doença, condições ambientais e aparecimento dos primeiros sintomas,
para assim reduzir a porcentagem de severidade da doença e manter o potencial
produtivo do híbrido. Aos 123 dias, na sexta avaliação, as folhas basais já estavam em
processo de senescência, com isso, apresentando sintomas semelhantes aos de
doenças, interferindo na diagnose das mesmas. Desta forma, notou-se que através do
nível de severidade e o estádio em que a planta se encontrava, não teria mais efeito da
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doença sobre o potencial de rendimento de grãos. Segundo Koshikumo (2007) o período
limite para que ocorra efeito dos danos da doença sobre a produtividade é de 120 dias
após a semeadura, período este que corresponde ao intervalo entre a sexta e sétima
avaliação deste trabalho.
Figura 1 – Evolução da área foliar afetada (%) por sintomas de doenças sobre efeito da
aplicação de fungicidas em diferentes estádios vegetativos da cultura do milho em Santa
Rosa do Sul/SC, 2014.
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Condições ambientais como já foi citado anteriormente, são fundamentais no
estabelecimento e desenvolvimento da doença. Durante o ciclo da cultura percebe-se que
as precipitações mostraram-se irregulares e as temperaturas médias bastante elevadas
(Fig.2).

As condições ideias para o desenvolvimento do fungo são períodos de alta

umidade, presença de orvalho, mas sem formação de água livre na superfície, e
temperatura entre 22 e 30ºC (BRUNELLI, 2004). Após um período de alta umidade o
fungo produz conídios que são disseminados pelo vento, e podem infectar novas plantas,
sendo as folhas inferiores as primeiras a serem infectadas. Pelo fato das condições
ambientais apresentar-se desfavoráveis, não foi visto evolução dos danos e sintomas. Em
decorrência disto percebeu-se que durante o período das avaliações as folhas inferiores
foram as primeiras a exibir pequenas pontuações arredondas e com halos externos mais
claros. Mesmo a faixa de temperatura estando dentro da faixa ideal para o
desenvolvimento do fungo, cabe ressaltar que durante o período de avaliação as chuvas
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foram muito irregulares e a temperatura apresentou picos extremos, o que teve efeito
direto sobre o desenvolvimento do fungo.
Figura 2 – Dados de precipitação acumulada e temperatura média por semana, em Santa
Rosa do Sul - SC, no período de 04/10/2013 a 27/03/2014.
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Fonte: Davis Vantage Pro2, 2014.

A aplicação de fungicidas não teve efeito sobre os componentes de rendimento da
cultura do milho, ou seja, nenhum dos tratamentos (epoxiconazol + piraclostrobina;
tebuconazol + trifloxistrobina; azoxistrobina + ciproconazol) teve efeito sobre o número de
grãos por linha, linhas por espiga e peso de mil grãos (Tab. 1). Este efeito explica-se pelo
fato de que não se observou incidência de doença de forma severa sobre as plantas e
assim não foi possível verificar o efeito dos fungicidas sobre estes componentes. Calgaro
et al. (2010) trabalhando com fungicidas aplicados em épocas semelhantes a deste
trabalho (V8 e Pré-florescimento) verificaram que o uso de fungicidas foi eficiente em
diminuir a severidade da doença, resultando no incremento do peso de mil grão quando
se comparado ao tratamento controle. Mas este efeito teve relação direta com a
diminuição da severidade da doença, através da área abaixo da curva de progresso da
doença, sendo que tebuconazol + trifloxistrobina e azoxistrobina + ciproconazol foram os
mais eficientes em diminuir a severidade da doenças e consequentemente foram os que
tiveram maior peso de mil grãos (CALGARO et al, 2010). Outro fato observado é que
tratamentos onde se fez uso de duas aplicações (V8 e pré-florescimento) os resultados
tanto de produtividade quanto de peso de mil grãos foram superiores aqueles onde se fez
apenas uma aplicação ou testemunha, resultados este que concordam com os obtidos por
(JULIATTI, 2000; DENTI; REIS, 2003; BRITO et al., 2008). Portanto, em condições de
infecção da lavoura pela doença, a aplicação de fungicidas, e principalmente a utilização
563

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

de aplicações combinadas é fundamental para a manutenção da capacidade produtivo da
cultura.
Tabela 1 – Médias de linhas por espiga, grãos por linha, e massa de mil grãos
influenciados por aplicação de fungicidas em diferentes estádios vegetativos da cultura do
milho.
Tratamentos

Linhas por
espiga

Grãos por
linhas

Massa de 1000
grãos
g

Fungicida
Nativo® (tebuconazol + trifloxistrobina)
Shake® (epoxiconazol + piraclostrobina)
Priori Xtra® (azoxistrobina + ciproconazol)
Valor F
C.V. (%)

19,2
19,4
19,3
0,4 ns
2,6

29,5
30,8
30,1
2,0 ns
5,5

267,7
265,4
273,8
0,6 ns
7,2

19,3
19,4
19,1
19,4
0,9 ns
2,6
ns: Não significativo.

30,4
30,1
29,4
30,5
0,9 ns
5,5

262,8
274,8
269,2
269,2
0,6 ns
7,2

Aplicações
Controle
V8
V12
V8 + V12
Valor F
C.V. (%)

A aplicação de fungicidas em diferentes épocas de desenvolvimento da cultura do
milho não causou efeito significativo sobre a produtividade da cultura (Tab. 2). Os
diferentes tratamentos apresentaram produtividade um pouco acima da média do estado
de Santa Catarina, a qual é de 7.385 kg (CONAB, 2013). A baixa incidência e evolução da
doença proporcionou bom desempenho do hibrido, sendo que o mesmo possui
resistência moderada a doença, e isto, por si só, foi o suficiente para que a doença não
interferisse no seu potencial produtivo. Julliat et al. (2004) verificaram que híbridos de
maior resistência genética obtiveram melhores resultados de produtividade quando
comparados com aqueles de baixa resistência genética a C. zea maydes, neste trabalho a
severidade da doença foi alta e aplicação dos fungicidas causou efeito significativo. Já
Duarte et al. (2009) trabalhando com diferentes fungicidas, dentre eles os utilizados neste
trabalho, não verificou efeito significativo dos tratamentos sobre a produtividade, mas
-1

percebeu que a utilização de duas aplicações proporcionou incremento de 470 kg.ha ,
principalmente no tratamento Ciproconazole + Azoxystrobin (Priori Xtra®).
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Tabela 2 – Médias de produtividade influenciada por aplicação de fungicidas em
diferentes estádios vegetativos da cultura do milho.
Tratamentos
Fungicida
Nativo® (tebuconazol + trifloxistrobina)
Shake® (epoxiconazol + piraclostrobina)
Priori Xtra® (azoxistrobina + ciproconazol)
Valor F
C.V. (%)
Aplicações
Controle
V8
V12
V8 + V12
Valor F
C.V. (%)
ns: Não significativo

Produtividade
-1
kg ha
7513,8
8442,5
8033
1,1 ns
19,6

7666,2
8810,2
7556,1
7953,3
1,2 ns
19,6

A porcentagem de grãos ardidos não foi influenciada pela aplicação de fungicidas e
nem pelas épocas de aplicação (Tab. 3). O tratamento controle apresentou maior
porcentagem de grão ardido, mas estatisticamente não diferiu dos demais tratamentos.
Mendes et al (2012) citem que a incidência de grãos ardidos e a produtividade não
possuem correlação, o que evidencia que a perda oriundas dos danos por grão ardido
não são de caráter quantitativo.
A presença de grãos ardidos, mesmo em pequena quantia afeta principalmente a
qualidade do grão, sendo que muitos fungos estão relacionados com o desenvolvimento
de micotoxinas e estas afetam a saúde daqueles que as consomem (ZAMBOLIM et al.,
2000). Os fungos causadores do complexo de grão ardido atuam de forma deletéria na
qualidade do grão, e são aceitos valores de no máximo 2% para grãos destinados a
exportação e de 6% para grãos destinados a comercialização em mercado interno
(Mendes et al., 2012).
Já Zambolim et al. (2000) levantam uma teoria mais aceita, na qual afirmam que a
incidência de grãos ardidos tem correlação com a produtividade de grãos, pois a infecção
por fungos resulta na paralisação do processo de enchimento de grãos, o que reduz o
peso da espiga e consequentemente na produtividade.
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Tabela 3 – Médias de porcentagem de grãos ardido em função da aplicação de fungicidas
em diferentes estádios vegetativos da cultura do milho.
Tratamentos

Grão ardido
%

Fungicida
Nativo® (tebuconazol + trifloxistrobina)

1,9

Shake® (epoxiconazol + piraclostrobina)

1,9

Priori Xtra® (azoxistrobina + ciproconazol)

1,8

Valor F

0,1 ns

C.V. (%)

46,7

Aplicações
Controle
V8
V12

2,3
1,6
1,8

V8 + V12

1,8

Valor F

1,3 ns

C.V. (%)

46,7
ns: não significativo

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. A aplicação de fungicidas em diferentes épocas estádios de desenvolvimento
não influencia na a produtividade da cultura do milho;
2. A utilização de uma aplicação de fungicida em V8, ou uma em V12, ou
aplicações combinadas não influi sobre a evolução da severidade da doença;
3. Em casos de inóculo inicial baixo, a resistência moderada do híbrido é
suficiente para não permitir a evolução da doença.
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Resumo: Os danos foliares causados por diferentes agentes proporcionam grande prejuízo para a
produção. Entre eles estão às doenças, pragas e eventos climáticos. Utilizando diferentes níveis de injúria
foliar foi possível estabelecer uma relação entre os danos e a produção. O que demonstrou que a
diminuição na área foliar da mandioca decresce linearmente a produtividade e que não existem percentuais
mínimos aceitáveis. É preciso manter um monitoramento constante da lavoura e um plano de ação que
indique claramente o nível máximo aceitável de pragas e as formas de controle a serem utilizadas, sempre
objetivando o melhor controle com o menor custo.
Palavras-Chave: Manihot esculenta. Produtividade. Danos.

1 INTRODUÇÃO
A mandioca (Manihot esculenta) exerce um papel significativo na alimentação
humana, principalmente nos países subdesenvolvidos. O seu cultivo não exige solos
muito férteis, e é possível se produzir com baixo custo e tecnologia.
A mandioca tem inúmeras vantagens em relação a outras culturas, tais
como: facilidade de propagação, tolerância à seca, rendimentos
satisfatórios em solos de baixa fertilidade, nos quais e geralmente
cultivada, baixa exigência em insumos modernos, que normalmente
encarecem os sistemas de produção de outras culturas, resistência ou
tolerância a pragas e doenças, alto teor de amido nas raízes e de proteína
nas folhas e possibilidades de mecanização do plantio à colheita e de
consorciação com outras culturas (SOUZA et al., 2003).

A cultura da mandioca possui uma grande influência econômica para o sul de
Santa Catarina, proporcionando trabalho e renda principalmente para os pequenos
produtores rurais. Ela é uma excelente fonte de alimentação humana e animal, podendo
ser transformada em farinha ou fécula, ou ainda ser comida na forma in natura, sendo
está última a mandioca mansa, conhecida como aipim, que foi à base deste estudo.
Entretanto as pesquisas nessa área priorizam os cultivares destinados a indústria,
desconsiderando aqueles de mesa. O aipim é um tubérculo rico em amido, que pode vir a
ser uma opção nutricional interessante, em substituição a outros alimentos energéticos.
Os danos foliares causados por diferentes agentes proporcionam grande prejuízo
para a produção. Entre eles estão às doenças, pragas e eventos climáticos. Estabelecer
relação entre o nível de dano e o seu efeito sobre a produção, pode ajudar a definir o
método de controle a ser utilizado. Diante do dano real será possível estimar a perda na
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produção ou o momento de investir em controle (BERGAMIN et. al., 1995). Para isso é
preciso determinar quais os percentuais de dano que são realmente expressivos, que
justifiquem a intervenção, além do momento exato do início do controle e se este é
economicamente viável.
Além de compreender os problemas que causam o dano na lavoura, é preciso
conhecer o agravo que ele pode causar, pois existem danos que não podem ser
corrigidos, como é o caso dos causados por eventos climáticos, de onde advém não a
necessidade de correção, mas a correta estimativa de perda, que tem efeito direto nos
custos de produção e ainda pode afetar a cadeia produtiva, diminuindo a matéria prima
para a indústria de farinha, por exemplo. Diante desta realidade a indústria poderá
recorrer a outras fontes produtivas de matéria prima, e ou buscar soluções alternativas
para manter o seu sistema de produção.
2 METODOLOGIA
O experimento foi implantado em área do Instituto Federal Catarinense – Campus
Santa Rosa do Sul (Latitute: 29°05' 47” S. Longitute: 49°48' 50” W e altitude: 11,0 m). O
clima da região é tipo Cfa subtropical úmido com verões quentes, conforme classificação
de Köppen (MORENO, 1961), o plantio foi realizado no dia 27 de setembro de 2013, com
delineamento inteiramente ao acaso, por se tratar de uma área homogênea e do uso de
apenas uma variedade de mandioca, com cinco plantas por tratamento e cinco repetições.
A cultura do aipim, também conhecida como mandioca mansa ou de mesa foi
plantada usando manivas-sementes obtidas junto à coleção de cultivares da safra
2012/2013. A área de solo para cultivo foi preparada com arado e gradagem, e não foram
feitas adubações, apenas três capinas, duas manuais e uma química.
A produção foi avaliada através de diferentes níveis de injúria (Fig. 1), feitos a cada
10 a 12 dias, período que as folhas alcançam seu tamanho final (SOUZA et al., 2003., p.
144), a partir do quinto mês após o plantio, quando a planta começa a translocar os
carboidratos para as raízes. As injúrias foram feitas com a utilização de vazadores (Fig. 1)
para perfurar as folhas, em números necessários proporcionais aos seguintes percentuais
(0% ,25% ,50% ,75%).
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Figura 1 – Injúrias Foliares (Esquerda) e vazador (Direita).

Os parâmetros avaliados foram a produção total de raízes tuberosas, o
comprimento e o diâmetro das raízes. Eles foram estabelecidos por se tratar de mandioca
mansa, que tem a sua venda in natura. As raízes comerciais não podem ter menos de
15cm de comprimento e nem diâmetro médio pequeno, o que inviabiliza a venda.
Os resultados obtidos foram avaliados usando a análise de variância e o teste F e
analisados através de regressão, usando o programa estatístico Sisvar (FERREIRA,
2006).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os danos foliares causados pelas injúrias diminuíram linearmente a produção,
contrariando as expectativas que a redução só iria ocorrer com danos foliares acima de
20% (Fig. 2). A diminuição na produtividade decorre da redução da área foliar da planta,
que mesmo a recompondo não consegue repor a tempo a produtividade. Visualmente a
planta aparentou ter se recuperado dos danos emitindo mais folhas, entretanto essa
recomposição não se refletiu na produção. Os carboidratos que seriam translocados para
as raízes foram relocados para tentar recompor a área foliar. O processo de tuberização
inicia-se somente após o pleno desenvolvimento da parte aérea com o crescimento lateral
e vertical das raízes tuberosas (CASTRO et. al., 2008). Com as análises não foi possível
constatar se houve aumento no ciclo de desenvolvimento da planta, pois a colheita é
realizada antes de se completar um ciclo total.
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Figura 2 – Produtividade de raízes de mandioca em relação aos diferentes níveis
de injúrias foliares, linha de tendência linear e sua respectiva equação, obtidas
na safra de 2013/2014 em Santa Rosa do Sul-SC.
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O mesmo efeito observado na produção é visto na quantidade de raízes maiores
de 15cm e na diminuição dos diâmetros destas. A redução na translocação de amido
retarda o desenvolvimento e crescimento das raízes (Tab. 1), reduzindo significativamente
o número de raízes comerciais.
Tabela 1 – Efeito de diferentes níveis de injúrias foliares sobre a produção de mandioca.
Danos foliares %

0
25
50
75
Efeito
C.V. (%)

Produção
t/ha

Raízes>15cm

Raízes<15cm

Diâmetro
médio

18,76
7,32
6,46
4,20
L**

5,2
4,0
3,8
2,0
L*

4,8
2,8
3,4
4,0
ns

3,7
3,1
3,0
2,8
L*

68.04

58.42

54.60

17.15

Legenda: ns – não significativo; * significativo a 5% por regressão linear; ** significativo a 1% por regressão linear.

A análise não demonstrou significância para raízes menores de 15cm, o que não é
relevante, tendo em vista que estas não têm valor comercial para serem vendidas in
natura.
Com bases nos dados obtidos e analisados com o programa estatístico Sisvar
através de uma regressão linear foi determinada uma equação (1) para estimar a redução
da produtividade de mandioca em virtude dos danos foliares observados:
Y = -0,178 X + 15,868

(1)

Em que: Y é a produção estimada em toneladas por hectare e X é a porcentagem de dano foliar.
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Diante de um dano na lavoura é preciso determinar o percentual que ele atingiu da
área foliar, com esse dado é possível estimar a redução potencial na produção, o que
pode ser um recurso útil para o produtor no manejo integrado de pragas ou para a
indústria na hora de estabelecer o cronograma de produção.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cultura da mandioca possui um grande valor social e econômico para a região sul
de Santa Catarina, entretanto não vem recebendo a devida atenção necessária. Os
produtores na sua grande maioria não acreditam que pequenos danos causados por
pragas podem influenciar na produtividade da sua lavoura. Porém como foi visto neste
trabalho, o mínimo de dano na área foliar pode representar grandes perdas na produção.
É primordial que se tenha consciência que a lavoura deve ser constantemente monitorada
e que se estabeleça um plano de ação que indique claramente o nível máximo aceitável
de pragas e as formas de controle a serem utilizadas, sempre objetivando o melhor
controle com o menor custo.
AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal Catarinense pela disponibilidade da área para instalação do
experimento, bem com os recursos e materiais necessários e a bolsa de iniciação
científica.
REFERÊNCIAS
BERGAMIN, A.F., et. al., Manual de Fitopatologia. Ed. Ceres. São Paulo, 1995.
CAMARGO, A.P.; SENTELHAS, P.C. Avaliação do desempenho de diferentes
métodos de estimativa da evapotranspiração potencial no Estado de São Paulo,
Brasil. Revista Brasileira de Agrometeorologia, v.5, n.1. 1997.
FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Ciência e
Agrotecnologia (UFLA). 2006, v. 35, n.6, p. 1039-1042, 2011.
MORENO, J.A. Clima do Rio Grande do Sul. Secretaria da Agricultura, Porto Alegre,
46p.,1961.
SOUZA, L. S., et. al., Aspectos Socioeconômicos e Agronômicos da Mandioca. Ed
Embrapa. Cruz das Almas, 2006.

572

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

QUALIDADE E PRODUÇÃO DE ARROZ EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE
FUNGICIDAS E ADUBAÇÃO NITROGENADA
José Ricken Neto1; Andrei de Souza da Silva1; Felipe Evaldt da Silveira1; Vanderson
Modolon Duart1; Marcelo Turati Tramontin²; Fernando José Garbuio3
1

Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul/Acadêmico do Curso de Eng.
Agronômica/josericken@hotmail.com
2
Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul/ Técnico em Agropecuária
3
Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul/ Professor do Curso de Eng. Agronômica /
garbuio@ifc-sombrio.edu.br
Resumo: A eficiência na utilização dos meios de produção tem aumentado a produtividade da cultura do
arroz. Contudo, a ocorrência de doenças e manejo nutricional têm interferido significativamente na
produtividade e sustentabilidade da lavoura arrozeira As exigências das culturas pelo nitrogênio são
diferenciadas, tanto no que se refere às quantidades, quanto à época de aplicação, sendo que este
nutriente pode ser perdido por lixiviação, e volatilização. Conduziu-se este estudo com o objetivo de avaliar
o efeito do controle químico de doenças na cultura do arroz irrigado sob diferentes níveis de adubação
nitrogenada. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, em esquema fatorial 6 x 4, com
3 repetições. Os tratamentos com fungicidas consistiram na aplicação de três formulações: (T1)
Testemunha; (T2) Fusão 2x, 725 mL ha-1; (T3) Epoxiconazole 125 g ha-1 (Brio 2x); (T4) Epoxiconazole 125
g ha-1 (Brio 3x); (T5) Triciclazol (Bim), 300 g ha-1 + Tebuconazol (Alterne), 750 mL ha-1) 2x; (T6) Triciclazol
(Bim), 300 g ha-1 + Tebuconazol (Alterne), 750 mL ha-1) 3x. Os tratamentos constituíram de quatro doses
-1
de nitrogênio (50, 100, 150 e 200 kg ha de N), sob a forma de ureia aplicado em cobertura, antes da
entrada da água na quadra. O aumento das doses de nitrogênio provocou maior severidade de brusone e
diminuiu severamente a produtividade. A eficácia do controle químico de doenças no arroz foi maior quando
se fez a mistura de princípios ativos. O controle químico pode ser considerado estratégia essencial de
manejo na cultura do arroz irrigado, por reduzir perdas de rendimento.
Palavras-Chave: Oryza sativa. Semeadura em solo seco. Brusone.

1 INTRODUÇÃO
A região sul catarinense tem como principal atividade econômica a produção
agrícola, destacando a rizicultura dentre as outras culturas cultivadas. A importância do
arroz é representada pela possibilidade do seu cultivo tanto em pequenas, como em
médias e grandes áreas, gerando empregos para cerca de 37,2 mil trabalhadores
(SOSBAI, 2007). No estado de Santa Catarina a área cultivada com arroz gira em torno
de 150 mil hectares, e o sistema de cultivo mais utilizado é o pré-germinado, mantendo as
áreas alagadas durante grande parte do ano. Porém, com o avanço da tecnologia, o
sistema de semeadura em solo seco, muito utilizado no estado do Rio Grande do Sul,
vem sendo adotado pelos produtores catarinenses.
A eficiência na utilização dos meios de produção tem aumentado a produtividade
das cultivares. Contudo, a ocorrência de doenças e manejo nutricional da cultura do arroz,
interferem significativamente na produtividade e sustentabilidade da lavoura arrozeira
(PINTO et al., 2013). Conforme Balardin e Borin (2001), as doenças fúngicas são
responsáveis por perdas que variam de 20 a 50% da produção. Na Região Sul do Brasil,
o arroz irrigado é atacado por diversas doenças, entre elas estão a podridão do colmo
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(Sclerotiun oryzae), a mancha parda (Bipolaris oryzae), a escaldadura (Gerlachia oryzae)
e ressalta-se como principal, a brusone (Pyricularia grisea), pois em anos de ataques
epidêmicos, pode reduzir em até 100% da produção (IRGA, 2007 ).
A cultura do arroz, assim como a maioria das culturas, tem o Nitrogênio (N) como o
nutriente mais absorvido. O N é componente da clorofila, agindo na fisiologia das plantas,
ocasionando aumento da produtividade. No entanto, para obter respostas positivas
quanto à aplicação de nitrogênio, deve-se levar em consideração práticas de manejo
apropriadas e o uso de cultivares mais eficientes na sua absorção e utilização. A
aplicação de doses elevadas de N para aumentar a produtividade, pode provocar alto
desenvolvimento vegetativo, no qual a planta ultrapassa sua curva de crescimento normal
em um curto espaço de tempo, causando acamamento de plantas, e maior suscetibilidade
da planta ao ataque de brusone (MEIRA et. al, 2005).
Muitos autores consideram o controle químico como um método eficaz para
minimizar a incidência e proliferação de doenças, como também aumentar o rendimento
do arroz. Sendo assim, o controle da brusone é realizado basicamente pelo uso de
fungicidas. A aplicação de fungicidas pode ser no tratamento de sementes, visando o
controle da doença nas folhas (LOBO, 2008), e via pulverização foliar para controle nas
folhas e panículas (DARIO et al.,2005). Segundo Celmer et al., (2007) e Dallagnhol et al.,
(2006), a escolha do ingrediente ativo junto à época e número de aplicações adequadas,
bem como adubação equilibrada reflete diretamente no controle destas epidemias. Diante
disso, o trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do controle químico de doenças na
cultura do arroz irrigado sob diferentes níveis de adubação nitrogenada.
2 METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na área experimental de arroz irrigado do Instituto
Federal de Santa Catarina - Câmpus Santa Rosa do Sul, durante a safra 2013/2014. A
cultura do arroz foi implantada em sistema de semeadura direta. A área foi dessecada 30
dias antes da semeadura, sendo que a cobertura do solo era a restava da safra anterior, a
qual foi incorporada com enxada rotativa logo após a colheita. Durante o período da entre
safra do arroz, foi realizada a drenagem superficial da área.
A cultivar de arroz utilizada foi o híbrido INOV CL(R), da empresa RiceTec, cujas
características são de ciclo precoce, bom nível de resistência a brusone e manchas
foliares. Realizou-se a semeadura no dia 26 de Outubro de 2013. A densidade de
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sementes utilizada foi de 45 kg ha-1, semeado em linhas espaçadas 0,17 m uma das
outras. A adubação de base foi de 300 kg ha-1 da formula 8-28-16.
O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, em esquema fatorial
6 (fungicidas) x 4 (níveis de adubação nitrogenada em cobertura), com 3 repetições. O
tratamento com fungicidas consistiu na aplicação de três formulações: (T1) Testemunha;
(T2) Fusão 725 mL ha-1 - 2 x: emborrachamento e florescimento; (T3) Epoxiconazole 125
g ha-1 Brio - 2 x: diferenciação e emborrachamento; (T4) Epoxiconazole 125 g ha-1 Brio - 3
x: diferenciação, emborrachamento e florescimento; (T5) Triciclazol (Bim), 300 g ha-1 +
Tebuconazol (Alterne), 750 mL ha-1 - 2 x: diferenciação e emborrachamento; (T6)
Triciclazol (Bim), 300 g ha-1 + Tebuconazol (Alterne), 750 mL ha-1 - 3 x: diferenciação
emborrachamento e florescimento; O tratamento com adubação nitrogenada de cobertura
consistiu em 4 níveis: 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de N, na forma de Ureia. A adubação
nitrogenada de cobertura foi realizada em aplicação única e antes da entrada de água na
área. Cada parcela tinha as dimensões de 4 x 5 m, sendo que a área útil para as
avaliações foi de 6 m2.
A avaliação da produtividade foi feita por meio de colheita manual de uma área útil
de 6 m2 por parcela, trilhada mecanicamente em máquina trilhadora estacionaria,
determinada a produção por parcela, corrigido a umidade para 130 g kg-1 e calculada a
produtividade.
Os dados foram submetidos a análise de variância, sendo que as médias do
tratamento com fungicida foram comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05). As doses de
nitrogênio foram avaliadas por regressão polinomial. Para estas análises foi utilizado o
programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2006).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve interação significativa entre os tratamentos com fungicida e adubação
nitrogenada. A produtividade da cultura variou em função da aplicação de diferentes
doses de Nitrogênio (Fig. 1). O tratamento que obteve maior produção, foi a dose de 50
kg ha-1, atingindo produção média de 6500 kg ha-1, não ficando muito distante das doses
recomendadas para cultivares menos exigentes em fertilidade nos Estados do Rio Grande
do Sul e Santa Catarina, as quais giram em torno de 70 a 90 kg ha-1 para produção de 6
a 9 toneladas de arroz por hectare (SBCS, 2004). Já nos tratamentos com 100, 150 e 200
kg ha-1 de N, a produtividade diminuiu bastante quando comparadas com o tratamento
com 50 kg de N por hectare, fator que pode estar relacionado com a maior suscetibilidade
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do arroz ao ataque de doenças quando se faz o uso de altas doses de adubação
nitrogenada.
Figura 1 – Média de produtividade de arroz irrigado, em função da aplicação de diferentes
doses de N.

Para Hernandes et al. (2010) o fato dos tratamentos com altas doses de N não
refletir em aumento da produtividade, esta ligado ao sombreamento, pois altas doses de N
estimulam o perfilhamento e a formação do novas folhas, isso causa competição entre as
plantas, propicia um microclima favorável ao aparecimento de doenças e acaba
diminuindo a produtividade. A menor produção dos tratamentos com as altas doses de N,
também pode estar relacionado ao fato do nitrogênio ser facilmente perdido por lixiviação
e desnitrificação. A ureia precisa ser transformada a nitrato para que possa ser absorvida
pelas plantas de arroz, e após a entrada da água na quadra esse processo é acelerado,
sendo o nitrato perdido por desnitrificação. Porém não foi observado acamamento em
nenhum dos tratamentos.
Nos tratamentos onde se realizou o controle químico, houve incremento da
produtividade quando comparados com o tratamento testemunha, onde houve diminuição
da produtividade devido ao ataque de doença (Fig. 2).
O aumento na produtividade, resultado da aplicação do fungicida, vai ao encontro
com os resultados encontrados por Marzari et al. (2007), onde observaram que a
aplicação de fungicida aumentou a produtividade do arroz irrigado, independentemente
das doses de Nitrogênio aplicadas. No tratamento T6 onde se efetuou a mistura de
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produtos se observou acréscimo de produtividade de cerca de 22% em relação a
testemunha, na qual a cultura sofreu mais com o ataque de doenças que resultaram na
diminuição da área fotossintética da folha, causando prejuízos na faze de enchimento de
grãos. Os tratamentos que obtiveram maior produtividade foram o T5 e T6 nos quais foi
realizado a mistura de produtos, isso demonstra que o controle de doenças é mais
eficiente quando se faz a mistura de princípios ativos, quando comparados a apenas um
principio ativo sozinho. A mistura pode diminuir a pressão de seleção, diminuindo o risco
de aparecimento de isolados resistentes (SCHEUERMANN e EBERHARDT, 2010).
Figura 2 – Médias de produtividade de arroz irrigado, em função da aplicação de
diferentes formulações de fungicidas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aumento das doses de nitrogênio provoca maior severidade de brusone e diminui
severamente a produtividade. A eficácia do controle químico de doenças no arroz é maior
quando se faz a mistura de princípios ativos. O controle químico pode ser considerado
estratégia essencial de manejo na cultura do arroz irrigado, por proporcionar incremento
de rendimento, principalmente em áreas em que a pressão de doenças é elevada.
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Resumo: A utilização de fungicidas na cultura do arroz irrigado vem aumentando nos últimos anos, em
decorrência de doenças fungicas, as quais são limitantes na produção. Assim o controle químico é
considerado um método eficaz para minimizar a incidência e severidade de doenças. O trabalho teve como
objetivo avaliar a severidade de doenças e produtividade do arroz em decorrência da aplicação de
-1
-1)
fungicidas. Utilizou-se sete tratamentos, T1 Triciclazol(266,6 g.ha )+Tebuconazol(666,6 ml. ha
-1
-1
-1)
+Azoxistrobina(266,6 ml.ha )+, T2 Triciclazol(266,6 g.ha )+Tebuconazol(666,6 ml. ha , T3Triciclazol(250g.
-1
-1
-1
ha ) +Trifloxistrobinae Tebuconazol(0,5 L. ha ), T4 Trifloxistrobina e Tebuconazol (1,0 l. ha ),, T5
-1
-¹
Protioconazol e Trifloxistrobina(0,5 L. ha ), T6 Triciclazol (250g. ha )+Epoxiconazol e Cresoxim metílico(750
-1
ml. ha ), em dose único e T7 Testemunha. Avaliou-se a severidade das doenças brusone de pescoço,
brusone da folha, mancha parda, mancha estreita, mancha das glumas, escaldadura e falso carvão, aos 5,
12, 19 e 26 dias após a aplicação, além da produtividade de cada tratamento. O T3 apresentou melhor
eficiência no controle da brusone de pescoço. O T2 mostrou melhor resultado para o controle da mancha
estreita, e juntamente com o T1, foram eficientes no controle da mancha das glumas. O T2 e o T3
apresentaram menor severidade de doenças e maior produtividade comparado ao T7, porém não diferiram
estatisticamente entre si.
Palavras-Chave: Oryza sativa. Fungicida. Severidade. Doenças. Produtividade.

1 INTRODUÇÃO
A cultura do arroz (Oryza sativa) é uma das mais importantes do mundo, sendo
considerada base alimentar de mais de três bilhões de pessoas. No Brasil, destaca-se
como principal cultura produzida, concentrando sua maior área de cultivo e produção no
Sul do país. No entanto, a cultura enfrenta certas dificuldades que limitam o seu potencial
produtivo. As doenças fungicas são responsáveis por perdas que variam de 20 a 50% da
produção (BALARDIN; BORRIN, 2001).
A ocorrência de doenças é resultante de um processo dinâmico de interação entre
três fatores: hospedeiro, patógeno e ambiente, tendo os dois primeiros íntima relação com
o último. Modificando-se um ou mais destes fatores para condições favoráveis à planta,
reduzem-se os danos provocados pelas doenças (NUNES; RIBEIRO; TERRES, 2004).
Na região Sul do Brasil, dentre as doenças que mais atacam a cultura, destaca-se
a brusone (Pyricularia oryzae), cujos danos podem comprometer até 100% da produção
da lavoura em anos com ataque epidêmicos (SOSBAI, 2007). Além desta, outras doenças
também apresentam danos significativos à cultura, tais como, mancha parda (Bipolaris
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oryzae), mancha estreita (Cercospora janseana), escaldadura (Microdochium oryzae),
queima das bainhas (Rhizoctonia oryzae) e mancha das glumas (Stagonospora nodorum).
O controle químico é considerado um método eficaz para minimizar a incidência e
proliferação de doenças, como também aumentar o ganho no rendimento do arroz. O uso
de fungicidas é considerado um método complementar, principalmente em lavouras com
histórico de danos frequentes e em anos com condições climáticas muito favoráveis ao
aparecimento de doenças (SOSBAI, 2007).
Segundo Celmer et al., (2007) e Dallagnhol et al., (2006), a escolha do ingrediente
ativo junto à época e número de aplicações adequadas reflete diretamente no controle
destas epidemias. Diante disto, o trabalho teve como objetivo avaliar a severidade de
doenças e produtividade do arroz em decorrência da aplicação de diferentes tipos de
fungicidas.
2 METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na Fazenda Revoredo, município de Tubarão/SC, na
safra de 2013/2014. A cultivar de arroz empregado foi o Puitá INTA CL, semeado no dia 6
de novembro de 2013, com densidade de semeadura de 120 kg.ha-¹. A instalação e
condução da cultura seguiram as recomendações técnicas para a cultura do arroz irrigado
no Sul do Brasil.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com sete
tratamentos e com três repetições. A dimensão de cada parcela foi de 4x10m, totalizando
40 m².
A área para a instalação do ensaio foi estabelecida de acordo com a uniformidade
do local, onde as plantas encontravam-se no mesmo estádio de desenvolvimento. Os
tratamentos foram compostos por diferentes combinações de fungicidas comerciais para
controle de doenças (Tab. 1).
Tabela 1 – Tratamentos e doses dos produtos aplicados no experimento.
-

Tratamentos
T1 - Trio Dinâmico
T2 - Duo Dinâmico
T3 - Bim + Nativo
T4 – Nativo

Doses (i.a.ha ¹)
Bim: 266,6 g ; Alterne: 666,6 ml ; Priori: 266,6 ml
Bim: 266,6 g ; Alterne: 666,6 ml
Bim: 250g ; Nativo: 0,5 l
Nativo: 1 L

T5 - Bayer X
T6 - Bim + Brio
T7 - Testemunha

Bayer X: 0,5 l
Bim: 250g ; Brio: 750 ml
---
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Os tratamentos foram aplicados no dia 24 de Janeiro de 2014. As plantas
encontravam-se em estadio R2 (emborrachamento) antes da emissão da panícula. Foi
utilizado pulverizador costal propelido a CO2 com uma barra com seis pontas de
pulverização espaçadas 0,50 m, e volume ajustado para 125 l. ha-¹.
As avaliações seguiram no intervalo de 5, 12, 19 e 26 dias após aplicação (DAA),
sendo elas realizadas nos dias 29/01/2014, 05, 12 e 19/02/2014 respectivamente, com o
objetivo de perceber a máxima residualidade dos tratamentos. Os parâmetros
considerados para avaliação dos tratamentos foram severidade da doença e
produtividade.
Com relação à severidade foram atribuídos pontos para a incidência da doença no
tratamento, 0 = inexistente, 5 = baixa, 10 = media e 15 = alta. As doenças avaliadas
foram: brusone de pescoço, brusone de folha, mancha parda, mancha estreita, mancha
das glumas, rizoctonia, escaldadura e falso carvão.
Para a avaliação da produtividade foi colhido uma área útil de 2m² em cada
parcela. As plantas foram trilhadas, pesadas e posteriormente foi determinado o teor de
umidade e a quantidade de impureza contida na amostra, para que assim obtivesse o
peso seco dos tratamentos.
Os dados foram submetidos à análise de variância e as medias dos tratamentos
foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme os resultados obtidos, na primeira avaliação realizada cinco dias após
aplicação (DAA) (Fig. 1), os tratamentos T7 (testemunha), T6 (Bim+Brio) e o T5 (Bayer X)
apresentaram maior severidade (%) de mancha das glumas nos grãos e também
escaldadura comparada aos outros tratamentos. Já na segunda avaliação (Fig. 2) a
incidência destas doenças aumentou, no entanto os tratamentos com Duo Dinâmico (T2)
e o Trio Dinâmico (T1) apresentaram menor incidência. O T5 foi o que demonstrou maior
severidade de doenças nesta avaliação.

581

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Figura 1 – Primeira avaliação severidade, 5 DAA.

Figura 2 – Segunda avaliação severidade, 12 DAA.

A terceira avaliação mostrou-se com alta incidência de doenças, em que a
testemunha ultrapassou 50% (Fig. 3), e também se destacou dentre todos os demais
tratamentos. A última avaliação realizada aos 26 DAA, apresentou alta incidência de
todas as doenças avaliadas, exceto a brusone da folha e o falso carvão. A maioria dos
tratamentos apresentou comportamento semelhante, assim que o T2, T1 e T3,
mostraram-se mais eficientes no controle de algumas doenças como, mancha parda e
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mancha das glumas. Tendo também menor incidência de brusone de pescoço e mancha
estreita comparada a testemunha (Fig. 4).
Figura 3 – Terceira avaliação severidade, 19 DAA.

Figura 4 – Quarta avaliação severidade, 26 DAA.

583

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

No geral, os tratamentos T1 (Trio Dinâmico), T2 (Bim + Alterne) e o T3 (Bim +
Nativo), com relação à severidade de doenças, foram os que apresentaram melhores
resultados significativamente comparados ao T5 (Bayer X), T6 (Bim+Brio) e à
Testemunha (T7) onde não foi aplicado nenhum produto químico. Ressalta-se que o T2 e
o T3 foram os tratamentos que apresentaram melhores produtividades quando
comparado aos demais (Fig. 5). Contudo observa-se assim um incremento na
produtividade do arroz no T1, T2 e T3, refletido pela redução da severidade de doenças,
ocasionado pela eficiência dos fungicidas, Bim+Alterne+Priori, Bim+Alterne e Bim+Nativo,
respectivamente.
Figura 5 – Relação entre produtividade versus Severidade dos tratamentos.

bc

bc

c

abc
ab
ab

ab

Com relação ao controle das doenças, a brusone de pescoço, mancha estreita e a
mancha das glumas, foram às únicas que mostraram menor incidência nos tratamentos
T1, T2 e T3 significativamente (Tab. 2). O Bim+Nativo (T3) expressou melhor eficiência no
controle da brusone de pescoço (Fig. 6. A), já o Bim+Alterne (T2) e o Trio-dinâmico (T1)
apresentaram efeito significativo sobre a mancha estreita e mancha das glumas (Fig. 6. B.
C). Por apresentarem estes resultados, os fungicidas Bim+alterne, duo-dinamico e o triodinâmico são boas opções para a escolha do produto a ser utilizado na lavoura.
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Tabela 2 – Tabela resumida demonstrando a diferença media da severidade das doenças
entre os tratamentos, sendo observado através dos pontos atribuídos.
Severidade de Doenças
Brus. Pesc.
Brus. Folh.
M. Parda
M. Estreita
M. Glumas
Rizoctonia
Escaldadura
Falso Carvao
T1
1,25 bc
0,42*
0,42*
2,5 b
0,00 b
0,00*
2,92*
0,00*
T2
1,67 abc
0,00
0,00
2,08 b
0,00 b
0,83
2,50
0,00
T3
0,42 c
0,00
0,00
3,75 b
0,42 b
0,00
3,33
0,00
T4
2,08 abc
0,00
0,42
3,33 b
0,83 b
0,00
3,33
0,00
T5
3,33 ab
0,00
0,42
6,67 a
3,75 a
0,42
2,92
0,00
T6
2,5 abc
1,67
0,00
4,58 ab
1,67 ab
0,42
4,17
0,00
T7
4,17 a
0,00
0,00
4,17 ab
2,5 ab
0,83
5.00
0,00
obs: Medias das linhas seguidas por diferentes letras diferem entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
*medias não diferem estatisticamente entre si.

Percevejo
2,08*
1,25
0,83
2,08
0,83
1,67
1,25

Figura 6 – A) Severidade Brusone de Pescoço em pontos. B) Severidade Mancha
Estreita em pontos. C) Severidade Mancha das Glumas em pontos.
A

B

C

A incidência de escaldadura foi observada em todos os tratamentos, sem diferença
entre os tratamentos. Com relação à rizoctonia, mostrou-se com menor severidade nos
tratamentos T2, T5, T6 e T7.
Para os dados de produtividade de grãos, os tratamentos T2 (Duo dinâmico) e o T3
(Bim+Nativo) sobressaíram sobre a testemunha (T7), onde o T2 apresentou produtividade
de 7450,20 kg.ha-1, enquanto que o T7 resultou em 6377,60 kg.ha-1 (Figura 05). Assim
como o T2 demonstrou melhor resultado com relação à produtividade, também mostrouse como severidade menor entre todos os tratamentos.
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Estes resultados mostram que a ocorrência da severidade de doenças avaliadas no
trabalho pode ter afetado o processo de fotossíntese das plantas e produção de
fotoassimilados, refletindo na baixa produtividade dos tratamentos com maior severidade
de doenças.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
1 - A aplicação dos tratamentos T1 (Trio dinâmico), T2 (Duo dinâmico) e T3
(Bim+Nativo) proporcionaram melhores resultados com relação à severidade, pois houve
menor incidência de doenças quando comparados à testemunha (T7), Bim+Brio (T5) e
Bayer X (T6);
2 - Os tratamentos com Duo-Dinâmico e Bim+Nativo apresentaram maior
produtividade quando comparado à testemunha;
3 - O tratamento três, com Bim+Nativo, apresentou melhor eficiência no controle da
Brusone de Pescoço, já o T2 apresentou melhor resultado para o controle da Mancha
Estreita. O T2 e o T1 controlaram com melhor eficácia a mancha das glumas.
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Resumo: O uso das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC’s) na educação cresce cada
vez mais, se tornando um grande desafio, pois é necessário buscar a cada dia novos métodos e formas de
transmitir o conhecimento para alunos do mundo todo, indivíduos esses que já nasceram rodeados por
tecnologias. Este trabalho representa um esforço para submeter as NTIC’s no processo de ensino e
aprendizagem do ensino técnico. Para isso, foi utilizada uma proposta de ensino que envolve um
experimento remoto de uma prensa didática que pode ser acessado através de um sistema de
gerenciamento de aprendizagem. O conteúdo abordado nesse sistema é a Lei de Hooke, área da física que
estuda as propriedades elásticas dos materiais. É de conhecimento corrente que os alunos geralmente
possuem dificuldades em aprender física, neste sentido, esse experimento remoto permitirá aos alunos
colocar em prática a teoria aprendida e assim auxiliá-los no processo de aprendizado.Para a realização
deste trabalho, fez-se necessária uma aula com um grupo de alunos do ensino técnico, na qual os mesmos
fizeram uso dos recursos citados acima. Os métodos avaliativos empregados para a consolidação da
proposta envolveram a aplicação de um questionário para identificar as habilidades cognitivas dos
estudantes (questionário VARK), exercícios em forma de avaliação e um questionário de avaliação da
satisfação dos alunos em relação ao uso das tecnologias que foram aplicadas. Os resultados obtidos com
essa nova proposta foram positivos, pois identificamos que o uso das tecnologias utilizadas podem trazem
benefícios positivos quando usadas na educação.
Palavras-Chave: Experimentação Remota. NTIC’s. Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO
As novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC’s) possibilitaram abrir
novos horizontes para a educação criando novas formas para transmitir o conhecimento
(GRUBER et al., 2011, p.13-20). Com a evolução instantânea das tecnologias, surgem a
cada momento novas ferramentas para auxiliarem no processo de aprendizagem, na qual
podemos citar os laboratórios de experimentação remota e os sistemas de gerenciamento
de aprendizagem.
Os laboratórios de experimentação remota são locais onde experimentos reais
podem ser acessados e controlados via internet, garantindo a interação e possibilitando a
aprendizagem do estudante mesmo este estando a quilômetros distância (PALADINI,
2008, p.12) Esses laboratórios podem ser utilizados tanto na educação à distância (EaD)
como no ensino presencial, no chamado “blended learning”, que mistura esses dois
estilos de ensino, grande parte presencial e a distância (EAD) (MARCELINO, 2010, p.13).
Os sistemas de gerenciamento de aprendizagem (SGA’s) também são uma poderosa
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ferramenta educacional, dando suporte tanto para a EaD, quanto para o ensino
presencial, o qual pode utilizar dessa ferramenta simplesmente como repositório de dados
virtuais onde o aluno tem a opção de buscar informação a hora que quiser (BRISTOT et
al., 2012, p. 412-421).
Universidades ao redor do mundo vêm trabalhando com experimentos remotos e
SGA’s, um exemplo é a Universidade Federal de Santa Catarina, que conta com o
RexLab, um laboratório de experimentação remota que disponibiliza vários experimentos
e atualmente conta com cinco diferentes países em sua rede, no intuito de estimular os
jovens a inserirem-se nas carreiras científico-tecnológicas e buscar iniciativas que
integrem a educação científica ao processo educacional (REXLAB, 2014).
Tecnologias voltadas para a educação são uma realidade, existem e já fazem parte
de muitas instituições de ensino. Desta forma, este trabalho baseou-se na aplicação de
um experimento remoto integrado a um sistema de gestão da aprendizagem em um grupo
de alunos do ensino técnico. Para avaliar o uso dessas tecnologias no ensino, o grupo de
alunos foi dividido em dois, no qual apenas um fez uso das ferramentas citadas. Para
consolidação da proposta utilizou-se o questionário VARK (Visual, Aural, Read/Write e
Kinesthetic) para identificar as habilidades cognitivas de cada estudante, exercícios em
forma de avaliação relacionados ao conteúdo abordado foi aplicado e um questionário de
avaliação da satisfação dos alunos em relação ao uso das tecnologias que foram
aplicadas.
2 METODOLOGIA
2.1 Estilos de Aprendizagem
Estamos vivendo a “Era da informação e do conhecimento”, na qual os processos
de aquisição do conhecimento têm um papel fundamental, exigindo pessoas com a
capacidade de pensar, criticar, criar, aprender, se comunicar e interagir. Sabemos que a
educação tem um papel de destaque na formação desses indivíduos e por isso é
importante saber como acontecem os processos de aprendizagem.
Entender que as pessoas não aprendem de maneira igual é muito importante,
segundo Gardner (1999, p. 220) apud Zylberberg e Nista-Piccolo (2008) “os educadores
precisam levar em conta as diferenças entre as mentes de estudantes e, tanto quanto
possível, moldar uma educação que possa atingir a infinita variedade de estudantes”.
Nesse sentido, as teorias cognitivas buscam novas alternativas para a prática
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pedagógica, onde o aluno tem a possibilidade de se desenvolver em todos os seus
aspectos (LAKOMY, 2008, p. 19).
Para Richard M. Felder (2002) apud Marcelino (2010), o estilo cognitivo chama-se
estilo de aprendizagem, ou seja, uma preferência característica e dominante da forma
como a as pessoas processam as informações. Afirma que alguns tendem a focalizar
mais fatos e dados enquanto outros se sentem mais confortáveis com teorias e modelos
matemáticos. Outros preferem informações visuais, como figuras, animações e
diagramas, enquanto outros absorvem melhor a informação através de linguagem verbal.
Ainda alguns preferem aprender de forma interativa enquanto outros preferem de forma
individual.
Segundo Fleming e Mills (1992), desenvolvedores do questionário VARK, o ser
humano possui quatro canais de aprendizado, são eles:
- Visual: São aquelas pessoas que aprendem mais através de informações
passadas visualmente, sejam através de figuras, gráficos, filmes, giz e lousa, diagramas,
slides.
- Auditivo: São pessoas que aprendem escutando. Aprendem mais com a voz do
professor, vídeos falados, fitas, sons, discussões, seminários, debates, apresentações de
trabalho.
- Leitura/Escrita: Essas pessoas preferem texto escrito para entender melhor as
coisas, resumos ou esquemas, argumentos e discussões na forma escrita, colocar
palavras destacadas.
- Sinestésico: Aprendem fazendo por eles mesmos. Preferem exemplos reais,
trabalhos práticos, visitas técnicas, utilização de metáforas nas explicações, histórias,
manuseio de objetos envolvidos com o assunto.
2.2 Ambiente de Ensino Proposto
O ambiente de ensino proposto é composto pela aula tradicional do professor,
experimento remoto e sistema de gerenciamento de aprendizagem. O experimento
remoto em questão é composto por uma prensa didática, na qual tem a função de facilitar
a observação e estudo da Lei de Hooke, área da física que estuda as propriedades
elásticas dos materiais. Esse experimento é acessado via web através do portal Labtel
(www.labtel.com.br), esse site usa uma ferramenta de gerenciamento de aprendizagem
(SGA) denominada Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE).
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A metodologia empregada buscou saciar os novos modelos de alunos que estão
aparecendo, indivíduos que nasceram imersos em um mundo rodeado de tecnologias,
inclusive podem ser chamados de “nativos digitais”. Esses jovens ainda encontram muitas
dificuldades em matérias que envolvam muitas fórmulas, cálculos e equações e na
maioria das vezes possuem um desconhecimento total da aplicabilidade dos conceitos
teóricos de disciplinas como a Física e Matemática, em situações do dia a dia.
Conforme a figura 1 o sistema do experimento remoto é composto dos seguintes
conjuntos: a) Prensa Hidráulica didática; b) Microcontrolador e c) Servidor WEB. Estas
partes estão distribuídas em dois ambientes: O ambiente do experimento físico e o
ambiente do usuário. O lado do experimento físico é onde ficam as partes mecânicas e os
dispositivos de controle e sensoriamento do experimento. O lado do usuário é um
computador com acesso à internet, onde o estudante pode acessar o site do Labtel e os
materiais didáticos disponibilizados para auxilio.
Figura 1 – Visão geral do experimento remoto

Fonte: Adaptado (MICHELS, 2013)

O ambiente de ensino proposto buscou atingir a todos os tipos de alunos, tanto os
visuais, auditivos, leitores/Escritores e sinestésicos. A tabela 1 mostra de forma
simplificada os estilos de aprendizagem utilizados na proposta.
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Tabela 1 - Estilos de Aprendizagem Utilizados
Estilo de Aprendizagem
Visual
Auditivo
Leitura/Escrita
Sinestésico

Técnicas de Ensino Utilizado
Aula
expositiva
presencial,
slides, vídeos disponíveis no
portal.
Aula
expositiva
presencial.
Vídeos disponíveis no portal.
Textos disponíveis no portal e
cálculos realizados durante o
experimento
Acesso
e
realização
do
experimento remoto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação de um experimento remoto acessado via um SGA em matérias
específicas de cursos técnicos são responsáveis por esse trabalho. No intuito de saber se
houve um aprendizado real mediante ao uso dessas novas tecnologias aplicadas no
ensino, qual a satisfação dos alunos no uso dessas tecnologias, entre outros
questionamentos, a parte da aplicação desse trabalho baseou-se em uma turma de
estudantes do ensino técnico do curso de Eletromecânica do Instituto Federal de Santa
Catarina de Araranguá. Este curso foi escolhido por possuir a matéria de Resistência dos
Materiais que estuda as propriedades elásticas dos materiais (lei de Hooke) e 17
(dezessete) alunos fizeram parte desse estudo.
A primeira etapa da aplicação da proposta foi o questionário VARK, o qual realizou
o levantamento das habilidades individuais dos estudantes, as quais podem ser vistas na
tabela 2. Com o resultado do questionário, observamos que a maioria dos alunos
apresentaram características sinestésicas, com o valor total de 114 pontos, e em segundo
lugar as características auditivas com 87, depois as características de leitura/escrita com
73 e a menor de todas as características cognitivas foi a visual com 44.
Tabela 2 – Resultado do questionário VARK.

Quantidade de
Pontos

Visual

Auditivo

44

87

Leitura/Escrit
a
73

Sinestésico
114
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A segunda etapa da aplicação foi a realização do modelo de ensino proposto, o
qual visa explorar todas as habilidades. Primeiramente o professor da disciplina realizou a
sua aula tradicional referente ao conteúdo das propriedades elásticas dos materiais e lei
de Hooke para toda a turma. Em um segundo momento a turma foi dividida em dois
grupos, A e B, sendo que o grupo A contava com 9 (nove) alunos e o grupo B com 8 (oito)
alunos. O grupo A teve acesso ao curso Prensa Didática IFSC no portal do Labtel.
Tiveram um tempo para utilizar todos os recursos e materiais disponibilizados e puderam
realizar o experimento remoto fazendo os cálculos pertinentes ao experimento.
Na terceira etapa o objetivo era avaliar o aprendizado com a utilização deste
recurso, para isso todos os alunos, grupo A e B, fizeram uma avaliação em forma de
exercícios e questionamentos sobre o conteúdo abordado. O propósito de aplicar os
exercícios para todos os alunos era para avaliar se haveria algum diferencial entre os
alunos do grupo A e do grupo B. O resultado do primeiro item avaliativo que pode ser
visto na tabela 03, traz as notas individuais de cada aluno, a média do grupo A e do grupo
B e os desvios padrão.
Tabela 3 – Resultado da Avaliação em forma de exercícios.
Grupo A

NOTAS Grupo B NOTAS

Aluno A

8

Aluno J

8

Aluno B

6,8

Aluno K

6,5

Aluno C

6,5

Aluno L

7,2

Aluno D

7

Aluno M

4,5

Aluno E

8,5

Aluno N

2

Aluno F

8,5

Aluno O

5,8

Aluno G

8,5

Aluno P

4,5

Aluno H

9,5

Aluno Q

6

Aluno I

10

Média

8,15

5,56

Desvio
Padrão

1,13

1,75

Conclusivamente o grupo A teve um resultado melhor em comparativo com o grupo
B, obtendo uma média de 8,15 contra 5,56. O grupo A, foi o grupo em que os alunos
tiveram o acesso ao portal do Labtel e ao experimento remoto, logo mostrou uma
vantagem em relação ao grupo que não utilizou dos mesmos recursos.
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A última etapa consistiu na aplicação de um questionário de satisfação dos
recursos utilizados para os alunos do grupo A. A aplicação desse questionário e as
perguntas formuladas nele foram baseadas no trabalho de Marcelino (2010), que segundo
o autor “procurou descobrir a satisfação do uso das novas ferramentas, a facilidade do
uso, os problemas com a tecnologia. Buscou extrair do estudante suas sensações com a
nova proposta”(MARCELINO, 2010, p.100). A tabela 4 mostra os aspectos gerais
avaliados, demonstrando a média e o desvio padrão de cada item.
Tabela 4 - Resultado para os aspectos gerais da proposta.
Aspectos Gerais
Satisfação Global
Clareza das
Instruções
Auxilio no
Aprendizado

Média
8,89
9,45

Desvio Padrão
0,99
0,68

9,11

0,74

A tabela 5 mostra os resultados das perguntas para avaliar o uso do experimento
remoto propriamente dito.
Tabela 5 – Resultado do experimento remoto.
Experimento Remoto

Média

Satisfação na utilização
Facilidade de uso
Sistema objetivo e óbvio
Ajuda em disciplinas
práticas

9,0
9,67
9,12
9,20

Desvio
Padrão
0,94
0,67
1,05
0,78

A tabela 6 é referente ao portal do Labtel, no qual usa um software SGA (Sistema
de Gerenciamento de Aprendizagem) para gerenciar o site.
Tabela 6 – Resultados do uso do Portal Labtel.
Portal Labtel (moodle)
Satisfação na utilização do sistema
moodle
Utilização como complemento das aulas
presenciais

Média
9,33

Desvio Padrão
0,82

9,55

0,50

Pode-se identificar que todos os itens do questionário de avaliação da satisfação
em relação ao uso das tecnologias que foram aplicadas, tiveram notas altas, deixando
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claro a aceitação e aprovação dos alunos em relação ao uso destas ferramentas no
ensino.
Por fim, fez-se uma tabela correlacional envolvendo as metodologias de avaliação
utilizadas.

A tabela 7 envolve os estudantes, as notas do exercício avaliativo, o

questionário de avaliação da satisfação do aluno em relação às tecnologias que foram
aplicadas e o questionário VARK. No final da tabela temos as médias finais e os
respectivos desvios padrões.
Tabela 7 – Quadro correlacional entre as metodologias de avaliação.

Objetividade e
Obviedade
10

3

4

4

5

10

9

5

6

5

7

10

10

8

1
0

10

10

2

4

7

5

9

9

10

10

3

7

7

6

10

9

3

2

3

8

10
10 10
8,5
7
9
8
8
8
9,0
9
9
10
10 10
10
8
8
8
9
9
8,0 6,5 7,2 4,5 2,0 5,8
4,5
6,0
6,90 8,89 9,11 9,0 9,45 9,67
1,91 0,99 0,74 0,94 0,68 0,67

10

5

7

3

10

7
10

2
1

8
5

4
2

2
10

9

6,5
7,0

10
5

Aluno E

8,5

8

9

10
9

Sinestésico

6,8

Auditivo

10

Leitura/Escrita

Facilidade de uso

1
0
9

10

10

1
0
9

8,0

Visual

Instrução

4

Experimento Remoto

GRUPO B

GRUPO A

3

8

Satisfação Global

2

Aluno
A
Aluno
B
Aluno
C
Aluno D

Exercício Avaliativo
1

VARK

Ajuda no Aprendizado

Questionário de Avaliação da
Satisfação do aluno

8
6

Aluno F

7
8

Aluno G
Aluno H

9 Aluno I
10 Aluno J
11 Aluno K
12 Aluno L
13 Aluno M
14 Aluno N
15 Aluno O
16 Aluno P
17 Aluno Q
Média
Desvio
Padrão

8,5

10

10

8
0
5
3
8
1
4
4
7
6
10
4
8
3
6
2
5
2
4
4
7
4
2
5
7
1
7
6
9
2
5
6
3
1
1
4
7
9,12 2,59 5,12 4,30 6,7
1,05 1,60 2,25 1,50 2,13

Através deste quadro várias observações podem ser feitas. Começando pelas
notas do exercício avaliativo percebe-se que as 4 (quatro) notas mais baixas (4,5; 2,0; 5,8
e 4,5) são do grupo B, no qual os alunos não tiveram acesso ao portal do Labtel e ao
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experimento remoto. Outra observação a ser feita é que os alunos que obtiveram notas
baixas (Aluno M - 4,5; Aluno N - 2,0 e Aluno O - 4,5) no resultado VARK apresentaram
maiores características sinestésicas. Nota-se também que as 5 (cinco) maiores notas
(8,5; 8,5; 8,5; 9,0; 10,0) são do grupo A, grupo que teve acesso ao portal do Labtel e
realizaram o experimento remoto. Quatro desses alunos (Aluno E - 8,5; Aluno F - 8,5;
Aluno H - 9,0 e Aluno I -10,0) apresentaram características sinestésicas. Esses resultados
nos levam a concluir que a inclusão de novas tecnologias da informação e comunicação,
como os experimentos remotos são uma alternativa que podem trazer muitos benefícios
para o ensino e aprendizagem.
O questionário VARK mostrou que em 65% do total de alunos, a característica que
mais se destaca é a sinestésica, o restante são multimodais, alternando-se entre valores
para as características auditivas e leitura/escrita. Nenhum aluno mostrou ser visual.
Referente ao questionário de avaliação da satisfação do aluno em relação as
tecnologias que foram aplicadas, todas as notas foram altas, mostrando que no geral
gostaram da experiência, ou seja, aprovaram o uso de experimentos remotos e SGA’s
como um auxilio na aprendizagem.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As novas tecnologias da informação e comunicação crescem e se popularizam
cada vez mais em diversas áreas da sociedade, sendo a educação uma delas, ganhando
um destaque especial, pois é uma grande beneficiada desses novos meios de levar e
transmitir o conhecimento para alunos do mundo todo. Os sistemas de gerenciamento de
aprendizagem (SGA) e os experimentos remotos que foram tratados neste trabalho
mostraram-se ferramentas interessantíssimas para agregar nos processos de ensino e
aprendizagem dessa nova sociedade globalizada.
O questionário VARK mostrou que em uma sala de aula podemos encontrar alunos com
características de aprendizagem distintas, tivemos como exemplo a sala de aula utilizada
neste trabalho, mas que fique bem claro que não é apenas nesta sala que foi trabalhada,
ao redor do mundo, vamos encontrar indivíduos que aprendem de maneiras diferentes,
alguns são visuais, outros sinestésicos e assim por diante, então importância dos
educadores oferecerem maneiras variadas de buscar e assimilar o conhecimento.
Os resultados da proposta aplicada apontaram que todos os alunos aprovaram o acesso
ao portal Labtel e ao experimento remoto. Esses resultados são satisfatórios e
motivadores, pois as tecnologias evoluem a cada dia, ou seja, novas formas e
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ferramentas surgem para auxiliar na educação e devem ser estudadas e aplicadas, pois
os próprios alunos estão acompanhando essa evolução e anseiam por métodos novos
para o ensino.
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Resumo: No mundo, conforme dados estatísticos, o número de pessoas com deficiência, assim como
pessoas com mobilidade reduzida, de caráter permanente ou temporário, e de outras pessoas envolvidas,
como cuidadores e familiares, tem crescido ao longo dos anos. Por outro lado, existe uma grande carência
de recursos de Tecnologia Assistiva (TA) disponíveis no mercado brasileiro, tornando necessária a
importação de produtos, o que encarece para o usuário final o custo destes equipamentos, indicando uma
oportunidade para se investir em Pesquisa e Desenvolvimento em TA no Brasil. Uma das grandes
contribuições neste sentido podem ser dadas pela Administração da Produção. Assim, neste artigo foi feita
uma revisão bibliográfica para analisar como a área de Administração da Produção vem desenvolvendo e
publicando trabalhos para as pessoas com deficiência, apontando lacunas para a atuação de profissionais
como engenheiros e designers, principais desenvolvedores de produtos e serviços, na área de TA. Este
artigo conclui que existe uma carência de pesquisas específicas relacionadas à manufatura aplicadas à TA,
de periódicos e grupos de pesquisa dedicados a este assunto, de publicações mais constantes ao longo dos
anos, de pesquisas aplicadas a tipos específicos de deficiência e a algumas categorias de TA. Estas
conclusões vão de encontro à demanda por produtos e serviços em TA.
Palavras-Chave: Administração da Produção. Desenvolvimento de Produto. Tecnologia Assistiva.

1 INTRODUÇÃO
No mundo, de acordo com relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), o
número de Pessoas com Deficiência (PcD) chega a 10% da população ou 650 milhões de
pessoas (OMS, 2011). No Brasil, o resultado do censo de 2010 revelou que quase 46
milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, correspondendo a 24% da população
total do país (IBGE, 2010).
Uma das possíveis maneiras de se contribuir com a pesquisa para PcD é o
desenvolvimento de produtos inclusivos. O termo Design Inclusivo é definido como projeto
para uma ampla gama de potenciais usuários, inclusive aqueles que são mais velhos ou
têm deficiência (GOODMAN et al., 2006). Alguns autores tratam os termos projeto
inclusivo e desenho universal como sinônimos (MACDONALD, 2006).
Design para Acessibilidade, Design for All, Design Inclusivo e Design Universal são
termos semelhantes encontrados na literatura para se referir ao projeto de produtos e
ambientes para serem usados por qualquer pessoa, da maneira mais ampla possível,
sem a necessidade de adaptações (BURGSTAHLER, 2004). Isto é válido até o ponto em
que as soluções desenvolvidas por meio destes princípios encontrem as necessidades
específicas de uma PcD, quando então será necessário algum auxílio extra para que
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estas pessoas possam desenvolver suas atividades (PETRIE e EDWARDS, 2006).
Chega-se, assim, ao conceito de Tecnologia Assistiva (TA).
Bersch (2005) destaca que existe uma grande carência de recursos de TA
disponíveis no mercado brasileiro, tornando necessária a importação de produtos, o que
encarece para o usuário final o custo destes equipamentos. Uma vez que a criação de
produtos e serviços, dos quais todas as pessoas dependem, é a principal razão da
existência de qualquer organização, é a Administração da Produção que trata da maneira
pela estes bens e serviços são produzidos. Isto é válido para qualquer tipo de
organização, seja uma empresa grande ou pequena, de manufatura ou serviço, que visa
ao lucro ou não. Itens de vestuário, comida, livros, tratamentos hospitalares, serviços
esperados em uma loja ou aulas na universidade estão à disposição dos consumidores
graças aos gerentes de operações que organizam sua produção (SLACK et al., 2002).
Dentro deste amplo escopo de atuação da Administração da Produção, podem
estar incluída também a TA. Este termo diz respeito à pesquisa, fabricação, uso de
equipamentos, recursos ou estratégias utilizadas para potencializar as habilidades
funcionais das PcD (COOK e POLGAR, 2008).
Referente à manufatura de TA, no entanto, existem poucas pesquisas. Santana et
al. (2014), por meio de uma análise bibliométrica, concluíram que existe uma carência de
pesquisas específicas de abordagens de projeto aplicados à TA, de periódicos e grupos
de pesquisa dedicados a este assunto, de publicações mais contantes ao longo dos anos,
de pesquisas aplicadas a tipos específicos de deficiência e a algumas categorias de TA.
Dada a importância da TA, demonstrada por meio de dados estatísticos, a carência
de publicações sobre manufatura relacionada com TA e a contribuição que a da área de
Projeto, dentro da Administração da Produção, pode oferecer em projetos para as PcD,
neste artigo serão apresentados os resultados de uma revisão bibliográfica entre estas
áreas.
2 METODOLOGIA
O método utilizado nesta pesquisa foi o teórico-conceitual, com base em uma
revisão bibliográfica de artigos na base de dados Scopus, uma das mais completas base
de dados para pesquisas (AGHAEI CHADEGANI et al., 2013).
O modelo desenvolvido por Slack et al. (2002) para explicar a Administração da
Produção foi a base para a busca por palavras chaves utilizadas nesta pesquisa e para se
obter uma visão global da atuação da Administração da Produção na TA (Fig. 1).
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Figura 1 – Modelo geral de administração de produção e estratégia de produção.

Fonte: Slack et al. (2002).

O modelo de Slack et al. (2002) foi estruturado em quatro grandes áreas: (1)
projeto; (2) planejamento e controle, seguindo a visão moderna da produção, que não
separa as atividades de planejamento e controle; (3) melhoria contínua do desempenho
das operações; (4) aspectos estratégicos da produção. Cada uma destas áreas forneceu
palavras-chave para a busca, cujos resultados são apresentados no próximo tópico deste
artigo.
3 RESULTADOS
A Tabela 1 ilustra uma busca por artigos de periódicos, em inglês, na base de
dados Scopus. Foram utilizados termos relacionados às áreas de Administração da
Produção conforme Slack et al. (2002). Nesta Tabela constam a quantidade de artigos
para cada combinação de palavras-chave utilizada. A última coluna mostra a quantidade
de artigos obtida combinando-se as mesmas palavras-chave com a palavra “assistive
technology”.
Dos 22 artigos encontrados para a busca por produto, serviço e design, suas áreas
são: 19 em Medicina, 12 em áreas relacionadas à saúde, 5 em Engenharia, 2 em Ciência
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da computação, 2 em Ciências Sociais e 1 em Negócios, Gerenciamento e Contabilidade.
Na busca pelo termo just in time, apesar de o termo aparecer no resumo do único artigo
encontrado, ele não pertencia ao escopo do assunto abordado no artigo. Para a busca por
gerenciamento de projetos, dos 6 artigos encontrados, somente um é da área de
Engenharia. Para confiabilidade, dos 71 artigos encontrados, somente 9 são da área de
Engenharia. Por fim, analisando-se a quantidade total de artigos encontrados, 101,
somente 16 são da área de Engenharia.
Tabela 1 – Resultado da busca por publicações na base de dados Scopus
Palavras-chave

Total “assistive technology”

competitive AND characteristics AND manufacturing

297

0

strategy AND manufacturing

8860

1

product AND service AND design

5576

22

"supply chain management"

7860

0

layout AND manufacturing

1772

0

"manufacturing technology"

3074

0

“work organisation”

1627

0

"production planning and scheduling"

185

0

"inventory control" OR "stock control"

10526

0

"supply chain management"

7820

0

"material requirement* planning"

705

0

"just in time"

3778

1

"project management"

19045

6

"quality management"

4264

0

"performance measurement" AND manufacturing

202

0

"reliability"

61519

71

"total quality management"

2901

0

Sustainability and manufacturing

731

0

140742

101

TOTAL

Fonte: os próprios autores.

Como justificativa para uso do termo assistive technology, Brasil (2009) realizou
uma revisão de literatura utilizando três termos de referência: Ajudas Técnicas,
Tecnologia Assistiva e Tecnologia de Apoio. Constatou-se que estes três termos são
utilizados em diferentes países, com a predominância do termo Assistive Technology em
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países de língua inglesa, Ayudas Técnicas em língua espanhola e Tecnologia de Apoio na
tradução de Portugal para Assistive Technology.
Para fins comparativos, foi realizada uma busca de artigos em periódicos, em
inglês, com o filtro assistive technology no título, resumo ou palavras-chave. Isto resultou
em 1921 artigos, o que significa que os 101 artigos relacionados à Administração da
Produção e TA representam somente 5,3% dos artigos de TA. Este número fica menor
ainda sendo considerados somente os artigos relacionados à área de Engenharia, o que
totaliza 16 artigos, ou 0,83% dos artigos publicados.
4 CONCLUSÕES
A demanda por produtos e serviços em TA vem aumentando ao longo dos anos,
acompanhando o crescimento de PcD ou mobilidade reduzida no mundo. Como a área de
manufatura tem explorado pouco a pesquisa e aplicação de técnicas, ferramentas e até
mesmo filosofias, como o Lean Manufacturing, na área de TA, existem poucos trabalhos
publicados conjuntamente com estas duas áreas, há carência de pesquisas específicas
relacionadas à manufatura aplicadas à TA, de periódicos e grupos de pesquisa dedicados
a este assunto, de publicações mais costantes ao longo dos anos, de pesquisas aplicadas
a tipos específicos de deficiência e a algumas categorias de TA. Estas conclusões vão de
encontro à demanda por produtos e serviços em TA.
No entanto, os resultados apresentados mostraram lacunas para aplicação da
integração de projeto de produtos e de processos, para a obtenção de um produto
simples de ser fabricado, mas que atenderia a demanda da população que necessita de
TA e não possui poder aquisitivo para comprá-la. Os resultados apontam ainda
oportunidades para áreas como, por exemplo, a manufatura avançada, poderia contribuir
para a obtenção de produtos personalizados, que é uma grande carência na área de TA.
O aumento de oferta de produtos de TA pode contribuir socialmente, como meio de
buscar a plena inclusão da PcD, oferecendo subsídios para que empresas, organizações
e pessoas envolvidas possam desenvolver produtos personalizados, alertando os
desenvolvedores de produto para questões inclusivas.
No âmbito político, a concepção de produtos inclusivos contribuirá também para o
atendimento da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência.
Academicamente, este artigo visa contribuir para o início de pesquisas em
Administração da Produção na área de TA, face às poucas pesquisas existentes,
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aumentando o entendimento sobre a estas áreas e contribuindo para modificação e
avanço das teorias existentes, que dificultam a oferta de produtos e serviços para PcD.

REFERÊNCIAS
AGHAEI CHADEGANI A, SALEHI H, MD YUNUS MM, FARHADI H, FOOLADI M,
FARHADI M. A comparison between two main academic literature collections: Web of
science and scopus databases. Asian Social Science. 2013;9(5):18-26.
BERSCH, R. Introdução à Tecnologia Assistiva. 2005. Disponível em:
<http://200.145.183.230/TA/4ed/material_apoio/modulo2/M2S1A5_Introducao_TA_Rita_B
ersch.pdf>. Acesso em 1 de maio de 2014.
BRASIL. Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Comitê de Ajudas Técnicas. Tecnologia Assistiva. – Brasília: CORDE, 2009. 138 p.
BURGSTAHLER, S. Universal design: principles, process and application. 2004.
Disponível em: <http://www.washington.edu/doit/Brochures/Programs/ud.html>. Acesso
em 1 de maio de 2014.
COOK, A.M., POLGAR, J. Delivering assistive technology services to the consumer.
Cook & Hussey's Assistive Technologies: Principles and Practice. 3rd Ed.
Philadelphia Mosby Elsevier, 2008. 121 p.
GOODMAN, J; DONG, H; LANGDON, PM; CLARKSON, PJ. Factors involved in industry's
response to inclusive design. 2006. In: Designing Accessible Technology. Springer Verlag,
Anais. Berlin, Germany, pp. 31-40.
IBGE. Censo Demográfico 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/censo/>.
Acesso em 1 de maio de 2014.
MACDONALD, A.S. Approaches to universal design in Japanese technological industries.
2006. Journal of Gerontechnology 5 (4), Eindhoven.
OMS (Organização Mundial de Saúde). World Report On Disability, Geneva, 2011.
Disponível em: <http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf>.
Acesso em 2 de abril de 2014.
PETRIE, H., EDWARDS, A.D.E.Inclusive design and assistive technology as part of the
HCI curriculum. In Proceedings of HCI Educators Workshop’2006. Anais.
SANTANA, F.E., FERREIRA, M.G.G., MERINO, E.A.D., FORCELLINI, F.A. Design e
Tecnologia Assistiva: análise de abordagens e relações entre as áreas. 2014. In Anais do
14. ERGODESIGN/USIHC. Anais. Joinville, Brasil.
SLACK, N., CHAMBERS, S., JOHNSTON, R. Administração da Produção. 2002.
ATLAS, 2ª edição.

602

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

PERSONALIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS:
ESTUDOS DE CASOS SOBRE PROJETO E MANUFATURA
Jeanine Machado Elisii1; Fernando Antônio Forcellini2; Fábio Evangelista Santana3
1

Universidade Federal de Santa Catarina/ Engenharia Mecânica/ Câmpus Florianópolis,
jeanine.eng@gmail.com
2
Universidade Federal de Santa Catarina/ Engenharia de Produção/ Câmpus Florianópolis,
fernando.forcellini@ufsc.br
3
Instituto Federal de Santa Catarina/ Departamento de Eletromecânica/ Câmpus Araranguá,
fsantana@ifsc.edu.br
Resumo: No mundo, conforme dados estatísticos, o número de pessoas com deficiência, assim como
pessoas com mobilidade reduzida, de caráter permanente ou temporário, e de outras pessoas envolvidas,
como cuidadores e familiares, tem crescido ao longo dos anos. Por outro lado, existe uma grande carência
de recursos de Tecnologia Assistiva (TA) disponíveis no mercado brasileiro, tornando necessária a
importação de produtos, o que encarece para o usuário final o custo destes equipamentos, indicando uma
oportunidade para se investir em Pesquisa e Desenvolvimento em TA no Brasil. Como cada pessoa é única,
existe ainda a dificuldade associada à necessidade de personalização destes produtos. Uma das grandes
contribuições neste sentido pode ser dada pela área de Manufatura.Este artigo tem como objetivo
apresentar, como exemplos de possíveis aplicações em TA, dois estudos de casos, levantados por meio de
revisão bibliográfica. Um refere-se a contribuições do projeto integrado de produtos e de processos para a
personalização de produtos. Outro estudo de caso apresenta a contribuição da manufatura avançada na
fabricação de produtos personalizados. Conclui-se ser possível aplicar a integração de projeto de produtos
e de processos para o obtenção de produtos simples, assim como a viabilidade de se aplicar recursos
avançados de manufatura para a fabricação de produtos personalizados. Mostra-se, assim, como a
personalização de produtos de TA pode contribuir socialmente, politicamente e academicamente para
questões inclusivas.
Palavras-Chave: Administração da Produção. Tecnologia Assistiva. Personalização.

1 INTRODUÇÃO
No mundo, de acordo com relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), o
número de Pessoas com Deficiência (PcD) chega a 10% da população ou 650 milhões de
pessoas (OMS, 2011). No Brasil, o resultado do censo de 2010 revelou que quase 46
milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, correspondendo a 24% da população
total do país (IBGE, 2010).
Uma das possíveis maneiras de se contribuir com a pesquisa para PcD é o
desenvolvimento de produtos inclusivos. O termo Design Inclusivo é definido como projeto
para uma ampla gama de potenciais usuários, inclusive aqueles que são mais velhos ou
têm deficiência (GOODMAN et al., 2006). Alguns autores tratam os termos projeto
inclusivo e desenho universal como sinônimos (MACDONALD, 2006).
Design para Acessibilidade, Design for All, Design Inclusivo e Design Universal são
termos semelhantes encontrados na literatura para se referir ao projeto de produtos e
ambientes para serem usados por qualquer pessoa, da maneira mais ampla possível,
sem a necessidade de adaptações (BURGSTAHLER, 2004). Isto é válido até o ponto em
que as soluções desenvolvidas por meio destes princípios encontrem as necessidades
603

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

específicas de uma PcD, quando então será necessário algum auxílio extra para que
estas pessoas possam desenvolver suas atividades (PETRIE e EDWARDS, 2006).
Chega-se, assim, ao conceito de Tecnologia Assistiva (TA).
Referente à manufatura de TA, no entanto, existem poucas pesquisas. Santana et
al. (2014), por meio de uma análise bibliométrica, concluíram que existe uma carência de
pesquisas específicas de abordagens de projeto aplicados à TA, de periódicos e grupos
de pesquisa dedicados a este assunto, de publicações mais constantes ao longo dos
anos, de pesquisas aplicadas a tipos específicos de deficiência e a algumas categorias de
TA.
Verifica-se, desta maneira, conforme Bersch (2005), que existe uma grande
carência de recursos de TA disponíveis no mercado brasileiro, tornando necessária a
importação de produtos, o que encarece para o usuário final o custo destes
equipamentos.
A necessidade de personalização surge quando nenhum dispositivo comercial ou
modificação atenderem às necessidades do indivíduo, sendo necessário desenvolver um
produto específico. Esta abordagem resulta em um dispositivo personalizado (Fig. 1).
Figura 1 – De produtos comerciais a customizados.

Fonte: adaptado de Cook e Polgar (2008).

Com a finalidade de se atingir o objetivo proposto neste artigo, pode-se classificar
os produtos de TA em dois grupos, conforme seu nível tecnológico. Apesar da imprecisão
em categorizar tecnologias como baixa ou alta, produtos de baixo custo, que são fáceis
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de se fabricar ou se de obter, são frequentemente denominados de baixa tecnologia; e
produtos de alto custo, mais difíceis de se fabricar ou de se obter são chamados de alta
tecnologia (COOK e POLGAR, 2008). De acordo com esta definição, exemplos de baixa
tecnologia são talheres modificados para facilitar a ação de comer, enquanto recursos
computacionais e equipamentos de alta complexidade tecnológica são exemplos de alta
tecnologia. Os estudos de casos que serão abordados neste trabalho são referentes a
estes dois grupos de TA.
Dada a importância da TA, demonstrada por meio de dados estatísticos e a
carência de publicações sobre manufatura relacionada com TA, neste artigo serão
apresentados dois estudos de casos, ilustrando duas maneiras de se contribuir com a
personalização de TA: (i) por meio de técnicas para simplificação de projetos (produtos e
processos) e (ii) por meio da utilização de recursos avançados de manufatura.
2 METODOLOGIA
Os métodos utilizados nesta pesquisa foram o estudo de casos e o teóricoconceitual, com base em uma revisão bibliográfica de artigos na base de dados Scopus,
uma das mais completas bases de dados para pesquisas (AGHAEI CHADEGANI et al.,
2013).
A revisão bibliográfica realizada utilizou palavras-chave relacionadas às áreas de
Administração da Produção conforme Slack et al. (2002). Isto resultou em 1921 artigos.
Para fins comparativos, foi realizada uma busca com o filtro “assistive technology” no
título, resumo ou palavras-chave, resultando em somente 101 artigos relacionados à
Administração da Produção e TA, o que representa somente 5,3% do total. Este número
fica menor ainda sendo considerados somente os artigos relacionados à área de
Engenharia, o que totaliza 16 artigos, ou 0,83% dos artigos publicados.
Deste total, 22 artigos foram encontrados para a busca pelas palavras-chave
produto, serviço e design, relacionado às áreas de Medicina (19), áreas relacionadas à
saúde (12), Engenharia (5), Ciência da computação (2), Ciências Sociais (2) e Business,
Gerenciamento e Contabilidade (1).
Na busca pelo termo just in time, apesar de o termo aparecer no resumo do único
artigo encontrado, ele não pertencia ao escopo do assunto abordado no artigo. Para a
busca por gerenciamento de projetos, dos 6 artigos encontrados, somente um é da área
de Engenharia. Para confiabilidade, dos 71 artigos encontrados, somente 9 são da área
de Engenharia.
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Assim, devido à falta de artigos relacionados à manufatura e TA, optou-se, neste
artigo, pelo método de estudo de casos, com dados levantados por meio da literatura.
Para TA de baixa tecnologia serão abordadas possíveis mudanças no projeto do produto
e do processo, como forma de facilitar a personalização de produtos. Já para produtos de
alta tecnologia, o caso apresentado refere-se a possibilidades de intervenção por meio da
manufatura avançada, como meio de se alcançar a personalização.
3 ESTUDOS DE CASOS
Nesta seção serão apresentadas duas maneiras de intervenção da Manufatura na
área de TA. No primeiro estudo de caso será demonstrada a simplificação do projeto do
produto como meio de se obter produtos personalizados e o segundo estudo de caso
mostrará a utilização de recursos avançados de manufatura.
3.1 Caso 1: Free Wheelchair Mission
A história da ONG Free Wheelchair Mission (FWM) teve início quando Don e Laurie
Schoendorfer estiveram de férias em Marrocos e se depararam com a cena de uma
senhora se rastejando pela rua. Foi uma cena que marcou a vida de Don, um engenheiro
mecânico pela Universidade de Columbia e PhD pelo Massachusetts Institute of
Technology, detentor de mais de 50 patentes. Foi então que Don resolveu abandonar sua
promissora carreira para se dedicar à ONG.
Em países em desenvolvimento, onde prevalecem a pobreza e isolamento
econômico, estima-se que 100 milhões de pessoas precisam de uma cadeira de rodas,
mas não podem pagar por uma. São pessoas que sofrem com a dor, inconveniência, a
exclusão e a indignidade de uma deficiência física. Alguns são obrigados a rastejar no
chão ou esperar por seus familiares ou cuidadores para poder realizar suas atividades
mais básicas. Eles estão sujeitos ao perigo e à doença.
Neste contexto, Don iniciou o projeto de uma cadeira de rodas, com os seguintes
os objetivos de (i) desenvolver uma cadeira de rodas básica; (ii) fabricar em massa e com
baixo custo; (iii) inseri-las de maneira mais eficiente possível nas áreas menos atendidas
do mundo; (iv) entregar uma cadeira de rodas para tantas pessoas quanto possível, sem
nenhum custo ou obrigação; e (v) fazer tudo isso o mais rápido possível com uma meta
de 20 milhões de cadeiras de rodas. Com estes objetivos, o primeiro projeto da cadeira de
rodas foi finalizado em 2001. Seus componentes são apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Componentes utilizados no projeto da cadeira FWM.

Quanto à logística, as cadeiras iniciam sua jornada na sede administrativa da
FWM. Além do apoio de doadores, o programa conta ainda com uma fundação de apoio,
subsídios governamentais e evento próprios da FWM. Duas fábricas localizadas em
Shangai, na China, produzem as cadeiras seguindo exatamente as especificações do
projeto. As cadeiras são armazenadas e as peças de acompanhamento são embaladas
para o transporte.
Nas fábricas, contêiners de navio são carregados. Cada contêiner tem uma
capacidade de 550 kits, juntamente com assentos, bombas de ar, kit de remendo para
câmera e pequenas peças. Os contêiners são transportados de caminhão das fábricas
para o porto de Shangai, onde são carregados em navios cargueiros e transportados para
o país de destino. Ao chegar ao porto de destino, um parceiro de distribuição local
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organiza, juntamente com autoridades locais e alfândega, o transporte do contêiner até o
local de distribuição.
Trabalhadores locais e voluntários descarregam o contêiner e montam as cadeiras.
Os parceiros de distribuição, juntamente com o governo local, instituições de caridade,
igrejas e autoridades médicas, trabalham na localização de pessoas que necessitam das
cadeiras. As cadeiras são distribuídas em pequenas ou grandes cerimônias ou mesmo
individualmente, conforme necessidades. Os parceiros registram a entrega por meio de
fotos e enviam relatórios à sede do FWM.
3.1 Caso 2: Manufatura avançada
Para realização deste estudo de caso, Beretta (2011) coletou dados relacionados
aos produtos de TA, com foco em conforto e posicionamento gerados pelas superfícies de
suporte. Adicionalmente, foram investigadas técnicas de obtenção de assentos
personalizados, especialmente no corte de espumas de PU. Para dar suporte aos testes
que serão apresentados, foram utilizados outros estudos sobre usinagem e corte de
materiais flexíveis.
A pesquisa foi efetuada nas dependências do Laboratório de Design e Seleção de
Materiais da UFRGS, com estudos no Laboratório de Ergonomia da Faculdade de Design
da UCS - Universidade de Caxias do Sul, e estudo de caso feito com usuários com
colaboração da ADEF - Associação de Deficientes Físicos de Bento Gonçalves.
Para a obtenção do assento e digitalização 3D foram verificados fatores como o
acabamento gerado, o tempo de usinagem de uma peça interior e a deformação gerada.
A peça usinada foi um assento personalizado, porém de um usuário sem restrições
físicas, já que este teste buscou verificar os fatores citados, relacionados à usinagem e
não à distribuição de pressão, conforto ou posicionamento do usuário. Foram usinadas 03
(três) amostras de espumas de PU de densidade 50 Kg/cm3, com os parâmetros de
usinagem considerados mais adequados, de acordo com os estudos de corte efetuados
previamente.
Os dados antropométricos dos quadris e coxas do usuário para o assento
personalizado foram obtidos através de ataduras com gesso. Um molde de gesso do
usuário foi feito com a supervisão de profissionais da saúde, tais como fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais. Este método, com a utilização do gesso, coleta a geometria de
forma precisa, é de baixo custo e pode ser feito em qualquer lugar que possua um
profissional capacitado para isso.
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O molde abordado neste trabalho foi elaborado nas dependências do LdSM por um
fisioterapeuta treinado. Primeiramente, o usuário foi colocado em cima de uma espuma de
densidade 26, em uma cadeira de rodas dobrável, com apoio para os pés. As ataduras
foram hidratadas com água e colocadas em cima da espuma. O fisioterapeuta então
posicionou o usuário em postura adequada até que o gesso secasse o suficiente para não
sofrer deformações. Este processo pode ser observado na Figura 2.
Figura 2 – Ilustração da obtenção do assento: (a) ataduras com gesso colocadas na
espuma em cima da cadeira de rodas; (b) usuário posicionado em postura adequada; (c)
molde de gesso obtido.

Fonte: Beretta (2011).

O molde é então digitalizado tridimensionalmente a laser. O equipamento utilizado
foi o scanner móvel Minolta Vivid 9i. Este equipamento possui um princípio de
funcionamento diferente do scanner de mesa, captando muitos pontos ao mesmo tempo
(640 x 480 pontos), podendo captar um objeto inteiro em menos de 1 minuto. A
desvantagem é que este equipamento não capta pequenos detalhes da superfície como
algumas micro texturas. Mas, como neste caso o objetivo era captar a geometria e não os
detalhes da superfície, este se mostrou adequado, por prover rapidez ao processo.
Os dados gerados dessa digitalização foram tratados no software Raindrop
Geomagic, gerando uma nuvem de pontos 3D. Esta nuvem é então salva no formato
IGES (Initial Graphics Exchange Specification), compatível com vários programas de
computador, e então transferido para o software Rhinoceros, para ser colocado em um
bloco análogo à espuma a ser usinada.
Esse bloco representativo do assento foi então importado para o software
EdgeCAM, onde as trajetórias de usinagem foram calculadas. Com essa programação
gerada, a geometria do usuário, obtida através da digitalização, pode ser usinada nas
espumas de poliuretano flexível (Fig. 3).
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Figura 3 – (A) Modelo tridimensional da espuma para usinagem; (B) programação de
operação de desbaste para usinagem do assento.

Fonte: Beretta (2011).

4 CONCLUSÕES
A demanda por produtos e serviços em TA vem aumentando ao longo dos anos,
acompanhando o crescimento de PcD ou mobilidade reduzida no mundo. Como a área de
manufatura tem explorado pouco a pesquisa e aplicação de técnicas, ferramentas e até
mesmo filosofias, como o Lean Manufacturing, na área de TA, existem poucos trabalhos
publicados conjuntamente com estas duas áreas, há carência de pesquisas específicas
relacionadas à manufatura aplicadas à TA, de periódicos e grupos de pesquisa dedicados
a este assunto, de publicações mais constantes ao longo dos anos, de pesquisas
aplicadas a tipos específicos de deficiência e a algumas categorias de TA. Estas
conclusões vão de encontro à demanda por produtos e serviços em TA.
No entanto, os estudos de caso apresentados mostraram como seria possível
aplicar a integração de projeto em produtos e em processos, para a obtenção de um
produto simples de ser fabricado, mas que atende a demanda da população que
necessita de TA e não possui poder aquisitivo para comprar uma tradicional. O outro
estudo de caso apresentado mostrou como a manufatura avançada pode contribuir para a
obtenção de produtos personalizados, que é uma grande carência na área de TA.
A personalização de produtos de TA pode contribuir socialmente, como meio de
buscar a plena inclusão da PcD, oferecendo subsídios para que empresas, organizações
e pessoas envolvidas possam desenvolver produtos personalizados, alertando os
desenvolvedores de produto para questões inclusivas.
No âmbito político, a concepção de produtos inclusivos personalizados contribuirá
também para o atendimento da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência.
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Academicamente, este artigo visa contribuir para o início de pesquisas em
desenvolvimento de produtos personalizados na área de TA, face às poucas pesquisas
existentes, aumentando o entendimento sobre a personalização e contribuindo para
modificação e avanço das teorias existentes, que dificultam a oferta de produtos para
PcD.
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Resumo: Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede de distribuição de energia elétrica representam uma
alternativa tecnicamente confiável para incrementar a contribuição das fontes renováveis na matriz elétrica.
Desta forma, a caracterização de um módulo fotovoltaico é um procedimento importante para avaliação do
desempenho elétrico que está diretamente associado à potência que o módulo é capaz de fornecer. Neste
trabalho, será utilizado o programa de simulação CREARRAY, software que analisa o comportamento de
uma associação de módulos fotovoltaicos. A influência de variáveis meteorológicas, irradiância e
temperatura de célula, na curva I-V de módulos fotovoltaicos são analisadas neste trabalho. Tendo como
base o fator de forma como referência de qualidade do módulo, com diferentes irradiâncias, notou-se que
com o aumento desses valores aumenta-se o fator de forma e consequentemente o seu desempenho. Já a
temperatura da célula afeta negativamente a qualidade do módulo fotovoltaico, sendo que o fator de forma é
reduzido com o aumento da temperatura de operação das células que compõem o módulo fotovoltaico.
Palavras-Chave: Energia solar, módulo fotovoltaico, irradiância, temperatura, fator de forma.

1 INTRODUÇÃO
Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR) de energia elétrica estão
sendo muito estudados, pois representam uma alternativa tecnicamente confiável para
incrementar a contribuição das fontes renováveis na matriz elétrica. Portanto é importante
conhecer o comportamento desses sistemas e o seu impacto sobre a rede elétrica. A
caracterização de um módulo fotovoltaico é um procedimento importante para avaliação
do desempenho elétrico que está diretamente associado à potência que o módulo é capaz
de fornecer. Os ensaios elétricos também são importantes para detectar possíveis
defeitos de fabricação.
A completa caracterização de um módulo fotovoltaico passa pela determinação da
curva característica que deve ser obtida obedecendo alguns critérios estabelecidos pelas
normas técnicas. As duas principais normas são a IEC, International Electrotechnical
Commission (IEC, 2006) e a ASTM, American Society for Testing and Materials (ASTM,
2008), enquanto que a norma brasileira é definida pela ABNT (ABNT, 1991), Associação
Brasileira de Normas Técnicas, porém baseada na norma IEC. A descrição do
desenvolvimento de equipamentos de aquisição de curvas, de ensaios de curvas para
caracterização de módulos e avaliação de metodologias definidas pelas normas técnicas
pode ser encontrada em (Prieb, 2002, Bühler, 2011 e Gasparin, 2009).
Os módulos fotovoltaicos podem ser classificados de acordo com o seu fator de
forma que é expresso na Eq. (1).
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FF =

I PMP ⋅ V PMP
I SC ⋅ V OC

(1)

Onde: FF é o fator de forma; IPMP é a corrente no ponto de máxima potência;
VPMP é a tensão no ponto de máxima potência; ISC é a corrente de curto-circuito; VOC é a
tensão de circuito aberto.
Outro parâmetro de avaliação é a eficiência do módulo que pode ser descrita de
acordo com a Eq. (2).

η mod =

FF ⋅ I SC ⋅ V OC
G ⋅ Amod

(2)

Onde: ηmod é a eficiência do módulo; G é a irradiância incidente; Amod é a área
do módulo.
Em vista disso, este trabalho tem por finalidade simular e analisar variáveis
metereológicas tais como influência da irradiância e temperatura, na curva I-V de módulos
fotovoltaicos, e desta forma melhor compreender o funcionamento dessa tecnologia com
as alterações estipuladas.
2 METODOLOGIA
O programa de simulação CREARRAY é um software desenvolvido no Laboratório
de Energia Solar (LABSOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e
tem por objetivo analisar o comportamento de uma associação de módulos fotovoltaicos,
considerando efeitos de temperatura, irradiância e possíveis diferenças elétricas entre os
módulos que compõem a instalação. Com este software é possível representar os efeitos
que ocorrem em um módulo ou arranjo quando algumas células ou mesmo módulos estão
parcial ou totalmente sombreados. O programa fornece a curva característica (I-V) de
corrente por tensão da associação a partir das curvas características de cada módulo, as
quais são obtidas através de um modelo matemático que trabalha com parâmetros
obtidos nos catálogos fornecidos pelos fabricantes dos módulos ou a partir de dados
obtidos experimentalmente. A curva I-V é elaborada a partir dos parâmetros principais do
módulo, corrente de curto circuito (ISC), tensão de circuito aberto (VOC) e tensão do ponto
de máxima potência (VPMP) e corrente do ponto de máxima potência (IPMP).
Para estudar o efeito de células individualmente diferentes é possível informar os
dados de cada célula para formar um módulo resultante que pode então ser inserido no
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arranjo. O programa CREARRAY, para resolver todos os aspectos relacionados com as
associações de módulos, utiliza um método gráfico-numérico que trabalha com um vetor
de pontos para representar a curva de cada módulo, conhecidas suas características e os
valores das variáveis ambientais, irradiância e temperatura, a que o módulo está
submetido. As equações relativas a cada um dos módulos (ou células) são resolvidas por
métodos numéricos obtendo-se, a partir dos dados do fabricante, o desenvolvimento
completo das curvas características dos módulos (Krenzinger, 2001).
O modelo matemático utilizado para representar a curva do módulo fotovoltaico é o
modelo de 1 diodo. A Eq. (3) apresenta a relação entre corrente e tensão de acordo com
o modelo de 1 diodo. Os parâmetros que pertencem a esta equação são chamados de
parâmetros fotovoltaicos (BÜHLER, 2011).

  V + IR S
I = I fg − I 0 exp
  VT

  V + IR S
 − 1 −
RP
 

(3)

Onde: Ifg é a corrente fotogerada, que pode ser aproximada pela corrente de curto
circuito, Io é a corrente de saturação reversa do diodo, m é o fator de idealidade do diodo
(1 < m < 2) e RS e RP são, respectivamente, as resistências em série e paralela
(representam as quedas de tensão no módulo e as perdas de corrente).
O termo VT presente na Eq. (3) é descrito na Eq. (4), onde NS representa o número
de células associadas em série no módulo, e é a carga do elétron, kB é a constante de
Boltzmann [1,381 x 10-23 J/K] e TC é a temperatura da célula.

VT =

N S mk B TC
e

(4)

A translação da curva característica, por sua vez, obedece aos critérios propostos
pela norma brasileira. Os módulos da instalação foram caracterizados por Krenzinger e
Prieb (2005). A partir do programa foram obtidas as características elétricas dos módulos
da instalação e os coeficientes do modelo matemático que descreve a curva do módulo
para a condição padrão de irradiância 1000 W/m² e temperatura de célula de 25 °C,
aspectos também conhecidos como padrão Standard.
A primeira etapa para simular curvas I-V de módulos ou associações de módulos
no software CREARRAY é a escolha de um painel e de um módulo fotovoltaico. Para este
trabalho, um modelo de módulo fotovoltaico foi adotado como padrão para todas as
atividades desenvolvidas, correspondendo ao modelo SM110, da fabricante SIEMENS,
sendo este um módulo de tecnologia de silício monocristalino, com 36 células em séries e
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potência nominal de 110 W. Outras propriedades deste modelo podem ser observadas na
Figura 1.
Figura 1 – Modelo de módulo fotovoltaico adotado e suas propriedades.

Fonte: Software Crearray

Após a escolha de um modelo de módulo fotovoltaico, é possível definir uma
associação de módulos. O arranjo de módulos fotovoltaicos adotado para as análises
neste trabalho é uma associação de 5 módulos em série, em dois strings, paralelo (Fig.
2).
Figura 2 – Associação dos módulos fotovoltaicos.

Fonte: Software Crearray.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este trabalho analisa a influência das variáveis meteorológicas, irradiância e
temperatura de célula, na curva I-V de módulos fotovoltaicos. O parâmetro de
comparação utilizado é o fator de forma que está diretamente relacionado com a
eficiência do módulo fotovoltaico.
3.1 Influência da Irradiância
A primeira variável a ter a sua influência na curva I-V do arranjo de módulos
analisada é a irradiância. Valores diferentes serão aplicados nos módulos da associação,
mas de maneira uniforme, todas receberão a mesma intensidade de irradiação, com a
temperatura da célula constante em 25°C. Os valores escolhidos de irradiância para
análise correspondem a 1000 W/m², condição standard, 900 W/m², 700 W/m², 500 W/m² e
300 W/m². A curva I-V para esses valores está representada na Figura 03, sendo os
painéis (pan) 1, 2, 3, 4 e 5 correspondentes a 1000 W/m², 900 W/m², 700 W/m², 500 W/m²
e 300 W/m², respectivamente.
De acordo com as curvas I-V apresentadas na Figura 3, percebe-se que a corrente
elétrica gerada pela associação de módulos fotovoltaicos aumenta linearmente com o
aumento da irradiância solar incidente, enquanto que a tensão de circuito aberto (VOC)
aumenta de forma logarítmica, consequência que já era esperada.
Figura 3 – Curva I-V para diferentes valores de irradiância.

Fonte: Software Crearray
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A Tabela 1 mostra os parâmetros elétricos da curva I-V, incluindo o fator de forma,
da associação de módulos fotovoltaicos que foi simulada pelo software.
Tabela 1 – Valores da curva I-V e fator de forma para diferentes valores de irradiância.

Fonte: Software Crearray

Com os valores indicados na Tabela 1 é possível determinar e analisar a
correlação entre o fator de forma e a irradiância para melhor compreensão do
desempenho dos módulos. A partir da Figura 4 pode-se perceber que o fator de forma
aumenta proporcionalmente com a irradiância. Quanto menor a irradiância, menor seu
fator de forma, e menor será a qualidade desses módulos, tendo em vista que a curva I-V
de forma retangular vai se deslocando para baixo, diminuindo a sua potência máxima,
com a diminuição linear da corrente de curto circuito. A correlação entre o fator de forma e
a irradiância pode ser considerada linear, entretanto há uma redução no fator de forma
mais significativa para irradiâncias menores que 500 W/m². Isto pode se explicar devido
ao fato que módulos fotovoltaicos são projetados para atuar na condição Stardart de 1000
W/m² e quando este valor está muito distante reduz atenuadamente o fator de forma de
tal módulo, alterando sua qualidade, diminuindo sua efetividade.
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Figura 4 – Fator de forma em função da irradiância.

3.2 Influência da Temperatura da Célula/Módulo
Outro parâmetro a ser analisado é a temperatura da célula/módulo. Sabe-se que a
condição padrão para tal variável é de 25°C. Os valores de temperaturas adotados para a
análise correspondem a 15°C, 20°C, 25°C, condição Standard, 30°C e 35°C, valores
abaixo da condição padrão e acima, para assim a análise ser mais completa, trabalhando
em situação opostas, com diminuição e elevação de temperatura. A Figura 05 demonstra
as curvas I-V para estas temperaturas, mantendo-se o modelo de módulo fixo SM110, e
com irradiância constante em 1000 W/m². Os painéis (pan) de 1 a 5 estão em
concordância com as temperaturas de forma crescente, iniciando com 15°C a 35°C.

618

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Figura 5 – Curvas I-V para diferentes valores de temperatura da célula.

Fonte: Software Crearray

O aumento da irradiância incidente ou da temperatura ambiente produz um
aumento da temperatura da célula, o que consequentemente tende a reduzir a sua
eficiência. Como se pode observar na Figura 05, a tensão da célula diminui
significativamente com o aumento da temperatura, enquanto sua corrente sofre uma
elevação muito pequena, quase desprezível. Como exemplo, em uma célula de silício
cristalino um aumento de 100°C na temperatura da célula produz uma variação da ordem
de -30% em VOC e de +0,2% em ISC (PINHO; GALDINO, 2014).
Para maior verificação desta influência os valores de potência máxima, corrente
de curto circuito, tensão de circuito aberto, juntamente com o fator de forma, estão
explicitados na Tabela 2 para as diferentes temperaturas das células.
Tabela 2 - Valores da curva I-V e fator de forma para diferentes valores de temperaturas
de célula.

Fonte: Software Crearray
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Para melhor visualização dos resultados de fator de forma em função da
temperatura é plotado um gráfico. A Figura 6, de caráter linear, indica que com o aumento
de temperatura ocorre a diminuição do fator de forma, isso ocorre devido a diminuição de
VOC ser mais significativa que o crescimento infinitesimal da ISC. Os valores de fator de
forma em função da temperatura indicam que o desempenho do módulo fotovoltaico
diminui linearmente com o aumento da temperatura.
Figura 6 - Fator de forma em função da tempreratura da célula.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um sistema fotovoltaico pode ser afetado, influenciado, por diversos parâmetros e
variáveis. O presente trabalho permitiu uma simples análise e avaliação da correlação
existente da irradiância e temperatura da célula com a qualidade do módulo fotovoltaico,
assim como seu desempenho em uma associação de módulos.
Tendo como base o fator de forma como referência de qualidade do módulo, com
diferentes irradiâncias, notou-se que com o aumento desses valores aumenta-se o fator
de forma e consequentemente o seu desempenho, ou seja, quanto maior a irradiância
incidente sobre o módulo fotovoltaico melhor será seu desempenho. Irradiâncias de 1000
W/m² podem ocorrer ao meio-dia solar, o que proporciona uma maior qualidade do
sistema nesse horário, por possuir maior irradiância.
Já a temperatura da célula afeta negativamente a qualidade do módulo fotovoltaico,
quanto maior for a temperatura, menor será seu fator de forma correspondente. A
620

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

condição padrão para a temperatura de célula é de 25°C, mas percebe-se que para o
modelo SM110, temperaturas menores que a padrão são mais eficientes. Esta é uma
condição esperada, uma vez que o desempenho dos módulos é inversamente
proporcional a temperatura de operação do mesmo. Cidades com baixa temperatura
ambiente e alta irradiância podem auxiliar nesse aspecto. Entretanto, é preciso salientar
que a variável meteorológica de maior influência no desempenho de módulos e
consequentemente na geração de energia elétrica de sistemas fotovoltaicos é a radiação
solar.
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Resumo: A proposta deste artigo de discussão é apresentar o panorama da gestão de energia e eficiência
energética na indústria brasileira. Além disso, propõe-se apontar os desafios e as possibilidades existentes
na referida área. O trabalho foi desenvolvido dentro da estrutura do projeto ‘Gestão e eficiência energética:
uma amostra de empresas alemãs” (MADRUGA, ORBEN 2014). O estudo foi feito por meio de uma revisão
bibliográfica e documental sobre o tema bem como uma análise prospectiva da realidade da indústria
nacional. A principal conclusão é de que o país possui grande potencial de melhoria tanto na área de gestão
da energia quanto da eficiência energética no setor industrial. Para isto será importante uma ampliação e
interação de programas, além da implementação de ações de caráter informativo sobre as possibilidades e
apoios a projetos da área. Tratam-se de ações importantes, considerando que os custos de energia se
incluem nos de produção e, consequentemente, a melhoria na gestão energética implica em maior
competitividade da indústria nacional. O tema de estudo é relevante no cenário atual em que tanto se
discute sobre novas fontes de energia e eficiência energética.
Palavras-Chave: Eficiência energética. Gestão de energia. Indústria.

1 INTRODUÇÃO
Este artigo foi desenvolvido dentro do âmbito do projeto “Gestão e eficiência
energética: uma amostra de empresas alemãs” (MADRUGA; ORBEN 2014). A
metodologia empregada no projeto baseou-se no levantamento bibliográfico dos assuntos
relacionados ao tema abordado e o método utilizado foi o de estudo de casos múltiplos.
No estudo partiu-se da premissa que a Alemanha por ser um país que se destaca na área
de eficiência energética e energias renováveis poderia oferecer alguns elementos que
possam servir de referência para discutir a questão no Brasil. Em outras palavras, o
estudo foi motivado pela perspectiva de buscar algumas possibilidades de ações e
estratégias que possam ser aplicadas no cenário nacional.
Na primeira fase do projeto foi traçado o panorama do setor industrial na
Alemanha. Nesta etapa, verificou-se que nesse país a preocupação com a gestão e a
eficiência energética na indústria está diretamente relacionada a questões como custos
da energia, em especial elétrica e térmica, e à proteção climática. Também se percebeu
que há um alinhamento entre temas como programas políticos, legislação, programas
para incentivos financeiros e sistemas de gestão da qualidade.
No presente artigo, considerando os temas mencionados, é apresentado o
panorama de gestão de energia no setor industrial brasileiro. Além disso, discutem-se
algumas possibilidades e desafios para a gestão de energética na indústria brasileira. O
trabalho está dividido em quatro partes, incluindo esta introdução (1). A seguir, serão
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apresentados os seguintes temas: panorama da gestão de energia no Brasil (2), desafios
e possibilidades (3) e comentários finais (4).
2 PANORAMA DA GESTÃO DE ENERGIA NO BRASIL
Nesta segunda parte será apresentada a matriz elétrica e energética brasileira e
seus usos na indústria. Também serão apresentados os programas, as leis, os incentivos
financeiros e sistemas de gestão da qualidade relacionados à eficiência.
2.1 Matrizes energética e elétrica
De acordo com o Balanço Energético Nacional – BEN, a matriz energética
brasileira apresenta 42,4% da Oferta Interna de Energia - OIE proveniente de fontes
renováveis. Os outros 57,6% são gerados a partir de combustíveis fósseis como petróleo
(39,2%), gás natural (11,5%) carvão mineral e coque (5,4%) e urânio(5%). (BRASIL,
2013). Assim como a matriz energética, a matriz elétrica brasileira é também
predominantemente de origem renovável. Conforme apresentado no BEN de 2013, 84,6%
de toda a energia elétrica produzida no país no ano-base de 2012 foram provenientes de
fontes renováveis. Dentre elas, destacam-se os 76,9% correspondentes à energia
hidráulica, principal fonte de energia do país, como pode ser observado na tabela 1.
(BRASIL, 2013). Contudo, embora hidroeletricidade seja renovável, a construção de
barragens gera impactos negativos de grande importância, tanto ambientais, quanto
sociais.
Tabela 1 – Oferta Interna de Energia Elétrica.
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2.2 Usos de energia na indústria
O consumo de energia é o principal indicador de desenvolvimento econômico e de
qualidade de vida da sociedade e está intimamente ligado à forma como se comporta o
Produto Interno Bruto - PIB do país (BRASIL, 2008). O maior consumidor de energia no
país é o setor industrial. A tabela 2 apresenta a energia consumida por cada setor no
período de 2008 a 2012. Nesse período percebe-se que a indústria continuou se
apresentando como principal consumidor, ainda que em 2012 o consumo tenha caído de
43,5 para 42,1%. Essa diminuição culminou com a desaceleração da economia nacional,
que como mencionado anteriormente, está intimamente ligada ao consumo de energia
(BRASIL, 2013).
Tabela 2 – Consumo de energia elétrica por setor.

No setor industrial a energia mais utilizada é a energia elétrica (20,3%), seguida
pelo bagaço de cana (20,1%), gás natural (11,1%), coque de carvão mineral (9,0%) e
lenha (8,4%), conforme Tabela 3 (BRASIL, 2013).
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Tabela 3 – Consumo de energia por fonte no setor industrial.
Fontes

2008

2009

2010

2011

2012

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Gás Natural

10,4

9,5

10,8

11,3

11,1

Carvão Mineral

3,8

3,2

3,8

4,2

4,0

Lenha

8,0

8,6

8,4

8,3

8,4

Bagaço de Cana

18,9

21,2

20,2

19,1

20,1

Óleo combustível

4,9

4,9

3,8

3,3

3,0

Gás de Coqueria

1,3

1,3

1,5

1,5

1,4

Coque de Carvão

8,2

7,0

8,8

9,3

9,0

Eletricidade

20,8

21,1

20,4

20,3

20,3

Carvão Vegetal

6,9

4,3

4,7

4,8

4,6

Mineral

Fonte: Adaptado do BEN 2013 (BRASIL, 2013, p 85).

Conforme visto neste item, o setor industrial é o principal consumidor de energia
elétrica no país. Sendo assim, é importante que se proponham programas de
conservação de energia e de eficiência energética que sejam voltados especificamente
para o setor, os quais serão abordados na próxima seção. Além disso, a diversidade de
fontes de energia utilizadas no setor possibilita a elaboração de programas e projetos em
diferentes sistemas da indústria.
2.3 Programas
O governo brasileiro desenvolve alguns programas com foco no setor energético e
na eficiência energética. Os principais programas abordados no presente estudo são o
PROCEL, o PEE e o CONPET, conforme tratados a seguir.
2.3.1 PROCEL
O Programa Nacional de Conservação de Energia – PROCEL foi criado pelo
governo federal através da ELETROBRAS em 1985 com o objetivo de promover a
racionalização do consumo de energia elétrica residencial. Para tanto atua em duas linhas
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básicas de ação: a mudança de hábitos e projetos de eficiência energética (REIS, 2011).
Dentre as principais áreas de atuação do PROCEL, foram criados alguns programas
específicos como o Selo PROCEL e o PROCEL EDIFICA (Programa Nacional de
Eficiência Energética em Edificações). O Selo PROCEL de Economia de Energia foi
instituído em 1993 com o objetivo de orientar o consumidor na compra, indicando a
eficiência energética dos produtos por categoria através de uma classificação de ‘A’ a ‘G’,
do mais eficiente para o menos eficiente, respectivamente. O PROCEL EDIFICA, criado
em 2003, busca promover o uso racional de energia elétrica em edificações. A análise,
neste caso, é feita desde a sua fundação e são observados os desempenhos de variáveis
como envoltória, iluminação, condicionamento de ar e consumo de água e energia.
O PROCEL também deu origem ao Programa de Eficiência Energética Industrial –
PROCEL Indústria, que é um dos principais subprogramas de incentivo à eficiência
energética voltados exclusivamente para o setor industrial no país. Este subprograma foi
criado em 2002 e tem como objetivo incentivar ações de eficiência energética nas micro e
pequenas empresas e também no comércio. O subprograma tem como foco ações que
tenham por objetivo à eficiência energética e o menor consumo de energia elétrica dos
sistemas motrizes. Os sistemas motrizes são apontados como os principais consumidores
de energia dentro da indústria e por este motivo, o PROCEL Indústria viabiliza a
implantação de laboratórios de otimização e sistemas motrizes (Lamotrizes) nas ci nco
regiões do país.
Os Lamotrizes são desenvolvidos para dar suporte técnico às práticas de eficiência
energética e propiciar o estudo destes sistemas nas universidades brasileiras a fim de
incentivar a pesquisa e formar profissionais mais capacitados para o mercado. O
programa desenvolve suas atividades através de parcerias firmadas entre as federações
estaduais de indústrias, a Confederação Nacional da Indústria – CNI, as universidades e o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. A parceria com
federações estaduais

da

indústria

possibilita

a

capacitação de multiplicadores

(professores universitários e consultores) e agentes (técnicos e engenheiros) industriais
em eficiência energética. De acordo com o relatório sobre os Resultados do PROCEL
2013, até o final de 2012 essas parcerias obtiveram como resultado uma economia de
energia da ordem de 38 milhões de kWh e a capacitação de 206 multiplicadores, 2.907
agentes em 690 indústrias de diferentes setores (ELETROBRAS, 2013).
O PROCEL Indústria e a Câmara Nacional da Indústria – CNI desenvolvem
parceria desde 2004 com o principal objetivo o de aumentar os projetos de eficiência
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energética nas indústrias. Dessa parceria foram elaborados relatórios de oportunidade de
eficiência energética para a indústria, o qual apresenta as principais possibilidades de
redução do consumo de energia elétrica para cada ramo do setor industrial. Por fim, a
parceria entre o PROCEL Indústria e o SEBRAE visa, principalmente, possibilitar a
capacitação de agentes nas micro e pequenas empresas, aumentando a mão de obra
qualificada e especializada em gestão e implantação de projetos de eficiência energética.
2.3.2 PEE
De acordo com a lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, que dispõe sobre a
realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética,
todas as empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia
elétrica ficam obrigadas a aplicar no mínimo 0,5% da receita líquida da empresa em
ações em projetos de eficiência energética. Também de acordo com essa lei, tais
investimentos devem ser aplicados em projetos de eficiência energética de acordo com os
regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Em
decorrência desta lei, foi criado o Programa de Eficiência Energética das Empresas de
Distribuição – PEE que consiste no financiamento de projetos de eficiência que tenham
sido submetidos e selecionados pela ANEEL.
2.3.3 CONPET
O Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do
Gás Natural - CONPET é também um programa do governo federal, que teve início em
1991 e que, conta com o apoio da Petrobras. O objetivo do programa é incentivar o uso
consciente e eficiente do petróleo e do gás natural nos setores residenciais, comerciais,
industriais, agropecuários e, principalmente, nos setores de transporte. No setor industrial
sua atuação mais relevante é o Prêmio de Conservação de Energia na Indústria, criado
em parceria com o PROCEL e a CNI, e que premia anualmente os melhores projetos
implantados em indústrias do país.
2.4 Legislação nacional
As duas principais leis relativas ao tema de eficiência energética vigentes no país
são a lei nº 9.991 de 24 de julho de 2000 e a lei nº 10. 295 de 17 de outubro de 2001.
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Como citado anteriormente neste artigo, a lei nº 9.981 estabelece os critérios sobre a
realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética
por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de
energia elétrica. Nesta lei são fixados os valores aos quais ficam submetidos às empresas
que possuem concessão da ANEEL, e outras providências. A lei nº 10. 295 dispõe sobre
a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. Essa lei determina que o
Poder Público seja responsável pela elaboração de metas e por estabelecer níveis
máximos de consumo de energia ou mínimos de eficiência energética de máquinas e
aparelhos consumidores de energia
2.5 Incentivos financeiros
As principais organizações e programas de fomento nacionais incluem:
2.5.1 PROESCO
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES financia o
PROESCO o programa de apoio financeiro a projetos de eficiência energética criado em
2006. O financiamento pode ser de até 90% do custo do projeto. Os projetos passíveis
de financiamento vão desde iluminação e motores a melhoria de processos de
bombeamento e refrigeração. Podem solicitar apoio empresas de serviços de
conservação de energia, usuários finais de energia e empresas de geração, transmissão
e distribuição de energia (BRASIL, 2011).
Além do PROESCO, O BNDES disponibiliza também outras formas de
financiamento que não são diretamente relacionadas à eficiência energética, mas que
podem também ser utilizadas para estes fins. Um deles é o Finame, que é o
financiamento por intermédio de instituições financeiras credenciadas, para produção e
aquisição de máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional. (BNDES, 2014).
2.5.2 FINEP
A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) é uma empresa pública vinculada
ao Ministério de Ciência e Tecnologia tem a missão de promover através de
financiamentos a inovação e a pesquisa científica e tecnológica em empresas,
universidades, centros de pesquisa e demais instituições públicas. Os financiamentos
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oferecidos pelo FINEP não são recursos diretamente vinculados a projetos de eficiência
energética, mas desde que o projeto atenda as diretrizes necessárias é possível
conseguir o financiamento. (BRASIL, 2011).
2.5.3 CEF
Caixa Econômica Federal (CEF) – similar a FINEP dispõe de diversas linhas que
podem ser utilizadas no setor industrial e também para projetos de eficiência energética.
O financiamento através do programa Ecoeficiência Empresarial, por exemplo, oferece
subsídios para a aquisição de máquinas e equipamentos que reduzam a geração e
emissão de resíduos e que aumentem a eficiência do uso de matérias-primas, em
especial água e energia. (CEF, 2014).
2.5.4 BB
O Banco do Brasil (BB) dispõe de duas linhas na área: o programa de incentivo à
eficiência energética que é apenas do BB e outra em parceria com o BNDES que é o já
citado PROESCO. O Programa de Incentivo à Eficiência Energética tem o objetivo de
alavancar novos negócios na referida área oferecendo facilidades de créditos para
empresas que produzam e comercializem equipamentos e serviços para obtenção de
maior eficiência energética. (BB, 2014).
2.6 Sistemas de gestão da qualidade
Entre os sistemas nacionais de gestão da qualidade destacam-se as normas ISO
14001 (2004) e 50001 (2012) porque são as que relacionam diretamente gestão da
qualidade e eficiência energética. Ambas as normas são derivadas de normas
internacionais que foram adaptadas e incorporadas no âmbito nacional.
A norma internacional para gestão ambiental ISO 14001 surgiu em 1996, a partir
das discussões iniciadas em 1992 durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente (Eco-92) no Rio de Janeiro. O sistema de gestão ambiental visa analisar e
controlar os impactos ambientais causados pela atividade industrial. Para tanto, busca
criar ações para controlar emissões, resíduos, ruídos e promover a eficiência energética
(MARCOVITCH, 2012). Dados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
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Tecnologia - INMETRO em 2014 apontam a existência 183 empresas com a certificação
NBR ISO 14001:2004 válidas no país. Entretanto, o histórico de números de certificados
emitidos aponta que em 2006 foram concedidos 838 certificações, porém a maioria das
empresas deixa de revalidá-las (INMETRO, 2014). A certificação é válida por 03 anos e
necessita ser revalidada por meio de auditoria.
Embora a energia seja fundamental à sustentação da vida moderna, a primeira
norma internacional de gestão de energia foi criada apenas em junho de 2011 com a
denominação de ISO 50001. Cerca de um ano após, em julho de 2012, foi divulgada a
versão brasileira a NBR/ISO 50001. Por meio deste sistema, as empresas adotam ações,
metas e indicadores de desempenho para reduzir o consumo e identificar, priorizar e
registrar oportunidades para melhorar o desempenho energético. A certificação é
particularmente relevante para organizações de consumo intensivo de energia,
organizações que já possuem certificação de gestão ambiental (ISO 14001) ou para
organizações que possuem metas corporativas para redução de emissão de gases de
efeito estufa (SOARES, 2012).
Diante do panorama traçado, discutiremos na próxima seção sobre os desafios e
possibilidades para gestão de energia na indústria nacional.
3. DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Diferentemente de países industrializados como a Alemanha, no Brasil as tarifas de
energia são mais baixas e a matriz energética, em especial a elétrica, é relati vamente
limpa. Todavia, os sistemas de gestão de qualidade demonstram que é possível aumentar
a eficiência energética e desta forma reduzir custos. Nesse sentido, é importante que no
país também se busquem caminhos para aumentar essa eficiência, uma vez que esses
recursos podem ser utilizados para outros fins.
Percebe-se que já existem no país programas voltados para a eficiência
energética, como o PROCEL. Além disso, o selo de eficiência fornecido por este
programa colabora para a melhoria dos produtos e melhor desempenho de consumo de
energia dos mesmos. Para o setor industrial existe o PROCEL Indústria e, este tem foco
principal na eficiência de motores e de iluminação. Outro aspecto importante deste
programa são as parcerias desenvolvidas com entidades como as universidades, o
SEBRAE e a CNI, que possibilitam, por exemplo, a estruturação de laboratórios de
otimização de sistemas motrizes e a formação de multiplicadores e agentes industriais.
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Por outro lado, de acordo com Sá (2010), para tratarmos de eficiência energética
no meio industrial existem vários sistemas que podem ter seu desempenho melhorado,
entre eles: equipamentos térmicos, ar comprimido, bombas e sistemas de ventilação. Por
essa razão, também seria importante ampliar a abrangência dos programas. Outro
aspecto importante está relacionado à eficiência da edificação das plantas industriais.
Programas como o PROCEL Edifica, que visa certificar edificações mais eficientes, não
contempla o referido setor.
Com relação aos investimentos de incentivo financeiro, percebe-se que já existem
algumas possibilidades no país, que seguramente são importantes para os empresários
interessados em investir nessas melhorias. Todavia, percebe-se que a falta de informação
faz com que o acesso a tais programas seja dificultado. Esse fato colabora para que
poucos projetos de melhoria de desempenho sejam implantados no país.
As leis nº 9.991/2000 e 10. 295/2001 que dispõem sobre a obrigatoriedade de
investimento em projetos por parte das concessionárias de energia e da Política Nacional
de Conservação e Uso Racional de Energia, respectivamente, representam possibilidades
importantes para que projetos focados na eficiência sejam propostos e executados. Além
disto, a partir dessas surgiu um programa de fomento para os referidos projetos, a
exemplo do PEE. Contudo, o aparato legal na área ainda é bastante reduzido e a
aplicação das mesmas é pouco controlada e incentivada. Dessa forma, é importante
ampliar os instrumentos legais bem como integrá-los a programas de fomento que
possam levar a adoção de ações, como o estabelecimento de metas de redução de
consumo que possam ser fiscalizadas.
No que se referem os sistemas de gestão da qualidade, percebe-se que há poucas
empresas certificadas no Brasil pela norma ISO 50001. De acordo com pesquisas em
sítios de empresas, há 04 (quatro) empresas certificadas até o momento. Entretanto, já
existe uma quantidade de empresas certificadas pela norma ISO 14001 e esta representa
um potencial para a migração de uma norma para a outra. O grande desafio dos sistemas
de qualidade é que a ISO 50001, por se tratar de uma norma relativamente nova, ainda é
pouco conhecida no meio industrial e por este motivo, poucas empresas tem aderido a ela
até o momento.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme proposto inicialmente neste artigo, procuramos apresentar como se
estrutura o panorama para gestão de energia no setor industrial brasileiro e discutir
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algumas possibilidades e desafios para a gestão energética na indústria nacional.
Constata-se que o país já conta com programas políticos estratégicos, de incentivo
financeiro, legislação e normas de gestão da qualidade que colaboram para a gestão de
energia na indústria. Entretanto, também se percebe que esta estrutura pode s er
ampliada e melhor implementada. Entre os aspectos que podem ser ampliados , colocase a legislação em vigor, uma vez que a relevância do assunto ainda é pouco explorada.
Com relação as propostas de implementação, é importante que exista uma maior divulg
ação e interação entre os programas, a legislação e a gestão da qualidade na indústria.
Isto é importante para que os programas não fiquem somente com o caráter propositivo e
se transformem em projetos com objetivos, prazos e metas. A redução dos custos d e
energia é importante, já que faz parte dos custos de produção para a maior
competitividade da indústria brasileira.
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Resumo: O presente trabalho teve por objetivo geral apresentar os fundamentos que envolvem o processo
de conversão da radiação solar em eletricidade e as tecnologias dos dispositivos que o permitem, os
módulos fotovoltaicos. Sendo assim, inicialmente será apresentado como acontece a conversão de energia
elétrica a partir de radiação solar, através do efeito fotovoltaico. Também serão expostas as diversas
tecnologias de células fotovoltaicas, desde as mais consolidadas no mercado, como silício cristalino, até as
que estão em fase de testes e produção em pequena escala, como as células sensibilizadas com corantes,
células orgânicas ou poliméricas, células fotovoltaicas para concentração e multijunção. Ainda é abordada a
tecnologia de filmes finos, a qual sua utilização é estendida a diversas aplicações na arquitetura, devido ao
seu diferencial de flexibilidade e mobilidade. As principais vantagens e os obstáculos de cada tecnologia
mencionada serão citados para que se compreenda que todas estão em constante fase de desenvolvimento
e aprimoramento. Estudos e pesquisas são necessários para obter a melhoria no aproveitamento da
energia solar fotovoltaica, através do aumento do índice de eficiência e redução dos custos das células
fotovoltaicas. Além disso, também é preciso disseminar o conhecimento sobre a energia solar fotovoltaica e
os tipos de tecnologias que estão disponíveis no mercado, para que esse recurso se consolide como
alternativa real e viável.
Palavras-Chave: Energia solar fotovoltaica; Efeito fotovoltaico. Módulos fotovoltaicos.

1 INTRODUÇÃO
Dentre todas as fontes de energia conhecida pelo ser humano, o recurso solar se
evidencia por ser considerado, além de renovável, inesgotável na escala terrestre de
tempo. Pode-se dizer que o seu aproveitamento é presente em quase todas as outras
fontes de energia, como por exemplo, a eólica que tem seu funcionamento baseado no
movimento dos ventos, que por sua vez, são induzidos pela radiação solar. No que se
refere ao aproveitamento da energia solar direta, atualmente se destacam a energia solar
térmica e a energia solar fotovoltaica (PINHO; GALDINO 2014).
Quanto à energia solar fotovoltaica, o primeiro dispositivo capaz de realizar a
conversão direta da radiação solar em eletricidade foi desenvolvido em 1883 por Charles
Fritts a partir do semicondutor selênio. Desde então, diversos estudos têm sido realizados
a cerca das tecnologias disponíveis para atuar nesse processo e então disponibilizadas
no mercado fotovoltaico (PINHO; GALDINO 2014).
No que se refere à energia solar fotovoltaica no mercado mundial, atualmente sua
produção está na escala de giga watts por ano. No Brasil, há ainda muitos desafios para
alcançar o nível de produção de energia solar fotovoltaica desejada, sendo que a
capacidade dos sistemas fotovoltaicos está em torno de 40 MWp (PINHO; GALDINO
2014).
Nesse contexto esforços estão sendo realizados, principalmente no que se refere
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ao desenvolvimento das tecnologias de módulos fotovoltaicos. Um exemplo é o projeto de
geração solar fotovoltaica executado pela Universidade Federal de Santa Catarina, o qual
tem o objetivo de avaliar o desempenho técnico e econômico da geração fotovoltaica em
diferentes condições climáticas na matriz elétrica brasileira. Para isso uma usina solar
fotovoltaica de 3MWp foi instalada no município Capivari de baixo - SC, contendo 8
módulos de avaliação com sete diferentes tipos de tecnologias (MONTENEGRO, 2013).
2 EFEITO FOTOVOLTAICO
A energia solar fotovoltaica é obtida através da conversão direta da radiação solar
em energia elétrica, a partir do efeito fotovoltaico. O efeito fotovoltaico é realizado por
dispositivos chamados células fotovoltaicas, os quais são constituídos de materiais
denominados semicondutores (PINHO; GALDINO 2014).
Os materiais semicondutores quando aquecidos ou combinados com outros
materiais são capazes de conduzir eletricidade. Isso se dá pela caracterização de suas
bandas de energia na temperatura de zero absoluto (0K), onde há uma banda de valência
preenchida por elétrons, uma banda de condução preenchida por lacunas e uma banda
proibida, também denominada bandgap, que separa a banda de valência e a banda de
condução. Os materiais semicondutores se diferenciam dos materiais isolantes e
condutores por possuírem um valor intermediário de bandgap, como pode ser observado
na figura 01. Assim é possível um elétron da banda de valência adquirir energia para
passar para a banda de condução. Porém para o aproveitamento de corrente e energia
elétrica é necessário aplicar um campo elétrico. Para tal feito, o processo mais comum é a
dopagem que consiste na adição de impurezas ao material semicondutor (PINHO;
GALDINO 2014).
Figura 1 – Estrutura de bandas de energia em materiais condutores, semicondutores e
isolantes.

Fonte: Tavares (2014).
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O Semicondutor mais utilizado em células fotovoltaicas é o silício, que possui
quatro elétrons na sua camada de valência que pode se ligar a elementos vizinhos
formando um retículo cristalino estável. A dopagem do silício é realizada em duas etapas,
uma delas é a chamada dopagem do tipo N, no qual é adicionado átomos com cinco
elétrons na camada de valência. O elemento dopante N, geralmente o fósforo, ao realizar
ligação com o silício fará com que um elétron sobre e migre para a banda de condução
(GREENPRO, 2004).
Já a dopagem do tipo P consiste em introduzir átomos com apenas três elétrons na
camada de valência, como o elemento boro. Desse modo haverá a falta de um elétron na
ligação com o silício, formando um buraco ou lacuna que se deslocará devido ao fato de
um elétron de um sitio vizinho vir a ocupar a sua posição (TAVARES, 2014; GREENPRO,
2004).
Posteriormente os dois materiais de silício são unidos, um com a dopagem do tipo
N, na superfície superior, e outro com a dopagem do tipo P, e forma-se a região de junção
P-N. Com essa junção os elétrons livres do lado N migram para o lado P onde as lacunas
o capturam, resultando em um acumulo de elétrons no lado P. Consequentemente há
uma redução de elétrons no lado N. Assim é formado um campo elétrico que dificultará a
passagem de mais elétrons do lado N para o P e assim é estabelecido o equilíbrio. Porém
quando os fótons incidem na região de junção P-N, com energia maior que o gap, em que
o campo elétrico seja maior que zero vai haver a geração de pares elétrons-lacuna que
vão acelerar as cargas, criando assim uma corrente elétrica (Fig. 2). Desse modo o efeito
fotovoltaico poderá induzir a um aproveitamento de energia elétrica (GREENPRO, 2004).
Figura 2 – Estrutura básica de uma célula fotovoltaica de silício, destacando: (1) região
com dopagem tipo n; (2) região com dopagem tipo p; (3) junção pn; (4) geração de par
elétron-coluna; (5) camada de filme antirreflexo; (6) contatos metálico.

Fonte: Tavares (2014).
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3 TIPOS DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
Os tipos de células fotovoltaicas podem ser classificados em três gerações. A
primeira geração corresponde aos dispositivos fotovoltaicos constituídos de silício
cristalino e é disponibilizado no mercado em duas configurações: silício monocristalino (cSi) e silício multicristalino (mc-Si) (PINHO; GALDINO 2014).
A segunda geração consiste nos chamados filmes finos, em que os materiais
semicondutores são dispostos em finas camadas, na ordem de 1mm, em um substrato.
Os filmes finos podem ser constituídos de três materiais diferentes: silício amorfo (a-Si),
disseleneto de cobre e índio (CIS) e disseleneto de cobre, índio e gálio (CIGS) e ainda
telureto de cádmio (CdTe) (PINHO; GALDINO 2014).
Por fim, a terceira geração compreende as tecnologias que estão em fase de
desenvolvimento e produção em pequena escala industrial. Nesse contexto pode-se citar
as células sensibilizadas com corantes (DSSC – Dye Sensitized Sollar Cells), células
orgânicas ou poliméricas, células fotovoltaicas com multijunção e célula fotovoltaica para
concentração (PINHO; GALDINO 2014).
3.1 Silício cristalino
O elemento químico mais importante e presente em aplicações fotovoltaicas é o
silício. Esse material semicondutor é obtido principalmente da sílica (SiO2). O processo
para retirar o oxigênio não desejado da sílica ocorre em fornos de arco elétrico e tem
como matéria prima quartzo ou areia e carvão. Assim é formado o silício metalúrgico (SigM) com pureza de ~ 99%. A partir desse material forma-se as lâminas de silício, as
células fotovoltaicas, as quais são associadas eletricamente e encapsuladas formando os
módulos fotovoltaicos e sucessivamente os painéis fotovoltaicos (GREENPRO, 2004).
No que se refere à tecnologia de silício cristalino, as células fotovoltaicas
podem ser disponibilizado em duas configurações (Fig. 3): silício monocristalino (c-Si) e
silício multicristalino (mc-Si). O primeiro é obtido por apenas um tipo de cristal e é formado
através da técnica de fusão zonal flutuante ou pelo método de czochralski. Já o silício
multicristalino é composto de diversos cristais pequenos, o que, devido a presença da
interface entre os cristais, reduz a eficiência das células fotovoltaicas. Em contrapartida ao
grau de pureza reduzido, o custo das células compostas de mc-Si é menor por
necessitarem de menos energia no processo de fabricação (RAMPINELLI; BÜHLER,
2012).
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Figura 3 - Tecnologia de silício cristalino: (a) c-Si; (b) mc-Si.
(a)

(b)

Fonte: (Projeto GREENPRO)

As células de mc-Si disponíveis no mercado apresentam eficiência de 12 até 15%,
sendo que a sua eficiência é proporcional ao tamanho dos cristais que a formam, ou seja
quanto menor for as dimensões dos cristais menor será a eficiência da célula. Quanto às
células de c-Si, já foi encontradas eficiências de até 25% testadas em laboratório, porém
a maioria das células disponíveis no mercado se encontra na faixa de 13 a 17% (PINHO;
GALDINO 2014).
Apesar de ser uma tecnologia já consolidada no mercado mundial de energia solar
fotovoltaica, há muitos estudos e projetos que estão sendo realizados para diminuir a
espessura das células e consequentemente o seu custo. O objetivo de algumas
pesquisas é que para o ano de 2010 a espessura das células passe de 0,2 mm para 0,12
mm (PINHO; GALDINO 2014).
3.2 Filmes finos
O desenvolvimento dos processos de obtenção de células fotovoltaicas de filmes
finos iniciou na década de 80, e atualmente essa tecnologia corresponde cerca de 12% do
mercado mundial. Os elementos utilizados como matéria prima são o silício amorfo (a-Si),
disseleneto de cobre e índio (CIS) e disseleneto de cobre, índio e gálio (CIGS) e telureto
de cádmio (CdTe). Tais elementos se diferenciam do silício cristalino por possuírem alta
absorção óptica, sendo assim é possível obter células fotovoltaicas muito finas, na ordem
de micrômeros (mm) (PINHO; GALDINO 2014).
Por técnicas de produção de larga escala, como disposição por vaporização,
processos de disposição catódica e banhos eletrolíticos, os materiais semicondutores são
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aplicados em superfícies rígidas ou flexíveis. Desse modo a tecnologia de filmes finos se
estende a diversas aplicações em arquitetura, como telhados e fachadas (Fig. 4), e até
mesmo em equipamentos eletrônicos (GREENPRO, 2004).
Figura 4 – Aplicação de células fotovoltaicas de filmes finos em fachadas (a) Torre Solar
no Centro de Educação e Tecnologia do Instituto de Artes Manuais de Heilbronn
(Alemanha) com módulos CIS; (b) Centro de investigação Joint Research Centre em Ispra
(Itália).
(a)
(b)

Fonte: (Projeto GREENPRO).

Por sua vez, o processo de produção de células de filmes finos também apresenta
vantagens em relação à tecnologia de silício cristalino, sendo que as temperaturas
requeridas são bem menores, se estabelecendo na faixa de 200ºC a 500ºC, o que
representa uma economia de energia. A diminuição do consumo de energia com a
economia de materiais e a facilidade de automatização no processo de fabricação em
larga escala, resulta em uma redução de custos (GREENPRO, 2004).
O silício amorfo (a-Si) não apresenta estrutura cristalina, porém possui
propriedades de um material semicondutor. As eficiências mais altas registradas em a-Si
são em torno de 10% (com tripla junção). Outro fator também desfavorável em relação a
esse material, é o chamado efeito Staebler-Wronski, que ocasiona uma rápida
degradação da célula resultando na redução do seu desempenho elétrico. Por outro lado
as células de a-Si apresentam menor perda de eficiência em condições de baixa
irradiação e é o material, entre os filmes finos, mais estudados até o momento
(RAMPINELLI; BÜHLER, 2012).
As células de CdTe apresentam um maior valor de eficiência em relação as a-Si,
chegando a até 16,7% em laboratórios. Quanto à comercialização, há uma dominância no
mercado da empresa norte americana First Solar, em que os melhores módulos
comercializados atingiram uma eficiência de 14,4%. Entretanto há algumas restrições
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quanto a sua utilização em larga escala, como o fato do elemento químico cádmio ser
tóxico e a fonte de obtenção de telúrio é insuficiente para abastecer um mercado de
dezenas de GWp por ano (PINHO; GALDINO, 2014).
Quanto às células CIS ou CIGS pode-se afirmar que elas apresentam a maior
eficiência no que se refere à tecnologia de filmes finos, atingindo o valor de 19,6% em
laboratórios. Em algumas casos são aplicados à célula fotovoltaica uma camada muito
fina (50 nm) de sulfeto de cádmio (CdS) , resultando em módulos com até 15,7% de
eficiência. Quando não há a presença de CdS a eficiência encontrada em módulos
fotovoltaicos decai para 13,5%. Além de uma eficiência alta, as CIGS apresentam um
coeficiente de absorção bem alto sendo possível absorver cerca de 90 % dos fótons
incidentes nas células e uma boa resistência ao aquecimento. Os principais desafios
dessas células estão relacionadas com a substituição de CdS por outros materiais não
tóxicos como ZnOX-1SX e a disponibilidade na natureza de índio e gálio (PINHO;
GALDINO, 2014).
3.3 Células fotovoltaicas para concentração e multijunção
As células fotovoltaicas para concentração consistem na utilização de sistemas
ópticos de concentração, como lentes e espelhos. Tal recurso tem por finalidade
aumentar a irradiação solar incidente na célula, que em consequência elevará o valor da
corrente elétrica produzida. Desse modo, células fotovoltaicas de pequenas áreas
resultam em um alto valor de eficiência, o qual dependerá de fatores como elemento
químico utilizado, fator de concentração e numero de junção PN (PINHO; GALDINO,
2014).
Células com multijunção tem alta eficiência de conversão e atualmente são muito
utilizadas em aplicações espaciais. Unindo a tecnologia de multijunção com a de
concentração é possível encontrar os maiores valores de eficiência em células
fotovoltaicas. Os elementos mais utilizados nessas aplicações são os semicondutores dos
grupos III e V da tabela periódica, como o arsenieto de gálio

GaAs. Em células de

multijunção de GaInP/GaAs/GaInNAs o valor de eficiência pode chegar até 44% e 41,6%,
para concentração de 418X e 364X, respectivamente (PINHO; GALDINO, 2014).
Apesar da alta eficiência prevista por essas tecnologias, o seu preço não é
competitivo o que limita a sua utilização, por exemplo, em grandes centrais fotovoltaicas.
Entretanto estudos para atingir novos recordes de eficiência estão sendo alvo de
pesquisas em universidades e centros de pesquisas (PINHO; GALDINO, 2014).
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3.4 Células orgânicas
Outra possibilidade para as células fotovoltaicas é que as mesmas sejam
constituídas de materiais orgânicos. Nesse caso a célula pode se encontrar em duas
configurações: a primeira, como visto na figura 5a, em que o material orgânico é inserido
entre um substrato (vidro ou material flexível), TCO e uma camada metálica e a outra em
que, figura 5b, em que o material orgânico é depositado em uma superfície de PET
flexível (PINHO; GALDINO, 2014).
Figura 5 – Vista da seção transversal de uma célula fotovoltaica com (a)Vidro; (b) PET
flexível.
(a)
(b)

Fonte: Tavares (2014).
No que se refere à eficiência das células fotovoltaicas orgânicas, já foi encontrado
valores próximos a 10%. Apesar dos baixos valores, estudos na área estão sendo
realizados com a finalidade de aumentar os valores de eficiência e estabilidade para
produção em larga escala (PINHO; GALDINO, 2014).
3.5 Células fotovoltaicas sensibilizadas por corante
As células fotovoltaicas sensibilizadas por corantes foram desenvolvidas pelo
professor Suíço Michael Grätzel na década de 80, por esse motivo muitas vezes são
encontradas na literatura como “célula de Grätzel”. O funcionamento dessas células
consideradas fotoeletroquímicas difere das células tradicionais de silício, as quais
funcionam a partir da junção PN (GREENPRO, 2004).
O material semicondutor utilizado é o dióxido de titânio (TiO2), o qual uma camada
é sensibilizado com corante e abaixo dela haverá uma solução condutora que atuará
como eletrólito. Essa camada deve ser colocada entre duas camadas de um substrato de
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vidro revestido por um filme condutor transparente (TCO). Na superfície inferior ainda
deverá ter uma camada metálica de platina entre o TCO e o vidro (Fig. 6) (PINHO;
GALDINO, 2014).
Figura 6 – Vista da seção transversal de uma célula sensibilizada por corante.

Fonte: Tavares (2014).
Ao incidir no material, os fótons irão produzir elétrons livres no corante que, por sua
vez, irá introduzir esses elétrons no dióxido de titânio. Os elétrons alcançaram a superfície
superior do TCO, que através de um circuito externo conduzirá os elétrons para a
superfície inferior do TCO. Com o auxílio da camada metálica de platina, os elétrons
passarão para a camada de eletrólitos, que por fim conduzirá os elétrons ao corante,
completando o ciclo (GREENPRO, 2004).
Em laboratório a eficiência máxima encontrada foi de 12%, porém o seu baixo valor
é contrabalanceado pelos baixos custos de produção e pelo fato de que sua estrutura
tridimensional permite uma maior absorção de radiação difusa. Outro ponto favorável é
que a eficiência dessas células, diferente das células de silício, aumenta de acordo com o
aumento da temperatura, sendo então muito utilizadas na integração em edificações
(PINHO; GALDINO, 2014).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresentou uma revisão sobre as tecnologias disponíveis no mercado
referente à energia solar fotovoltaica. Tal recurso está em crescente fase de pesquisa e
desenvolvimento em âmbito mundial e nacional, logo se presume a importância de
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conhecer os princípios que regem o seu funcionamento e as tecnologias presentes no
mercado.
O desenvolvimento das células fotovoltaicas compreende diversas tecnologias em
que, embora estejam classificadas na literatura em três gerações, todas estão em fase de
pesquisa, seja para diminuir o custo ou para aumentar a eficiência da célula.
Em meio a uma sociedade que precisa utilizar com consciência os seus recursos
materiais e energéticos, é essencial estudar e analisar as tecnologias que proporcionam
tal feito. Sendo assim, no que se refere à energia solar fotovoltaica, esforços estão sendo
realizados no sentido de aprimorar as tecnologias envolvidas.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo modelar o consumo de energia versus tempo (dado em meses) de
três residências com diferentes características de consumo, com o intuito de obter um modelo matemático
que possa descrever o comportamento destas variáveis. As residências que foram escolhidas estão
localizadas no sul de Santa Catarina, e possuem equipamentos eletroeletrônicos básicos, tais como,
geladeira, televisão, rádio, chuveiro elétrico, máquina de lavar roupas, ferro elétrico e outros de uso mais
casual, como liquidificador, batedeira e cafeteira. Além destes equipamentos, as residências B e C possuem
ainda freezer e aparelhos de ar condicionado, estes últimos usados apenas no verão. Deste modo, para
obtenção de um modelo que descreva o comportamento do sistema tempo versus consumo de energia
escolheu-se a técnica de ajuste de curvas por mínimos quadrados, que é uma ampla ferramenta para
modelagem matemática, e que expressa uma tendência entre as variáveis dependentes e independente.
Com o auxilio do software Visual Cálculo Numérico foi possível esboçar os gráficos de dispersão e escolher
alguma linha de tendência de modo a determinar as funções que melhor se ajustam a situação física acima
descrita. Por fim, fez-se os gráficos das curvas escolhidas para cada modelo, representando as três
residências possibilitando analisar o consumo das mesmas e assim identificar os meses de maior e menor
consumo.
Palavras-Chave: Ajuste de Curvas. Consumo de energia. Modelo Matemático.

1 INTRODUÇÃO
O fornecimento de energia elétrica é vital para o desenvolvimento econômico e
social de um país. No Brasil, o consumo de energia elétrica per capita, está abaixo da
média mundial. Isto significa que o consumo energético nacional, em função da evolução
da população e do desenvolvimento econômico e social do País deverá crescer a taxas
semelhantes a dos últimos anos, por longos períodos de tempo (Pereira, 2012).
De acordo com Moura et al (2011) os apagões que ocorreram nos anos de 2001 e
2002 no Brasil chamaram a atenção para o setor de energia elétrica. Houve uma
preocupação notória dos governantes quanto a oferta disponível de energia elétrica
devido ao acontecido. Abalos na regularidade de distribuição e continuidade do
abastecimento energético podem gerar prejuízos econômicos e sociais de grande
magnitude. Assim é indiscutível a necessidade de um bom planejamento dos níveis de
consumo de energia elétrica e do dimensionamento da capacidade produtiva para atender
a demanda do país.
Este trabalho se desenvolve em torno da seguinte problemática: Analisar o
consumo de energia de três residências localizadas no sul de Santa Catarina. O artigo
tem por objetivo modelar o consumo de energia destas residências utilizando ajuste de
curvas para determinar a função que melhor representa o consumo de energia das
mesmas. A partir das funções e do gráfico determinado pelo software Visual Cálculo
Numérico (VCN), foi possível analisar e constatar os picos de maior e menor consumo.
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2 APORTE TEÓRICO
De acordo com Bassanezi (2011), o ajuste de curvas é um método numérico que
expressa uma tendência entre as variáveis dependentes e a variável independente. Os
valores que uma variável pode assumir estão associados, além de erros experimentais, a
outras variáveis cujos valores se alteram durante o experimento. Segundo Gretschmann
(2009), o ajuste de curvas é muito utilizado para, a partir de dados conhecidos, determinar
algum parâmetro, ou mesmo fazer previsão acerca do comportamento da variável
resposta.
Ainda, no ajuste de curvas, o polinômio gerado passa pelo melhor caminho entre
os pontos da tabela, e não sobre eles. O ajuste de curvas normalmente utiliza polinômios
de grau menor do que se fosse feito uma interpolação polinomial, por exemplo.
O modelo depende de parâmetros e sua validação exige a estimação desses
parâmetros, de modo que a curva ajustada represente, o mais próximo possível, o
fenômeno estudado. O método utilizado para estimação de parâmetros foi o “método dos
quadrados mínimos”, que é uma das técnicas de aproximação mais utilizadas, e se
fundamenta pelo critério de minimizar os resíduos, para cada ponto. Em outras palavras,
esta técnica estima os parâmetros de forma que a distância total entre a equação
ajustada e os pontos do experimento seja a menor possível.
Em muitas situações, existe uma expressão matemática que relaciona as variáveis,
mas nem todos os seus parâmetros são conhecidos, sendo necessário estimá-los. Neste
trabalho, após a análise do gráfico de dispersão dado pelo consumo de energia versus
tempo, percebe-se que a linha de tendência que se adapta bem aos pontos é um
polinômio. Escolheu-se trabalhar com polinômios de grau 3. Assim, obtém-se a função
que representa os dados minimizando a equação (1) que segue:

n

∑ d 2 ( xi ) =
i =1

n

∑ (y
i =1

i

− ( a + bx i + cx i2 + dxi3 ) )

2

(1)

onde yi , i = 1,L, n são os dados que serão aproximados. Para esta minimização devemse calcular as derivadas parciais da função citada em relação a cada uma das incógnitas
e, por fim, igualando-se cada uma delas a zero, como mostra-se no sistema de equações
(2) que segue.
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i
i
 ∂d ∑
i =1

(2)

Reescrevendo as igualdades dadas pelas equações (2), tem-se um sistema
linear que pode ser reescrito de forma matricial. Para o caso do ajuste polinomial de grau
3 tem-se o sistema linear 4X4 dado pela equação (3):
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(3)

A solução do sistema linear acima, dado pelas equações normais, retorna os
parâmetros a, b, c e d que é objetivo deste trabalho, de modo que com os parâmetros
citados tem-se a melhor equação que aproxima os pares ordenados coletados, resultando
no modelo polinomial desejado que segue na equação (4)

yajustado = a + bxi + cxi2 + dxi3

(4)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o desenvolvimento desse trabalho fez-se uma busca por três contas de
energia elétrica de diferentes famílias do ano de 2013, na região sul de Santa Catarina, a
fim de obter a função que modela o consumo de energia destas residências. Realizou-se
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o estudo do comportamento da função descrita pelos pares de pontos obtidos, mediante a
observação dos gráficos de dispersão de cada uma das residências citadas.
As residências representadas pelas letras A e B têm dois moradores adultos cada,
já a residência representada pela letra C, conta com três moradores adultos e duas
crianças. Analisando as faturas de energia observa-se que as leituras aconteceram em
média a cada 30 dias, na residência A, o consumo médio diário foi de 3,47 (kWh) e a
média do consumo anual foi de 105,67 (kWh); na residência B, o consumo médio diário foi
de 7,6 (kWh) e a média do consumo anual foi de 231,17 (kWh); na residência C, o
consumo médio diário foi de 10,35 (kWh), e a média do consumo anual foi de 310,42
(kWh). Para conhecimento destes dados para as residências A, B e C citadas segue
abaixo a tabela (1).
Tabela 1 – Dados do consumo de energia das residências A, B e C.
Mês /2013
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro

Residência A
110
118
121
112
109
99
102
100
98
96
95
108

Consumo (KWh)
Residência B
310
307
287
210
202
200
198
208
203
207
210
232

Residência C
458
530
399
282
304
235
205
263
257
279
276
237

Considerando os eletrodomésticos das três residências, todas possuem geladeira,
televisão, rádio, chuveiro, máquina de lavar roupas, ferro elétrico e outros equipamentos
utilizados casualmente como: liquidificador, batedeira, cafeteira e secador de cabelos.
Porém as residências B e C possuem ainda ar condicionado, usados no verão que é bem
forte no sul de Santa Catarina. A residência C, em especial possui 3 aparelhos do tipo
split, modelo mais econômico, mas que é amplamente utilizado no verão. Além desta
residência ter mais moradores, três adultos e duas crianças. Para tanto é natural que seu
consumo de energia elétrica seja maior que as demais.
Com auxilio do software VCN fez-se o gráfico de dispersão para as três situações
descritas, fez-se a escolha do polinômio de grau três e com a escolha da técnica de
mínimos quadrados, obteve-se a melhor aproximação para o consumo de energia elétrica
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para cada uma das residências. Abaixo segue as funções e os gráficos do consumo de
energia das residências A, B e C respectivamente.
Como resultado segue a função, dada pela equação (5), que representa o consumo
da energia elétrica da residência A:

y = 105,37 + 9, 49186 x − 2,37967 x 2 + 0,13313x3

(5)

R 2 = 0,85662

Gráfico 1 – Consumo de energia elétrica da residência A no período de um ano.

Como resultado segue a função, dada pela equação (6), que representa o consumo
da energia elétrica da residência B:

y = 371, 7 − 49,0178 x + 3,9277 x 2 − 0, 0684 x3

(6)

R = 0,88234
2

Gráfico 2 – Consumo de energia elétrica da residência B no período de um ano
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Como resultado segue a função, dada pela equação (7), que representa o consumo
da energia elétrica da residência C:

y = 622,12 − 111, 7447 x + 10,5608 x 2 − 0,3104 x3

(7)

R 2 = 0,81135

Gráfico 3 – Consumo de energia elétrica da residência C no período de um ano.

Analisando os gráficos das três situações percebe-se que os maiores picos de
consumo são na temporada de verão. O fato da residência A não possuir aparelhos de ar
condicionado faz com que seu consumo anual seja mais “constante” durante o ano. Ao
contrário, no caso das residencias B e C nitidamente aparecem os picos de consumo nos
meses de janeiro, fevereiro e março, meses de verão em Santa Catarina, onde o arcondicionado fica ligado por mais tempo, inclusive a noite, de modo que percebe-se pelos
dados de consumo de energia apresentados.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do software Visual Cálculo Numérico simplifica muito o trabalho desta
modelagem, principalmente pelo gráfico e também pela resolução imediata do sistema
linear 4X4 do ajuste polinomial de grau 3 proposto. De modo que, minimizar os dados
objetivos da pesquisa e encontrar a função que modela o consumo de energia das três
residências foi obtida de forma prática dando assim, ênfase a importância do uso da
tecnologia aliado aos conceitos.
Dentre as constatações realizadas, ao observar-se os gráficos das funções
modeladas, fica evidente que os maiores picos de consumo de energia acontecem no
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verão, explicitamente nos meses de janeiro, fevereiro e março. Sabe-se que as
residências B e C dispõem de ar-condicionado e estas foram as que apresentaram as
maiores oscilações naquele período. Permitindo que se conclua que o ar-condicionado,
mesmo que em modelos mais econômicos, é elemento que mais influenciou no consumo
de energia elétrica nas residências analisadas.
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Resumo: A criação de materiais antimicrobianos é uma das principais áreas de pesquisa na tecnologia
têxtil. Com a constatação de que agentes antimicrobianos orgânicos como o Triclosan apresentam
características indesejáveis a saúde, um grande número de compostos inorgânicos tem sido avaliados no
desenvolvimento de materiais têxteis que possuam atividade biológica. Este artigo apresenta um resumo da
utilização de nanopartículas para a criação de materiais têxteis antimicrobianos, e uma rota de síntese de
nanopartículas de óxido de cobre, as quais possuem um grande potencial de aplicação na área têxtil por
suas características antimicrobianas e baixo custo quando comparado com materiais à base de prata. A
síntese apresentada foi realizada pelo processo de precipitação química, utilizando como precursores o
sulfato de cobre (CuSO4) e o cloreto de cobre (CuCl2), e as nanopartículas foram caracterizadas através de
difração de raios-X, e determinação do tamanho de cristalito. A utilização do sulfato de cobre (CuSO4) como
precursor apresentou melhores resultados com a formação de uma única fase cristalina de óxido de cobre
(CuO) monoclínico e suas partículas com tamanho de cristalito de 14 nm.
Palavras-Chave: Nanopartículas. Óxido de cobre. Antimicrobianos.

1 INTRODUÇÃO
Apesar do equilíbrio existente entre o corpo humano e vários tipos de microorganismos, a sua multiplicação descontrolada em determinadas condições pode ser um
grave problema.
Comparada com outros setores industriais, a indústria têxtil possui grande potencial
no uso de materiais antimicrobianos. Dastjerdi e Montazer (2010) apontam três efeitos
indesejáveis criados pela presença de micro-organismos em têxteis: (i) degradação de
corantes provocando manchas e degradação de fibras provocadas por fungos; (ii)
produção de odor e (iii) aumento de riscos a saúde. As fibras convencionais não
apresentam resistência à proliferação de micro-organismos e aos materiais gerados pelo
seu metabolismo, pois, em condições de temperatura, umidade adequada, na presença
de poeira, manchas de alimentos, células de pele mortas e suor, as superfícies têxteis
podem criar meios de cultura altamente enriquecidos e promover a rápida multiplicação
de micro-organismos.
Como muitos agentes antimicrobianos tem apresentado efeitos nocivos a saúde, as
pesquisas nessa área tem dado preferência a materiais naturais. Dessa forma a utilização
de materiais inorgânicos na forma de nanopartículas e seus nano compósitos surge como
um novo campo de pesquisa para o desenvolvimento de têxteis antimicrobianos e
multifuncionais. A tabela 1 apresenta os compostos inorgânicos utilizados na forma de
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nanopartículas ou nano compósitos no desenvolvimento de fibras e têxteis com
propriedades antimicrobianas.
Tabela 1 – Revisão dos compostos utilizados no desenvolvimento de têxteis
antimicrobianos.
Material inorgânico
Características
TiO2
Bactericida, foto-catalisador, auto-limpante, proteção UV
Ag
Antimicrobiano, desinfetante, proteção UV, fungicida
Au
Bactericida, fungicida
ZnO
Bactericida, bloqueio de UV, foto-catalisador
Cu
Bactericida, proteção UV
Nanotubos de carbono (CNT)
Antimicrobiano, retardante de chama
Argilas nano estruturadas
Bactericida, retardante de chama, absorção de UV
Ga
Bactericida
Fonte: Adaptado de DASTJERDI e MONTAZER (2012).

A utilização de nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) tem criado um novo e
interessante campo na pesquisa de materiais multifuncionais. As partículas de TiO2
possuem atividade foto catalítica e podem ser aplicadas em muitas áreas como: agentes
bactericidas, proteção contra UV, purificação do meio ambiente e, têxteis auto limpantes.
Entre as estruturas cristalinas, a anatase é a mais aplicada na área de catálise e foto
catálise devido a sua maior área superficial.
A prata é o agente antimicrobiano mais utilizado sendo conhecida desde tempos
remotos. Atualmente, o foco das pesquisas está nas propriedades das nanopartículas de
prata e seu uso como bactericida e sua produção diversos métodos tem sido usados na
sua preparação, por exemplo: redução química, polióis, foto redução e síntese biológica.
De acordo com Yeo e Jeong (2003), o uso de nanopartículas aumenta o número de
partículas por unidade de área no substrato têxtil potencializando o efeito antimicrobiano.
O mecanismo antimicrobiano é explicado pela capacidade de íons metálicos
penetrar ou destruir a membrana celular e se ligar aos grupamentos –SH das enzimas
presentes na células. A diminuição da atividade enzimática provoca mudanças no
metabolismo do micro-organismo e inibe sua multiplicação (reprodução) até a morte da
célula (WRIGHT, 2002).
As nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) se tornaram interessantes recentemente
por possuírem aplicações em áreas como: células solares, sensores, sensores de gás,
dispositivos piezo elétricos e catálise. Na utilização em substratos têxteis essas partículas
possuem como vantagem, a cor branca, a capacidade de bloquear a luz UV e o custo
menor que a prata. Suas propriedades bactericidas já foram demonstradas em fibras de
algodão por diversos autores (GABBAY et al. 2006; EL-NAHHAL et al., 2012).
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Nano argilas já foram aplicadas como agente antimicrobiano em substratos têxteis
e, nanotubos de carbono (CNT) tem sido extensamente pesquisados por suas
propriedades de condutividade elétrica, retardante de chamas, proteção UV e
antimicrobianas. Nanopartículas de ouro (Au) são eficientes contra microorganismos gram
positivo, gram negativo e fungos. Outro agente que tem se tornado promissor contra
microorganismos patogênicos é óxido de gálio III (Ga2O3) pois o íon Ga3+ é muito similar
ao íon Fe3+ e pode assim substituir o ferro presente no interior das células, afetando o seu
metabolismo (DASTJERDI; MONTAZER, 2010).
1.1 Nanopartículas de óxido de cobre
Nanopartículas de óxido de cobre (CuO) possuem uma grande aplicação em áreas
como:

sensores

de

gás,

mídias

magnéticas

para

armazenamento,

baterias,

semicondutores e catálise heterogênea (DAREZERESHKI; BAKHTIARI, 2011). Na área
têxtil Gabbay et al. (2006) relata que fibras impregnadas ou cobertas com CuO possuem
interessantes propriedades biocidas, com atividade anti bacteriana, anti fungos, anti viral e
anti ácaro, e testes realizados em animais demonstraram a inexistência de sensibilização
da pele. A figura 1 mostra uma microfotografia de fibras de poliéster impregnadas com
óxido de cobre obtida por Gabbay et al. (2006). Neste trabalho, foram produzidas meias a
partir de fibras impregnadas com CuO e testadas em 100 indivíduos, sem relato de
qualquer efeito negativo produzido pelas mesmas. De acordo com o conhecimento
comum de que existe um pequeno risco de reações adversas na pele associadas ao uso
do cobre.
O preparo de nanopartículas de CuO pode ser realizado por diversos métodos, por
exemplo: método sono-químico, método sol-gel, método eletroquímico, decomposição
térmica de precursores, etc. (LANJE et al., 2010).
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi propor uma rota de síntese de
nanoparticulas de cobre, através do método de precipitação química, com a utilização de
dois precursores sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) e cloreto de cobre
dihidratado (CuCl2.2H2O).
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Figura 1 – Fibras de poliéster impregnadas com CuO, microscópio eletrônico de
varredura.

Fonte: GABBAY et al. (2006)

2 METODOLOGIA
2.1 Materiais
O experimento foi realizado com reagentes de pureza analítica. Utilizando como
precursores sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) e cloreto de cobre dihidratado
(CuCl2.2H2O) e como reagente hidróxido de sódio (NaOH).
2.2 Métodos
2.2.1 Síntese das nanopartículas de cobre
A síntese das nanopartículas de cobre foi realizada a partir do método de
precipitação química. Para tal, foram preparadas soluções de 0,5 M de cada precursor
(CuSO4.5H2O e CuCl2.2H2O), as quais foram adicionadas separadamente a um balão de
fundo redondo e aquecidas até uma temperatura de 75 oC. Cerca de 0,4 g de NaOH foi
adicionado até obtenção de um pH básico (aproximadamente 14). A mistura permaneceu
sob vigorosa agitação durante 30 minutos. Uma grande quantidade de precipitado se
formou e foi posteriormente filtrado. O material obtido após a filtração, foi seco em estufa
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a temperatura de 80 oC, por um período de 2 horas, e após esta etapa a amostra foi
desagregada e caracterizada.
2.2.2 Caracterização das nanopartículas:
(A) Difração de Raios-X (DRX): as medidas foram realizadas em um difratômetro Philips,
modelo X’pert, com radiação cobre Kα (λ= 1,5418 Å), potência de 40 kV e 30 mA.
(B) Tamanho do cristalito: o tamanho médio de cristalito (D) foi calculado pela aplicação
da fórmula de Scherrer (Equação 01):

D=

0,9 λ
B cos θ

Eq. (1)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diferentes fatores podem afetar o processo de síntese de nanoparticulas, como
concentração dos reagentes, pH e temperatura (LALENA; CLEARY, 2010). Neste estudo,
utilizou-se dois precursores para a síntese de nanoparticulas de cobre, sulfato de cobre
pentahidratado (CuSO4.5H2O) e cloreto de cobre dihidratado (CuCl2.2H2O). A análise de
DRX obtida para cada precursor (Fig. 2 e 3), mostra a presença de apenas uma fase
cristalina (CuO), quando utilizado o precursor CuSO4.5H2O e duas fases cristalinas (CuO
+ Cu(OH)Cl) quando utilizado o precursor CuCl2. 2H2O. Os picos encontrados em 2 =
35,53 e 38,67 graus correspondem as reflexões dos planos (-111) e (111) do CuO com
estrutura monoclínica, resultado semelhante foi obtido por El-Nahhal et al. (2012).
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Figura 2 – DRX das nano partículas de CuO obtidas com o precursor CuSO4.5H2O.

Figura 3 – DRX das nano partículas de CuO obtidas com o precursor CuCl2. 2H2O.

Resultados semelhantes foram também obtidos por (PHIWDANG et al., 2013) e
(DAREZERESHKI; BAKHTIARI, 2011) onde os mesmos precursores foram utilizados na
obtenção de nano partículas de CuO.
Através da aplicação da fórmula de Scherrer, a qual determina que o tamanho do
cristalito é inversamente proporcional a largura de pico (FWHM), foi determinado o
tamanho do cristalino para os materiais obtidos nas duas rotas de síntese. Para as
condições de síntese e o precursor CuSO4, o tamanho de cristalito encontrado foi de 14
nm, e para o precursor CuCl2 encontrou-se 30 nm.
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Nas sínteses desenvolvidas neste estudo, os melhores resultados foram obtidos
pela rota utilizando sulfato de cobre (CuSO4) como precursor, pois as partículas
apresentaram apenas uma fase cristalina, facilitando a utilização das nano partículas de
CuO.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo foi possível obter nano partículas de óxido de cobre através
de uma metodologia simples, rápida e com baixos custos de execução. O uso do
precursor CuSO4 apresentou melhores resultados com a formação de nano partículas em
uma única fase cristalina. O tamanho de cristalito obtido permitirá a posterior aplicação
em fibras têxteis e tecidos com uma boa absorção e penetração, possibilitando o
desenvolvimento de novos materiais antimicrobianos.
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Resumo: A expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica no Brasil traz consigo a
necessidade de atender com qualidade uma grande quantidade de estudantes, tanto presencialmente,
quanto à distância, nas salas de aula. De maneira a atingir esta meta com qualidade, torna-se necessário
investir em novas estratégias tecnológicas. Este artigo apresenta o uso do software livre iTALC aplicado no
laboratório de desenho auxiliado por computador, como uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Buscase, desta maneira, contribuir não somente com o uso de novas tecnologias no processo de ensino e
aprendizagem, como também incentivar o uso de sotwares livres na educação, ainda mais em instituições
públicas e gratuitas de ensino O estudo de caso foi escolhido como método desta pesquisa por se tratar de
um tipo de investigação na qual o pesquisador não pretende intervir sobre a situação, mas dá-la a conhecer
tal como ela lhe surge. Como resultado, observou-se uma melhoria no tempo de atendimento de alunos em
ambientes presenciais de aprendizagem e o reconhecimento por parte dos alunos do iTALC como uma
estratégia significativa para o aprendizado. Desta maneira, tecnologias de informação e comunicação, como
o iTALC, mostram-se como aliadas em sala de aula, melhorando o processo de ensino e aprendizagem,
culminando com a inclusão de estudantes ao ambiente escolar.
Palavras-Chave: Processo de ensino-aprendizagem, CAD, software livre, iTALC.

1 INTRODUÇÃO
À medida em que o Brasil avança no processo de crescimento de sua economia, a
qualificação profissional em escala significativa de jovens trabalhadores, representa o
melhor antídoto contra as drogas e a violência, situação gerada nomeadamente pelo
descaso a que foi relegada a educação.
Neste sentido, o Termo de Acordo de Metas e Compromissos dos Institutos
Federais (TAM), traçado pelo Governo, em seu terceiro item, almeja alcançar a relação de
20 alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais por professor. Já o nono
item visa a implantação da modalidade Educação à Distância como atividade regular nos
Institutos Federais.
A alta quantidade de alunos em sala, tanto presencialmente quanto virtualmente,
impõe ao professor o dilema diário de 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.
Essas e outras dificuldades são entraves encontrados principalmente nas aulas
que envolvem o uso do computador, como Desenho Assistido por Computador (Computer
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Aided Design - CAD). Por conta desse panorama envolto de desafios e possibilidades da
educação profissional, questiona-se sobre quais abordagens poderiam contribuir para
potencializar a aprendizagem destes alunos e garantir assim sua inclusão.
Uma possível solução vislumbrada para tanto é a ferramenta iTALC (Intelligent
Teaching And Learning with Computers), um software que permite visualizar e controlar
computadores numa rede. Por se tratar de um software livre, gratuito e de qualidade,
poderia ser adotado como ferramenta didática em diversas disciplinas que envolvem o
uso do computador.
Assim, o objetivo principal deste artigo é apresentar, por meio de um estudo de
caso aplicado à disciplina CAD, as potencialidades do iTALC, 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.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Inclusão e tecnologias na educação
Para compreender o que se entenderia por inclusão da educação – e não se
esgota, claro, em algumas citações e reflexões -, apresenta-se a visão de Santos (1995),
baseada no conceito desenvolvido pelo pesquisador inglês Tony Booth, que busca
entendimento sobre os esforços empreendidos pela instituição educacional (e seus
membros) no sentido de se minimizar, ou eliminar, as barreiras que estudantes possam
sofrer e que os impeçam de participar plenamente da vida acadêmica, por conta de suas
diversidades oriundas de gênero, etnias, condições sociais, situações familiares, religião,
habilidades acadêmicas, etc.
O esforço de buscar a inclusão na educação e atender quem mais precisa
mobilizou muitos pensadores, pesquisadores, políticos e educadores no Brasil. Só que o
alerta de Freire (2003), quando afirma que não tem sentido reproduzir uma educação
pobre para os pobres, é importante para mostrar que não se deve deixar de lado a
competência técnica, embora ela possa ser eivada de compromisso político.
Saviani (1991), em sua pedagogia histórico-crítica, influenciada por Marx, Gramsci
e Vygostsky, trabalha nessa perspectiva quando coloca que a competência técnica é um
elemento fundamental e mediador para se dar o bom processo educativo.
Um dos instrumentos de mediação, e que pode ser de inclusão, que precisa ser
socializado se refere às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A partir da
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década de 2000, políticas públicas formuladas com o objetivo de colocar alunos em
desvantagem/ vulnerabilidade social entraram na rota dos gestores como forma de incluir
a população para algo inexorável: a inclusão digital e tecnológica, questão refletida de
forma profícua por Selwyn (2008)
Portanto, numa instituição pública a responsabilidade de apresentar estratégias
didático-pedagógicas é inerente e fundamental, assim como é fundamental, cada vez
mais, utilizar de programas de TIC que ajudem no processo ensino-aprendizagem.
2.2 O ensino de CAD nas escolas técnicas e de engenharia
No ensino de desenho em escolas técnicas e de engenharias observa-se um
processo de fragmentação, individualização e desvalorização. Podem-se encaminhar
como problemas dessa área desde a falta desses conteúdos no ensino fundamental e
médio à pouca importância dada ao desenvolvimento da aptidão espacial dos estudantes,
causando uma baixa qualificação nessa área dos atuais formandos (VELASCO, 2010).
Como pretensa solução, modificaram-se as grades curriculares em relação aos
seus conteúdos, com uma inserção de tópicos que já deveriam ser de domínio dos alunos
em disciplinas existentes ou até mesmo novas disciplinas.
Essa alteração, contraditoriamente, foi seguida por redução da carga horária,
obrigando o docente a priorizar, de maneira subjetiva, alguns tópicos em seu plano de
ensino, ocasionando fragmentação e perda da unidade conceitual.
Assim, percebe-se a necessidade de formulação de novas estratégias de ensinoaprendizagem, de forma a atender às novas restrições de carga horária, ao aumento de
conteúdo e à mudança do perfil do alunado, sem perder a qualidade, a base teórica e a
interação do conteúdo de desenho técnico com todo o corpo da engenharia.
Através da linguagem de programação dos pacotes CAD (Camputer Aided Design),
diversas ferramentas de ensino têm sido desenvolvidas para o ensino de desenho. Derkis
(1998) relata o desenvolvimento de um aplicativo interativo executando no ambiente
AutoCAD para o ensino de geometria descritiva. Cavalcante et al (1999) propõem um uso
bastante simples do AutoCAD para a mesma finalidade, porém privilegiando a
visualização tridimensional. Silva (2003) desenvolveu um ambiente hipermídia para o
ensino de desenho técnico-mecânico, usando como ferramenta o Toolbook Instructor e
tendo por pressuposto teórico o socioconstrutivismo de Vigotsky.
Observa-se nesses autores citados uma preocupação em desenvolver ferramentas
para buscar melhorias no processo de ensino-aprendizagem referente à habilidades
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técnicas para o desenho. Poucos trabalhos foram desenvolvidos com foco no método de
ensino utilizado pelo professor.
Aproximou-se deste contexto Vasconcellos (2007), ao apresentar uma metodologia
para o ensino de desenho com auxílio da TIC. O método em questão consistiu na
elaboração e aplicação de material didático, que utilizava o computador como ferramenta
para exposição dos conteúdos pelo professor.
Outro trabalho semelhante foi desenvolvido por Ourives (2006), visando a
integração de métodos de representação no ensino de desenho técnico, pretendendo
elucidar sobre maneiras de integrar, diversificando, mostrando pontos e momentos de
congruência entre o ensino tradicional e o inovador do desenho técnico.
Santana et al. (2011) desenvolveram um trabalho diferenciado nas aulas de CAD,
com os estudantes construindo mapas conceituais sobre o assunto estudado na
disciplina, objetivando potencializar sua a aprendizagem significativa. Estes autores
apresentaram os resultados de um estudo de caso comparativo com duas turmas,
verificando que o uso de mapas conceituais foram significativos para a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem.
A partir desse quadro de referência foi então estruturado este trabalho, que se
propôs a incorporar o iTALC como uma nova tecnologia, de forma a otimizar e melhorar o
rendimento acadêmico. A possibilidade de trabalho cooperativo entre os estudantes e
seus professores, criando uma nova cultura no processo ensino-aprendizagem por meio
da informática, deve considerar o computador como meio, não como um fim em si
mesmo. No processo educativo eles não substituem as pessoas, mas as auxiliam na
reorganização das suas interações.
2.3 O software livre iTALC
Para Bacon (2008), a concepção do termo livre para software não significa grátis,
mas sim um software com liberdade para ser usado, copiado, estudado, modificado e
redistribuído sem restrições. Difere também do software proprietário, que tem sua
concepção restrita ao uso mediante pagamento por sua licença ou aluguel, sem a
possibilidade de alterá-lo.
O software livre teve sua criação com base nos princípios da Free Software
Foundation, uma organização sem fins lucrativos criada por Richard Stallman,
considerado o principal mentor do software livre no mundo, em meados da década de
1980, que dedicava-se a criação de softwares sem restrições de cópias e uso. A principal
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criação da fundação foi o projeto GNU, significado de software livre hoje, que serviu como
base para a criação do software livre mais conhecido no mundo: o sistema operacional
Linux. Hoje a fundação é responsável pelas legislações que estabelecem os requisitos
que garantem se um software é livre ou não.
Os benefícios do uso do software livre pelos governos de vários países estão
relacionados com os custos de aquisição, que na maioria das vezes são nulos, e a
possibilidade de adequação dos softwares para o uso conforme as suas necessidades.
O setor educacional com algumas iniciativas isoladas e independentes faz o uso de
software livre em vários seguimentos, seja na parte administrativa ou educacional. O
espaço educacional é o ambiente propício para o desenvolvimento e implantação destas
ferramentas.
3 MÉTODO, RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo de caso foi escolhido como método desta pesquisa por se tratar de um
tipo de pesquisa na qual o pesquisador não pretende intervir sobre a situação, mas dá-la
a conhecer tal como ela lhe surge (YIN, 2010). Assim, para avaliar o uso do iTALC,
utilizou-se simulações de atendimento aos alunos no laboratório de CAD (Fig. 1), em
situações vivenciadas em diversos momentos em sala de aula.
Figura 1 – Ilustração do laboratório de CAD.

Com o iTALC é possível: (i) um professor ver e controlar o ambiente de trabalho
dos seus alunos; (ii) fazer uma demonstração que é apresentada nos computadores dos
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alunos em tempo real; (iii) bloquear as estações de trabalho para focar a atenção no
professor; (iv) enviar mensagens de texto aos estudantes; (v) desligar ou reiniciar
remotamente computadores; (vi) execução remota de comandos/scripts; (vii) permitir
lições remotas - através de ligações VPN é possível aos alunos, em casa, juntarem-se à
lição bastando para isso instalarem o cliente iTALC. Estas funções podem ser acessadas
por meio os ícones ilustrados na parte superior da Figura 2.
Figura 2 – Tela inicial do Italc.

Por exemplo, em uma determinada situação, o professor captura a tela do aluno e
acessa remotamente seu computador. Com esta opção o professor poderá visualizar um
determinado computador individualmente, bem como acessá-lo remotamente, sendo
possível a execução de qualquer comando como se fosse o próprio usuário. Para está
opção basta dar um duplo clique no computador desejado. Automaticamente ele irá para
a visualização remota. Para controlar o computador remotamente basta clicar no botão
“remote control” (Fig. 3). A área de trabalho do computador remoto estará disponível para
qualquer tipo de manipulação com o mouse e teclado. As opções para se trabalhar com a
tela do aluno são diversas.
O professor, ao avaliar o nível de dificuldade e as particularidades de cada aluno,
pode optar por corrigir o erro remotamento no computador do aluno. Nesta situação, o
aluno apenas acompanha e procura entender o procedimento. Na sequência, o professor
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pode optar por desfazer os comandos e pedir para que o aluno tente repeti-los sozinho. O
professor pode optar também por deixar o aluno resolver sozinho e somente acompanhar
o processo de execução da tarefa pelo aluno.
Figura 3 – Botão para acesso remoto ao computador do aluno.

Numa outra situação, o professor captura a tela do aluno, porém não acessa seu
computador remotamente. Esta é outra forma interessante de interagir com o aluno. Em
associação com o projetor de imagens, o professor captura a tela do aluno e esta é
exibida para todos no projetor. Assim, com o próprio mouse o professor mostra ao aluno
como proceder e este acompanha em seu próprio computador. Desta maneira, a dúvida é
resolvida de maneira coletiva e todos os alunos podem acompanhar o processo de
solução.
Por fim, uma terceira situação analisada neste estudo de caso consiste em o
professor apenas acompanhar os trabalhos dos alunos. Com uma visão panorâmica de
todos os computadores da sala, o professor pode acompanhar as principais dificuldades
dos alunos e interagir em tempo real com eles, seja com alguma advertência verbal, com
alguma mensagem particular enviada ao aluno via iTALC ou, como na situação 1,
acessando remotamente seu computador. Esta é ums situação interessante para
perceber os diferentes ritmos de aprendizagem que cada aluno apresenta. Após
receberem uma tarefa, os alunos apresentam diferentes ritmos de execução. Aqueles que
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terminam suas tarefas podem ficar livres para executar outras atividades, enquanto os
demais colegas da sala as concluem. Este diferente ritmo de aprendizagem é ilustrado na
Figura 4. O acompanhamento das atividades dos alunos na terceira situação pode ser
interessante também para o caso de identificar alunos dispersos. O professor pode assim
enviar uma mensagem de advertência para este aluno, procurando motivá-lo para
participar da aula.
Figura 4 – Acompanhamento de alunos com diferentes ritmos de aprendizagem.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos temas muito discutidos no campo educacional tem sido as tecnologias
aplicadas como recurso didático-pedagógico. Não se concebe mais um espaço
democrático, interativo, participativo e de aprendizagem na escola sem que haja o bom
uso desses expedientes. Evidentemente que não são um fim em si mesmos. Precisam
estar alinhavados com objetivos, conhecimentos e uma concepção de educação
consistente. Não por acaso, esse processo pode colocar o educando “na porta” para a
chamada inclusão digital, e faz parte, em maior escala, do processo de inclusão na
educação.
Um dos instrumentos de mediação, e que pode ser de inclusão, que precisa ser
socializado, se refere às TIC. Inclusão é compromisso político e, na complexidade de se
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trabalhar com tecnologias educacionais, o compromisso deve ser maior ainda, pois as
dificuldades dos alunos tendem a ser muitas, sobretudo com os que estão muitos anos
fora das salas de aula. Portanto, numa instituição pública, a responsabilidade de
apresentar estratégias didático-pedagógicas é inerente e fundamental, assim como é
fundamental, cada vez mais, utilizar de programas de TIC que ajudem no processo
ensino-aprendizagem.
Pode ser apontado como medida quantitativa do uso do iTALC a eficiência no
atendimento de dúvidas dos alunos. Em uma aula sem o iTALC, estima-se que cerca de
10% do tempo é utilizado para deslocamentos do professor de sua mesa de trabalho até
os computadores dos alunos. Considerando-se uma média de dois minutos para cada
atedimento, o professor seria capaz de atender somente duas dúvidas, durante duas aula
tradicional, com duração de 50 minutos.
Com o iTALC, as dúvidas dos alunos são sanadas simultaneamente. Além disso, o
professor não desperdiça o tempo com deslocamentos.
Além deste resultado quantitativo, qualitativamente esta pesquisa pode ser
avaliada também em outro trabalho em desenvolvimento relacionado ao uso de
tecnologias como apoio didático. Nesta pesquisa foi aplicado um questionário visando
avaliar a efetividade da utilização dos Mapas Conceituais para o processo de ensinoaprendizagem de CAD em duas turmas. Disponibilizou-se um campo para o aluno citar
pelo menos duas estratégias que eles consideraram significativas para seu aprendizado.
O iTALC foi citado por aproximadamente 54% de uma turma e 39% da outra turma,
superando inclusive, nesta última, o objeto daquela pesquisa, pois os Mapas Conceituais
foram lembrados por somente 17% dos alunos.
Conclui-se portanto que o iTALC é uma importante ferramenta didática que busca
eficiência no atendimento do alunos em sala de aula, buscando assim a garantia da
inclusão de milhares de brasileiros ao ambiente escolar.
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Resumo: A automação residencial – domótica é a integração de equipamentos eletroeletrônicos em um
sistema único, inteligente e interativo, trazendo comodidade, economia e segurança às pessoas. O projeto
desenvolveu um protótipo, aplicando conceitos de automação, através de uma comunicação sem fio entre
smartphone e uma placa microcontroladora baseada no kit Arduino. Foi utilizado o software App Inventor
para o desenvolvimento de uma aplicação Android própria para automação e placas microcontroladoras
Arduino para o controle dos atuadores. Para isso, houve pesquisas nas áreas de eletrônica e programação,
para a construção de um sistema automatizado. Por fim, através da confecção de uma maquete foi possível
simular a automação de uma residência, na qual haveria o controle de iluminação, temperatura, portão e a
leitura de sensores. Finalizando o trabalho com um sistema funcional, alcançando assim todas as
expectativas propostas ao início do projeto.
Palavras-Chave: Domótica. Smartphone. Android. Arduino.

1 INTRODUÇÃO
A automação nas residências e prédios já é realidade há algum tempo. Entretanto,
o controle dos diversos equipamentos como iluminação, ar-condicionado, cortinas, entre
outros, era realizado por um dispositivo específico. Sendo assim, a automação de hoje,
conhecida também como domótica, vem com o objetivo de unificar esses controladores
para a criação de um sistema único, oferecendo mais comodidade e, principalmente,
segurança aos moradores. Sendo a sustentabilidade outro fator importante, já que traz o
consumo inteligente da energia elétrica. Com o avanço dos processadores, dos padrões
de comunicação sem fio e dos dispositivos móveis, é possível a utilização do smartphone
como um controlador unificado nas automações.
Para que o smartphone funcione como um controlador unificado é necessário que
exista uma conexão com dispositivos presentes na residência. Para que isso ocorra é
preciso utilizar uma rede de comunicação sem fio. Atualmente existem diversos tipos de
padrões de comunicação, sendo que cada um apresenta pontos positivos e negativos.
Como exemplo temos o Bluetooth que é de fácil utilização, porém apresenta uma
baixa imunidade a ruídos para longas distâncias (dezenas de metros) comparando-se
com o padrão ZigBee. Uma das maneiras pelas quais os dispositivos Bluetooth evitam a
interferência em outros sistemas é o envio de sinais fracos, de cerca de 1 miliwatt. Para
comparar, os celulares mais potentes podem transmitir um sinal de 3 watts. A baixa
potência limita o alcance de um dispositivo Bluetooth a aproximadamente 10 metros,
reduzindo a possibilidade de interferência entre seu sistema de computador e seu telefone
portátil ou televisão.
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O padrão ZigBee é altamente imune a ruídos e opera em distâncias maiores (100
metros), mas é de difícil configuração e operação.
A contratação do serviço de domótica é uma oportunidade para poucos, mesmo
nos dias atuais com a expansão tão rápido da tecnologia. Isso se deve ao alto custo dos
equipamentos utilizados e a baixa concorrência entre empresas que prestam esse
serviço. É fundamental que se busque alternativas para diminuir esse custo. Assim, o
incentivo a pesquisa na área de automação é de extrema importância, pois além de
desenvolver tecnologias mais acessíveis, proporciona oportunidade aos alunos de
seguirem esse ramo.
Nesse contexto, o projeto visa a elaboração de um protótipo, uma maquete, na qual
serão aplicados os conceitos estudados. Onde, através de um smartphone Android será
possível controlar os dispositivos instalados na maquete via uma rede de comunicação
sem fio.
A domótica utiliza vários elementos, que normalmente são independentes, de uma
forma sistêmica. Unindo as vantagens dos meios eletrônicos aos informáticos, de forma a
obter uma utilização e gestão integrada dos diversos equipamentos da residência. Este
controle, hoje, é feito através de comandos enviados de um smartphone, tablet ou
computador, junto com um aplicativo desenvolvimento para se conectar ao sistema da
casa. Esse sistema se refere a central que processa os comandos enviados dos
controladores e compõe os atuadores, sejam lâmpadas, aparelhos de ar condicionado,
cortinas, portões, entre outros.
Então, para a construção de um sistema automatizado, foram desenvolvidos
programas para uso no smartphone e para as placas microcontroladoras, que se
comunicam através das redes Bluetooth e ZigBee (FALLUDI, 2011).
A iluminação também é um ponto importante quando se trata de conforto do
usuário. Desta forma, este projeto desenvolveu também um controle/monitoramento da
iluminação através de um sensor fotoelétrico com um LDR (resistor dependente de luz) o
qual varia sua resistência conforme a intensidade de luz a que este recebe. Esta variação
é medida pela entrada analógica do kit Arduino e informada sem fio via interface ZigBee.
2 METODOLOGIA
Para o melhor andamento do projeto, os trabalhos foram divididos da seguinte
forma. Um aluno ficou com a função de estudar e desenvolver o aplicativo para o
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smartphone de sistema operacional Android. Enquanto isso, o outro aluno ficou com o
estudo da eletrônica e da programação da placa microcontroladora Arduino.
Utilizando-se do Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) chamado App
Inventor, iniciou-se a aprendizagem em programação (TYLER,2011). Esta ferramenta
online e gratuita que foi criada pela Google visando o desenvolvimento de aplicativos para
Android, difere da programação comum por oferecer uma linguagem mais intuitiva a partir
da junção de blocos (WOLBER,2011). Exemplo que pode ser visto na figura 1.
Figura 1 – Exemplo de aplicação desenvolvida no App Inventor a partir da junção dos
blocos.

O App Inventor oferece várias ferramentas para a construção de aplicativos. Entre
as

principais,

temos

a

possibilidade

de

programação

de

sensores,

câmera,

armazenamento em banco de dados, conexão com a internet, Bluetooth, GPS, entre
outros. Funções, hoje, que já são padrão em todos os aparelhos do mercado, o que
oferece ao programador a criação de aplicações bem diversificadas. Porém, é claro, que
essas ferramentas apresentam opções de configuração limitada em comparação a
programação comum.
Com o tempo, o App Inventor sofre atualizações que trazem mais ferramentas. No
nosso caso, buscava-se no início do projeto a utilização de uma barra deslizante para se
ter o controle de valores de forma mais facilitada, porém essa opção não se encontrava
disponível. Então, primeiramente foram construídos aplicativos para o controle de
equipamentos com função de ligar e desligar, no caso de uma lâmpada foi utilizado o
botão com uma imagem ilustrativa do dispositivo que informa o usuário a situação desse
no momento.
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Em uma segunda etapa, foi desenvolvido o controle do tipo linear, onde pôde-se ter
o controle analógico, como o brilho de uma lâmpada. Então, pela falta da barra deslizante
foram utilizados botões para variar o brilho, como mostrado na figura 2.
Figura 2 – Primeiro aplicativo usado para testes.

A chegada da segunda versão da IDE trouxe grandes melhorias na sua utilização,
incluindo a ferramenta de barra deslizante, que facilitou o controle de brilho das lâmpadas.
Já a placa Arduino foi criada a partir de um projeto iniciado em 2005 na Itália
(EVANS,2011). Esse projeto tinha como objetivo inicial desenvolver uma plataforma de
prototipagem eletrônica de hardware livre, tornando a robótica mais acessível a todos.
Seu sucesso tornou-se tão grande que hoje ele é usado desde hobistas a engenheiros na
construção de projetos eletrônicos (MONK,2011).
Para a comunicação da placa com o smartphone, utilizou-se de uma versão do
Arduino integrada com o módulo Bluetooth (Fig. 3).
Figura 3 – Arduino BT utilizado no projeto.
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No protótipo desenvolvido foram utilizados módulos ZigBee (Fig. 4) ligados em kits
Arduino UNO para o acionamento de dispositivos distantes, utilizando o padrão de
comunicação sem fio ZigBee. Para o acionamento foram utilizados relês de estado sólido
os quais são adequados para este projeto, pois no lado de baixa potência (sinal – isolado
do lado de potência - 220Vac) este pode ser acionado por tensões da ordem de 5V
(disponíveis nos pinos do kit Arduino) e no lado de potência acionar cargas de centenas
de watts em 220Vac. As quantidades de cargas que podem ser acionadas dependem do
tipo de kit Arduino, por exemplo de usarmos o kit Arduino Mega 2560 teríamos disponíveis
54 portas.
Figura 4 – Shield ZigBee utilizada no projeto.

O ZigBee é um padrão baseado no protocolo IEEE 802.15.4, foi desenvolvido e é
controlado pela ZigBee Alliance. Dentre os vários dispositivos de hardware baseados no
protocolo ZigBee, um modelo bastante conhecido é o ZigBee, atualmente fabricado pela
líder de mercado Digi International, que adquiriu a MaxStream, antiga fabricante deste
dispositivo. Os módulos ZigBee são compostos, basicamente, por um microcontrolador e
um transceptor. O microcontrolador contém o firmware com a implementação do protocolo
ZigBee e a especificação do comportamento do dispositivo (Coordenador, Roteador ou
Dispositivo Final).
Os módulos ZibBee podem operar de duas maneiras: no modo Transparente (AT)
e no modo API (Application Programming Interface). No modo de operação transparente,
o dispositivo atua simplesmente como um substituto da linha de comunicação serial. O
modo de operação API é uma alternativa ao modo de operação transparente. A API,
baseada em quadros (frames), estende o nível no qual a aplicação pode interagir com os
recursos de rede do módulo. Nesse modo de operação, todos os dados enviados e
recebidos pelo módulo ZigBee são organizados em pacotes que definem as operações ou
eventos dentro do módulo.
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Basicamente, o modo de operação API oferece um alto grau de controle e
gerenciamento da rede. No entanto, exige uma manipulação mais complexa através da
formatação de mensagens em pacotes. Já o modo de operação Transparente restringe o
uso de algumas funcionalidades, porém, apresenta uma interface muito simples.
A topologia de uma rede define a forma com que os vários elementos estão
conectados e uma rede ZigBee pode se organizar em diversas topologias.
As mais comuns são: ponto a ponto, estrela, árvore, malha. Como podem ser
visualizadas na figura 5.
Figura 5 – Topologias ZigBee.

No projeto foi utilizado a topologia de rede estrela, que caracteriza-se por
concentrar a comunicação em um dispositivo central. A rede não necessariamente possui
a forma de uma estrela, mas todos os dispositivos comunicam-se exclusivamente com o
dispositivo central, que age como um coordenador.
Para a sincronização dos dados entre o Arduino BT (bluetooth) (que recebe as
informações do smartphone) e o Arduino coordenador da rede ZigBee (que comanda os
dispositivos distantes sem fio), foi necessário a criação de um simples protocolo que
utiliza o acionamento de portas digitais.
Uma das dificuldades encontradas na utilização dos módulos ZigBee Pro Serie 2 foi
a falta de material disponível para a sua utilização, pois os módulos Serie 1 possuem um
custo menor e são mais fáceis de configurar. Fato esse, que faz a Serie 2, de maior
potência, ser menos utilizada.
Finalizado a parte inicial dos estudos, começou-se o desenvolvimento de uma
maquete utilizada como protótipo. Primeiramente foi feito um desenho 3D (Figura 6) para
saber o que seria implementado nesse protótipo, para em seguida iniciar a sua
construção.
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Figura 6 – Desenho 3D da maquete a ser automatizada.

Com a maquete finalizada, a parte eletroeletrônica pôde ser implementada,
para assim iniciar o processo de automatização, com a programação da placa
microcontroladora e do aplicativo Android.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com trabalho em equipe e mediante a vários testes, a maquete foi finalizada
conforme o planejado. Dentro dela temos os cômodos com LEDs (diodo emissor de luz)
para a simulação da iluminação. Na sala e na cozinha, além da opção liga/desliga temos
o controle de brilho. A cozinha possui também a representação de um ventilador, que
através do aplicativo pode-se regular a velocidade de rotação. Na parte externa da casa
temos a iluminação, que pode ser controlada, ligada ou desligada automaticamente,
através do sensor de luminosidade. Foi feita também a simulação de um portão, onde ele
abre e fecha. No celular também recebe-se dados dos ambientes como iluminação e
temperatura para que o operador atue conforme desejado.
Nos quartos foram utilizados os módulos ZigBee escravos, onde um dos quartos é
equipado com sensor de luminosidade e um LED controlável, simulando a iluminação. Já
o outro possui um sensor de temperatura e a representação de um ar condicionado
através de um cooler (miniventilador) e um resistor de alta potência.
Tudo isso sendo controlado através do aplicativo presente em um smartphone
Android que se conecta com a placa Arduino via Bluetooth.
As imagens do aplicativo e da maquete podem ser observadas através das figuras
7 e 8 respectivamente.
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Figura 7 – Aplicativo Android desenvolvido para Smartphone.

Figura 8 – Maquete construída.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho é gratificante, pois foi possível a iniciação científica dos estudantes
no desenvolvimento de tecnologias para a domótica, como a programação de aplicativos
e da placa microcontroladora Arduino. Além do estudo do ZigBee, que é um padrão de
comunicação sem fio muito utilizado nas indústrias de hoje.
Destaca-se também que este trabalho propicia a continuação e o aprofundamento
do projeto na utilização da rede de Ethernet para a conexão do usuário com a residência
através da internet que é o passo final da domótica dando flexibilidade à automação. Esse
padrão de comunicação é utilizado nos projetos de automação dos dias atuais.
Vale salientar que os bolsistas apresentam um ótimo desempenho e interesse, já
que também estão frequentando o curso de mecatrônica no Instituto Federal de Santa
Catarina, Campus Criciúma, o que levou o projeto a alcançar todas as suas expectativas.
Também cita-se que ao difundir esta tecnologia empresas podem vir a se formar para
atender a demanda crescente da automação residencial.
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Resumo: Os avanços na microeletrônica possibilitaram grandes melhorias aos microprocessadores
trazendo dispositivos cada vez mais inteligentes, velozes e de grande utilidade ao homem. Entre eles temos
a plataforma Arduino, equipado com um microprocessador programável da Atmel, que vem possibilitando a
expansão dos conhecimentos de eletrônica para o mundo todo por ser de hardware e software livre. Com o
propósito de continuar com essa missão, o projeto visa a construção de uma plataforma de prototipagem
eletrônica baseada no Arduino UNO, que apresente as mesmas funções e seja mais acessível
financeiramente. Para a diminuição dos custos de desenvolvimento, buscou-se utilizar, além do
esquemático oficial do Arduino UNO, também seus clones, para confeccionar uma placa que apresentasse
um ótimo desempenho e ao mesmo tempo um baixo custo. Posteriormente, essa placa servirá como
ferramenta de ensino aos alunos do câmpus, oferecendo oportunidade de customização por ser uma
plataforma open-source, facilitando a construção de protótipos mecatrônicos.
Palavras-Chave: Arduino. Eletrônica. Mecatrônica.

1 INTRODUÇÃO
O microprocessador é um circuito integrado capaz de executar instruções, tendo
como sua principal parte a Unidade Central de Processamento (CPU). Com o avanço
tecnológico na área da microeletrônica alguns inconvenientes vêm sofrendo melhorias,
como a redução do seu tamanho e o aumento do seu clock de processamento. Outras
características também estão sendo incorporadas aos microprocessadores, como
unidades de gerenciamento de memória, coprocessador numérico, memória cache, etc,
tornando-os cada vez mais complexos. Principalmente pelo fato do seu tamanho ter
diminuído drasticamente, ao longo da última década o microprocessador tirou o foco dos
computadores e passou a ser incorporado em diversos outros dispositivos, que passaram
a oferecer mais funcionalidades. Com o aumento da sua velocidade tornou-se possível o
desenvolvimento de robôs cada vez mais inteligentes, com a capacidade realizar diversas
tarefas. Contudo, a construção de robôs, além de outros projetos eletrônicos, ainda era
uma oportunidade para poucos.
Com o objetivo de tornar o mundo da robótica mais acessível a todos e ajudar a
solucionar os problemas eletrônicos do dia a dia, foi desenvolvida uma plataforma de
prototipagem eletrônica chamada Arduino (Fig. 1).
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Figura 1 – Arduino Uno.

Esse, foi projetado com um microcontrolador Atmel AVR, programável através de
uma linguagem de programação padrão. Em 2005, quando o projeto iniciou na Itália, tinha
como objetivo principal a área educacional, para a diminuição dos custos de construção
de protótipos. Com seu grande sucesso por ser uma plataforma open-source, hoje ela já é
utilizada desde a engenharia até grandes projetos comerciais. Com a placa Arduino,
pessoas do mundo todo, com experiência ou não em eletrônica, puderam aperfeiçoar
seus conhecimentos, pois ela facilitou a criação de seus próprios protótipos eletrônicos.
Com o mundo tornando-se cada vez mais tecnológico, é necessário que sejam
expandidos os conhecimentos sobre eletrônica, tornando mais acessíveis ferramentas
como a placa Arduino, que facilita o aprendizado das pessoas. Por ser uma plataforma de
hardware livre, seus projetos e esquemas são distribuídos diretamente na sua página
oficial, sob a licença Creative Commons Attribution Share-Alike 2.5. Ou seja, pode ser
reproduzido e usado por todos, sem a necessidade de pagamento de direitos autorais.
Aproveitando-se disso, muitas pessoas criam versões próprias dessa placa, na qual
buscam trazer melhorias que possam ser de interesse para a comunidade que utiliza o
Arduino.
Prosseguindo com os objetivos que a empresa italiana possui, o projeto visa a
construção de uma plataforma baseada no Arduino UNO, que seja mais acessível
financeiramente, utilizando-se das ferramentas disponibilizadas no Câmpus Criciúma,
como software de simulação e criação de circuitos eletrônicos chamado Proteus.
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2 METODOLOGIA
Como o projeto é baseado na placa Arduino, que é open souce, primeiramente, foi
obtido seu esquemático no site da empresa (http://www.arduino.cc/) para iniciar o
desenvolvimento. Além do esquemático oficial, foram também utilizados esquemáticos de
clones, como o Brasuino, Severino, entre outras variações. Essa pesquisa teve como
objetivo descobrir quais funções seriam realmente necessárias para a construção de um
novo modelo compatível com Arduino, mais econômico.
Licenciado pelo Câmpus Criciúma, utilizou-se o software Proteus para montagem
do esquemático da placa, pois ele oferece um ambiente de simulação e desenho para
circuitos eletrônicos. Devido a sofisticação das placas Arduino, por utilizarem
componentes de encapsulamento do tipo Surface Mounting Device (SMD), teve-se que
pesquisar a substituição desses, por componentes do tipo pin through hole (PTH), para
facilitar a montagem do projeto.
Componentes do tipo SMD são construídos com terminais que não precisam
atravessar a placa de circuito impresso, facilitando a montagem desses, em ambos os
lados da placa. Porém, são máquinas de inserção automática que realizam essa tarefa,
dificultando a montagem manual dos componentes na placa.
O tipo PTH refere-se a um esquema de montagem que envolve o uso de pinos nos
componentes eletrônicos para inseri-los nos furos da placa. Por não necessitar de uma
máquina dedicada, podendo assim serem inseridos manualmente, os componentes PTH
são a melhor opção para a montagem de pequenos projetos. Porém, alguns componentes
do tipo SMD presentes no esquemático do Arduino não possuem o tipo PTH, o que
desencadeou a busca por componentes que fossem equivalentes aos do tipo SMD.
Outro problema enfrentado foi com o software Proteus. Por oferecer um acervo
limitado de componentes, teve-se que desenhar os que não eram encontrados. Com isso,
foi necessário ter muita atenção com a precisão das medidas dos componentes, para
desenhá-los e então utilizá-los na confecção da placa.
Após muitas pesquisas e dúvidas tiradas com os professores, chegou-se ao
esquemático final do modelo Mecaduino (Fig. 2).
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Figura 2 – Esquemático do Mecaduino.

Posteriormente, com a utilização da ferramenta de desenho Ares, do software
Proteus, foi feito o layout da placa, que pode ser conferido na figura 3, e a sua
visualização 3D, na figura 4.
Figura 3 – Layout do Mecaduino.

Figura 4 – Layout 3D do IFSCduino.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto, desde do início, buscou desenvolver um modelo mais econômico e que
oferecesse as funções importantes de uma placa Arduino. Sabendo que não seria
possível alcançar a sofisticação de um original, como a utilização de componentes SMD,
buscou-se ao máximo confeccionar uma placa semelhante ao Arduino UNO. A tabela 1
mostra algumas das características do Mecaduino.
Tabela 1 – Especificações Mecaduino.
CARACTERÍSTICAS

VALORES

Microcontrolador
Tensão de Operação
Tensão de Entrada (Recomendada)
Tensão de Entrada (Limites)
Pinos Digitais de I/O
Saídas PWM (Possíveis)
Entradas Analógicas
Memória Flash

ATmega 328
5V
7 a 30 V
6,5 a 35 V
14
6
6
32 KB (ATmega328) sendo 0,5 KB usado pelo
Bootloader
2 KB (ATmega328)
1 KB (ATmega328)
16 MHz

SRAM
EEPROM
Velocidade de Clock

Como a original, a placa Mecaduino apresenta o mesmo microprocessador do
Arduino UNO, mas a conversão entre a comunicação Universal Serial Bus (USB) e a
serial é realizada por outro chip.
No entanto, algumas características foram melhoradas, como o aumento da tensão
de alimentação, o aumento da corrente disponível na tensão de 5 (cinco) Volts, a adição
de um borne auxiliar para a alimentação, apresenta maior facilidade de construção, utiliza
componentes eletrônicos comuns e disponíveis em quase todos os estabelecimentos, fácil
manutenção, baixo custo, possibilita a utilização de placa face simples para a construção
e apresenta fácil compreensão, pois as trilhas são facilmente visualizadas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da realização desse projeto, foi possível realizar o processo de
desenvolvimento completo de uma placa eletrônica. Desde o planejamento do circuito,
junto a pesquisa dos componentes, até a elaboração do desenho do circuito impresso.
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Além disso, o projeto atingiu os objetivos iniciais, desenvolvendo uma nova
plataforma compatível com Arduino UNO, de baixo custo e fácil reprodução.
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Resumo: Sendo a construção civil um dos setores econômicos mais importantes do mundo é essencial a
importância do bom planejamento na construção das edificações a fim de obter a melhor eficiência
energética e o melhor conceito no que diz respeito ao selo do programa PROCEL Edifica. Esse presente
trabalho é um estudo de caso em que apresenta, analisa, avalia e diagnostica possíveis problemas de
eficiência energética em uma empresa, do ramo de fruticultura, Dalaio Agropastoril LTDA, localizada no
município de Vacaria-RS. Efetuou-se uma visita à empresa para coleta de dados e entrevistas de
funcionários e usando de conceitos de eficiência energética, normas técnicas e softwares desenvolvidos
para esses fins, analisou-se os resultados obtidos e se propôs sugestões de melhorias. Chegou-se à
conclusão que os problemas detectados são principalmente referentes ao conforto térmico dos usuários e
se encontram principalmente em uma área específica da instalação. Essas conclusões foram possíveis
através de uma análise comparativa entre os dados térmicos da planta com a entrevista efetuada com os
funcionários. O uso de brises nas janelas, para melhor uso da iluminação natural, troca das telhas do
pavilhão industrial, uso de reboco e pintura nas paredes externas e diminuição da demanda solicitada junto
da concessionária de energia foram algumas das principais soluções propostas após a avaliação da
instalação industrial.
Palavras-Chave: Eficiência Energética. Conforto Térmico. Energia na Edificação.

1 INTRODUÇÃO
A construção civil é um dos setores econômicos mais importantes no mundo. Um
montante de cinco trilhões de reais são gastos anualmente contribuindo com quase 2/10
da economia global. Os edifícios ao redor do mundo consomem 40% da energia mundial
e 16% da água potável (LAMBERTS,2011). Mal projetadas e ineficientes, elas sempre
consumiram muito mais do que o necessário onerando as contas de luz. Esses dados
mostram a importância em analisar as edificações a fim de se melhorar a eficiência
energética e diminuir os gastos supérfluos de energia e água potável. Com a criação do
programa PROCEL Edifica, uma parceria entre Eletrobras, Inmetro e o Laboratório de
Eficiência Energética em Edificações (LabEEE/UFSC), originou-se uma perspectiva de
novas rotinas do mercado imobiliário e houve o aparecimento de uma nova geração de
construções mais sustentáveis. Tendo-se em vista a importância da eficiência energética
em edificações, este projeto tem o intuito de diagnosticar uma construção industrial,
pertencente à empresa Dalaio Agropastoril LTDA, que se localiza na cidade de Vacaria no
Rio Grande do Sul, cujas atividades, que se baseiam em seleção, armazenamento,
embalagem e venda de frutos como maçãs, pêssegos e ameixas.
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Como objetivos desse trabalho estão a avaliação da edificação em termos de sua
envoltória, iluminação, eficiência energética e conforto térmico e sugestão de melhorias
para corrigir os problemas detectados.
2 METODOLOGIA
Para que os objetivos do presente trabalho sejam atingidos, é necessário coletar
informações a respeito da edificação, podendo-se então diagnosticá-la e avaliar onde é
possível melhorar a eficiência energética da mesma e/ou reduzir custos na conta de
energia elétrica. Realizou-se uma visita à edificação para coletar dados como as
características estruturais da edificação, entrevistar funcionários e anotar informações
relevantes para posterior análise. Com relação à estrutura física da edificação, avaliou-se
orientação das paredes, das janelas, tamanho das janelas, o uso ou a ausência de brises
e materiais usados na construção. Fez-se um levantamento das cargas instaladas em
cada cômodo do prédio, obtendo-se também informações sobre o cronograma de uso dos
equipamentos. Também foi feita uma análise das contas de energia elétrica pagas pela
empresa no período de maio de 2013 a junho de 2014, possibilitando a descrição do
comportamento energético do prédio. Fazendo uso da ferramenta computacional ZBBR,
desenvolvida pela UFSCar, a zona bioclimática em que a edificação se encontra foi
determinada. Esta é uma informação importante para o momento em que forem montadas
estratégias de climatização da edificação.
A envoltória da edificação foi analisada, calculando-se as trânsmitâncias e os
atrasos térmicos das coberturas e paredes, comparando-os com os valores estipulados
para cada zona bioclimática presentes na Norma Técnica NBR 15220-3. Com o software
Analysis SOL-AR,Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da UFSC, foi
possível obter a carta solar para a cidade de Vacaria. A carta solar auxiliou no projeto de
proteções solares através da visualização dos ângulos de projeção desejados sobre
transferidor de ângulos. Como etapa final da caracterização da edificação, elaborou-se
um questionário para os funcionários da empresa, de modo que fosse possível avaliar a
satisfação dos usuários da edificação no seu uso, através da ajuda de uma planilha de
cálculo disponibilizada pelo Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de
Coimbra. Essa planilha leva em consideração a escala PMV (Voto Médio Predito) criada
por FANGER.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A empresa Dalaio Agropastoril LTDA, localizada em Vacaria-RS, atua na área de
fruticultura em seu presente prédio desde 2002 e conta com 102 funcionários contratados.
Vacaria é um município do nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Está em uma
altitude de 971 metros e tem como clima predominante o subtropical (ou temperado).
Como mostrado na Figura 1, de acordo com os dados climáticos, Vacaria se
encontra situada na ZONA 1 que é referente à zona de conforto e indica que as
construções na cidade não necessitam de formas artificiais de resfriamento no verão.
Porém nos invernos as manobras de aquecimento, tanto naturais quanto artificiais são
bem vindas e necessárias.
Figura 1 – Mapa Bioclimático do Brasil com localização de Vacaria.

Fonte: ZBBR, UFSCar

Na Figura 2 pode-se ver uma imagem que mostra a estrutura e fachada da
construção principal da edificação. Na parte frontal há uma construção com paredes de
tijolos aparentes onde funcionam os escritórios da empresa. Na parte posterior está o
grande pavilhão industrial onde se localizam a maioria dos funcionários contratados
trabalhando na área de seleção e embalagem dos frutos. Existe ainda uma terceira área
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considerada nas análises, chamada de Parking, onde funciona a pesagem dos veículos
de carga que chegam à empresa, que pode ser vista à esquerda.
Figura 2 – Imagem da edificação da empresa Dalaio Agropastoril LTDA.

Fonte: Dalaio Agropastoril (2014).

Constata-se a partir desta imagem que as janelas do escritório estão orientadas
para o nordeste e para o noroeste. Comentou-se durante a visita que as persianas das
janelas do escritório estão sempre fechadas, o que é justificado pelas orientações de suas
paredes e pela ausência de proteções solares externas. O fato das persianas estarem
sempre fechadas colabora para o constante uso da iluminação artificial e pouco proveito
da iluminação natural durante o expediente de trabalho. Sabendo-se a orientação dessas
janelas é possível projetar possíveis proteções solares para as janelas usando o software
Analysis SOL-AR, do LabEEE que é uma ferramenta que traça a carta solar para
determinada latitude. Ele traça também a máscara de sombra sobre a carta solar, uma
vez que se forneçam os ângulos α, β e γ, sendo bastante útil no projeto de brises para as
janelas.
Na Figura 3 é mostrada a carta solar gerada para as janelas noroeste da empresa.
Como auxílio das cartas solares, é possível inclusive verificar para cada época do ano em
quais horários o sol incide sobre as janelas. Por exemplo, pode-se observar na figura que
em dezembro o sol começa a incidir nas janelas noroestes a partir do meio-dia, enquanto
que nos meses de inverno, como junho e julho, ele começa a incidir a partir das 9h. As
janelas orientadas para o nordeste do sol são análogas e diferem apenas em horários de
insolação onde o sol para de incidir nelas ao meio-dia em dezembro, enquanto que nos
meses de junho e julho ele para de incidir sobre estas janelas por volta das 15 horas.
Sendo assim, brises horizontais infinitos seriam uma ótima medida a se optar.
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Figura 3 – Carta Solar para paredes alocadas na parede noroeste.

Fonte: Analysis SOL-AR, LabEEE

Com as contas de energia elétrica da empresa foi possível analisar onde se
encontra os maiores gastos, assim como a época do ano de maior consumo. A maior
parte do consumo da instalação, quase 92%, se dá com as câmaras frias de
armazenagem dos frutos. A safra da maçã ocorre uma vez ao ano, entre fevereiro e abril,
quando as câmaras estão funcionando com carga máxima de estoque. Como pode-se ver
na Figura 4, isso se reflete na conta de energia elétrica que tem seu pico de consumo no
mês de março e vai decaindo ao longo do ano. O leve aumento no mês de outubro se
deve à safra do pêssego que é outro fruto que requer armazenagem nas câmaras frias.
Figura 4 – Consumo de energia elétrica no período de um ano.

Fonte: Dalaio Agropastoril, 2014
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A empresa se encontra no grupo de consumidores de energia Horo Sazonal Verde
A4 de Alta Tensão. O horário de ponta, designado pela RGE, concessionária de energia
do estado do Rio Grande do Sul, vai das 17 horas e 30 minutos até às 20 horas e 30
minutos. O horário de expediente da empresa na parte da tarde vai das 13 horas e 45
minutos até as 17 horas e 45 minutos. Isso significa que a empresa consome energia no
horário de ponta por apenas quinze minutos. Esse pequeno tempo não impacta nos
valores pagos pela energia elétrica como pode-se ver na Figura 5.
Figura 5 – Consumo, em kWh, dentro e fora da ponta.

Realizou-se um levantamento de toda potência instalada na empresa para posterior
análise de fatores de carga e demanda. Levou-se em consideração todos os pontos de
iluminação, equipamentos eletrônicos, aparelhos de condicionamento de ar, e todos os
motores e máquinas que fazem as câmaras frias funcionar. Os resultados podem ser
vistos na tabela 1.
Tabela 1 – Dados de potência instalada e demanda.
POTÊNCIA INSTALADA (kW) = 852,42
DEMANDA SOLICITADA (KVA) = 500
POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR DA SUBESTAÇÃO (KVA) = 1000
FATOR DE DEMANDA = 0,58

De acordo com os resultados obtidos nota-se que o transformador da subestação
da empresa está consideravelmente acima da potência total instalada mostrando que ele
ainda é capaz de gerenciar a empresa, sem necessidade de redimensionamento, mesmo
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com uma possível expansão no futuro de potência instalada. Com os dados de demanda
e potência instalada é possível estimar o fator de carga mensal da empresa. O fator de
carga varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de seu valor unitário mais eficiente é o
consumo de energia da empresa, ou seja, mais a empresa está usando de suas
capacidades energéticas. De acordo com a Figura 6, pode-se ver que o fator de carga
varia bastante por causa da sazonalidade do uso das câmaras frias, mostrando valores
muito baixos em alguns meses de menor consumo. No mês de Janeiro, por exemplo, a
empresa está operando com praticamente 10% de sua capacidade total de energia.
Figura 6 – Fator de Carga mensal no período de um ano.

No que diz respeito à estrutura física da edificação, pode-se destacar que as
paredes do escritório são de tijolos, seis furos circulares, rebocados e pintados apenas na
parte interna. A cobertura é de telhas cerâmicas com forro de madeira. O pavilhão
industrial possui paredes metálicas com uma camada cimentícia na parte inferior e a
cobertura é apenas composta por telhas metálicas sem forro algum. Já o Parking possui
paredes de tijolos, seis furos circulares, sem reboco ou pintura em nenhuma das faces. A
cobertura de telhas cerâmicas não possui forro. A norma técnica NBR 15220 indica quais
são os valores térmicos para paredes e coberturas aceitáveis em cada zona bioclimática.
Através desses parâmetros é possível estimar se os valores térmicos estão dentro do
agradável para o conforto térmico dos usuários. Na tabela 2, pode-se ver os dados
parâmetros para a zona bioclimática 1.

690

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Tabela 2 – Dados térmicos para a Zona Bioclimática 1
NORMAS NBR 15220
Paredes

Cobertura

<3

<2

<4,3

<3,3

<5

<6,5

U
Atraso Térmico
Fator Sol.

O parâmetro U, se refere a transmitância térmica. Pode-se buscar mais
informações sobre esses parâmetros em LAMBERTS, 2011. Buscando valores tabelados
na NBR 15220 e no Anexo V de catálogo de propriedades térmicas do INMETRO montouse as tabelas 3, 4 e 5 que mostram as propriedades térmicas de paredes e coberturas do
Escritório, Pavilhão Industrial e Parking, respectivamente.
Tabela 3 – Dados térmicos do escritório.
Paredes

Unidade

U = 2,28

W/m²K

Atraso Térmico = 3,7

Horas

Fator Solar = 5,4
Cobertura

%
Unidade

U=2

W/m²K

Atraso Térmico = 1,3

Horas

Fator Solar = 6

%

Tabela 4 – Dados térmicos do pavilhão industrial.
Paredes

Unidade

U = 4,09

W/m²K

Atraso Térmico = 0,4

Horas

Fator Solar = 2,63
Cobertura

%
Unidade

U =4,75

W/m²K

Atraso Térmico = 0,2

Horas

Fator Solar = 0,67

%
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Tabela 5 – Dados térmicos do Parking.
Paredes

Unidade

U = 3,70

W/m²K

Atraso Térmico = 2,4

Horas

Fator Solar = 6,88
Cobertura

%
Unidade

U = 4,55

W/m²K

Atraso Térmico = 0,3

Horas

Fator Solar =9,65

%

Os valores em vermelho indicam os dados térmicos que não satisfazem as normas
da NBR 15220. As entrevistas foram efetuadas utilizando um questionário de 18
perguntas elaborado levando-se em consideração fatores expostos por Fanger ao criar o
conceito de PMV, Voto Médio Predito, para análise de conforto térmico. Dos 102
funcionários da empresa, 50 deles responderam o questionário. O escritório, por ser única
parte da empresa que possui climatização artificial, não apontou problemas com conforto
térmico. As entrevistas indicaram que as luzes do local ficam ligadas em todo expediente
mostrando a falta do uso da iluminação natural no ambiente. Já os entrevistados do
Pavilhão industrial indicaram os problemas da falta de isolamento das paredes e
cobertura metálicas.
A temperatura externa sempre é muito próxima da temperatura interna, o que
acaba sendo um problema no inverno. O uso de telhas translúcidas intercaladas com as
metálicas ajuda a entrada de luz natural e, em dias claros, apenas 50% das lâmpadas do
pavilhão ficam ligadas. Os entrevistados do Parking foram muito coerentes nas respostas
dadas, com os dados colhidos nos dados térmicos. A reclamação é que o Parking é frio
no inverno e abafado no verão. A tabela 6 mostra um comparativo entre um cálculo de
PMV, feito pela planilha de cálculos da Universidade de Coimbra, e as entrevistas dadas
pelos funcionários.
Tabela 6 – Comparativo de PMV empírico com o pesquisado.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com todos os dados analisados e recolhidos foram elaboradas várias propostas de
melhorias a serem sugeridas para a empresa. Para melhor uso da iluminação sugere-se o
uso de brises infinitos para as janelas do escritório, tanto da parede nordeste, quanto da
parede noroeste. O brise evitaria a entrada direta de luz solar no ambiente, que causa
ofuscamento nos funcionários. Essa medida faria com que não fosse necessário manter
as persianas do ambiente sempre fechadas e a iluminação natural seria promovida
evitando com que as lâmpadas tivessem que ficar ligadas o expediente inteiro.
Ainda se sugeriu que as unidades condensadoras dos climatizadores presentes no
escritório, que estão expostas no lado externo da construção, recebam sombreamento
contínuo para que a eficiência do aparelho, quando ligado, seja maior. Na parte térmica
do escritório sugere-se o reboco e pintura das paredes externas em uma cor clara, que
promoveria a reflexão do sol e ajustaria o valor de fator solar para o padrão da NBR
15220. Na parte do pavilhão, o principal problema detectado é a alta transmitância tanto
das paredes quanto da cobertura. Isso se deve ao fato das paredes serem metálicas e
não possuírem qualquer tipo de isolamento. A troca das telhas metálicas por telhas de
policarbonato promoveria a iluminação natural e aumentaria o isolamento térmico
ampliando assim o atraso térmico e diminuindo a transmitância. O uso de reboco e pintura
na camada cimentícia, ou de uma placa de gesso na parte interna das paredes do
pavilhão teriam efeito semelhante à cobertura, ampliando o atraso térmico e diminuindo a
transmitância. Trocar o interruptor do pavilhão de 2 para 3 seções permitiria em dias
claros ligar apenas 33% das lâmpadas de mercúrio presentes no ambiente reduzindo o
consumo de energia. Na área do Parking, medidas para melhor conforto térmico dos
funcionários incluem reboco e pintura em ambas as faces das paredes para diminuir a
transmitância e fator solar incidente. A construção de um forro simples de madeira sob as
telhas ajudaria a adequar a cobertura à norma. Ainda pode-se trocar o sistema de
abertura das janelas existentes a fim de se promover uma maior ventilação natural e
diminuir a sensação de abafamento dos funcionários. São soluções simples e que
melhorariam o conforto térmico. Outra proposta efetuada é de solicitar, junto da RGE,
uma diminuição da demanda solicitada. Isso implicaria num grande decréscimo das
contas de energia além de promover uma significativa melhora na curva do fator de carga,
fazendo as instalações da empresa operarem perto de suas capacidades, aumentando
assim a eficiência de consumo da planta.
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Uma sugestão apresentada também muito válida é o uso do gerador, presente na
empresa para eventuais quedas de energia, para manter as câmaras frias no horário de
ponta durante os meses de maior consumo. Isso apazigua os gastos de energia elétrica.
A aplicação de energia solar para amenizar gastos com eletricidade foi descartada dado o
grande tempo de retorno requerido. Analisou-se os dados de insolação para a cidade de
Vacaria através do software RadiaSOL e estimou-se que um tempo aproximado de
retorno de investimento seria de 80 anos o que inviabiliza a sugestão. Concluiu-se dessa
forma que a empresa não tem problemas graves de ineficiência energética e a maioria
das soluções diz respeito ao conforto térmico dos usuários.
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Resumo: A inclusão das pessoas com deficiência no ensino só será efetiva se a escola for aberta às
diferenças e se tiver como condição básica espaços arquitetônicos livres de barreiras físicas. A falta de
acessibilidade é uma realidade na maioria das escolas, impedindo a plena integração dessas pessoas.
Tendo em vista estas dificuldades, o presente projeto apresenta o desenvolvimento de um protótipo para a
acessibilidade de cadeirantes, aplicado especificamente para a educação profissional. Para tanto, foi
utilizado um modelo consensual de projeto de produto, que trata o processo de projeto de forma
sistemática, subdividindo-o em quatro fases: Projeto Informacional, Projeto Conceitual, Projeto Preliminar e
Projeto Detalhado. O emprego das técnicas de Projeto Informacional permitiu que fossem obtidas as
especificações do projeto, que culminaram no desenvolvimento de uma concepção de produto na fase de
Projeto Conceitual, e seu estudo e detalhamento nos Projetos Preliminar e Detalhado, possibilitando a
construção do protótipo. Espera-se que a concepção desenvolvida neste trabalho venha a colaborar com o
desenvolvimento de equipamentos para a acessibilidade de cadeirantes à educação profissional e, por fim,
com a acessibilidade de cadeirantes às aulas práticas dos cursos técnicos e tecnológicos do Brasil e do
mundo.
Palavras-Chave: Acessibilidade. Cadeira de rodas. Projeto de produto.

1 INTRODUÇÃO
Mais de um bilhão de pessoas no mundo apresentam algum tipo de deficiência, de
acordo com o Relatório Mundial sobre Deficiência, publicado em 2011 pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e pelo Banco Mundial (WHO, 2011). No Brasil, o número de
PcD não contradiz a tendência mundial. De acordo com o último censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), cerca de 46 milhões de brasileiros, ou seja,
aproximadamente 24,0% da população total, têm algum tipo de deficiência (IBGE, 2010).
Adicionando-se a este número ainda pessoas com mobilidade reduzida, seja de caráter
permanente ou temporário, como gestantes, crianças, pessoas com lesões físicas e
outras, este número eleva-se para um valor próximo a 43,5% da população. Finalmente,
ao serem consideradas as famílias e outras pessoas nos cuidados e monitoramento, a
quantidade de pessoas envolvidas pode chegar a representar 70,0% da população
(BRASIL, 2009).
Estas pessoas têm o direito de frequentar o ensino regular, conforme estabelece a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9394. No Brasil, segundo Dischinger
et al. (2007), a inclusão destas pessoas no ensino só será efetiva se a escola for aberta
às diferenças e se tiver como condição básica espaços arquitetônicos livres de barreiras
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físicas. Sabe-se que, na prática, a falta de acessibilidade é uma realidade na maioria das
escolas, o que impede a plena integração das pessoas com deficiência ao ensino.
Quanto ao mercado de trabalho, os resultados de uma pesquisa realizada por
Tanaka e Manzini (2003) indicaram que as empresas possuíam funcionários com
diferentes tipos de deficiência. Porém sua contratação ocorreu, predominantemente, pela
obrigatoriedade da lei. Falta de preparação profissional e condições inadequadas do
ambiente físico das empresas são fatores que dificultam as contratações. Isto indica que é
preciso preparar adequadamente estas pessoas para atuarem profissionalmente.
Assim, o presente artigo teve como objetivo apresentar o desenvolvimento de um
protótipo que proporcione aos cadeirantes a possibilidade e a condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos das
aulas práticas dos cursos técnicos profissionalizantes do campus de Araranguá do
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). A solução proposta pode ser extendida a
cursos técnicos e tecnológicos de outras instituições de ensino do Brasil.
2 METODOLOGIA
O modelo de projeto de produto proposto por Maribondo (2000) e utilizado, entre
outros, por Santana (2005) foi a base metodológica para a solução do problema de
projeto abordado nesta pesquisa. Este modelo foi denominado modelo consensual por
Ferreira (1997), pois reúne semelhanças entre os modelos de projetos preconizados,
entre outros, por French, Pahl e Beitz, Hubka e VDI 2221. Nesse modelo, o projeto é
subdividido em quatro fases: (a) Projeto Informacional; (b) Projeto Conceitual; (c) Projeto
Preliminar e (d) Projeto Detalhado. Foram consideradas ainda particularidades do
processo de projeto de produto norteadas pelos princípios do Desenho Universal
(ALVARENGA, 2006), fundamentais para o desenvolvimento de produtos inclusivos, dos
quais trataram a problemática desta pesquisa.
Para obtenção dos resquisitos para o projeto do produto, foram analisados três
postos de trabalho como amostra, referentes aos três cursos técnicos oferecidos no
campus de Araranguá: (a) torno mecânico (Eletromecânica), (b) tear circular (Têxtil em
Malharia e Confecção) e (c) estamparia (Produção de Moda). A pesquisa torna-se assim
multidisciplinar, com o trabalho coletivo de alunos, docentes e técnicos das três áreas
envolvidas, favorecendo a busca por soluções criativas na etapa conceitual do protótipo.
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3 PROJETO INFORMACIONAL
Uma vez definido o tema do projeto, passa-se a pesquisar informações a seu
respeito. Isso envolveu pesquisas multidisciplinares, exigindo conhecimentos das áreas
envolvidas no projeto. Este trabalho envolveu pesquisas na área de mecânica e
acessibilidade. As informações pesquisadas correspondem ao estado da arte do projeto,
e apresentam informações sobre normas de acessibilidade (NBR 9050, 2004),
acessibilidade nas escolas, censo nacional e local sobre cadeirantes, fundamentos da
tornearia mecânica, etc.
Identificar as necessidades dos clientes é uma etapa de fundamental importância
para o projeto do produto, pois são para os clientes que os produtos serão projetados e
isso deve ser feito de acordo com suas necessidades. Foram realizadas entrevistas com
uma cadeirante do município de Araranguá e outros cadeirantes da Associação
Florianopolitana de Deficientes Físicos (AFLODEF) (Fig. 1). Também foram contatadas
outras PcD através de blogs e outros tipos de sites na internet, que colaboraram com o
levantamento de necessidades para a pesquisa. O projeto busca desta forma uma
aproximação dos cadeirantes com a educação profissional e tecnológica.
Figura 1 – Técnicas para levantamento das necessidades dos cadeirantes: utilização
acompanhada com observação direta (esquerda) e guia de entrevista (direita).

Os resultados das entrevistas realizadas com esses cadeirantes, juntamente com
as colaborações dos técnicos do IFSC e da bibliografia, permitiram que fossem
identificadas as necessidades dos clientes. Estas foram convertidas em requisitos dos
clientes e posteriormente em requisitos de projeto que, por fim, foram hierarquizadas,
constituindo, assim a lista de especificações, principal saída do Projeto Informacional.
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4 PROJETO CONCEITUAL
A fase de Projeto Conceitual é caracterizada pela utilização da abstração para
identificação dos problemas essenciais, evitando-se assim que um dos maiores erros dos
projetistas ocorra, que é ter em mente uma solução que ele gostaria de adotar para
resolver precocemente um problema. Isso muitas vezes pode acabar prejudicando o
desenvolvimento do produto, limitando a criatividade (SANTANA et al., 2010).
Para avaliar todas as soluções propostas nesta fase, foi utilizado como método de
avaliação o procedimento proposto por Ullman (1992) apud Forcellini (2013), composto
por quatro técnicas. Conforme Reis (2003), as três primeiras técnicas são de comparação
absoluta (a análise é feita apenas do modelo em questão), e a última técnica, de
comparação relativa (as concepções são comparadas entre si).
Aplicando as diretrizes e exemplificações expostas nos itens anteriores, os três
modelos de princípio de solução escolhidos na etapa anterior foram evoluídos em
modelos de concepção, conforme a Figura 2. Após aplicar a quarta técnica, a equipe de
projeto selecionou a concepção a para desenvolver o leiaute preliminar e detalhado na
próxima fase da pesquisa.
Figura 2 – Concepções do produto.

5 PROJETO PRELIMINAR E PROJETO DETALHADO
No Projeto Preliminar foram detalhados dimensões, materiais e processos de
fabricação e montagem da concepção escolhida na fase anterior. Para tanto foram
analisadas detalhadamente todas as informações das fases anteriores do projeto, como
especificações do projeto e estrutura funcional.
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Na fase anterior do projeto, o Projeto Conceitual, informações precisas sobre
dimensões e materiais foram consideradas dispensáveis. Estas informações, chamadas
por Pahl e Beitz (1996) de requisitos determinantes do produto, devem ser inicialmente
levantadas nesta fase.
O próximo passo consiste em analisar cuidadosamente as especificações do
projeto e a estrutura funcional do produto e buscar soluções físicas que desempenhem
todas as funções do sistema técnico. É fundamental nesta etapa uma análise meticulosa
dos requisitos determinantes identificados na etapa anterior, que determinarão o tamanho,
a forma e a disposição de componentes ou conjuntos no leiaute.
Definido o leiaute do protótipo, prepara-se a documentação necessária para que o
protótipo possa ser fabricado. Essa documentação é composta pelos desenhos
detalhados de todas as partes a ser fabricadas.
Para seu funcionamento, o protótipo é composto por um sistema automotor elétrico
de elevação e movimentação para o conjunto cadeira de rodas e cadeirante (Fig.3), por
uma caçamba de elevação, rodas de bicicletas e rodízios giratórios. O dispositivo de
elevação é acionado por um motor elétrico, acoplado a um sistema de redução, e este,
por sua vez movimenta dois fusos que fazem a caçamba subir ou descer. O sistema
composto por oito roldanas e duas guias em perfil cantoneira garante que o movimento da
caçamba seja apenas vertical. O chassi é construído em aço SAE1020 usando perfis de
cantoneiras com dimensões de 3/16”x11/2”. Também são usados tubos com dimensões
de 30mm x 50mm com parede de 2mm de espessura unidos por sistema de soldagem
MIG/MAG.
A caçamba é fabricada em chapa de aço SAE1020 medindo 3mm de espessura. A
locomoção do dispositivo é feita por motores elétricos acoplados a cada roda por meio de
um sistema de redução e a transmissão de movimento por correia flexível com perfil “V”.
O sistema automotor elétrico é equipado com dispositivo de entrada de comandos sob a
forma de manche. O comando do manche é decodificado por circuito eletrônico. Os sinais
decodificados são referenciados ao ponto neutro, cujas posições relativas podem ser
ajustadas, para se adequar de acordo com as possibilidades motoras do operador. O sinal
resultante é processado e tratado de maneira a servir como um padrão modulado por
largura de pulso, o qual atua no comando dos sistemas de tração e elevação,
responsáveis pelo deslocamento da cadeira no pavimento e a elevação do operador,
proporcionando a operação com segurança, de equipamentos e ferramentas presentes
em ambiente industrial, por exemplo.
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Figura 3 – Concepção final.

6 RESULTADOS E CONCLUSÕES
O protótipo possibilita a movimentação do cadeirante junto com sua cadeira de
rodas para acessar equipamentos industriais dentro de um laboratório de usinagem, por
exemplo. Como o equipamento é totalmente automatizado, o usuário pode deslocar-se
sem a ajuda de terceiros e sem precisar trocar de cadeira, o que permite que trabalhe
sem perder a comodidade e os ajustes da cadeira à qual está acostumado.
Também pode ajustar a altura de trabalho de acordo com a máquina que irá operar
com um simples apertar de botão, permitindo uma elevação na faixa de 10 mm (altura
mínima do equipamento) até 400 mm (altura máxima). Todo o sistema elétrico é
embarcado no dispositivo, proporcionando movimentação sem limitação dentro de um
ambiente industrial. O sistema de acionamento das rodas permite que se realizem giros
de 360 graus em uma área reduzida, conseguindo girar praticamente em seu próprio eixo.
O risco de acidentes com eletricidade não existe, pois utiliza acumuladores de
energia que fornecem corrente contínua em nível seguro de tensão elétrica. O sistema
elétrico possibilita ainda, a calibração do ponto neutro do manche, que torna o dispositivo
automotor elétrico adaptável as necessidades específicas do operador. A movimentação
do veículo transcorre sem aceleração ou frenagem brusca. A dinâmica dos movimentos
pode ser adequada de acordo com o operador.
Espera-se que a concepção desenvolvida neste trabalho venha a colaborar com o
desenvolvimento de equipamentos para a acessibilidade de cadeirantes à educação
profissional. Uma vez viabilizado o desenvolvimento de tais produtos, espera-se que sua
prática se torne cada vez mais comum, pois a inclusão de cadeirantes no ensino só será
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efetiva se as escolas forem abertas às diferenças e se tiverem como condição básica
espaços arquitetônicos livres de barreiras físicas. Sabe-se que, na prática, a falta de
acessibilidade é uma realidade na maioria das escolas, o que impede a plena integração
das PcD ao ensino e, como conseqüência (sem trema), ao mundo do trabalho.
Apesar da relevância do tema, sugere-se, como trabalhos futuros, para que o
protótipo possa ser aplicado na prática, o estudo do impacto de sua utilização no espaço
arquitetônico. Cadeiras de rodas geralmente são muito grandes para os ambientes, não
passam por portas, pelos corredores, entre os mobiliários, etc. Como o protótipo é ainda
maior, é necessário um estudo para avaliar como ele seria utilizado nos laboratórios
estudados.
Por fim, sugere-se ainda estudos futuros sobre o design do produto, uma vez que
protótipos apresentam como característica utilização de formas e materiais fáceis de
serem

fabricados,

entre

outras,

não

havendo

preocupação,

nesta

fase

de

desenvolvimento, com características estéticas do produto.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo geral apresentar as tecnologias dos aerogeradores, que tem
como função converter a energia cinética dos ventos em energia elétrica e são compostos essencialmente
por uma torre, um gerador elétrico e turbinas eólicas. Para tanto, inicialmente será apresentado a definição
de energia eólica e os tipos de aerogeradores, estes sendo de eixo vertical e horizontal. Também será
discorrido sobre a diferença entre os tipos de aerogeradores, suas características e a qualidade da energia,
junto com suas tecnologias. Atualmente a energia eólica vem ganhando espaço na matriz energética
mundial e brasileira e apresentando-se como uma alternativa energética viável, por não poluir tanto o meio
ambiente quando comparado com as fontes energéticas de origem fósseis, não emitindo gases poluentes
para a atmosfera, não poluindo solos e água, além de ter potencial para ser a solução para o problema
energético de várias regiões. Essa forma de energia está em crescente fase de pesquisa e
desenvolvimento, logo se vê a importância de conhecer os seus mecanismos de funcionamento e as
tecnologias presentes no mercado.
Palavras-Chave: Energia eólica. Turbinas eólicas. Aerogeradores;

1 INTRODUÇÃO
Atualmente as energias renováveis vêm ganhando cada vez mais espaço no
panorama energético mundial, devido à crescente preocupação com relação às reservas
de combustíveis fósseis e danos ao meio ambiente e também por essas fontes de energia
ter um atrativo econômico-social considerável. Entre as formas de energias renováveis
que se conhece, podemos citar a energia eólica.
A energia eólica vem sendo mais estudada e pesquisada desde o século XX,
quando os Estados Unidos investiam em pequenos aerogeradores para fazendas e
residências rurais isoladas e a Rússia na conexão de aerogeradores de grande porte
ligados diretamente na rede elétrica. A Segunda Guerra Mundial também contribui
amplamente no desenvolvimento desse tipo de energia, pois os países precisavam
economizar os combustíveis fósseis. Além disso, a energia eólica é alternativa sustentável
de se obter energia para suprir e substituir a dependência das energias provenientes de
combustíveis fósseis.
2 ENERGIA EÓLICA
A energia eólica provém da radiação solar uma vez que os ventos são gerados
pelo aquecimento não uniforme da superfície terrestre. Uma estimativa da energia total
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disponível dos ventos ao redor do planeta pode ser feita a partir da hipótese de que,
aproximadamente, 2% da energia solar absorvida pela Terra é convertida em energia
cinética dos ventos. Este percentual, embora pareça pequeno, representa centena de
vezes à potência anual instalada nas centrais elétricas do mundo (DUTRA, 2008).
Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em
movimento (vento). Seu aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética
de translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas,
também denominadas aerogeradores, para a geração de eletricidade. A quantidade de
energia transferida é função da densidade do ar, da área coberta pela rotação das pás
(hélices) e da velocidade do vento.
2.1 Potência eólica instalada no mundo
Apesar da desaceleração no aumento da potência instalada nos últimos anos, o
perfil de crescimento da energia eólica na década de 90 indica boas perspectivas para o
crescimento da indústria eólica mundial nas próximas décadas (DUTRA, 2008).
No fim do ano de 2008, a potência eólica acumulada em MW nos Estados Unidos
era de 25170,0, sendo esse país o maior produtor de energia eólica. A Alemanha
acumulou uma potência de 23092,8 MW, a Espanha acumulou 16740,3 MW e a China
12210,0 MW, sendo estes os países com maiores potências instaladas. Já o Brasil, em
2008, obteve uma potência de 338,5 MW. (WWEA, 2009, 2008, 2006, WINDPOWER
MONTHLY, 2004, 2006, NEW ENERGY, 2003, 2002, 2000, BTM CONSULT, 2000).
2.2 Potência elétrica gerada
Uma turbina eólica capta a energia cinética dos ventos que passam pela área
varrida do rotor e transforma em energia mecânica de rotação. O eixo do rotor aciona o
gerador elétrico e transforma uma parte desta energia mecânica de rotação em energia
elétrica. A potência elétrica gerada em watts é calculada em função da velocidade ao cubo
do vento, dada por:

Onde  representa a eficiência do aerogerador, isto é, o rendimento considerando
as perdas no conjunto das transmissões mecânicas e as perdas no gerador. O termo CP
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representa o coeficiente aerodinâmico de potência do rotor, cujo valor máximo é Cpm=
0,593 e o valor usual assume CP=45. O termo representa a massa específica do ar,
que a 15 ºC e ao nível do mar vale  =1,225kg /m³. O termo R representa o raio do rotor
da turbina em metros e v a velocidade dos ventos em metros por segundo (RÜNCOS et
al., 2012).
3 TIPOS DE AEROGERADORES
Existem dois tipos de aerogeradores, os de rotores de eixo vertical e os de rotores
de eixo horizontal. A figura 1 apresenta os dois principais tipos de aerogeradores, com
rotor de eixo vertical e com rotor de eixo horizontal. Em geral, os rotores de eixo vertical
não necessitam de mecanismos de acompanhamento para variações da direção do vento,
reduzindo a complexidade do projeto e os esforços devido às forças de Coriolis.
Figura 1 - Aerogerador experimental de eixo vertical a esquerda e a direita foto de um
aerogerador de eixo horizontal.

Fonte: Ricardo Dutra et al. (2008).

Os rotores de eixo horizontal são mais comuns, movidos por forças aerodinâmicas
chamadas de forças de sustentação e forças de arrasto. Os rotores de eixo horizontal ao
longo do vento são predominantemente movidos por forças de sustentação e possuem
mecanismos capazes de permitir que o disco varrido pelas pás esteja sempre em posição
perpendicular ao vento. Além disso, este tem uma maior eficiência e confiabilidade, que
compensam seu maior custo quando comparados aos de eixo vertical (DUTRA, 2008).
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3.1 Componentes do aerogerador horizontal
Por ter maior uso e importância comercial, o aerogerador de eixo horizontal vai ser
descrito e detalhado ao longo do texto. Apresenta como componentes principais o nacele,
pás, cubo e eixo, transmissão e caixa multiplicadora, gerador e a torre. A Figura 2
apresenta os componentes principais de um aerogerador de eixo horizontal.
Figura 2 – Componentes de um aerogerador de eixo horizontal.

Fonte: Ricardo Dutra et al. (2008).

No nacele se situam o gerador, a caixa de engrenagens, todo o sistema de
controle, medição do vento e motores para rotação do sistema para o melhor
posicionamento em relação ao vento. É a carcaça montada sobre a torre (DUTRA, 2008).
As pás têm a função de interagir com o vento, convertendo parte de sua energia
cinética em trabalho mecânico. Estas são fixadas através de flanges em uma estrutura
metálica a frente do aerogerador denominada cubo. O eixo é o local onde há o
acoplamento do cubo ao gerador, fazendo a transferência da energia mecânica da
turbina. A transmissão engloba a caixa multiplicadora e tem a finalidade de transmitir a
energia mecânica entregue pelo eixo do rotor até o gerador (DUTRA, 2008).
Existem vários tipos de conjuntos de aerogeradores, dentre eles: geradores de
corrente contínua, geradores síncronos, geradores assíncronos, geradores de comutador
de corrente alternada. Porém, alguns problemas estão associados à integração de
geradores no sistema de conversão eólica, dentre eles as variações na velocidade do
vento, as variações no torque de entrada, exigência de frequência e tensão constante e
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as dificuldades de instalação e manutenção. Por fim, as torres sustentam e posicionam o
rotor a uma altura conveniente para o seu funcionamento (DUTRA, 2008).
3.1.1 Mecanismos de controle
Os mecanismos de controle destinam-se à orientação do rotor, ao controle de
velocidade, ao controle de carga, entre outros. Os modernos aerogeradores utilizam dois
diferentes princípios de controle aerodinâmico para limitar a extração de potência à
potência nominal do aerogerador. Os mecanismos de controle são chamados de controle
estol e controle de passo (DUTRA, 2008).
O controle de passo é um sistema ativo que normalmente necessita de uma
informação vinda do sistema de controle. Aerogeradores com controle de passo são mais
sofisticadas do que as de passo fixo, controladas por estol, porque necessitam de um
sistema de variação de passo. Na Figura a seguir apresenta o fluxo aderente ao perfil
(DUTRA, 2008).
Figura 3 – Fluxo aderente ao perfil.

Fonte: Ricardo Dutra et al. (2008).

O controle estol é um sistema passivo que reage à velocidade do vento. As pás do
rotor são fixas em seu ângulo de passo e não podem girar em torno de seu eixo
longitudinal. Aerogeradores com controle estol são mais simples do que as de controle de
passo porque elas não necessitam de um sistema de mudança de passo. A figura a
seguir mostra o fluxo separado (estol) em volta do perfil (DUTRA, 2008).
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Figura 4 – Fluxo separado (estol) em volta do perfil.

Fonte: Ricardo Dutra et al. (2008).

3.1.2 Sistema elétrico de um aerogerador
Aerogerador com velocidade constante: Nos aerogeradores com velocidade
constante, o gerador é diretamente conectado à rede elétrica. A frequência da rede
determina a rotação do gerador e, portanto, a do aerogerador. A figura 5 apresenta um
esquema elétrico de um gerador com velocidade constante.
Figura 5 - Esquema elétrico de um gerador com velocidade constante.

Fonte: Ricardo Dutra et al. (2008).

Aerogerador com velocidade variável: Os aerogeradores com velocidade variável
podem usar geradores síncronos ou assíncronos. A conexão ao sistema elétrico é feita
por meio de um conversor de frequência eletrônico, formado por um conjunto
retificador/inversor. A Figura 4 apresenta um esquema elétrico de um gerador com
velocidade variável que usa uma conversora de frequência para o controle da frequência
da geração elétrica (DUTRA, 2008).
708

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Figura 6 – Esquema elétrico de um gerador com velocidade variável que usa uma
conversora de frequência para o controle da frequência da geração elétrica.

Fonte: Ricardo Dutra et al. (2008).

A ideia básica do aerogerador com velocidade variável é o desacoplamento da
velocidade de rotação e, consequentemente, do rotor do aerogerador, da frequência
elétrica da rede. O rotor pode funcionar com velocidade variável ajustada à situação real
da velocidade do vento, garantindo um desempenho aerodinâmico maximizado. Uma
vantagem é a redução das flutuações de carga mecânica. As desvantagens são os altos
esforços de construção e a geração de harmônicos, associados à conversão de
frequência, que podem ser reduzidos significativamente com o uso de filtros que, por sua
vez, aumentam os custos (GERDES et al., 1997).
4 APLICAÇÕES DOS SISTEMAS EÓLICOS
Os sistemas eólicos podem ser classificados em sistemas eólicos isolados
(autônomos) e sistemas eólicos conectados à rede que podem ser on-shore ou off-shore.
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4.1 Sistemas isolados
Esses sistemas, em geral, utilizam alguma forma de armazenamento de energia,
como por exemplo, o uso de baterias. Os sistemas que utilizam a bateria como forma de
armazenamento necessitam de um controlador de carga para controlar a carga e
descarga da bateria, evitando assim danos à bateria por sobrecarga ou descarga
(DUTRA, 2008).
No caso da alimentação de equipamentos que operam em corrente alternada (CA),
é necessário o uso de um inversor que vai otimizar a potência produzida. Esse sistema é
usado na utilização de eletrodomésticos convencionais (DUTRA, 2008).
Figura 7 – Configuração de um sistema eólico isolado.

Fonte: Ricardo Dutra et al. (2008).

4.2 Sistemas interligados à rede
Utiliza-se um grande número de aerogeradores nesse sistema e não necessita de
armazenamento de energia, porque toda a geração de energia é entregue diretamente à
rede.
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Figura 8 – Parque eólico conectado à rede. Parque Eólico de Prainha – CE.

Fonte: Ricardo Dutra et al. (2008).

4.3 Sistemas off-shore
As instalações off-shore representa a nova fronteira da utilização da energia eólica.
Embora as instalações tenham um maior custo de transporte, instalação e manutenção,
as instalações off-shore têm crescido a cada ano tendo como maior motivo o esgotamento
de áreas de grande potencial eólico em terra (DUTRA, 2008).
Além do desenvolvimento tecnológico, este sistema necessita de estratégias
especiais quanto ao tipo de transporte das máquinas, sua instalação e operação. Todo o
projeto deve ser coordenado de forma a utilizarem os períodos onde as condições
marítimas propiciem um deslocamento e uma instalação com segurança. A figura 9
mostra um parque eólico instalado no mar (DUTRA, 2008).
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Figura 9 – Parque eólico instalado no mar do norte.

Fonte: BRITSC (2005).

5 QUALIDADE DA ENERGIA
A qualidade de energia no contexto da geração eólica descreve o desempenho
elétrico do sistema de geração de eletricidade do aerogerador onde quaisquer
perturbações sobre a rede elétrica devem ser mantidas dentro de limites técnicos
estabelecidos conforme o nível de exigência imposto pelo gerente de operações da rede.
A tabela 1 descreve os principais distúrbios causados por aerogeradores na rede
elétrica e as respectivas causas, que podem ser resumidas em condições meteorológicas,
do terreno, e especificamente sobre as características elétricas, aerodinâmicas,
mecânicas e de controle presente no aerogerador (CUSTÓDIO, 2002).
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Tabela 1 – Distúrbios causados por aerogeradores à rede elétrica.

Fonte: Custódio (2002).

O tipo de gerador utilizado (síncrono ou assíncrono) produz diferentes níveis de
flutuação nas variáveis elétricas de saída. Isto pode ser verificado particularmente para as
unidades de grande porte, com potência superiores a 1 MW, visto que as de pequeno e
médio porte podem influenciar a rede apenas quando estão conectadas em grande
número. Devido aos baixos valores de escorregamento, geradores assíncronos
conectados diretamente à rede elétrica, operando com velocidade quase constante,
geram flutuações mais significativas do que geradores síncronos em velocidade variável,
conectados à rede via unidade retificadora/inversora (CUSTÓDIO, 2002).
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresentou uma revisão sobre as tecnologias disponíveis no mercado
da energia eólica. Esse tipo de energia está em crescente fase de pesquisa e
desenvolvimento em âmbito mundial e nacional, logo se presume a importância de
conhecer os seus mecanismos de funcionamento e as tecnologias presentes no mercado.
Por meio desse trabalho foi recordado que o recurso eólico pode ser aproveitado
por meio de aerogeradores verticais ou horizontais, os quais diferem na forma de
captação do vento.
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Em meio a uma sociedade que precisa utilizar com consciência os seus recursos
materiais e energéticos, é essencial estudar e analisar as tecnologias que proporcionam
tal feito. Sendo assim, no que se refere à energia eólica e solar fotovoltaica, se conclui
que esforços estão sendo realizados no sentido de aprimorar as tecnologias envolvidas.
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Resumo: Os sistemas fotovoltaicos convertem energia solar em energia elétrica e podem apresentar
diferentes configurações de instalação. A proposta deste artigo é apresentar o dimensionamento de um
sistema fotovoltaico (autônomo) isolado que poderia suprir a demanda de uma escola rural. Foi utilizado
como referência um valor mínimo médio de irradiação observado no estado de Santa Catarina. O consumo
da instalação foi calculado com a estimativa dos aparelhos empregados e de seus períodos de uso. Além
disso, é apresentada uma breve análise de custos de instalação do sistema.
Palavras-Chave: Energia solar fotovoltaica. Sistema fotovoltaico isolado. Dimensionamento.

1 INTRODUÇÃO
A capacidade instalada de sistemas fotovoltaicos vem crescendo de maneira
exponencial nos últimos anos. Nesse cenário, destaca-se principalmente o aumento do
número de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, devido às políticas de
incentivo e preço competitivo da tecnologia em diversos países (REN21, 2012, p.47).
Apesar disso, os sistemas fotovoltaicos isolados ou autônomos continuam tendo grande
utilidade no abastecimento de locais remotos sem acesso à rede interligada, trazendo
melhora nos serviços de saúde, educação e comunicação em comunidades rurais (Moore,
2014, p.01).
No Brasil, devido à grande extensão territorial e diversidades regionais, existem
áreas de baixa densidade populacional que não são abastecidas pelo Sistema Interligado
Nacional (SIN) (ANEEL, 2008). Iniciativas governamentais como o Programa para o
Desenvolvimento da Energia nos Estados e Municípios (PRODEEM) deram respaldo à
instalação de sistemas fotovoltaicos isolados em alguns desses locais (ABINEE, 2012).
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o dimensionamento dos
principais equipamentos e uma breve análise dos custos de instalação de um sistema
fotovoltaico isolado para suprir a demanda de uma escola rural do estado de Santa
Catarina.
2 JUSTIFICATIVA
Dados levantados pelo Censo Escolar 2013, realizado pelo INEP - Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - apontam que mais de
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oito mil escolas brasileiras não têm acesso à energia elétrica (TODOS PELA
EDUCAÇÃO, 2014).
Além disso, de acordo com dados do Programa internacional de avaliação de
alunos (Program for International Student Assessment – PISA) do ano de 2012, que
avaliou o desempenho dos alunos de 65 países nas áreas de matemática, leitura e
ciência, o Brasil conseguiu a posição número 58 (OECD, 2014).
Sabendo que a infraestrutura adequada é essencial para o melhor desempenho
dos alunos e a melhoria da qualidade da educação, o acesso a energia elétrica é de
fundamental importância para este processo.
3 METODOLOGIA
A proposta do projeto é determinar a potência do gerador fotovoltaico, do banco de
baterias, do controlador de carga e do inversor de frequência para atender o consumo de
energia elétrica de uma escola. A instalação é hipotética: são selecionados aparelhos que
poderiam ser usados nas salas de aula, cozinha e administração durante os dias úteis da
semana.
A localização da escola não é específica. Como o dimensionamento de sistemas
isolados deve ser baseado na menor média mensal de irradiação do local de instalação,
buscou-se utilizar um valor genérico de irradiação solar mínima para o estado de Santa
Catarina. A consulta das médias de irradiação para diversas cidades do estado foi feita
utilizando o software Radiasol 2 (UFRGS, 2001).
3.1 Consumo e cargas
O consumo diário de energia elétrica da escola foi estimado considerando o
conjunto de equipamentos e eletrodomésticos instalados, a potência (Pind) e utilização
diária individual (hind) e o número de dias de uso durante a semana (dsem), conforme a
Eq. (1).

Lind , dia =

P ind ∗hind ∗d sem
7

(1)
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A tabela 1 apresenta os equipamentos e respectivos valores utilizados no presente
artigo. As potências individuais médias dos aparelhos foram baseadas em CEPEL,
CRESESB (2014, p. 305). Todas as cargas são alimentadas em corrente alternada.

Tabela 1 – Equipamentos e parâmetros utilizados no dimensionamento.

Lind , dia (Wh/dia)

Equipamento

Pind (W)

Quantidade

hind (h)

dsem

Aparelho de DVD

15

1

1

5

10.71

Aparelho de Som

110

1

1

5

78.57

Batedeira

150

1

0.25

5

26.79

Computador

63

4

4

5

720.00

Espremedor de frutas

54

1

0.5

5

19.29

Freezer

66

1

18

5

848.57

Geladeira

67

1

18

5

861.43

Impressora

15

1

1

5

10.71

Liquidificador

213

1

0.25

5

38.04

Modem de Internet

8

1

12

5

68.57

Monitor LCD

34

4

4

5

388.57

Ventilador de teto

73

3

4

5

625.71

TV LCD 32''

95

1

1

5

67.86

Iluminação interior

32

24

8

5

4388.57

Iluminação externa

80

4

12

7

3840.00

3.2 Dimensionamento
O consumo total diário para o dimensionamento dos módulos e sistema de
armazenamento leva em consideração, além da soma do consumo individual, a eficiência
associada à operação do inversor e a de conversão das baterias (Eq. 2).
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Ltotal =

LCA
LCC
+
η INV ∗ηBAT η BAT

(2)

Onde:
Ltotal – consumo total [Wh/dia];
LCA – consumo das cargas de corrente alternada [Wh/dia];
LCC – consumo das cargas de corrente contínua [Wh/dia];
ηINV – eficiência do inversor;
ηBAT – eficiência das baterias.
Para obter o consumo total na unidade Ampère-hora (Ah), divide-se o consumo
total pela tensão do sistema, um valor múltiplo da tensão de 12 volts (V) das baterias.
Adiciona-se ainda um fator de segurança de 1,2 relativo às variações do consumo.
Como o consumo foi expresso em função da corrente gerada, obtém-se o número
de módulos em paralelo (Nmód,p) em função da corrente do ponto de máxima potência
gerada no módulo (IMPP) e das horas de sol nominal do local de instalação (hSN), conforme
a Eq. (3). O número de módulos em série é dado pela razão entre a tensão do sistema e a
tensão de máxima potência (VMPP).

N m ó d , p=

L total
I MPP∗hSN

(3)

A capacidade do banco de baterias é calculada considerando o consumo (na
unidade Ampère-hora), o período de autonomia do sistema e a profundidade de descarga
(PD), conforme a Eq. (4). A simples razão entre a capacidade total de acumulação e a
capacidade individual as baterias resulta no número de equipamentos.

C=

Ltotal ∗Autonomia
PD

(4)

Onde a autonomia é expressa em dias.
A potência dos inversores é determinada pela capacidade instalada de módulos
fotovoltaicos, respeitando os limites de tensão, corrente e demais características elétricas.
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Os controladores de carga, por sua vez, devem suportar a corrente máxima proveniente
do gerador (Eq. 5).
I C =1,25∗N m ó d , p∗I SC

(5)

Onde:
IC – corrente suportada pelo controlador [A];
ISC – corrente de curto circuito dos módulos [A].
3.3 Modelos de equipamentos selecionados
A fim de determinar o número de módulos fotovoltaicos e de baterias, foram
utilizados como referência alguns modelos disponíveis comercialmente. Para o módulo
fotovoltaico, foi escolhido o modelo SunPower SPR 290, de tecnologia silício
monocristalino. As principais características do modelo nas condições padrão de medição
são apresentadas na tabela 2.
Tabela 2 – Características do módulo SunPower SPR 290.
Parâmetro
Potência nominal [Wp]
Tensão de máxima potência (VMPP) [V]
Corrente de máxima potência (IMPP) [A]
Tensão de circuito aberto (Voc) [V]
Corrente de curto-circuito (Isc) [A]
Área [m²]
Eficiência [%]

Valor
290
53,3
5,45
62,1
5,83
1.63
17,81

Fonte: SAM, 2014.

Para as baterias, foi utilizado o modelo Freedom DF 1500, com capacidade de
150 Ah em regime de carregamento C20.
3.4 Custo do sistema
A breve análise do montante do investimento levou em conta o valor de módulos,
baterias, controladores de carga e inversores, além do custo relativo à estrutura de
suporte do painel, aos condutores e aos serviços associados à instalação.
O custo total foi estimado de acordo com o custo por unidade de potência de
sistemas fotovoltaicos isolados no Brasil apresentado em Galdino (2012, p.4).
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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4.1 Irradiação média
A determinação da irradiação média foi baseada nos dados de irradiação no plano
inclinado de cinco cidades de Santa Catarina (Tab. 3). Os ângulos do plano
correspondem à latitude somada de 15º, visto que os módulos são instalados de 10º a 20º
mais inclinados que o valor da latitude para o maior aproveitamento da irradiância nos
meses de menor insolação. O valor de médio de irradiação foi de 3,98 kWh/m².
Tabela 3 – Latitude e irradiação no plano inclinado de cidades de Santa Catarina.
Cidade

Latitude

Inclinação do plano de referência

Irradiação Mínima (kWh/m²)

São Joaquim

-28,26º

43º

3,62

Florianópolis

-27,59º

43º

4,22

Indaial

-26,89º

42º

4

Chapecó

-27,11º

42º

4,41

Porto União

-26,22º

41º

3,65

Fonte: Radiasol, 2001.

4.2 Dimensionamento
O consumo total diário da instalação foi de 11.993,39 Wh. Fixaram-se os valores de
eficiência do inversor e das baterias em 0,98 e 0,9, respectivamente, o que resultou em
um novo valor de 13.597,95 Wh/dia.
A fim de que garantir a segurança dos usuários e a confiabilidade do sistema,
optou-se por dividi-lo em dois subsistemas, com tensões e correntes menores. As cargas
da cozinha e das salas de aula, além de parte da iluminação interior seriam atendidas por
um conjunto de módulos e acumuladores, enquanto o restante da iluminação interior e a
externa seriam atendidas pelo outro conjunto. A Tabela 4 mostra a demanda diária de
cada sistema.
Tabela 4 – Demanda diária dos subsistemas fotovoltaicos.
Subsistema 1
Subsistema 2

Capacidade [Wh/dia]
6756,36
6841,59

A tensão dos dois sistemas foi estabelecida como sendo 48 V. Para estender a
vida útil das baterias, optou-se por uma profundidade de descarga de 20 %. Foi atribuída
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uma autonomia de sete dias aos dois sistemas. O resultado do dimensionamento está
descrito na tabela 5.
Tabela 5 – Características dos sistemas fotovoltaicos projetados.
Aspecto
Módulos em paralelo
Módulos em série
Número de baterias
Capacidade do inversor [W]
Capacidade mínima do controlador de
carga (A)

Subsistema 1
8
1
8
2.323,88

Subsistema 2
8
1
8
2.323,88

58,3

58,3

4.3 Estimativa do custo dos sistemas fotovoltaicos
Segundo Galdino (2012, p.4), o custo total de implantação de um sistema
fotovoltaico isolado, incluindo os componentes, materiais, mão de obra e logística, é
avaliado em 38 R$/Wp (abril 2012), com redução gradual de 1,1 R$/Wp.ano (Galdino,
2012, p.4). É importante lembrar que este é o custo estimado para um sistema
fotovoltaico isolado, sendo que para sistemas fotovoltaicos conectados à rede os custos
considerados são diferentes. Considerando essas estimativas, o custo para implantação
do sistema fotovoltaico isolado dimensionado seria da ordem de R$166.112,00.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme proposto inicialmente, foi desenvolvido ao longo do presente trabalho o
dimensionamento dos principais equipamentos de um sistema fotovoltaico isolado. A
proposta de atender a demanda de uma escola levou à necessidade da subdivisão do
sistema, já que o consumo de energia resultou em um valor relativamente alto. Tornam-se
necessários nesse caso a instalação de dois inversores e dois controladores de carga de
capacidades mais baixas. O sistema fotovoltaico isolado dimensionado neste trabalho é
hipotético, entretanto a proposta e as etapas do dimensionamento podem ser inseridas
em um contexto de necessidade massiva no desenvolvimento de inovações tecnológicas
energéticas que possam suprir a crescente demanda por energia elétrica.

721

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

REFERÊNCIAS
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. Atlas de energia elétrica do
Brasil. 3. ed. 236 p. Brasília, 2008.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA - ABINEE.
Grupo setorial de sistemas fotovoltaicos. Propostas para Inserção da Energia Solar
Fotovoltaica na Matriz Elétrica Brasileira Jun. 2012.
CEPEL, CRESESB. Manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos. Rio de
Janeiro. 2014.GALDINO, A.G.. Análise de custos históricos de sistemas fotovoltaicos no
Brasil. Anais do IV CBENS. IV Congresso Brasileiro de Energia Solar e V Conferência
Latino-Americana da ISES. São Paulo: set. 2012.
MOORE, A. Time is ripe for 'off-grid' solar. Renewable Energy Focus. 2014.
OECD.
Results
from
PISA
2012.
Disponível
em:
<http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-brazil.pdf>. Acesso em: 8 de
junho de 2014.
RAMPINELLI, G. A.. Energia Solar Fotovoltaica (ARA7304). Notas de aula. 2014.
RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21ST CENTURY - REN21.
Renewables 2012: Global status report. Paris, 2012.
NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY – NREL. System advisor model –
SAM. 2014.
TODOS
PELA
EDUCAÇÃO.
Sem
luz
para
estudar.
Disponível
em:
<http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/30209/sem-luz-paraestudar/?pag=4. Acesso em: 8 de junho de 2014.
UFRGS. Radiasol 2. Porto Alegre: Laboratório de Energia Solar - GESTE-PROMEC.
2001.

722

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

MODELAGEM MATEMÁTICA DE UMA CÉLULA DE COMBUSTÍVEL TIPO PEM
Fernanda Helmeister1; Lauber de Souza Martins2; Elise Meister Sommer3
1

2

Universidade Federal de Santa Catarina/ fehelmeister@hotmail.com
Department of Mechanical and Aeronautical Engineering, University of Pretoria, Pretoria 0028, South/
martins@caps.fsu.edu
3
Universidade Federal de Santa Catarina/ elise.sommer@ufsc.br

Resumo: O hidrogênio é uma das fontes de energia mais promissoras para um futuro baseado no
desenvolvimento sustentável. O aumento persistente nos custos de combustíveis fósseis, e a crescente
conscientização ambiental, fomentam as pesquisas que visam aprimorar a eficiência das células de
combustível para que estas possam cada vez se tornar mais competitivas. As células de combustível do tipo
PEM são o tipo mais comum de células, operando a baixas temperaturas o que a torna atraente para
aplicações estacionárias e automotivas. A curva de polarização da célula de combustível descreve o seu
desempenho, relacionando a densidade de corrente em operação com o potencial na célula, enquanto a
curva de potência mostra a variação da potencia na célula com a mudança na densidade de corrente. Este
trabalho tem como objetivo estudar a influência do uso de diferentes tipos de catalisadores em uma célula
de tipo PEM, para verificar a influencia destes na potência e o potencial gerada pela PEM. Para isto,
utilizou-se um modelo matemático capaz de gerar as curvas de polarização e potencia da PEM operando
com diferentes tipos de catalisadores. Concluiu-se que o modelo, ainda que simplificado, mostra as
mudanças no comportamento da PEM e permite comparar o desempenho da célula de combustível para os
diferentes catalisadores.
Palavras-Chave: PEMFC. Modelagem matemática. Simulação.

1 INTRODUÇÃO
O hidrogênio é conhecido por ser uma das mais promissoras fontes de energia
elétrica, tanto para aplicações estacionárias, como em aplicações em veículos
automotivos. O crescente interesse nesta fonte energética esta baseado principalmente
no persistente aumento no custo dos combustíveis fosseis e na crescente conscientização
ambiental, que motiva a procura por formas mais sustentáveis de obtenção de energia.
As células de hidrogênio são dispositivos eletroquímicos que transformam a
energia de ligação química do hidrogênio diretamente em energia elétrica. A célula
consiste de um eletrodo carregado negativamente (anodo), um eletrodo carregado
positivamente (catodo) e uma membrana eletrolítica. O tipo mais comum de célula de
combustível é a célula de membrana trocadora de prótons (PEM), que usa uma
membrana contendo grupos de ácido persulfônico numa base de Teflon (SPIEGEL, 2008)
e opera em meio ácido, o que garante uma melhor cinética química. A maioria das células
do tipo PEM usam Náfion como membrana separadora dos polos anódico e catódico, um
polímero condutor de prótons desenvolvido especialmente para este proposito (NOVO
CELL, 2014). As células PEM são células de combustível que operam a baixas
temperaturas, entre 50˚C e 100˚C, o que a torna particularmente atraente para aplicações
não estacionárias. Ela é alimentada com hidrogênio e oxigênio no anodo, onde o
combustível é oxidado. Os prótons liberados nesta oxidação são transportados para o
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catodo através da membrana, enquanto os elétrons são transportados para o catodo
através de um circuito externo. Uma vez no catodo, o oxigênio reage com os prótons e
elétrons produzindo água e calor, os únicos rejeitos desse processo. Este processo esta
esquematizado abaixo conforme mostra a figura 1.
Figura 1 – Esquema de funcionamento de uma célula de combustível.

A transformação direta da energia de ligação química em energia elétrica confere
às células de combustível uma eficiência muito maior quando comparada aos mais
eficientes motores de combustão, com baixos níveis de emissão de poluentes. Além
disso, o caráter modular dessas células permite uma ampla gama de utilização: tanto em
pequenos equipamentos eletrônicos quanto em grandes indústrias, podendo produzir
energia localmente e aumentando a confiabilidade dos equipamentos e processos que
usam de sua energia. Ainda assim, esta tecnologia enfrenta grandes desafios no que diz
respeito aos métodos de obtenção e armazenamento de hidrogênio e aos custos dos
seus materiais, que acabam por tornar as células de combustível uma tecnologia cara.
Este estudo se propõe a verificar a mudança na performance de uma célula de
combustível do tipo PEM com a mudança de catalisador utilizado nos eletrodos e por
consequência, uma variação na sua densidade de corrente de operação. Para isto, um
modelo matemático, tendo como base o modelo sugerido por Spiegel (2008), foi utilizado
cujo resultado é a curva de polarização e de potência da célula. A curva de polarização da
célula de combustível descreve o seu desempenho, relacionando a densidade de corrente
em operação com o potencial na célula (DA CUNHA, 2009), enquanto a curva de potência
mostra a variação da potencia na célula com a mudança na densidade de corrente. Para
os propósitos desta modelagem foi utilizado o software MATLAB para a geração dos
gráficos da curva de potência e polarização.
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2 METODOLOGIA
2.1. Simulação da curva de polarização
Na modelagem deste problema, utilizou-se uma abordagem sistêmica. Para a
criação da curva de polarização, foi necessário primeiro calcular o potencial de Nerst e as
perdas de potencial na célula. A equação de Nerst descreve como o potencial reversível
da PEMFC varia com a concentração das espécies químicas, a pressão parcial dessas
espécies, etc. (O’HAYRE, 2006). Para uma célula que é alimentada com oxigênio e
hidrogênio puros as reações eletroquímicas de oxidação do hidrogênio e redução do
oxigênio são dadas respectivamente pelas equações Eq (1) e Eq (2). Resultando na
Equação global (3), que expressa a transformação da energia química em energia
elétrica.

¿
+¿+ 2 e ¿
→

H 2❑ 2 H

¿

(1)

¿+ H 2 O
→

+¿ ❑ 2 e ¿
1
O 2+ 2 H ¿
2

1
H 2 + O 2❑ H 2 O
2 ↔

(2)

(3)

Para este caso em que apenas oxigênio e hidrogênio são fornecidos à célula na
forma pura, a equação de Nerst tem a forma da Equação (4):
E=E

0

RT
1
ln
2 F p H 2 p O 1/2 2 (4)

0
Onde E é o potencial de Nerst, E é o potencial reversível da PEMFC no

estado padrão é representa o maior potencial possível, caso não houvesse nenhum tipo
de perdas no processo, R é a constante universal dos gases ideais, T é a temperatura de
operação, que neste caso, é constante, F é a constante de Faraday e p H 2 e p O 2 são
as pressões parciais dos gases hidrogênio e oxigênio, respectivamente. O potencial
0
padrão, E , é obtido a partir do cálculo da energia livre de Gibbs, que revela qual é o

trabalho útil máximo que pode ser extraído de um sistema termodinâmico, representando
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por tanto o maior potencial termodinâmico da célula. Para uma célula de combustível o
potencial padrão vale 1,229V.
Existem três tipos de polarização que causam perdas no potencial da célula
eletroquímica:
•

Polarização por ativação;

•

Polarização ôhmica;

•

Polarização por concentração;
As perdas por ativação e por concentração são oriundas tanto do anodo quanto do

catodo, enquanto as perdas ôhmicas representam as perdas resistivas ao logo de todo o
sistema. A polarização por ativação é o tipo de perda dominante em PEMFCs que operam
em baixas densidades de corrente. Ela está ligada ao sobrepotencial ( V act ) necessário
para cruzar a barreira energética para que ocorra e reação e é dada pela equação de
Tafel, Eq (5):
V act =

()

RT
i
log
2 αF
i0

(5)

Onde i 0 é a densidade de corrente de troca, i é a corrente de operação e α é
o coeficiente de transferência, assumido o valor de 0,5 para reações “simétricas”
(O’HAYRE, 2006).
A densidade de corrente de troca é a taxa de troca entre reagentes e produtos no
equilíbrio. Ela mede a capacidade do eletrodo de proceder com a reação, de modo que,
quanto maior for a densidade de corrente de troca menor é a barreira para os elétrons e
consequentemente melhor é a performance da célula de combustível (SPIEGEL, 2008).
Podemos aumentar a densidade de corrente de troca de uma célula de quatro maneiras
(O’HAYRE, 2006):
1. Aumento da concentração de reagentes: uma maior concentração de reagentes
leva a um aumento na cinética da reação. Isto pode ser feito pelo aumento da
pressão de operação.
2. Redução da barreira de ativação: pelo uso de catalisadores no eletrodo. Metais do
grupo da platina são recomendados como para o aumento da atividade catalítica.
3. Aumento da temperatura: o aumento da temperatura fará com que as moléculas se
movimentem e vibrem mais, aumentando as chances dos reagentes entrarem num
estado ativo.
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4. Aumento dos sítios de reação: superfícies mais rugosas promovem mais sítios de
atividade para a reação, isso acarreta em uma maior densidade de corrente de
troca, visto que esta, é dependente da área.
Em células de combustível do tipo PEM, a densidade de corrente de troca no
anodo, onde ocorre a oxidação do hidrogênio, é muito maior que a densidade de corrente
de troca do catodo, onde ocorre a redução do oxigênio. Por esta razão, a contribuição do
anodo para as perdas por ativação é muitas vezes negligenciada, mas serão
consideradas aqui.
Os valores de densidade de corrente de troca utilizados na simulação foram
retirados do livro “Fuel Cell Fundamentals” (O’HAYRE et al., 2006). A tabela 1, a seguir,
mostra os valores de densidade de corrente na interface do anodo e do catodo para
operação em meio ácido, para cada uma das superfícies metálicas utilizadas na
simulação.
Tabela 1 – Densidades de corrente de troca para diferentes superfícies metálicas.

Superfície

Densidade de
corrente de troca
Anodo

Catodo

-3

10

-6

10

-4

10

-4

Platina (Pt)

10

Ouro (Au)

10

-9

-11
-10

Paládio (Pd)

10

Irídio (Ir)

10

10

Náfion (PtCr-C)

-

9x10

-11
-9
-9

Náfion (PtMn-C)
6x10
Fonte: O’HAYRE et al. (2006).

As resistências eletrônica ( Relec ) e iônica ( Rion ) dos materiais que compõe o
sistema da PEMFC possuem certa resistência ao fluxo de cargas, causando a polarização
ôhmicas Eq (6):
V ôhm=i ( Relec + Rion ) (6)

A resistência iônica representa a resistência do eletrólito e costuma ser maior que
as perdas eletrônicas, que concebe as perdas resistivas em todos os outros componentes
da célula, de modo que as perdas causadas pela resistência iônica costumam dominar a
polarização ôhmica (SPIEGEL, 2008).
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A depleção dos reagentes na camada do catalisador é responsável pelas perdas
por concentração ( V conc ), que são contabilizadas pela Eq. (7)
V conc =

iL
RT
ln
nF i L i

(7)

Em que i L é a densidade de corrente limite, isto é a densidade de corrente para a
qual a concentração de reagentes na camada do catalisador é zero.
A partir das relações que contabilizam as perdas e a equação de Nerst, pode-se
calcular a potencial real na célula, subtraindo-se do potencial de Nerst todas as perdas
envolvidas na operação da célula de combustível, Eq. (8).
V = E V act V ôhm V conc (8)

2.2 Simulação da curva de potência
A curva de potência descreve a variação da potência na célula de combustível
conforme de acordo com a variação da densidade de corrente. A potência de uma
PEMFC dependerá apenas da sua corrente de operação e de seu potencial de operação.
A corrente (I) na célula pode ser obtida pela densidade de corrente e pela área ativa da
célula, como demonstra a Equação (9):
I =iA

(9)

Onde A é a área ativa e i a densidade de corrente.
A potência para cada um dos valores de densidade de corrente analisados pode
então ser calculada pela relação explicitada pela Equação (10):
P=IV

(10)

Os parâmetros de operação mantidos fixos nesta simulação assim como os valores
das constantes utilizadas, estão listadas na tabela 2.

728

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Tabela 2 – Parâmetros fixos e constantes utilizados.
Parâmetro

Valor utilizado

Unidades

Temperatura de operação

60

˚C

Pressão de operação

3

Atm

Área ativa

25

cm

Espessura do eletrólito

0,005

Cm

Resistência interna

0,19

Ωcm

2

Resistência eletrônica

0,005

Ωcm

2

Densidade de corrente limite

1,4

A/cm

Coeficiente de transferência

0,5

-

Constante dos gases ideais

8,

J/(mol.K)

Constante de Faraday

96485

C/mol

Potencial máximo E0
1,229
Fonte: O’HAYRE et al. (2006).

2

2

V

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da modelagem do problema e usando-se o software MATLAB, foram
criadas as curvas de polarização e potência de para células usando diferentes metais
como catalisadores de suas reações.
Para os gráfico 1 e gráfico 2, a tabela 3, mostra qual cor representa que tipo de
configuração de metais no cátodo e no ânodo:
Tabela 3 – Cores dos gráficos para cada configuração.
Cor
Azul
Vermelho
Ciano
Verde
Preto
Magenta

Metal no anodo
Platina
Ouro
Paládio
Irídio
Platina
Platina

Metal do catodo
Platina
Ouro
Paládio
Irídio
PtCr-C
PtMn-C

A partir do gráfico 1, nota-se que as curvas de potência para baixas densidades de
corrente de operação, independentemente do metal utilizado, são muito parecidas para os
materiais utilizados na simulação. Porém, conforme a densidade de corrente de operação
vai aumentando, as curvas vão divergindo levemente.
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As curvas apresentaram potências muito parecidas de modo que a distinção entra
as curvas traçadas se torna bastante difícil. Ainda assim, o ponto em que as curvas
atingem sua máxima potência esta potência máxima é o mesmo para todas as curvas e
ocorre em torno da densidade de corrente de 1,35 A/m2, para todos os materiais testados.
Gráfico 1 – Curvas de potência de células PEM operando com diferentes metais.

Para as curvas de polarização, representadas no gráfico 2, as diferenças ao
trocarmos os metais com os quais a célula é operada, é ainda mais gritante. O uso de
platina como catalisador no lado anódico combinado com o uso de PtCr-C ou de PtMn-C
no lado catódico se mostrou a combinação de melhor desempenho, obtendo valores de
potencial de quase 1,2 V para baixas densidades de corrente e próximo de 1,08 V para
densidades de corrente mais próximas da densidade de corrente limite (1,4 A/cm2). O uso
de Pt e PtMn-C ou PtCr-C se mostraram tão parecidos que as curvas se sobrepuseram no
gráfico ao serem geradas pelo código.
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Gráfico 2 – Curvas de polarização de célula PEM operando com diferentes metais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A modelagem apresentada neste estudo permite prever de maneira aproximada o
comportamento da célula PEM operando com diferentes catalisadores. Pode-se dizer que
o catalisador que leva a uma maior eficiência da célula dentre os testados é o que utiliza
platina no lado anódico e uma liga de platina PtCr-C ou PtMn-C no lado catódico.
Este modelo, ainda que bastante simplificado, pode mostrar de maneira
aproximada como será o comportamento da célula PEM operando com os vários
catalisadores possíveis. Porém acredita-se que as diferenças nas potências geradas
utilizando-se cada um dos diferentes materiais no catodo e no anodo deveriam ter sido
mais significativas. Em trabalhos futuros este é um ponto que será aprimorado para que a
representação do modelo esteja mais próxima da realidade. Além disso, pretende-se
incluir nos próximos trabalhos os efeitos de outros fenômenos presentes na operação da
célula PEM que aqui não foram considerados em função da simplicidade deste modelo.
Espera-se ainda, fazer a validação experimental do modelo futuramente.
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COMPARAÇÃO DE DOIS PARES ADSORTIVOS PARA PRODUÇÃO DE EFEITO
FRIGORÍFICO EM UM MINI CHILLER POR ADSORÇÃO
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Resumo: Comparamos a produção de efeito frigorífico por um mini chiller didático utilizando três pares de
adsorvente e adsorvato: carvão ativado e metanol, carvão ativado impregnado com LiCl + CaCl2 e metanol
e sílica-gel e água. O par com carvão ativado impregnado com sal e metanol apresentou o melhor
desempenho e resfriou a água em volta do evaporador em cerca de 13 °C. Todavia a falta de
estanqueidade do sistema prejudicou o seu desempenho, e esse prejuízo ficou mais evidente quando se
utilizou água como refrigerante, uma vez que a pressão de saturação da água é menor que a do metanol,
nas mesmas condições de temperatura.
Palavras-Chave: Adsorção. Água. Climatização. Metanol.

1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, os sistemas de refrigeração e climatização por adsorção
passaram a receber maior atenção da comunidade científica como alternativa aos
sistemas de refrigeração convencionais, por compressão mecânica, pois podem utilizar
energia solar ou rejeito térmico para a produção de efeito frigorífico. (OLIVEIRA, 2010).
Existe uma grande quantidade de adsorventes tais como sílica gel, zeolita e carvão
ativado, com diferenças significativas em suas propriedades de adsorção, que estão
relacionadas como afinidade química do adsorvato, tamanho e distribuição de tamanho
dos poros (BRINQUES, 2005).
Existem diversos pares adsorvente/adsorvato, porém algumas características que
devem ser respeitadas na escolha de um par, pois existem dois tipos de adsorventes,
aqueles com características hidrofílicas como sílica gel e zeolitas, e que tem mais
afinidade por substâncias polares como a água, e os adsorventes como carvão ativado,
que possuem características hidrofóbicas, e maior afinidade por amônia e metanol
(VARGAS, 2010).
Neste trabalho, comparamos a diferença da capacidade de refrigeração produzida
por mini chiller de adsorção quando utilizamos três pares distintos: um deles hidrofílico
(sílica gel/água) e outros dois hidrofóbicos (carvão ativado/metanol, carvão ativado
impregnado em uma solução de LiCl e CaCl2 com 20% de concetração/metanol).
Alguns estudos demonstram que a quantidade de sal impregnada pode aumentar a
capacidade de adsorção do adsorvente. (OLIVEIRA et al. 2013). Por esse motivo foi
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escolhido o par carvão ativado impregnado em uma solução salina ( LiCl e CaCl2 ) com
20% de concentração/metanol.
2 METODOLOGIA
Os experimentos foram feitos no mini chiller didático (demonstrado na figura 1).
Figura 12 – Mini chiller didático de adsorção.

O ciclo de adsorção consiste de duas etapas que serão descritas a seguir.
2.1 Etapa de dessorção
Na realização dos experimentos, água proveniente de um reservatório de
fornecimento de calor era aquecida com o auxílio de uma resistência elétrica até uma
temperatura de 85°C. Após atingir essa temperatura, as válvulas eram abertas e a água
era então circulada na camisa do reator do mini chiller, onde estava o adsorvente, e nesse
momento ocorria a etapa de dessorção. A água dentro do reservatório era mantida a uma
temperatura próxima de 85 °C durante toda essa etapa, através de um termostato que
tinha a função de ligar e desligar a resistência elétrica.
O refrigerante dessorvido pelo adsorvente condensava dentro de um reservatório
cônico (condensador), onde externamente água circulava a temperatura ambiente. Para o
par sílica gel e água, foi feito um controle da pressão, realizando um vácuo durante o final
dessa etapa, apenas no primeiro ciclo.
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Esta etapa só era concluída quando a temperatura interna do reator chegava em
80°C, então uma válvula de comunicação entre o condensador e o evaporador, era aberta
e o refrigerante armazenado no condensador descia por gravidade para o evaporador.
2.2 Etapa de adsorção
Após o final da etapa de dessorção iniciava a etapa de adsorção, onde a água do
sumidouro de calor circulava dentro da camisa do reator, fazendo com que a temperatura
interna de todo o sistema caísse gradativamente.
Com o resfriamento do adsorvente ocorria o processo de adsorção, ou seja, o
fluido refrigerante que se encontrava dentro do evaporador evaporava, e era adsorvido
pelo adsorvente contido dentro do reator. A evaporação do fluido refrigerante só ocorria
quando a pressão no reator ficasse igual a de saturação do fluido refrigerante.
O final desta etapa ocorria quando a temperatura do reator ficava 5ºC acima da
temperatura do sumidouro de calor, ou se a temperatura da água a ser resfriada
permanecia constante.
Em ambas etapas dados de pressão e temperatura obtidos respectivamente com
um manômetro de vácuo e de termômetros digitais, eram coletados a cada cinco minutos.
Foram feitos 3 ciclos adsortivos consecutivos para os três pares comparados. O valor das
massas de adsorvente e adsorvato para cada um dos pares estudados estão na tabela 1.
Em todos os casos, foi colocado 50 g de água a temperatura ambiente para ser resfriada
ao redor do evaporador.
Tabela 5 – Massa das substâncias envolvidas nos experimentos.
Material
Carvão ativado
Carvão impregnado com sal
Sílica-gel
Metanol
Água

Massa (g)
327,28
387,45
514,00
78,77
124,00

2.3 Impregnação do sal no carvão ativado
A impregnação do sal foi feita colocando o carvão ativado por 12 horas em uma
solução aquosa com 20% em base mássica de LiCl e CaCl2 (em iguais quantidades).
Após esse período a mistura foi pesada e levada ao forno a uma temperatura de 150 °C ,
por um período de 3 horas. Ao término da secagem do carvão, a massa da mistura foi
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novamente pesada e verificado qual a massa de sal impregnada no carvão ativado. A
concentração de sal no adsorvente foi de 14,2 %
Os valores obtidos seguem na tabela 2.
Tabela 6 – Massa de materiais envolvidos na impregnação
Carvão sem sal
Solução
Sal (LiCl e CaCl2 )
Carvão impregnado com sal
Sal impregnado

Massa
332,33g
296,18g
59,23g
387,45g
55,12g

2.4 Estimativa da infiltração de ar
O mini chiller foi construido para operar sob vácuo, porém notou-se que o sistema
apresenta uma pequena infiltração de ar, e essa infiltração prejudicou o seu desempenho.
Para estimar a taxa de infiltração de ar, mediu-se a variação de pressão por um período
de 13 horas, onde manteve-se a temperatura do leito adsortivo constante e próxima da
temperatura ambiente. Considerando a variação de pressão foi aproximadamente linear
nesse período, obteve-se se que a pressão cresce 6 mbar/h. Como será discutido
posteriormente, esse valor de aumento de pressão devido a infiltração de ar é
suficientemente alto para deteriorar o desempenho do sistema em ciclos consecutivos, e
essa deterioração foi mais evidente quando o refrigerante era água ao invés de metanol,
devido à pressão de saturação daquele refrigerante ser muito mais baixa que deste
último, nas mesmas condições de temperatura.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Através das figuras 2, 3 e 4 pode-se observar que o efeito frigorífico gerado pelo
par sílica-gel/água foi maior que o do par carvão ativado e metanol no primeiro ciclo,
porem menor que o par carvão ativado impregnado com sal e metanol, sendo que houve
uma grande redução do desempenho do chiller com o par sílica-gel e água nos ciclos
subsequentes.
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Figura 13 – Variação da temperatura da água ao redor do evaporador (par carvão ativado
e metanol).

Figura 14 – Variação da temperatura da água ao redor do evaporador (par silíca-gel e
água).

O desempenho do mini chiller com os pares carvão ativado/metanol e carvão
ativado impregnado com sal/metanol também decresceu nos ciclos subsequentes, porém
a redução do desempenho foi menor que aquela observada quando se utilizou água como
refrigerante. Essa redução no desempenho pode ser explicada pela infiltração de ar no
sistema, e como água tem uma pressão de vapor menor que a do metanol na mesma
temperatura, o desempenho do sistema usando água como refrigerante acabou sendo
mais prejudicado pela infiltração de ar.
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Figura 15 – Variação da temperatura da água ao redor do evaporador (par carvão
ativado+sal/metanol).

Por meio das figuras 5, 6 e 7 pode-se observar o comportamento da pressão nos
ciclos inicial e final para cada um dos pares estudados. Nota-se que existe um aumento
gradativo de pressão que influencia na diminuição da produção de efeito frigorífico.
Quando feita a comparação das figuras 2 e 4, percebe-se que conforme a pressão
aumenta a produção de frio diminui. Dessa maneira se pode afirmar que a produção de
efeito frigorífico para vários ciclos neste sistema não é viável caso não seja feita uma
correção na pressão interna, ou a infiltração de ar seja eliminada.
Figura 16 – Variação da pressão devido infiltração de ar (carvão ativado e metanol).
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Figura 17 – Variação da pressão devido infiltração de ar (sílica-gel e água).

Figura 18 – Variação da pressão devido infiltração de ar (carvão ativado impregnado com
sal e metanol).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos durante os experimentos demonstraram que o controle da
pressão interna do sistema é de suma importância para ambos os fluidos refrigerantes,
pois caso haja um aumento muito elevado da pressão não há efeito frigorífico.
No sistema analisado, devido a infiltração de ar, os pares carvão ativado/metanol e
carvão ativado impregnado com sal/metanol se mostraram mais adequados para a
produção de efeito frigorífico. O par sílica-gel e água seria a melhor opção que o par
carvão ativado e metanol, caso o sistema tivesse uma estanqueidade melhor, e a
infiltração de ar pudesse ser desprezada durante um longo período.
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A impregnação de sal no carvão ativado aumentou sua capacidade de adsorção e
isso ficou evidente devido ao desempenho do chiller com esse par ter sido maior que
aquele que utilizou carvão ativado sem sal.
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Resumo: Este artigo descreve uma demonstração de um sistema multiagentes implementado com os
robôs. Neste trabalho foi simulada uma situação em que um robô é enviado a marte para auxiliar outro robô
que se perdeu após uma falha na comunicação, para que trabalhando juntos pudessem concluir a missão.
A implantação do sistema multiagente permitiu uma visualização da solução do problema de forma lúdica.
Palavras-Chave: Sistemas Multiagentes. Lego Mindstorms. Inteligência Artificial.

1 INTRODUÇÃO
Através da evolução, da necessidade e a individual aplicação para ações e/ou
pesquisas, os seres humanos criaram e aprimoraram dispositivos e sistemas capazes de
compreender as adversidades de ambientes ao seu redor e através da cooperação das
partes envolvidas alcançar uma conclusão que seja satisfatória.
Esse ramo da Inteligência Artificial denomina-se SMA (Sistemas Multiagentes). Um
sistema é composto por “agentes”, que são softwares ou hardwares presentes em algum
ambiente (que podem ser programas, robôs, etc) que são capazes de agir flexivelmente
para atingir os objetivos para o qual foram criados, esses, utilizam-se do mutuo apoio para
resolver problemas mais facilmente e em um menor tempo possível. Em uma definição
geral, um Agente Inteligente é um sistema computacional que está em um ambiente
definido, onde é capaz de ações autônomas neste ambiente para que determinado
objetivo seja alcançado (WOOLDRIDGE, 2009).
Atualmente a robótica vem avançando e sendo utilizada para vários fins. Um
desses é a relação entre a robótica e a IA. Com a alta acessibilidade e o aumento
computacional dos robôs foi possível para a inteligência artificial testar as abordagens que
inicialmente ficavam confinadas em simulações (GONÇALVES, 2011).
Com base nos estudos sobre a união da robótica com a IA, um sistema multiagente
pode ser utilizado para a resolução de um problema envolvendo um robô defeituoso e
outro que o auxilia, através da distribuição de tarefas. Com a utilização da técnica de
multiagentes é possível simular um resgate, que em contra partida conclui a missão e trás
de volta a sonda perdida.
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2 SISTEMAS MULTIAGENTES
O A Inteligência Artificial Distribuída (IAD) é o ramo da inteligência artificial que está
relacionado com a solução cooperativa de problemas em certo ambiente através de
agentes distribuídos (FRIGO et al., 2004, p. 86). Por motivos históricos, a IAD se dividiu
em dois enfoques: (i) a solução distribuída de problemas (SDP) (do inglês, “distributed
problem solving”) e (ii) sistemas multiagentes (SMA) (do inglês, “multi-agent systems”)
(DURFEE; ROSENSCHEIN, 1994, p. 29).
Sistemas multiagentes tem seu foco no trabalho com agentes. Esses devem
possuir certo grau de autonomia, para que possam agir por contra própria. Isso se deve
ao fato de que um agente deve resolver uma parte do problema e se comunicar com os
outros agentes em uma rede ao qual tem como resultado a resolução.
Neste trabalho fez-se uso dessa técnica de inteligência artificial para solucionar o
problema de um robô perdido em Marte. A implantação do sistema multiagente em LEGO
trás uma visualização mais palpável da funcionalidade do mesmo, pois possibilita
enxergar o problema de maneira lúdica.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O problema acontece baseado na seguinte estória: “Em 2013, uma sonda espacial
chamada “sonda marte” foi enviada a marte para trazer amostras de rochas onde havia
grandes chances de conter um metal muito valioso. A sonda já havia verificado a
presença do material com alta porcentagem de acerto, além de uma pré-definição de qual
rocha deveria ser trazida para a terra (por questões de custo da viagem e espaço),
todavia na expedição para pesquisar mais sobre Marte, ocorreu um problema na
transmissão de dados que fez com que a sonda se perdesse.
Para solucionar o problema os cientistas da NASA resolveram aplicar um sistema
multiagente que consistia em enviar outra sonda capaz de se comunicar com a sonda
marte e ajuda-la a localizar o detrito já mapeado antes da falha na comunicação.
Além de ter todos os dados do levantamento da sonda marte antes da falha, a
sonda terra é equipada de sensores que possibilitam a localização do caminho que pode
levar a sonda marte até o detrito e assim fazer o colhimento do material”.
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3.1 Ferramenta utilizada no desenvolvimento
No decorrer do desenvolvimento do projeto fez-se necessário a utilização de robôs
que pudessem simular as sondas enviadas a marte. Os robôs utilizados foram os da linha
LEGO® MINDSTORMS® EV3, eles contém motores e sensores que possibilitam ao
programador vastas opções de elaboração, utilizando-os assim do modo que for mais
conveniente ao usuário.
Os EV3 são os últimos lançados pela LEGO e contam com um sistema de
comunicação renovado em vista ao antigo NXT. Esse é um ponto muito vantajoso já que
um quesito importantíssimo em um sistema multiagente é a comunicação entre os
agentes. Assim cada LEGO é colocado em uma determinada função e esse tem de
executar, receber e enviar informação para que o trabalho seja concluído em cooperação.
3.2 Problemas encontrados
A LEGO informa ser possível a comunicação entre mais que dois lego’s, contudo
ao tentar fazer a conexão não foi possível. Um dos fatos que torna essa atividade
irrealizável é devido à impossibilidade de alterar o nome do LEGO, já que todos possuem
de fabrica o nome de “LEGO EV3”. Como a ideia era apresentar mais que dois agentes,
enviou-se um e-mail a LEGO. A resposta obtida foi a que essas mudanças ainda não
estão disponíveis e que por enquanto (data do artigo 07/2014) e por período
indeterminado não será possível alterar o nome ou fazer a comunicação com mais que
dois lego’s.
3.3 Especificações do sistema
O experimento é uma simulação de um resgate a robô no planeta Marte, para isso
o Robô enviado para o resgate, o qual iremos chamar de Robô Terra, é equipado com
motores que realizam a movimentação do mesmo, sensor de cores em sua parte inferior
para a detecção da linha de localização, e um transmissor de dados BlueTooth o qual
será utilizado para a comunicação entre os autômatos. Já o robô perdido, conhecido pelo
codinome Robô Marte, possui sensores de distancia para evitar colisões, motores para
dormecer a propulsão necessária para o dispositivo se locomover e um transmissor
BlueTooth para a comunicação com o seu resgataste.
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O sistema desenvolvido serve como base para demonstração das sondas que
viajam a arte, assim demonstrando um sistema multiagente.
Conta-se com dois agentes que se comunicam até que a missão seja concluída.
3.4 Ambiente
O ambiente onde o sistema dos robôs é desenvolvido é na plataforma própria do
LEGO® MINDSTORMS® EV3, LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition. O programa se
baseia em uma programação em blocos é parcialmente observável se compararmos a
uma programação em C, por exemplo. O ambiente pode ser classificado ainda como
determinístico, sequencial, dinâmico, multiagente, etc.
3.4.1 Agente Marte
O agente marte é representado por um robô (hardware com um software aplicado)
do tipo móvel e persistente equipado com os seguintes atuadores:
•

1 Sensor de proximidade acoplado na parte dianteira do agente;

•

1 garra instalada na parte frontal do agente;

•

1 motor de movimento localizado na parte inferior do agente;

•

Transmissor BlueTooth.
Sua função primaria definida, é seguir as instruções do outro agente presente no

ambiente (agente terra) e se locomover até o objeto definido, ao verificar a presença de
parede, catar o objeto dito detrito e carrega-lo até o local determinado. Ambos os agentes
agem de forma cognitiva.
Figura 19 – Agente Marte.
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3.4.2 Agente Terra
O agente Terra é um dispositivo robótico, do tipo móvel e persistente, possui entre
suas ferramentas de ação:
•

1 Sensor de Cores acoplado embaixo do veiculo;

•

1 Motor de propulsão;

•

Transmissor BlueTooth.

Seu comportamento de ação é totalmente dependente do agente marte, pois suas
ações não são suficientes para completar a missão dada, agindo de forma cognitiva,
ambos os agentes devem desviar dos obstáculos e concluir a tarefa no menor tempo
possível.
Figura 20 – Agente Terra.

3.4.3 Organização do Sistema
Após analise da comunicação necessária para completar a missão, foi definido que
a organização mais favorável e suscetível ao êxito é a Democrática (ou Anárquica) onde
os agentes trabalham sem a supervisão de outro agente, ou seja, os robôs possuem
graus de independência e autonomia, porém um não necessita que o outro tenha
conhecimento especial sobre todas as partes, nesse caso os agentes se mostraram
homogêneos e sem falhas no contato. Todavia um dos agentes tenha uma falha ou
execute erroneamente o seu protocolo, o sistema inteiro irá desmoronar e causará o
fracasso da missão.
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3.4.4 Interação entre agentes
O sistema em si aparenta ser semi-autônomo, porém para iniciar a sua sequência
de estados é necessária uma interação com o agente externo humano, que irá dar o sinal
de partida nos robôs através de uma interface física que nesse caso são alguns botões.
Já ambos os agentes são equipados com protocolos de comunicação por qual os permite
a total e fluida comunicação, apenas as informações relevantes ao sistema e sua
resolução são repassadas entre os agentes, o que os deixa com a velocidade de
processamento extremamente alta.
Figura 21 – Sistema Multiagentes.

Com uma resposta mais técnica, pode-se dizer que os agentes trabalham de forma
semiautonoma, cooperante, responsável e honesta. Após a inserção dos agentes no
ambiente desejado, eles irão verificar se o problema pode ser solucionado apenas por um
deles, como não é possível, eles irão cooperar para chegar ao resultado esperado, com o
uso da resolução cooperativa distribuída de problemas, eles podem dividir parte dos seus
esforços e sem muita dificuldade dividir o problema em subproblemas, finalizando o
percurso sem a necessidade de repetir algum passo da execução.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ponto inicial do projeto era o estabelecimento da comunicação entre os agentes
para efetivamente concretizar o emprego de um sistema multiagente.
No problema proposto, observou-se que a aplicação de um sistema multiagente foi feita
com sucesso dentro da ferramenta LEGO. A implementação desse tipo de sistema em
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uma forma física facilita a visualização da logica de funcionamento de um sistema
multiagente.
Em um trabalho posterior faz-se necessário à verificação quanto a atualização dos
Lego’s. Caso a atualização já tenha sido feita, há uma grande possibilidade de se
trabalhar com mais alguns Lego’s, pois se o problema for maior uma maior quantidade de
agentes é necessária.
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Resumo: Sabendo que os conhecimentos de controle de processos e redes industriais são fundamentais
para o curso de Mecatrônica Industrial, fomentou-se a possibilidade de desenvolver um protótipo didático
para aplicar estes conhecimentos. Um módulo didático de aquecimento com supervisório e controle PID foi
o protótipo fabricado para suprir esta necessidade. Utilizando um sensor LM35 para fazer a aquisição de
temperatura da planta, foi possível realizar um controle em malha fechada empregando um controlador
lógico programável (CLP) e um programa de supervisão (Elipse E3). Foi criado um banco de dados no
software Acess para que o supervisório inserisse os dados de temperatura. Um controlador proporcional e
integrativo foi utilizado para garantir erro nulo e ausência de sobre sinal.
Palavras-Chave: Automação. Controle de processo. Redes Industriais. Banco de dados.

1 INTRODUÇÃO
Os universitários visam a conclusão de seu curso com conhecimento adquirido
suficiente para encarar o mercado profissional de forma competitiva. Mas, nem sempre
conseguem, pois em muitos casos, prática e teoria não são abordadas de forma que se
complementem. No caso específico da engenharia, isto ocorre com maior frequência
devido a necessidade do campo prático (AGOPYAN, 2005). Ao longo dos cursos de
engenharia é possível perceber a dificuldade dos estudantes em visualizar e compreender
alguns fenômenos (BARBIERI, 2009).
Notando a falta de dispositivos didáticos para ser usado na disciplina de controle de
processos, foi proposto aos alunos do sétimo modulo do curso de mecatrônica industrial
desenvolver um módulo didático de aquecimento com supervisório e controle PID para
poder ser aplicado os ensinamentos adquiridos em sala de aula.
O objetivo do projeto é desenvolver e implementar um sistema que permita ensaios
de controle de temperatura em uma estufa, utilizando um controlador lógico programável.
2 METODOLOGIA
Existem diferentes tipos de estufas. Os mais comuns são: aquecimento por
lâmpadas elétricas e candeeiro de petróleo, que aquece um reservatório de agua que, por
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sua vez, aquece o ar dentro da estufa. Por se de fácil implementação optou-se por utilizar
lâmpadas elétricas para realizar o aquecimento do ambiente dentro da estufa.
Tendo os requisitos do projeto elaborou-se a síntese funcional, conforme o
fluxograma da igura 1.
Figura 22 – Síntese Funcional.

2.1 Módulo Mecânico
O módulo mecânico como pode ser visto na figura 2, será um aparato simples, no
qual foi utilizado chapas de MDF, dobradiças (duas), prego e cola branca para confecção
da estufa. Para aquecer será utilizada uma lâmpada incandescente de 60W.
Figura 23 – Aparato.
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2.2 Módulo Eletrônico
O aparato possui um módulo eletrônico relativamente simples, sendo composto por
uma lâmpada de 60W alimentada em 220V (AC) controlada pelo CLP (Controlador Lógico
Programável), como mostra o esquemático da figura 3.
Figura 24 – Circuito de Acionamento da Lâmpada.

Para controle de temperatura da estufa necessitou-se de um sensor que pudesse
fazer algumas leituras a cada segundo para que permita ao controlador PID realizar
respostas ao sistema em alguns milissegundos. O sensor LM35 mostrou características
aceitáveis aos requisitos do projeto.
Para o funcionamento do LM35 foi necessário utilizar o módulo analógico do CLP
para fazer a aquisição do sinal. O sensor, representado na figura 4, é alimentado com
uma tensão contínua de 4V a 20V DC e responde com uma tensão de 10mV por grau
Celsius como pode ser visto no esquemático da figura 5.
Figura 4 – Pinos LM 35.

Fonte: Texas Instruments (2000, p. 3)
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Figura 5 – Esquemático LM 35.

Fonte: Texas Instruments (2000, p. 2)

2.3 Funcionamento
Para melhor entendimento, na figura 6 abaixo temos o fluxograma que representa o
software em funcionamento. Após iniciar ele irá verificar a temperatura dentro da estufa e
comparar com a temperatura de referência (SETPOINT), caso a temperatura esteja mais
alta que o SETPOINT, significará que a intensidade da lâmpada está mais alta que a
desejada (implicando temperatura alta), assim o sistema atuará para diminuir essa
intensidade. Caso a temperatura esteja abaixo do SETPOINT, significará que a
intensidade da lâmpada estará abaixo do desejado (implicando temperatura baixa), nesse
caso o sistema atuará para aumentar a intensidade da lâmpada.
Figura 6 – Fluxograma de Funcionamento
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2.4 Controle e aquisição de dados
Foram realizados ensaios em malha aberta para coletar os valores de temperatura
lidos pelo sensor LM35. Os dados foram salvos em um banco de dados e depois
analisados com o software Excel. Do Excel esses dados foram exportados para o
software MatLAB com o intuído de gerar a curva de resposta ao degrau em malha aberta
do sistema, como mostra a figura 7.
Figura 7 – Curva Sistema em Malha Aberta.

A partir da curva de resposta ao degrau obtida anteriormente, partimos para o
projeto do compensador PID que fará o controle em malha fechada do sistema. Para isso
utilizou-se os 3 métodos de estimação baseado na resposta do processo ao degrau mais
conhecidos. Sendo eles: Hagglund, Smith e Sundaresan Krishamy.
Após levantar a curva teórica dos métodos, foi feito a análise e comparação destes
com a curva real de resposta ao degrau do sistema, como mostra as figuras 8 e 9.
Figura 8 – Curvas Teóricas dos Métodos
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Figura 9 – Curvas Teóricas e Curva Real

O método Smith foi escolhido para ser utilizado no projeto do compensador PID por
ser o mais parecido com o sistema real. Com base na planta do método Smith foi aplicado
o compensador Proporcional e integral (PI) para garantir um sistema estável e sem
sobressinal.
Com os valores de Kp e Ki (Kp: 19,8 – Ki: 0,14) da planta de controle partimos para
o desenvolvimento da programação do CLP, que além de fazer a leitura do sensor e
acionamento da lâmpada também realiza o controle PID (Figura 10) no sistema.
Figura 10 – Bloco PID no CLP.
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A programação do CLP foi feita na linguagem Ladder por meio do software Twido,
software proprietário do fabricante do CLP (Schnneider Eletric).
2.5 Sistema supervisório
Para tornar o sistema mais didático, utilizamos a ferramenta computacional Elipse
Software. Criamos uma interface de supervisão, conforme a Figura 10, onde o aluno pode
monitorar e modificar dados do sistema em tempo real. Utilizando um driver para
comunicação via Modbus, o CLP se comunica via Ethernet com o computador que utiliza
a ferramenta Elipse. Na tela do supervisório (Figura 11), um LED indica quando o sistema
está operante, os campos de mudança de parâmetros estão disponíveis e um gráfico
mostra a temperatura do sistema em tempo real.
Figura 11 – Interface Supervisório.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Equações matemáticas
Os cálculos feitos para chegar ao modelo teórico da planta estão apresentados nas
seguintes equações:
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Os três modelos foram inseridos no software MatLAB para comparar a curva de
resposta destes com a curva real do sistema, o resultados podemos ver na figura 8.
O modelo escolhido foi o Smith, este modelo foi o mais próximo do modelo real.
Logo a baixo podemos ver o sistema em malha fechada construído a partir dos cálculos
anteriores, a partir deste foi possível encontrar os valores para o ganho proporcional e
integral que mantivesse o sistema mais rápido o possível e sem se desestabilizar.

ki = 0,114 kp = 19,8

ts = 145 s

ta = 424 s

So = 2 %

E =0

Os ganhos obtidos foram utilizados no software do CLP para que o sistema tivesse
o resultado calculado. A figura 08 mostra a curva do sistema real em malha fechada com
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os ganhos calculados. Como esperado, a curva mostrou rápida resposta e estabilização
do sistema.
O supervisórios demonstrou fácil interatividade com o usuário, o CLP da Schneider
Eletric possibilitou um rápido desenvolvimento do projeto e a planta foi projetada para ser
facilmente utilizada de forma didática com alunos de controle na graduação em
Mecatrônica Industrial.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema de controle e supervisão respondeu conforme planejado. O supervisório
forneceu informações que auxiliaram no ajuste de parâmetros PID e demonstrou fácil
interação com o usuário. O resultado do projeto foi melhor do que esperado, tendo como
resultado um supervisório interativo, de fácil entendimento e uma planta que pode ser
utilizada em aplicações didáticas.
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Resumo: O artigo apresenta a necessidade de proteção do consumidor contra o Phishing no uso do
Internet Banking, uma vez que é descrito o crescimento das técnicas do Phishing e como ela tem sido
usada para fraudar os usuários. Tendo como base livros e sites de organizações, descrevem-se os
prejuízos causados por este tipo de crime virtual. Explanam-se os números que representam o universo do
Internet Banking e a importância do mesmo para o setor bancário. Logo menciona-se a legislação que
protege o consumidor brasileiro do Internet Banking com suas respectivas falhas. Armazenam-se os e-mails
obtidos a partir de uma base na qual foram classificados em tipos de e-mails para a obtenção de resultados
mediante testes de acessibilidade. Executam-se os mesmos para definir indicadores estatísticos nos quais
consta-se armazenado na base de e-mails e para medir a eficiência da proteção contra o Phishing Bancário
apresentada pelos principais softwares navegadores de Internet, clientes de e-mail e antivírus, e ainda
disponibilizam-se os e-mails de Phishing Bancário de forma pública para trabalhos futuros. Ao final,
sugerem-se orientações para a proteção do usuário por parte de empresas responsáveis por Internet
Banking e utilizadores deste serviço, bem como os procedimentos pós ataque para os usuários vítimas de
Phishing Bancário.
Palavras-Chave: E-mail. Internet Banking. Sistema Bancário. Phishing. Crime Virtual.

1 INTRODUÇÃO
A tecnologia Internet é a junção de várias redes de computadores. Com esta
junção, introduziu-se um novo tipo de acesso a serviços. Serviços que antes, ou não eram
oferecidos, ou eram somente de forma presencial (TANENBAUM, 2011).
Citam-se como exemplo, o Internet Banking e o e-mail. O primeiro é descrito por
Morimoto (2008) como as movimentações bancárias on-line, realizadas por consumidores
(usuários) através de determinado software, como um navegador de Internet. O segundo
é uma forma de comunicação eletrônica dada através de softwares navegadores ou
mesmo através de clientes de e-mail (LIMEIRA, 2007). E desta forma, um e-mail pode
transmitir vários tipos de informações: textos, anexos, assim como links de sites e etc.
Com o advento dos serviços virtuais para a sociedade, houve a inserção de novos
tipos de crimes cometidos (BROADHURST, 2006). Além dos crimes convencionais, a
sociedade passou a enfrentar crimes cometidos por meio eletrônico: crimes virtuais
(PINHEIRO, 2009).
No caso de e-mails, verifica-se que estes podem conter informações que
referenciam para os mais diversos sites na Internet, como por exemplo, um site
fraudulento que coleta informações pessoais do usuário com o objetivo de obter algum
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tipo de benefício do usuário: técnica conhecida como Phishing, sendo que esta técnica é
utilizada por pessoas (neste caso, Phishers) mal intencionadas.
Morimoto (2008) afirma da existência de diferentes tipos de Phishing: o Bancário,
que é utilizado para obter os dados pessoais de um usuário, como o número do cartão de
crédito ou a senha de um banco; o Financeiro, que objetiva a busca por informações que
permitam a obtenção de novos cartões de crédito, abertura de conta bancária, realização
de empréstimo e etc; o Social, que possui objetivos diversos que vão desde a instalação
de malwares até o acesso a sites pornográficos; e o de Cartão de Crédito, que possui o
objetivo de obter informações que permitam a realização de compras on-line utilizando
cartões pré-existentes. E para tentar inibir esta ação aplicam-se softwares de proteção,
como os antivírus.
O objetivo deste artigo é analisar a técnica de ataque à segurança: o Phishing no
uso do Internet Banking. Esta técnica resulta em um crime virtual: fraude, um dos crimes
virtuais que mais ocorrem no Brasil atualmente (WENDT, 2014).
2 METODOLOGIA
Para experimentação utilizaram-se a pesquisa bibliográfica e experimental
(CERVO; BREVIAN; SILVA, 2007). Assim, preparou-se uma base15 de e-mails16 de
Phishing Bancário, originando assim uma base de e-mails para Teste, a qual é submetida
em um ambiente controlado, para estabelecer as estatísticas e os padrões. E após, no
uso de softwares navegadores, clientes de e-mail e antivírus, testaram-se os e-mails
objetivando o estabelecimento da eficiência dos softwares na proteção do usuário contra
o Phishing Bancário.
2.1 Base de E-mails para Teste
Esta base foi montada por acessibilidade, que segundo Miguel (1970) é uma
classificação da amostragem não probabilística onde os elementos ou sujeitos são
escolhidos por serem mais acessíveis. Utilizou-se uma conta de e-mail de um órgão
público, que esta em atividade desde 01 de janeiro de 2006, cuja conta de e-mail esta

15https://drive.google.com/file/d/0BxpSp1Bx2WwxdEl6SHJ6d3hxbGs/edit?usp=sharing
16https://www.dropbox.com/s/y73s4v3spk6vdma/Phishing.rar
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registrada em um servidor de e-mail (SendMail17) sem nenhum filtro de conteúdo ou de
remetente/destinatário para a conta utilizada.
No uso de um cliente de e-mail instalado no servidor, leram-se e classificaram-se
todos os e-mails recebidos de acordo com a sua utilidade, movendo-os para as pastas
“spam”, “Phishing” ou “válidos” conforme o caso, pastas estas criadas especificamente
para este fim. No caso da pasta “Phishing”, foram criadas e utilizadas às subpastas:
“Phishing Financeiro”; “Phishing Social”; “Phishing de Cartão de Crédito”, conforme cada
caso, documentando-se as quantidades encontradas nas classificações propostas.
Concluída a classificação, deixou-se na caixa de entrada apenas os e-mails de Phishing
Bancário, para o recebimento, processamento e execução nos cenários seguintes.
Do lado cliente, utilizaram-se três cenários também montados por acessibilidade,
sendo que os clientes de e-mail foram configurados para deixarem as mensagens no
servidor como parte do próximo cenário. Em cada cenário preservou-se os Sistemas
Operacionais previamente instalados, os clientes de e-mail, os navegadores de Internet e
os softwares antivírus, sempre com o objetivo de simular-se o ambiente real dos usuários
de Internet Banking. Um a um os e-mails foram recebidos, processados, clicou-se nos
links propostos para executá-los no navegador, sendo os resultados devidamente
documentados.
Salvaram-se externamente em uma pasta denominada “Base de e-mails para
Teste” apenas os e-mails classificados como Phishing Bancário para trabalhos futuros:
nos formatos EML (softwares clientes de e-mail); no formato TXT (softwares de
processamento de texto puro); e no formato PDF (para leitores compatíveis sem
comprometer a segurança do computador utilizado, desde que, o usuário não clique nos
links que o leitor mantém ativo).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção apresentam-se os resultados da execução dos e-mails da base para
Teste) em ambiente controlado; e são apresentadas algumas orientações para a proteção
do consumidor de Internet Banking e os procedimentos pós ataque para as vítimas de
fraude bancária on-line.

17

http://www.sendmail.com/
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3.1 Estatísticas da Base de E-mails para Teste
A base de e-mails para Teste apresenta algumas estatísticas e classificações:
• 2599

e-mails

foram

recebidos.

Destes,

1982

são

spams;

263

são

válidos/esperados/aceitos; e, 354 foram classificados como Phishing. Destes 354,
149 são do tipo Phishing Financeiro, sem relação com o Internet Banking; 86 são
de Phishing Social; 83 são de Phishing Bancário, cujos 79 são de e-mails distintos
(únicos); e, 36 são de Phishing de Cartão de Crédito; dos 83 e-mails de Phishing
Bancário, 22 apontavam para o Banco do Brasil18; 22 para o Banco Bradesco19; 17
para o Banco Santander Real20; 10 para o Banco Itaú Unibanco21; 4 para o Banco
CitiBank22; 4 para o Banco HSBC23; 2 para a Caixa Econômica Federal24; 1 para o
Banco Banrisul25; e 1 para o Banco Fibra26.
Ainda, revela-se que 76,27% dos e-mails são spams; 13,62% são de Phishing;
10,11% são válidos/esperados/aceitos (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Validade dos E-mails da Base.

18

http://www.bb.com.br/portalbb/home29,116,116,1,1,1,1.bb
http://www.bradesco.com.br/
20
http://www.santander.com.br/
21
http://www.itau.com.br/
22
https://www.citibank.com.br/BRGCB/JPS/portal/Index.do#
23
http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce
24
http://caixa.gov.br/
25
http://banrisul.com.br/
26
http://www.bancofibra.com.br/
19
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Dos e-mails de Phishing, 42,11% são de Phishing Financeiro; 24,29% são de
Phishing Social; 23,44% são de Phishing Bancário; e, 10,16% são de Phishing de Cartão
de Crédito, conforme o Gráfico 2.
Gráfico 2 – Tipos de E-mails de Phishing.

Dos e-mails de Phishing Bancário, 26,53% apontavam para o Banco do Brasil;
26,53% para o Banco Bradesco; 20,48% para o Banco Santander Real; 12,04% para o
Banco Itaú Unibanco; 4,81% para o Banco CitiBank; 4,81% para o Banco HSBC; 2,40%
para a Caixa Econômica Federal; 1,20% para o Banco Banrisul; e 1,20% para o Banco
Fibra, conforme é ilustrado resumidamente no Gráfico 03.

Gráfico 3 – Bancos Alvos dos Phishers.
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Dois grandes bancos respondem por mais da metade dos e-mails de Phishing
Bancário: Banco do Brasil e Banco Bradesco, respectivamente. Se adicionarmos mais
dois Bancos a esta lista: Banco Santander Real e Banco Itaú Unibanco, tem-se 85,58%
dos alvos dos phishers nesta base.
3.2 Execução dos E-mails de Phishing Bancário em Ambiente Controlado
O resultado da eficiência dos navegadores foi: 6,32% para o Microsoft Windows
27
28
Internet Explorer 9 ; 2,53% para o Microsoft Windows Internet Explorer 8 ; 2,53% para
29
30
o Google Chrome Versão 23 ; 1,26% para o Mozilla Firefox for Ubuntu 16.0.1 ;
conforme o Gráfico 4.
Gráfico 4 – Eficiência dos Navegadores.

O resultado da eficiência dos clientes de e-mail em: 18,98% para o Mozilla
31
32
Thunderbird 16.0.1 ; 11,39% para o Microsoft Windows Live Mail 2012 ; 0% para o
33
Microsoft Outlook Express 6 ; conforme o Gráfico 5.

27

http://windows.microsoft.com/pt-BR/internet-explorer/download-ie
http://windows.microsoft.com/pt-BR/internet-explorer/products/ie-8/features/faster
29
http://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/browser/
30
http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/
31
http://www.mozilla.org/pt-BR/thunderbird/
32
http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows-live/essentials-other-programs
33
http://support.microsoft.com/kb/270696/PT-BR
28
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Gráfico 5 – Eficiência dos Clientes de E-mail.

O resultado da eficiência dos antivírus em: 60,75% para o McAfee Security Center
34
35
Versão 11 ; 6,32% para o Avast Free Antivírus Versão 7 ; conforme o Gráfico 6.
Gráfico 6 – Eficiência dos Antivírus.

Assim, no quadro comparativo do resultado da eficiência dos navegadores, clientes
de e-mail e antivírus testados na base de e-mails de Phishing Bancário:

34
35

http://www.mcafee.com/br/
http http://www.avast.com/pt-br/free-antivirus-download
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Quadro 1 – Eficiência dos Navegadores, Clientes de E-mail e Antivírus.
Clientes de E-mail

Navegadores

Antivírus

Microsoft

Microsoft

Google

Mozilla

Mozilla

Microsoft

Microsoft

McAfee

Avast

Windows

Windows

Chrome

Firefox

Thunderbird

Windows

Outlook

Security

Free

Internet

Internet

Versão

for

16

Live Mail

Express

Center

Antivírus

Explorer

Explorer

23

Ubuntu

2012

6

Versão

7

9

8
6,32%

16
2,53%

2,53%

1,26%

11
18,98%

11,39%

0%

60,75%

6,32%

3.3 Discussão
Algumas medidas possíveis devem ser cuidadas, uma delas é sempre duvidar de
todo e qualquer e-mail recebido que leve o usuário a visualizar ou fazer cópia do anexo,
pois muitos destes anexos contem algum tipo de vírus inserido nesses arquivos. Também,
sempre se certificar da origem do material recebido por e-mail, inclusive ligando para a
instituição que enviou o e-mail. A FEBRABAN36 divulgou que, para o usuário não ser
fraudado, não deve informar códigos e senhas para estelionatários, e deve adotar
“medidas recomendáveis de segurança nos seus equipamentos, como antivírus, sistemas
operacionais legítimos, firewall, etc.”.
Outras dicas de como se proteger são do Anti-Phishing Working Group - APWG37:
relata que a quantidade de Phishing enviado aos usuários tem aumentado, bem como a
sofisticação dos mesmos. Afirma que, Internet Banking é seguro, desde que o consumidor
tenha alguns cuidados ao enviar informações pela Internet. Seguem as recomendações
do grupo de trabalho Anti-Phishing:
1.

Suspeite de qualquer e-mail solicitando informações financeiras ou pessoais

urgentes, porque não é possível ter certeza de que são verdadeiros; sendo que as
informações suspeitas mais solicitadas são os nomes de usuário, senha, números de
cartão de crédito, data de nascimento e etc.;
2.

Evitar acionar os links em um e-mail;

3.

Sempre digitar manualmente o endereço do Internet Banking no navegador;

4.

Os phishers são capazes de simular o “https://” e o cadeado que

supostamente é visto em um site seguro, por isso a não progressão deve perpetuar

36
37

http://www.febraban.org.br/Noticias1.asp?id_texto=1321
http://www.antiphishing.org/resources/overview/avoid-phishing-scams
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quando o recebimento do aviso surgir alegando que o endereço do site acessado não
corresponde com o certificado;
5.

Considera-se válida a instalação de uma barra de ferramenta para

navegação anti-phishing com intuito de ajudar na proteção dos sites fraudulentos. Esta
que é atualizada constantemente e proporcionara alertas quando o usuário entrar em
algum site de Phishing conhecido;
6.

Verificação de extrato da conta no Internet Banking com regularidade.

Analise de todas as operações legítimas e conhecidas. Em suspeita de alguma transação,
efetuar contato imediatamente com o banco e nunca ficar um mês inteiro sem verificar as
contas;
7.

Ter certeza de que o navegador e o sistema operacional estão atualizados

incluindo todas às atualizações de segurança.
Por outro lado, há conselhos também para usuários que tenham sido vítimas de
Phishing Bancário. Segundo a APWG38, os ataques de Phishing Bancário têm crescido;
estão mais sofisticados e mais difíceis de serem detectados, além disso, a quantidade de
pessoas que utilizam a Internet tem crescido e muitos são usuários inexperientes. Assim,
seguem alguns conselhos interessantes:
1.

Entrar em contato com o banco o mais rapidamente possível;

2.

Fazer um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima;

3.

Cancelar a conta bancária e abrir uma nova;

4.

Verificar o antivírus, o firewall e realizar uma varredura completa no

computador;
5.

Depois que tiver certeza de que tudo esta corrigido, alterar todas as senhas

on-line, pois elas podem ter sido transmitidas para o phisher.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Visto que o uso do Internet Banking é crescente e já supera todos os outros canais
de acesso bancário no Brasil, também é crescente o número de vítimas de criminosos
virtuais, que com audácia buscam de todas as maneiras enganar e ludibriar os usuários
de Internet Banking para receber informações pessoais dos mesmos, com intuito de obter
vantagem financeira. Em contra partida, a legislação brasileira especialmente o Código de

38

http://www.antiphishing.org/consumer_recs2.html

765

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Defesa do Consumidor, protegem o usuário de Internet Banking brasileiro, mas o esforço
que envolve a recuperação da perda financeira, inclusive com ações judiciais em alguns
casos, pode desestimular ou diminuir o uso do mesmo. Desta forma, neste trabalho foram
verificados alguns softwares, os quais deixam a desejar na proteção do consumidor
brasileiro de Internet Banking. Sugere-se que a FEBRABAN e os bancos por ela
representados, desenvolvam uma barra de ferramenta de navegação compatível com os
principais navegadores, clientes de e-mail e antivírus, com o filtro de spam/phishing
adequada à realidade brasileira e atualizada diariamente como forma de proteção
adicional. E ainda, recomenda-se que a maneira mais eficiente do consumidor brasileiro
de Internet Banking se proteger deste tipo de golpe é: sempre duvidar de e-mails que
solicitem informações bancárias.
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Resumo: As pessoas envolvidas com a produção científica ou que necessitam elaborar algum trabalho,
cuja formatação das referências bibliográficas é exigida segundo as normas vigentes, dispõem de vários
aplicativos, sejam eles desktop e/ou disponibilizados através da web, que podem auxiliá-los na geração
e/ou gerenciamento destas. No entanto, a utilização da maioria destes aplicativos requer a aquisição de
algum tipo de licença onerosa para desfrutar de todas as suas possibilidades. Alguns possuem a versão
gratuita, porém, são muito limitadas e por vezes não contemplam a geração de referências nos moldes
especificados pela ABNT. Outras não oferecem a possibilidade de armazenamento das referências geradas
para serem utilizadas em momento posterior. Visando suprir esta lacuna, há algum tempo, foi desenvolvido
e disponibilizado ao público em geral através da web o Mecanismo Online para Referências (MORE),
através de uma versão preliminar básica, que já se mostrava insuficiente, desatualizada e que não estava
atendendo aos anseios dos usuários. Para adequar-se a realidade tecnológica atual o MORE passou,
recentemente, por uma modernização a fim de adequar-se às necessidades atuais da web. Destaca-se que
todo o trabalho foi desenvolvido, exclusivamente, com o uso de tecnologias gratuitas e popularmente
consagradas. Inicialmente, buscou-se identificar quais são as principais ferramentas gerenciadoras de
referências bibliográficas disponíveis para uso e quais tecnologias gratuitas poderiam ser utilizadas na
construção de sistemas web interativos. Na sequência descreve-se, de forma sucinta o processo de
reengenharia a que o MORE foi submetido, sua nova estrutura, novas possibilidades implementadas com
sua remodelagem e ampliação do seu portfólio de funcionalidades. Finalizando, faz-se uma síntese dos
resultados alcançados atualmente em contrapartida aos resultados anteriores à sua modernização.
Palavras-Chave: Sistema web. Referências bibliográficas. Citações. TICs.

1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento e a divulgação da produção científica são calcados na
utilização sistemática de técnicas e métodos amplamente reconhecidos por toda e
comunidade envolvida neste processo. Uma dessas técnicas é a utilização de trabalhos
anteriormente realizados, próprios ou por outros, para fundamentar a pesquisa em curso.
Porém, faz-se necessária a concessão dos créditos ao autor. Uma das formas usadas é a
citação e a referência bibliográfica, que no Brasil é normatizada pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)39.
Pesquisadores, professores, alunos e usuários de bibliotecas geralmente têm
despendido muito tempo para tomar conhecimento das normas que regem o assunto,
bem como, para elaborar sua lista de referências bibliográficas utilizadas no
desenvolvimento do trabalho em curso. A fim de minimizar o problema e colaborar com
estas pessoas neste tipo de empreendimento, surgiu, em 2006, o Mecanismo Online para

39

A finalidade precípua da ABNT é a normalização técnica em todo o território nacional, abrangendo as
mais diversas áreas do conhecimento (ABNT, 2013).
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Referências (MORE) que oferece, gratuitamente, ao público em geral a possibilidade,
através da web, de geração e gerenciamento de referências bibliográficas segundo as
normas da ABNT, mantendo-as armazenadas em seu servidor.
Os avanços tecnológicos verificados na última década, bem como a popularização
da internet e as políticas públicas de inclusão digital exigem que os sistemas que operam
neste ambiente apresentem elevado grau de escalabilidade, robustez, confiabilidade,
confidencialidade, rapidez e interatividade, bem como características ergonômicas e de
acessibilidade. Neste contexto, verificou-se a necessidade de modernização do MORE
para que sua estrutura e suas funcionalidades evidenciem as características desejadas
nas grandes aplicações web (LOUDON, 2010).
Para alcançar o objetivo de modernização do MORE desenvolveu-se a pesquisa
segundo os preceitos da Metodologia da Experimentação, que para Cervo, Bervian e
Silva (2007) “é o conjunto de processos utilizados para verificar as hipóteses [...] e o
princípio geral no qual se fundamentam as técnicas da experimentação é o do
determinismo", ou seja, “nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem os
mesmos efeitos”. Para a modernização do sistema propriamente dito foram utilizados
métodos ágeis, mais precisamente o SCRUM (Software Creation Revolutionary Unified
Modelling). Esta metodologia baseia o desenvolvimento do software nos princípios ágeis e
no Manifesto Ágil, ocorrendo de forma iterativa, através de uma série de sprints. Um sprint
pode ser entendido como um lapso de tempo, com duração entre duas e quatro semanas,
que são utilizadas para implementar alguma funcionalidade no software e entregá-lo,
ainda que incompleto (BLANKENSHIP; BUSSA; MILLETT, 2012).
Atualmente os usuários de bibliotecas dispõem de várias possibilidades para
geração e gerenciamento de suas referências bibliográficas, porém cabe alertar que
alguns são proprietários, não estão disponíveis no idioma português e requerem a
aquisição de algum tipo de licença onerosa para a sua plena utilização. Além disso,
requerem algum tipo de customização para que este gerenciamento se faça de acordo
com as normas da ABNT, e o acesso a estas normas também é controlado e não é
gratuito. Dentre os principais gerenciadores encontrados no mercado podemos citar o
EndNote, o JabRef Reference Manager, o Facilis, o Procite, o Reference Manager, o
Citation Machine, o EasyBib e o Refworks.
O MORE conta atualmente com mais de 100.000 usuários cadastrados e realiza-se
esta modernização visando para atender um público bem específico, ou seja, aquele que
necessita uma ferramenta de gerenciamento de referências bibliográficas gratuita, em
português, que gere suas referências de acordo com a NBR 6023 (2002), que não está
768

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

disposto a pagar pelo uso de um gerenciador proprietário e que possa manter suas
referências armazenadas e disponíveis na web para serem acessadas a qualquer
momento e de qualquer lugar (ALVES, MENDES; ALVES, 2007).
2 TECNOLOGIAS GRATUITAS UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DE SISTEMAS WEB
Busca-se fazer uma descrição sucinta de algumas definições e características
encontradas nas várias tecnologias empregadas, atualmente, no desenvolvimento de
sistemas

para

a

web.

Serão

abordadas

apenas

tecnologias

disponibilizadas

gratuitamente, uma vez que as proprietárias não se coadunam com o escopo deste
trabalho.
2.1 Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDE)40
Os ambientes de desenvolvimento integrado (IDE – do inglês, Interface
Development Environment) fazem parte de uma família de aplicativos voltados ao
desenvolvimento de softwares, cuja finalidade é tornar mais fácil, elegante, robusto e ágil
o trabalho dos desenvolvedores, com significativa redução no tempo gasto no processo
produtivo de softwares. Aborda-se sucintamente o NetBeans, o Eclipse e o Aptana Studio.
O NetBeans é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), open-source,
escrito totalmente em Java. É uma IDE “madura, desenvolvida pela Sun, [...] e que vem
se destacando cada vez mais por ser complexa, gratuita e ao mesmo tempo uma
ferramenta de desenvolvimento multiplataforma” (GONÇALVES, 2006). Vale ressaltar que
o NetBeans não se limita à linguagem de programação Java, estando em conformidade
com várias outras linguagens. Atentos à crescente demanda do mercado, a partir de sua
versão 6.5, que foi lançada em novembro de 2008, incorporou recursos para
desenvolvimento em PHP e, atualmente, já é bem popular na comunidade PHP.
No entendimento de Böck (2012), que é um admirador da plataforma em tela, é
válido o uso desta, não importando se o aplicativo a ser desenvolvido seja muito pequeno
ou muito grande, em virtude das possibilidades oferecidas pelo NetBeans, as quais
disponibilizam soluções simples para os problemas e desafios encontrados no percurso
40

Um bom ambiente de desenvolvimento integrado é formado por várias ferramentas que trabalham
interligadas a fim de acelerar o processo produtivo e melhorar consideravelmente a qualidade do software
produzido. As ferramentas básicas que compõem uma IDE são: um editor de textos (para o código-fonte),
uma ferramenta de apoio à gestão de banco de dados, um compilador/interpretador, um depurador e um
sistema de controle de versão (TONU, 2012).
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do processo de desenvolvimento o que contribui para manutenção de um elevado grau de
satisfação de seus usuários.
O projeto Eclipse foi iniciado na IBM que desenvolveu a primeira versão do produto
e doou-o como software livre para a comunidade. O gasto inicial da IBM no produto foi de
mais de 40 milhões de dólares (HOLZNER, 2004). É uma IDE desenvolvida em Java,
seguindo o modelo open source de desenvolvimento de software. Suas funcionalidades
são baseadas em plug-ins, que podem ser configuradas de acordo com as necessidades
do usuário, de modo simples e ágil. Atenta às tendências da comunidade
desenvolvedores de softwares, a Fundação Eclipse lançou o projeto Eclipse PHP
Development Tools (PDT), o qual teve excelente aceitação, uma vez que é um dos
projetos mais baixados dos repositórios onde se encontra disponível. Sua distribuição
padrão conta com suporte às linguagens de script PHP e Javascript, sugestões para
completamento de código e depuração (local e remota) do código (ECLIPSE
FOUNDATION, 2013).
O Aptana Studio, segundo Appcelerator (2012), é uma ferramenta de desenvolvimento profissional para a web, além de ser open source. Possibilita o desenvolvimento e
teste da aplicação web completa, usando um único ambiente. Oferece suporte para as
mais recentes especificações de tecnologia dos navegadores, tais como: HTML5, CSS3,
JavaScript, Ruby on Rails, PHP e Python. Auxilia na criação de HTML, CSS, JavaScript,
PHP e Ruby.
2.2 Frameworks
O código-fonte do sistema está baseado em dois frameworks (conjunto de
ferramentas), um PHP (CodeIgniter) e um CSS (Zurb Foundation).
O CodeIgniter é um framework de desenvolvimento de aplicações para
desenvolvedores de sítios web usando PHP. Seu objetivo é permitir o desenvolvimento de
projetos muito mais rápido do que se tivesse que escrever o código do zero, provendo um
vasto conjunto de bibliotecas para tarefas comuns, bem como uma interface simples e
uma estrutura lógica para acesso a essas bibliotecas. Upton (2007) afirma ser o
CodeIgniter uma ferramenta que ajuda os programadores PHP no desenvolvimento de um
trabalho melhor, simplificando a leitura e a atualização dos scripts, reduzindo a
quantidade de código escrito, estruturando o software em camadas (utiliza o padrão
MVC), disciplinando o código e tornando-o mais robusto.
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O Zurb Foundation é um framework CSS que facilita sobremaneira a definição do
design de uma página, além de engrossar as fileiras dos aplicativos open source. Sua
concepção está baseada em um layout de grade flexível de 12 colunas que pode ser
definido para um tamanho arbitrário até que se alcance a largura máxima da linha, que
também é facilmente aninhada, possibilitando a construção de layouts complexos sem a
criação de uma série de elementos personalizados. Dispõe de dezenas de estilos para
facilitar a criação rápida de protótipos de um site, vários tamanhos de botões e estilos,
guias, elementos de formulário personalizados, caixas de diálogo modais, sliders de
imagens e muito mais.
2.3 Linguagens de marcação, de script e de programação
Utiliza-se neste projeto as linguagens mais indicadas para a construção de
aplicativos web dinâmicos, tais como: PHP, HTML, CSS e JavaScript.
PHP (originalmente significava Personal Home Page, porém de acordo com a
convenção para atribuição de nomes recursiva passou a significar PHP Hypertext
Preprocessor) é uma linguagem de script open source, de uso geral, muito utilizada e
especialmente guarnecida para o desenvolvimento de aplicações web embutida dentro do
HTML. Estima-se que, atualmente, mais de 50% da web é baseada em PHP. Conforme
nos ensina Gilmore (2011) verifica-se que as características da linguagem tendem a cair
em 4 (quatro) categorias chave: praticidade, poder, possibilidade e preço (é
disponibilizado gratuitamente).
HTML é um acrônimo para HyperText Markup Language, cuja tradução para o
português é Linguagem para Marcação de Hipertexto. No contexto deste trabalho,
hipertexto pode ser entendido como todo o conteúdo inserido em um documento para a
web e tem como principal característica a possibilidade de interligação a outros
documentos lá existentes. Esta ligação é viabilizada através dos enlaces existentes nas
páginas web. Atualmente podemos contar com a HTML 5 que, segundo Vaughan-Nichols
(2010), “vai apoiar as mais recentes tecnologias móveis, como os serviços de
geolocalização, bem como gráficos vetoriais escaláveis (SVG41)”.
A linguagem JavaScript nasceu da necessidade de prover interatividade às páginas
eletrônicas, uma vez que a HTML não dispunha de elementos capazes de disponibilizar

41

SVG é um formato de arquivo baseado em XML aberto, capaz de produzir gráficos compactos e de alta
qualidade.
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tal funcionalidade. Uma parceria da Netscape com a Sun Microsystems possibilitou seu
lançamento em 1995. Silva (2010) ensina que “JavaScript é uma linguagem desenvolvida
para rodar no lado cliente, isto é, a interpretação e o funcionamento da linguagem
dependem de funcionalidades hospedadas no navegador do usuário”. Esta possibilidade
é fornecida pelo interpretador JavaScript hospedado nesse navegador.
Cascading Style Sheets (CSS), cuja tradução é Folhas de Estilo em Cascata,
também são definidas e padronizadas pelo W3C e têm por finalidade devolver à
HTML/XML o propósito inicial da linguagem de que era a de marcação e estruturação de
conteúdos. Assim, cabe às CSS todas as funções de apresentação de um documento,
sendo esta a sua finalidade maior. Daí advém a consagrada frase que resume a
dobradinha CSS + HTML: “HTML para estruturar e CSS para apresentar” (SILVA, 2012).
2.4 SGBDR MySQL
O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) MySQL “é
um servidor de banco de dados relacional que se aproxima cada vez mais das facilidades
encontradas em produtos proprietários competitivos a cada versão” (GILMORE, 2011).
A popularidade do SGBDR MySQL pode ser atribuída à sua gratuidade para
aplicações não comerciais e às seguintes características por ele apresentadas:
flexibilidade, capacidade, recursos de SQL a nível de empresa, indexação e busca fulltext, query caching, replicação e segurança.
3 REENGENHARIA DO MORE
Reengenharia

de

software,

segundo

Serra

(2009),

“é

considerada

uma

modernização de software, ou seja, uma abordagem disciplinada para migrar softwares
legados em softwares evolutivos”; e o entendimento de Sommerville (2011) é no sentido
de aplicá-la para que se alcance uma “melhoria da estrutura e inteligibilidade” dos
sistemas legados42.
O modelo de processo de reengenharia adotado para este trabalho é o sugerido
por Sommerville (2011) o qual divide-se em cinco fases: tradução do código-fonte,
engenharia reversa, melhoria da estrutura do programa, modularização do programa e

42

Sistemas legados são aqueles que estão em produção há alguns anos e que, apesar de possuírem um
alto valor de negócio, sua manutenção tornou-se muito complexa e dispendiosa.

772

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

reengenharia de dados. Salienta-se que o MORE encontrava-se em execução no servidor
do RExLab/UFSC, em Araranguá/SC, e que sua construção anterior foi apoiada na IDE
Netbeans, fazendo uso, no lado servidor, da linguagem Java Server Pages (JSP) e, no
lado cliente, JavaScript para adicionar dinamicidade às páginas web. A conformação das
interfaces apresentadas aos usuários foi baseada em folhas de estilo em cascata (CSS) e
a estrutura das informações em HTML. O SGBDR MySQL foi utilizado para a construção
e o gerenciamento da base de dados. Todas essas tecnologias permitem o
desenvolvimento de um software conforme os padrões recomendados pelo W3C.
Inicialmente, fez-se a restauração do arquivo que continha a aplicação e
encontrava-se no servidor de aplicações web, gerando os vários arquivos que
compunham o sistema. Foram identificados os arquivos das bibliotecas nativas da
linguagem, os arquivos inerentes a projetos elaborados com o NetBeans e os arquivos
próprios do MORE. Desta forma pode-se identificar e separar os códigos existentes por
suas devidas linguagens, tais como: Java, JavaScript, HTML, CSS e SQL.
Na sequência, procedeu-se à engenharia reversa43 do sistema, possibilitando a
elaboração do Documento de Requisitos do MORE, onde todos os aspectos relativos às
suas funcionalidades e possibilidades são especificados e modelados. Destaca-se que o
referido documento aborda os seguintes itens: Concepção do Sistema; Visão Geral do
Produto; Premissas, Restrições e Dependências; Arquitetura do Sistema; Requisitos
Funcionais; Requisitos Não Funcionais; Modelagem dos Casos de Uso; Modelagem
Lógica do Banco de Dados; Diagrama de Sequência e Comunicação; e, Diagrama de
Estado.
A melhoria da estrutura do MORE deu-se basicamente em função da utilização do
framework CodeIgniter que provê a estruturação do sistema em três camadas distintas e
facilmente identificáveis. Este padrão de design é conhecido como MVC, que segundo
Gabardo (2012), é “uma solução para desacoplar as camadas de lógica e regras de
negócio da camada de apresentação. Implementa três camadas distintas, sendo elas
Model, View e Controller, cada qual com suas características e atribuições”.
Salienta-se que as funcionalidades afins foram divididas, inicialmente, em três
grupos (módulos), a saber: suporte, controle de usuários e controle de referências. A
estrutura dos dados sofreu poucas alterações para adequar-se a nova conformação do

43

Segundo Serra (2009), engenharia reversa “é um processo retroativo do ciclo de vida, que parte de um
baixo nível de abstração (código-fonte ou executável) para um alto nível de abstração (modelos de projeto e
especifiação)”.
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sistema, uma vez que os dados existentes continuam sendo utilizados e não houve
migração de banco de dados.
4. MODERNIZAÇÃO DO MORE
A modernização aconteceu de forma iterativa e incremental seguindo os preceitos
de metodologias ágeis, mais precisamente o SCRUM que é calcado em sprints, ou seja,
durante o ciclo de desenvolvimento faz-se a previsão de entregas que requerem a
inclusão de novas funcionalidades devidamente testadas.
A utilização de tecnologias gratuitas foi respeitada durante todo o processo de
modernização. Os modelos foram desenvolvidos no Astah Communit e o projeto do
código fonte no Aptana Studio 3. O gerenciador dos dados continua sendo o SGDBR
MySQL. As linguagens utilizadas são as recomendadas pelos principais desenvolvedores
mundiais e aprovadas pelo W3C (World Wide Web Consortium) que é o principal órgão de
padronização da web. São elas: HTML5, CSS3, JavaScript e PHP. Igualmente gratuitos
são os frameworks utilizados, o CodeIgniter e o Zurb Foundation. Destaca-se que
algumas rotinas do Zurb Foundation são implementadas com o uso do jQuery.
Buscou-se neste trabalho preservar as características antigas e atender às
sugestões e críticas recebidas dos usuários durante estes oito anos à disposição da
comunidade em geral. Na primeira entrega foi construído o módulo de suporte com as
seguintes possibilidades: Início (é a página inicial), Pesquisar (o usuário fornece uma
cadeia de caracteres, no mínimo 5 caracteres, e o sistema retorna uma lista de
referências que contenha aquela sequência), Ajuda (disponibiliza informações úteis para o
preenchimento dos campos dos formulários), Sobre o MORE (informações sobre o
contexto em que o MORE foi desenvolvido e a composição da equipe de
desenvolvimento), Links (relação de links relacionados ao tema), Contato (formulário para
o usuário comunicar-se com a equipe do MORE), Tutorial (é uma espécie de passo a
passo para operar o sistema) e FAQ (lista de perguntas mais comuns com as respectivas
respostas).
Posteriormente, o módulo do usuário foi desenvolvido, testado e integrado ao
módulo de suporte. Nesse módulo encontram-se as funções que requerem algum controle
mais apurado. Encontra-se no módulo do usuário, no link “Minha Conta”: Cadastrar
Usuário (formulário para cadastro de novos usuários), Atualizar Dados Usuário (permite
ao usuário efetuar alguma correção no seu cadastro), Criar e Editar Coleções (possibilita
organizar as referências geradas segundo algum critério pessoal e/ou projeto), Gerenciar
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Referências (possibilita a edição ou exclusão lógica de uma referência). Também está
implantado o fornecimento automático de senha para quem esquecê-la e vier a solicitá-la,
através de link localizado no formulário de identificação do usuário no sistema. O
processo de identificação utiliza-se de sessões e não de cookies.
Nas demais entregas, referentes ao módulo de controle de referências, foram
implementados os formulários para a geração de referências bibliográficas e citações
abrangendo quase todos os tipos de fontes previstas na NBR 6023/2002.
O servidor web utilizado é o Apache e o MORE encontra-se, desde o dia 19 de
outubro de 2013, em produção no RExLab da UFSC, Campus Araranguá, e seu acesso
está disponível através da URL <http://www.more.ufsc.br>.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A decisão tomada no sentido de submeter o MORE a um processo de
modernização foi fruto de um período de acompanhamento do seu desempenho
(principalmente através dos dados fornecidos pelo Google Analytics), dos feedbacks e
sugestões dos usuários, além de minuciosa análise por parte da equipe envolvida no
projeto.
Hoje, sabe-se que a decisão outrora tomada e levada a efeito com a execução do
projeto dela derivado, vem dando resultados que podem ser verificados através de uma
breve comparação entre alguns dados monitorados (médias) antes e depois da
modernização. Em julho de 2012 ocorriam 1250 visitas diárias, o usuário permanecia no
sistema por volta de cinco minutos e cinquenta e cinco segundos, percorria 2,11 páginas,
com uma taxa de rejeição de 59,61%. Em maio do corrente ano, verifica-se um
incremento de mais de 10.000 novos cadastros de usuários e que ocorrem em torno de
3.400 visitas diárias. O usuário, atualmente, permanece no sistema por volta de vinte e
três minutos e dois segundos, percorre 6,55 páginas, com uma taxa de rejeição de
18,52%. No último mês foram recebidas visitas de hosts localizados em 55 países
diferentes (perfazendo 3044 redes distintas) e redirecionamentos de 306 locais,
destacando-se o Google com quase 50% dos redirecionamentos recebidos, uma vez que
o sistema encontra-se posicionado no início da primeira página de resultados, para
determinados termos de pesquisa.
Desta forma, o Mecanismo Online para Referências (MORE) é apresentado como
uma opção ao usuário de biblioteca, que necessita gerar e gerenciar suas referências
bibliográficas, mas que não deseja despender recursos monetários, porém, busca uma
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ferramenta web, em português, que gere estas referências segundo as normas da ABNT,
que ofereça a possibilidade de armazená-las e que esteja à sua disposição a qualquer
hora.
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Resumo: O artigo apresenta o funcionamento da ferramenta de comunicação digital e-mail. Apresentam-se
os protocolos SMTP (SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL), POP3 (POST OFFICE PROTOCOL) e IMAP
(INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL), como os principais protocolos que fazem auxílio na
comunicação de um e-mail. Observando a grande popularização do sistema de e-mail nos dias de hoje, é
necessário que os profissionais de informática tenham um conhecimento amplo sobre estes aspectos.
Saber como funciona o sistema de e-mail, é o primeiro passo para a implementação de novos serviços. Os
métodos adotados foram a pesquisa bibliográfica e o levantamento de informações. Será analisado os
dados recolhidos, com o objetivo de verificar se os usuários de e-mail tem conhecimento dos protocolos que
usam diariamente. Os resultados demonstram que a maior parte dos entrevistados não conhecem os
protocolos envolvidos no envio e recebimento de e-mail.

Palavras-chave: SMTP. POP3. IMAP. E-mail. Funcionamento.
1 INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje, o uso de serviços de e-mail facilita muito a vida de seus usuários.
O serviço de e-mail surgiu para romper muitas barreiras e trazer rapidez nas mensagens
pessoais, e é um exemplo de troca de informações e arquivos entre usuários de
diferentes países.
Contudo para que a comunicação do correio eletrônico funcione de forma correta e
sem falhas é necessário o uso de regras, mais conhecidas como protocolos. Estes
protocolos são algorítimos computacionais responsáveis pela comunicação entre
sistemas de computadores conectados em rede, no caso do e-mail, SMTP, POP3 e IMAP
são protocolos responsáveis pela comunicação de um remetente a seu destinatário.
O presente artigo tem como justificativa contribuir com o conhecimento dos autores
e também de quem vir a ler este documento. Estimular novas pesquisas na área de
segurança de servidores de e-mail, implementação de servidores, entre outras possíveis
áreas computacionais.
Através de pesquisas em livros, artigos e pesquisas aplicadas, relacionadas ao
funcionamento dos principais protocolos do correio eletrônico, este artigo tem como
objetivo demonstrar uma explicação técnica dos meios utilizados para a transferência de
e-mail, quem são os agentes e protocolos envolvidos nesta missão.
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2 DEFINIÇÃO DE E-MAIL
Muitos usuários utilizam o e-mail com frequência, tornando-a uma ferramenta
essencial para produção de conteúdo e troca de informações. E usuários que usam o email com frequência não sabem por sua vez o que se faz necessário para que uma
mensagem percorra a rede e chegue ao outro lado do mundo, por exemplo.
O e-mail é uma ferramenta de comunicação responsável por enviar e receber
mensagens eletrônicas.
Segundo informações do site Radicatti (2014), o número de contas de e-mail em
todo o mundo continua a crescer, em 2014 já ultrapassa 4,1 bilhões de contas. Já em
2018 está previsto mais de 5,2 bilhões. O número total de usuários de e-mail em todo o
mundo, incluindo os usuários domésticos e corporativos que já ultrapassam mais de 2,5
bilhões em 2014 pode chegar a 2,8 bilhões em 2018.
2.1 Agentes do usuário
“Os agentes do usuário são programas locais que oferecem um método baseado
em comandos, baseado em menus ou gráficos para interagir com o sistema de correio
eletrônico” (TANENBAUM; WETHERALL, 2003, p.447).
Desde escrever um e-mail em um computador pessoal até o e-mail chegar ao
destinatário correto, é utilizado alguns agentes para que um e-mail percorra a rede. No
Quadro 1, é demonstrado os agentes do usuário:
Quadro 1 – Agentes de usuário.
Agente Nome

Descrição

MUA

Mail User Agent

Cliente de e-mail utilizado para compor, enviar, e receber mensagens.
Envia mensagens através de um MTA. Recebe mensagens de uma
caixa de mensagens diretamente ou através de um servidor POP/IMAP.

MTA

Mail Transfer Agent

Servidor que recebe e envia e-mail. Determina a rota da mensagem e as
redireciona para outros servidores. As mensagens entregues localmente
são enviadas para um MDA para a entrega final.

Mail Delivery Agent

Programa que controla a entrega final das mensagens para os
destinatários locais de um sistema. MDAs muitas vezes podem filtrar ou
classificar as mensagens no momento da entrega. O MDA também pode
determinar que uma mensagem deva ser enviada para outro endereço
de e-mail.

MDA

Fonte: Almeida (2010).
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Muitos programas trabalham em torno desta comunicação entre agentes, podendo
citar alguns bem conhecidos, Outlook Express e Mozilla Thunderbird que oferecem uma
interface gráfica ao usuário. No caso de um sistema sem interface gráfica, também é
possível enviar e receber e-mails via linha de comando, um servidor, por exemplo.
[•] as comunicações que ocorrem entre cada um desses
componentes do sistema de e-mail são definidos por normas e
protocolos. Os documentos padrões são mantidos pelo Internet
Engineering Task Force (IETF) e são publicados como documentos
Request For Comments (RFC), que são documentos numerados que
explicam uma determinada tecnologia ou protocolo (ALMEIDA, 2010,
p. 8).

Se algum destes documentos definidos em RFC venha ser modificado, é criado um
novo documento RFC. Este novo documento é analisado pelo comitê IETF, caso venha a
ser aprovado receberá um número diferente do original que permanece ativo para
possíveis pesquisas e estudos.
3 PROTOCOLO SMTP
O SMTP é o protocolo padrão de fato para envio de e-mail por meio da Internet, ou
seja, trabalha no ciclo de envio de mensagens eletrônicas.
Trata-se de um protocolo pouco complexo, baseado em digitar textos simples, em
que um ou vários destinatários de uma mensagem eletrônica são especificados para
envio, sendo a mensagem transferida posteriormente, após pressionar a tecla
Enviar/Send dos gerenciadores de e-mail.
“O SMPT trabalha em segundo plano nas máquinas servidoras de e-mail e o seu
trabalho é mover de forma automática pelo sistema o e-mail do remetente ao destinatário
bem como informar o status da entrega e eventuais erros” (COSTA, 2013, p.23). Para
realizar a entrega de mensagens, o protocolo SMTP utiliza uma conexão TCP na porta 25
e está definido na RFC 821 e depois revisado para a RFC 5321.
4 PROTOCOLO POP3
O POP3 é um protocolo que trabalha no ciclo de recebimentos das mensagens
eletrônicas – e-mails – pegando os e-mails da Internet e colocando-os em seu
computador. Este protocolo é utilizado quando o agente de usuário MUA deseja acessar
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suas mensagens na caixa de correio do servidor MTA, abrindo uma conexão TCP na
porta 110. Sua principal característica é baixar as mensagens eletrônicas na máquina do
cliente, para tornar possível acessar as mesmas após o encerramento da conexão, ou
seja, ler mensagens off-line. Este protocolo está definido na RFC 1939.
5 PROTOCOLO IMAP
O IMAP é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico superior em
recursos ao POP3 e SMTP. O uso deste tipo de protocolo permite que as mensagens
fiquem armazenadas no servidor de e-mails e o usuário do computador pode ter acesso
às suas pastas e mensagens em qualquer computador conectado na Internet, tanto por
webmail como por cliente de correio. Os provedores de e-mail na Internet usam o serviço
de webmail, para que possamos acessar o webmail, utiliza-se de protocolo HTTP
principalmente.
“O protocolo POP3 apresenta um problema para o usuário nômade que gostaria de
manter uma hierarquia de pastas em um servidor remoto que possa ser acessado de
qualquer computador, com o POP3, isso não é possível” (KUROSE, 2009, p.95).
Definido na RFC 3501, o IMAP foi criado com o intuito de ser mais eficaz que o
POP3, pois ambos exercem funções semelhantes, que é o acesso ao correio eletrônico,
porém o protocolo IMAP possui mais funcionalidades que seu antecessor POP3.
6 FUNCIONAMENTO
Cada protocolo de e-mail exige particularmente uma série de comandos e
especificações próprias para implementar seus serviços, seja de envio ou de recebimento.
Os agentes de e-mail: MUA, MTA e MDA, se comunicam entre si de uma forma muito
semelhante aos seres humanos trocando informações.
6.1 Funcionamento do protocolo SMTP
O SMTP é o principal responsável pela entrega de e-mails. Seu funcionamento
necessita de uma conexão TCP estabelecida na porta 25 do receptor, ou seja, quando um
agente de usuário MUA decide enviar um e-mail a um servidor MTA, neste caso o
receptor, o primeiro passo é verificar a conexão através do TCP. Após a conexão
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estabelecida com sucesso, o agente MUA que pretende enviar o e-mail aguarda a
identificação do servidor MTA.
Na figura 1, pode-se observar alguns comandos que são trocados entre um cliente
representado pela letra (C) e um servidor representado pela letra (S). Este procedimento
ocorre antes do e-mail ser enviado.
Figura 1 – Comunicação entre cliente e servidor.

Fonte: Adaptado de Pagliusi (1998).

Logo após todos os comandos serem trocados com sucesso e o e-mail ter sido
passado ao agente MTA, o agente adiciona seus próprios campos de identificação no
cabeçalho do e-mail, para que o mesmo seja entregue ao agente MDA correto, finalizando
a entrega.
6.2 Funcionamento do protocolo POP3
Seu funcionamento ocorre em uma conexão TCP na porta 110 com o servidor de
e-mail e esta definido na RFC RFC 1939. Com a conexão TCP ativada, o protocolo POP3
passa por três fases: autorização, transação e atualização. A fase de autorização é o
momento em que um usuário envia seu login e sua senha, com a autorização o usuário
passa a ter acesso a sua caixa de correio eletrônico. Já na fase de transação, o usuário
pode ler e apagar ou ler e salvar as mensagens. E na fase de atualização é definido o
momento em que a conexão está preparada para ser encerrada. Assim, o protocolo POP3
atualiza as mensagens de acordo com a definição na fase de transação, ou seja, antes de
encerrar a conexão as mensagens são atualizadas para serem apagadas ou salvas.
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6.3 Funcionamento do protocolo IMAP
Segundo Souza (2006) o protocolo IMAP passa por 4 estados durante sua
comunicação com o servidor MTA. O primeiro estado é o não-autenticado, onde o usuário
fornecerá o login e a senha para liberação dos comandos. O segundo é o estado
autenticado, onde o usuário poderá selecionar a pasta para utilizar os comandos. O
terceiro é o estado selecionado, onde o usuário poderá utilizar os comandos que afetam
as mensagens: recuperar, mover e apagar. O quarto é o estado de logout, usado para
encerrar a sessão.
7 CABEÇALHOS
Segundo informações da página de suporte do site google, os cabeçalhos dos emails indicam de onde um e-mail é enviado e registram o caminho específico que ela
segue ao passar por cada servidor de e-mail.
7.1 Cabeçalho do e-mail
Um e-mail é composto de corpo e cabeçalho. O corpo do e-mail é justamente o
conteúdo que o usuário deseja enviar ao destinatário, seja um e-mail escrito, uma imagem
ou uma música.
“O cabeçalho de um e-mail é composto por várias linhas, sendo que cada linha
possui um campo e uma informação, tendo o sinal de dois pontos separando o campo e a
informação” (MALLMANN, 2011, p.25). Alguns destes campos do cabeçalho são
representados na figura 2:
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Figura 2 – Cabeçalho de e-mail.

Na linha 1 (campo Return Path) indica o endereço para o qual deve ser enviado
uma mensagem de erro. Na linha 5 (campo From) exibe o assunto do e-mail. Na linha 6
(campo To) identifica o endereço eletrônico que recebeu o e-mail. Na linha 7 (campo
Subject) identifica o assunto da mensagem eletrônica. Na linha 8 (campo Date) indica a
data e a hora em que a mensagem foi enviada. Por fim, na linha 9 (Content-Type) é a
linha responsável por descrever o formato e a codificação do e-mail. Neste caso, anuncia
que a mensagem contém somente texto. A próxima linha (em branco) indica a separação
entre o cabeçalho e o corpo do e-mail.
8 MATERIAIS E MÉTODOS
Na concepção de Gil (2010, p.1), a pesquisa é definida como “procedimento
racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que
são propostos”.
A metodologia adotada para a realização deste estudo foi a pesquisa bibliográfica,
em publicações de autores renomados na área de redes de computadores. Também foi
utilizado documentos publicados em eletrônicos, como artigos, que contém as
informações sobre os protocolos POP3, SMTP e IMAP. Foi realizado um levantamento de
informações através de um formulário1, feito no Google Docs. As informações foram
dadas por vinte alunos da primeira série do Curso Técnico em Informática integrado ao
Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio, no dia 02
de julho de 2014. O objetivo deste levantamento, era de verificar se todos tinham
conhecimento sobre os protocolos de e-mail e seu funcionamento.
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9 RESULTADOS
Na Pergunta 1, pode-se observar por meio da figura 3, que 75% dos entrevistados
responderam que utilizam o e-mail diariamente e 25% responderam que não usam.
Figura 3 - Você tem o hábito de utilizar e-mail diariamente?

Na Pergunta 2, 10% dos alunos responderam que conhecem os protocolos POP3,
SMTP e IMAP, e 90% responderam que não conhecem (Fig. 4).
Figura 4 – Você conhece os protocolos POP3, SMTP e IMAP?

Na Pergunta 3, nenhum dos entrevistados tem conhecimento sobre as
características do POP3 (Fig. 5).
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Figura 5 – Você tem conhecimento de que o protocolo POP3 permite que todos os emails que estão em um servidor de correio eletrônico possam ser transferidos para um
computador local?

Na Pergunta 4,15% dos alunos responderam que sabem que os serviços de e-mail
utilizam os protocolos POP3, SMTP e IMAP, e 85% responderam que não sabem (Fig. 6).
Figura 6 – Você sabe que os servidores de e-mail como YAHOO, HOTMAIL E GMAIL,
usam os protocolos SMTP, POP3 e IMAP para recebimento e envio de e-mails?

O levantamento de informações foi realizado para verificar se os entrevistados
tinham conhecimento sobre uma aplicação que fazem diariamente. Conforme os dados
analisados, percebe-se que mesmo os usuários utilizando muito o serviço de e-mail, não
sabem como funciona e nem seus métodos de transmissão.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O serviço de e-mail faz parte do dia a dia de muitos usuários e empresas, porém
nem todos sabem os protocolos que estão envolvidos por trás de cada comunicação.
Baseando-se em pesquisas bibliográficas e no levantamento de informações, chegou-se a
conclusão de que poucas pessoas tem conhecimento do que acontece na configuração
de um servidor de e-mail e seus protocolos de transmissão. Para trabalhos futuros,
sugere-se que demonstrem na prática o funcionamento dos protocolos POP3, IMAP e
SMTP. Assim, se torna mais simples o entendimento dos usuários de e-mail.
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Resumo: O artigo apresenta os protocolos RTP (Real-Time Transport Protocol) e o RTCP (Real-Time
Transport Control Protocol), que foram criados para serem usados em comunicação de tempo real por
aplicativos que usam áudio e vídeo, este tipo de comunicação digital que vem se intensificando cada dia
mais com a globalização. Com a pesquisa bibliográfica obteve-se que o protocolo RTP tem a função de
transportar os pacotes junto com o protocolo UDP, entretanto não garantem a entrega dos mesmos como já
é padrão pelo protocolo UDP. O RTCP organiza estes pacotes na origem para que possam ser
reconhecidos no destino, e reorganizados. Assim se estiver faltando algum pacote busca-se o primeiro na
sequência. Os protocolos RTP e o RTCP estão presentes na comunicação digital como, Skype e o
Facebook (serviços capazes de suportar a conversação por áudio e vídeo) durante conversas de áudio e
vídeo. O objetivo deste estudo é comparar através da pesquisa experimental a comunicação digital entre
Skype e o Facebook usando dois notebooks distintos e mostrar as diferenças, como o tempo de espera, o
tempo de início de conversa, delay do áudio/vídeo e por último, o delay da mensagem escrita. O resultado
obtido foi que o Skype é superior em todos os quesitos analisados, que podem ser mostrados
posteriormente neste artigo.
Palavras-Chaves: RTP. RTCP. Protocolo. Aplicação. Transporte.

1 INTRODUÇÃO
Antigamente a comunição na internet era somente através da escrita. Atualmente
há a necessidade de desenvolver novos meios de se comunicar em tempo real. Assim foi
criado a comunicação digital através de áudio e vídeo. Em 1990 começou a exploração
comercial da internet, e então se deu a expansão e difusão da comunicação digital, por
exemplo, Skype, Facebook, entre tantas outras.
Segundo Rodrigues (2010), a internet teve seu início na década de 1960, mas
somente em 1969 foi implementada pelo governo americano num projeto militar, com o
intuito de troca de informações entre os computadores de bases militares.
Para comunicação com áudio e vídeo se tornou necessário a criação de protocolos
para organizar e transmitir os dados. Assim surgiu o RTP (Real-Time Transport Protocol)
para transportar os dados, e em conjunto o RTCP (Real-Time Transport Control Protocol)
como organizador (TANENBAUM; WETHERALL, 2011).
A justificativa da realização deste artigo é mostrar como realmente acontece a
comunicação através da internet, usando os protocolos em questão, para futuras
pesquisas e possíveis melhorias posteriormente. O objetivo do estudo é a comparação do
uso do protocolo RTP e o RTCP na comunicação de áudio e vídeo através da internet
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usando dois notebooks, observando a diferença dos tempos de espera, início da
conversa, delay do áudio e vídeo e da mensagem escrita.
Os protocolos RTP e o RTCP são usados no transporte e organização de pacotes
em tempo real. Apresentam-se nas subseções 1.1 e 1.2 detalhes técnicos dos protocolos
RTP e o RTCP.
1.1 Protocolo RTP
Os protocolos já existentes para a comunicação digital de áudio e vídeo estavam
sendo recriados, e com o crescimento da comunicação por videoconferências através da
internet, usando as redes sociais, ficou claro a necessidade de criar um único protocolo
capaz de ser usado em várias aplicações. Assim o RTP, surgiu com a ideia de criar um
protocolo específico para a comunicação em tempo real por áudio/vídeo.
O protocolo RTP foi primeiramente descrito na RFC (Request For Comments) 1889
no ano de 1996 e atualizado na RFC 3550 em julho de 2003. Este protocolo trabalha junto
com o protocolo UDP (User Datagram Protocol). De acordo com Tanembaum e Wetherall
(2011), a aplicação multimídia tem vários fluxos de vídeo, áudio, texto entre outros. Estes
fluxos são guardados na biblioteca do RTP, onde é feito a multiplexação desses fluxos e
os codifica em pacotes RTP, e são colocados em um soquete, no outro lado do soquete
(no Sistema Operacional), os pacotes UDP são agrupados aos pacotes RTP, e assim são
entregues ao IP (Internet Protocol) para transmissão. No receptor, o processo ocorre ao
contrário. A aplicação recebe os dados da biblioteca RTP. Ela é responsável para
reproduzir a mídia (TANENBAUM, WETHERALL, 2011).
A figura 1 mostra como os pacotes do protocolo RTP são multiplexados e
guardados em sua biblioteca.
Figura 1 – Funcionamento RTP.
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O protocolo RTP não é usado unicamente em conexão unicast, mais pode ser
usado também em conexão multicast, como por exemplo, em uma videoconferência onde
pode haver várias pessoas se comunicando juntas.
De acordo com Kurose e Ross (2010, p.453)
se uma aplicação incorporar o RTP, em vez de um esquema
proprietário, ela interagira mais facilmente com as outras de rede
multimídia. Por exemplo se duas empresas diferentes desenvolvem
um software de telefone por internet e as duas incorporam o
protocolo RTP a seu produto, se um usuário estiver usando um
produto de uma empresa conseguirá se comunicar com outro usuário
do produto da outra empresa.

2.1 Protocolo RTCP
O RTCP se define como um protocolo que é usado em sincronia e prestando
auxílio, servindo como um controlador do protocolo RTP (RFC_3550, 2003). Ele fornece
quatro funções importantes:
•

Feedback sobre o serviço prestado: ele fornece informação sobre a qualidade de
recepção, ou seja, se houve perdas ou atraso na entrega e no envio dos pacotes
durante a conexão e por último se é necessário alguma alteração devido aos
requisitos da aplicação usada;

•

Sincronização entre áudio e vídeo: em alguns casos ambos são transportados em
streams diferentes, assim então o RTCP auxilia para que não haja uma reprodução
desparelha na hora da execução;

•

Identificação dos usuários: cede informações dos usuários como nome, endereço
eletrônico, número, etc;

•

Controle da sessão: o RTCP utiliza o controle da sessão pois ele é quem mantém
um tráfego constante das respostas dos usuários e assim não haja períodos de
muitas respostas dos integrantes do grupo, logo aumentando o tráfego na rede e
outros períodos com poucas respostas aumentando o tempo ocioso da aplicação.
A figura 2 ilustra os pacotes do RTP sendo organizados pelo RTCP.
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Figura 2 – Funcionamento do RTCP.

Segundo Cunha e Mansano (2002), o RTCP envia os pacotes: Send Report que
confirma o envio e recebimento dos usuários ativos no grupo, já o Receiver Report mostra
um relatórios dos participantes assim não congestionando a transmissão, Source
Description Items inclui a informação do CNAME da aplicação, BYE avisa sobre o
abandono do grupo e por último Application-specific que informa as necessidades
específicas do aplicativo.
2 METODOLOGIA
Neste artigo foram adotados dois métodos de pesquisas, sendo uma delas a
pesquisa bibliográfica e a outra uma pesquisa experimental que segundo Gil (2010);
Lakatos, Marconi (2003) é a que leva em conta comparações entre as variáveis que
produzem o mesmo resultado, assim obtendo um embasamento científico. Já a pesquisa
bibliográfica é baseada em leitura e utilização de trabalhos acadêmicos e livros já
publicados sobre o assunto a ser estudado.
Os materiais usados para implementação do artigo foram o software Wireshark
(http://www.wireshark.org), dois notebooks, um cronômetro e as aplicações Skype e
Facebook. O experimento científico consiste em utilizar o Wireshark para diagnosticar a
presença do protocolo RTP e do RTCP nos notebooks quando acessam o Skype e se
comunicam realmente em tempo real por áudio e vídeo.
A figura 3 apresenta a captura do protocolo RTCP em uma conversa de áudio e
vídeo usando o Skype e Wireshark.
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Figura 3 – Captura do protocolo RTCP.

A figura 4 apresenta captura do protocolo RTP em uma conversa de áudio e vídeo
usando o Facebook e Wireshark.
Figura 4 – Captura do protocolo RTP.

A figura 5 apresenta a captura do protocolo RTCP em uma conversa de áudio e
vídeo usando o Facebook e Wireshark.
Figura 5 – Captura do protocolo RTCP.
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Comparando-se as duas aplicações: o tempo de espera de chamada quando não é
atendida, tempo para início da vídeo chamada após ser atendida, delay entre o áudio e
vídeo e por último o tempo que a mensagem escrita leva para chegar após ser enviada,
se utilizada juntamente na mesma chamada. Outros detalhes técnicos são: os dois
notebooks estarão numa distância de 8 Km interligados por internet via rádio, com
velocidade de 2 Mbits/s.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O resultado da implementação foi que o Skype obteve superioridade nos quesitos
analisados na transmissão de tempo real em relação ao Facebook (Fig. 6).
Figura 6 – Resultados usando Skype.

Utilizando a rede social Facebook teve os resultados observados na figura 7.
Figura 7 – Resultados usando Facebook.
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Com a elaboração deste artigo verificou-se que o Skype e o Facebook usam os
protocolos RTP e o RTCP para suas transmissões em tempo real nas conversas
utilizando áudio e vídeo. Embora o Facebook tenha sido inferior nos quesitos analisados
na implementação, ele tem um arquivo menor de instalação, pois o mesmo apenas presta
auxílio ao restante da aplicação que pode ser acessada diretamente na internet. Ao
contrário, o Skype é uma aplicação que fica instalado no HD (Hard Disk) do computador e
tem maior tamanho, com isso tem mais complexidade em sua aplicação, o que o torna
mais rápido e eficaz em sua transmissão de tempo real, justificando o resultado obtido.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como descrito no conteúdo em relação a utilização do Skype ou do Facebook, para
ter uma comunicação por áudio e vídeo, recomenda-se o uso do Skype, por ter um tempo
de resposta mais rápido em todos os itens analisados. Pode-se considerar que não há
diferença entre os dois protocolos, e sim dependência, pois enquanto o RTP envia os
fluxos de dados desordenados, o RTCP organiza e faz um controle de qualidade dando
avisos ao RTP para possíveis melhorias em sua transmissão. Eles podem ser utilizados
tanto em uma conversa entre duas pessoas ou quando há várias interagindo em uma
única conversa digital de áudio e vídeo (videoconferência). Aconselha-se como trabalhos
futuros a pesquisa sobre o protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol) que é um
semelhante como o estudado neste artigo, porém utiliza outros meios de transmissão,
fazer implementação em televisão online.
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Resumo: A crescente inserção das tecnologias da informação e comunicação nos ambientes educacional,
social e empresarial, originou várias possibilidades, uma delas é de monitoramento dos equipamentos à
distância. Os silos de contenção são conhecidos por sua enorme aplicação no armazenamento de grãos, de
forma que há uma necessidade de monitorá-los constantemente onde um dos aspectos mais importantes a
serem monitorados, é a sua temperatura interna, já que a diferença entre a temperatura interna e externa
pode causar condensação de umidade dentro do silo e prejudicar os grãos armazenados. Como os silos
geralmente ficam a uma distância considerável das residências dos proprietários, dificultando o
acompanhamento das temperaturas no decorrer do tempo, desta forma é importante um meio de facilitar
esse acompanhamento, ao se utilizar as TIC's (Tecnologias da Informação e Comunicação) é possível
realizar de forma não presencial a verificação das temperaturas interna e externa nos silos de contenção e
também o armazenamento desses dados, bem como uma possível intervenção por parte do proprietário ou
responsável. Desta forma o presente trabalho tem como objetivo construir um modelo para aquisição de
temperaturas de forma online, e para isso será empregado equipamentos do grupo de novas tecnologias da
informação e comunicação como os dispositivos móveis, WEB, placas de aquisição e monitoração de dados
online, “Raspberry Pi”, webcam, assim tornando um processo presencial, que é a verificação de rotina, em
um experimento remoto que possa ser acompanhado pelos interessados de qualquer lugar e a qualquer
momento. No presente trabalho descreve-se os passos para a construção do modelo a partir das TIC's
utilizadas e apresenta-se brevemente resultados obtidos a partir de um modelo laboratorial.
Palavras-chave: TIC's. Experimentação Remota. Aquisição de Dados. Silos de Contenção.

1 INTRODUÇÃO
A criação de um modelo, onde seja possível adquirir dados de forma eficiente e de
forma não presencial está relacionada com o crescimento das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC's) aliado a criação de microcomputadores como o Raspberry Pi,
proporcionou uma evolução dos experimentos e a criação de novos até então não
concretizáveis. Os microcomputadores se mostraram substitutos adequados aos
computadores de mesa e aos microcontroladores desenvolvidos especificamente para um
experimento, principalmente devido a seu baixo custo, pequenas dimensões e peso, alta
gama de aplicação, bom hardware e da possibilidade de acoplar placas complementares
específicas.
O Raspberry Pi, microcomputador utilizado no Laboratório de Experimentação
Remota da Universidade Federal de Santa Catarina (RexLab – UFSC), tem as seguintes
especificações: “Processador ARM 11 de 700 MHz; GPU VideoCore IV de 250 MHz; 256
MB total de RAM; Saída de Vídeo HDMI e RCA; Saída de áudio P2; Interface de rede
ethernet; 2 portas USB; Conector Micro USB para alimentação (5 volts, 700mA)”
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(CASAGRANDE et al, 2013), que provém recursos de hardware suficientes para a
realização dos experimentos bem como a versatilidade de software, assim permitindo sua
aplicação em diversas áreas da experimentação remota.
Ao utilizar protótipos de silos de contenção como exemplo de aplicação remota de
aquisição de dados podemos simular a utilização das TIC's aplicadas a equipamentos
utilizados diariamente, onde a única diferença está na proporção, desta forma estamos
transformando a maneira com que os usuários lidam com suas atividades diariamente,
para um forma onde seja possível gastar um tempo inferior para a mesma rotina.
Podemos dividir a experimentação remota em dois grandes grupos, o primeiro
contempla os experimentos em que o usuário pode executar ações no início do
experimento ou durante a execução do mesmo, e no segundo grupo encontramos os
experimentos que realizam tarefas pré-programadas e não há participação direta do
usuário deste modo o mesmo apenas acompanha a execução do experimento. Com base
nessa divisão fica claro que um experimento para aquisição de dados em silos de
contenção de grãos é encaixado no segundo grupo, e os dados a serem adquiridos serão
as temperaturas internas dos silos e a temperatura ambiente, e neste caso os usuários
apenas poderão visualizá-las acompanhando assim a evolução dela ao decorrer do
tempo.
Deste

modo,

o

experimento

apresentado

compreende

a

aquisição

das

temperaturas e sua apresentação através de uma homepage, mostrada na figura 1, onde
há a exibição de uma imagem que apresenta os protótipos e seus sensores e um gráfico
que contempla a variação da temperatura nos três sensores ao longo do tempo.
Figura 1 – Homepage do Labtel, aba de experimentos.
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Dois dos sensores ficam no interior do silo, localizados exatamente no centro e
com a altura do corpo cilíndrico, desconsiderando a tampa. O terceiro, que é o sensor do
ambiente, fica entre os dois protótipos. O experimento pode ser acessado pelo endereço
<http://www.labtel.com.br/>.
2 METODOLOGIA
Para a construção do experimento envolvendo a aquisição das temperaturas, foi
necessário adquirir uma placa Raspberry Pi modelo B, sensores LM35, uma placa
conversora de sinais analógicos para digital, uma webcam, além dos protótipos dos silos.
Os itens do experimento são mostrados a seguir na figura 2.
Figura 2 – Fluxograma do experimento com seus componentes (sem escala).

2.1 Integrações das TIC's no experimento proposto em laboratório
Em posse dos materiais necessários e com a realização de um planejamento foi
possível montar o cronograma do projeto do experimento, o qual foi dividido em quatro
módulos:
a) No primeiro módulo temos a configuração do Raspberry Pi (Fig. 3) de forma que
ele venha a suprir as necessidades do experimento:
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Figura 3 – Configuração do Raspberry Pi.

Adentrando ao módulo um, temos o primeiro passo na configuração do Raspberry
Pi que é a escolha do sistema operacional, na área de microcomputadores trabalha-se
comumente com distribuições Linux, logo variações das distribuições mais conhecidas
para desktops foram construídas especialmente para o Raspberry Pi, a escolhida pela
equipe para esse trabalho foi a Debian Whezzy, também conhecida como Raspbian, a
escolha se baseou nos fatos que a distribuição possui uma grande comunidade de
desenvolvedores os quais geram suporte a possíveis problemas, além da coleção de
material de consulta disponível. Para a instalação é necessário a utilização de um cartão
SD de capacidade mínima de 4 gigabytes (recomendado) e um computador com o
software que transmite a imagem do sistema operacional para o cartão SD ao final disso
basta realizar a inserção do cartão no local apropriado no Raspberry Pi e conectá-lo a
energia, para realizar as configurações diretamente no Raspberry Pi é preciso ele esteja
conectado a um monitor via cabo HDMI e com um teclado acoplado. Logo ao iniciar ficam
expostas as opções para trocar o login, senha, layout do teclado, entre outras, entretanto
a mais desejada para experimentos remotos é habilitar o SSH, que para nosso caso é um
protocolo de rede que permite que haja conexão entre dois computadores e nos deixa
executar comandos através da internet. Realizado isso não mais a necessidade do
monitor e do teclado, apenas do Raspberry Pi conectado a internet, pois para as outras
configurações e ajustes não há necessidade da interface gráfica do sistema operacional.
Mesmo com as configurações de o sistema operacional ter sido concluída alguns
programas ainda precisam ser instalados de forma a facilitar o desenvolvimento do
projeto, entre eles está o Python3 onde está é a versão mais atualizada da linguagem de
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programação homônima, todos os programas desenvolvidos para este experimento foram
utilizando a linguagem Python; o Motion é o programa responsável por permitir modificar
as configurações referentes a webcam. A instalação do banco de dados Mysql também
possui destaque já que contribui de forma que os dados sejam armazenados de forma
organizada e com segurança. A instalação da biblioteca que fornece a comunicação entre
o Raspberry Pi e a placa conversora analógico-digital foi realizada para que este
experimento pudesse utilizar os sensores de temperatura LM35.
Uma das características positivas do Raspberry Pi para os experimentos remotos é
que ele não possui botão de liga/desliga, ou seja, no momento que o Raspberry Pi é
energizado o sistema operacional é inicializado e caso haja interrupção do fluxo de
energia ele desliga. Assim se houver queda de energia o Rapsberry Pi desliga e no
momento que a energia é restabelecida o sistema é novamente iniciado, entretanto
alguns detalhes necessitam de atenção, a realização de backup é aconselhável em
qualquer situação utilizando sistemas computacionais, porém em um local onde existem
uma inconsistência da fornecedora de energia, com sucessivos casos de desligamento
forçados pode corromper os dados do cartão SD e assim inutilizar o sistema operacional.
Outro importante aspecto que está relacionado a inicialização do sistema é que os scripts
que obtêm os dados das temperaturas necessitam ser inicializados no momento em que o
sistema é inciado, porque caso o Raspberry Pi reinicie e o administrador do experimento
não visualize, os dados não serão adquiridos assim comprometendo o experimento.
Dois principais scripts fazem parte do experimento, um é responsável por adquirir
os valores das temperaturas dos sensores e os armazenar no banco de dados local
(Mysql) e o outro por adquirir os valores das temperaturas e os submeter ao banco de
dados online, para que o gráfico seja gerado na homepage do experimento. Vale salientar
que as aquisições são realizadas em um intervalo 15 minutos e cada vez que o Raspberry
Pi reinicia a contagem dos 15 minutos é reiniciada.
b) No segundo módulo temos a montagem da parte física do experimento (Fig. 4).
Este módulo consiste na montagem física de todo o experimento. Como foi trabalhado em
escala, não houve a necessidade de muitos sensores, no entanto a quantidade de
sensores não influencia na programação dos scripts, apenas no local de sua fixação nos
silos e nas portas da placa conversora analógico-digital. Depois da definição do local em
que o experimento ficaria, foi necessário levar até o local um cabo de rede Ethernet e de
energia. Com tudo devidamente instalado bastou apenas fazer a energização do
Raspberry Pi para que ele já pudesse adquirir os valores da temperatura e o
armazenasse no banco de dados local.
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Figura 4 – Experimento montado.

c) No terceiro módulo temos a elaboração de uma homepage (Fig. 5) onde a
mesma fornecerá a interface entre o usuário e o experimento de aquisição e monitoração
de dados online.
Figura 5 – Homepage do Experimento, sem resultados.

Para que o upload das temperaturas no banco de dados online possa ser realizado,
a homepage do site teria que ser concluída, com isso o módulo três do projeto foi iniciado,
com a definição servidor para a hospedagem da homepage e já desenvolvida a interface
entre o usuário e o experimento foi necessário fazer a comunicação entre o Raspberry Pi
e o servidor, além das configurações para o banco de dados.
d) No quarto módulo temos o acesso ao experimento (Fig. 6) onde neste temos a
visualização do experimento concretizado.
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Figura 6 – Homepage do Experimento, com resultados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os resultados possível para o modelo criado para adquirir de forma online os
dados, neste caso de temperaturas internas e externas dos protótipos dos silos, é a forma
de gráfico, onde delas é possível extrair as mudanças causadas pelo clima da região
durante um intervalo de tempo.
Podemos perceber pelos gráficos que um dos silos possui temperatura inferior ao
outro e ambas são inferiores a temperatura ambiente, isso ocorre, porque o material da
tampa dos silos são de constituição diferente, assim as propriedades térmicas também
são, entretanto as explicações técnicas a respeito do porque dos comportamentos das
placas ser diferente não são aplicáveis a este artigo, desta forma o resultado das
temperaturas diferentes era o previsto pela equipe, contudo com estes resultados estudos
posterior utilizando-se os dados adquiridos podem comprovar a superioridade de uma
placa em relação a outra, dessa maneira melhorando o condicionamento dos grãos.
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Figura 7 – Temperaturas em um período de 24 horas, obtido nos dias 30 e 31 de maio de
2014.

Figura 8 – Temperaturas em um período de 24 horas, obtido entre os dias 10 e 11 de
junho de 2014.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o projeto em pleno funcionamento e contando com um período de testes
significativo pode-se afirmar que as novas tecnologias da informação e comunicação
estão contribuindo de forma positiva para a expansão dos experimentos e possibilitando a
possível aplicação dos conhecimentos adquiridos através desses experimentos em
futuras aplicações em escala industrial. Baseado no comportamento do Raspberry Pi
neste experimento, afirma-se que ele possui recursos suficientes para se tornar um
substituto definitivo os tradicionais desktops ou microcontroladores específicos, em
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tarefas locais quanto as que necessitam de comunicação via internet, no que diz respeito
a experimentos remotos, porém faz-se a ressalva que apesar de todas as características
positivas do Raspberry Pi ele ainda possui limitações impostas por seu hardware, uma
vez que ele foi originalmente projetado para ensinar programação para crianças.
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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar a analise de duas técnicas de Inteligência Artificial utilizadas
no desenvolvimento de jogos, identificar as características destas técnicas e propor qual a técnica mais
adequada para um jogo específico. Foram analisadas as técnicas de Redes Neurais e Lógica Fuzzy. Dois
exemplos de jogos são apresentados e destes extraídos características que poderão ser útil para auxiliar os
desenvolvedores na escolha entre estas duas técnicas de IA para jogos específicos.
Palavras-Chave: Inteligência Artificial. Jogos Computacionais. Redes Neurais. Lógica Fuzzy.

1 INTRODUÇÃO
A evolução do mercado na área de jogos computacionais é constante e o Brasil,
segundo o SEBRAE (2013), já é o quarto maior mercado de games do mundo com cerca
de 35 milhões de usuários. Como base, o mercado nacional de games movimentou R$
5,3 bilhões em 2012, obtendo um crescimento de 32% em relação a 2011.
Paralelo a esta evolução do mercado, aumenta a utilização de técnicas de
inteligência artificial embutida nesta classe de software, provendo realidade e diversão
aos jogos disponíveis no mercado. Neste contexto, há uma forte influência dos jogos
sobre o desenvolvimento das técnicas de inteligência artificial, a qual será tratada neste
trabalho.
A utilização de inteligência artificial em jogos computacionais agrega reais
melhorias a estes softwares. Conforme Souza (2011) é possível aumentar a experiência e
imersão do jogo, melhorando sua jogabilidade. De maneira similar, os jogos cada vez
mais exigem uma inteligência elaborada em seus personagens, enredo e cenários. Com
isso, surgem alguns problemas a serem resolvidos, o que acaba por desenvolver cada
vez mais as áreas de estudo da inteligência artificial.
Neste artigo são apresentados dois exemplos de jogos e a análise será útil para
auxiliar os desenvolvedores na escolha da técnica de IA mais adequada para um jogo
específico.
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2

TÉCNICAS

DE

INTELIGÊNCIA

ARTIFICIAL

APLICADA

A

JOGOS

COMPUTACIONAIS
2.1 Exemplo de um jogo utilizando Redes Neurais
Conceição (2009) propõe uma aplicação que consiste em um jogo chamado Jogo
da Velha 3D em Pinos. Este jogo é uma variação do famoso Jogo da Velha. O Jogo da
Velha 3D em Pinos possui muita semelhança com o jogo da velha jogado no “papel” onde
a lógica do jogo é praticamente a mesma: Colocar os símbolos X (xis) ou O (bolinha) em
linha reta (seja horizontal, vertical ou diagonal) de três símbolos do mesmo tipo que
determina a pontuação.
O Jogo da Velha 3D em Pinos é um jogo de tabuleiro para ser jogado por duas
pessoas, uma sendo o adversário da outra. Ele consiste em jogadas de pontuação em
turnos, ou seja, cada um dos oponentes tem a sua vez de jogar e em sua vez ele tem a
chance de marcar pontos. O tabuleiro tem o formato geométrico quadrado (ou similar) em
sua superfície, essa superfície é dividida em 9 partes de mesma área, contabilizando
assim 9 pequenos quadrados, conforme a Figura 4. No centro de cada quadrado há um
pino cilíndrico, contabilizando assim nove pinos distribuídos uniformemente na superfície.
O jogo contém, além do tabuleiro, 24 peças com forma de argola e tamanhos iguais, este
formato é para que as peças possam ser encaixadas nos pinos. As peças são divididas
em duas cores, contabilizando assim, 12 peças para cada jogador.
Figura 25 - Jogo da velha 3D em pinos.

Fonte: Extraído de Conceição (2009).

Como no Jogo da Velha, a pontuação é feita quando um jogador coloca 3 de suas
peças em linha reta. No Jogo da Velha há 9 locais onde podemos colocar uma peça X
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(xis) ou O (bolinha) como na Figura 3.2, esses locais são chamados de casas e estas
numeradas de 1 a 9 conforme a Figura 5.
Figura 26 - Jogo da velha – Casas.

Fonte: Extraído de Conceição (2009).

Conforme Conceição (2009) no jogo da velha possui 8 formas possíveis de ganhar
o jogo. A Figura 6 mostra as possibilidades possíveis.
Figura 27 – Possibilidades do jogo da velha.

Fonte: Extraído de Conceição (2009).

Já no Jogo da Velha 3D em Pinos, os jogadores jogam até as 24 peças se
esgotem; e no final são contabilizados os pontos marcados de acordo com as
combinações feitas por cada jogador, conforme pode ser visto na Figura 7.
Figura 28 – Exemplo de pontuação jogo da velha 3D em pinos.

Fonte: Extraído de Conceição (2009).
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Como é possível constatar na Figura 7 que cada pino possui três níveis (1, 2 e 3 –
de baixo para cima, respectivamente), é sugestivo que cada pino possa receber três
argolas; sendo assim, há 49 combinações possíveis.
“A rede tem como objetivo aprender a jogar o Jogo da Velha 3D em Pinos e para
isso ela terá que aprender as regras do jogo, armar jogadas, pontuar e bloquear pontos.”
(CONCEIÇÃO, 2009).
A estrutura da rede contém três camadas (por causa dos três níveis dos pinos),
uma camada de entrada que contêm 27 neurônios (devido a quantidade de posições - 9 multiplicado pela quantidade de níveis – 3 - de cada pino), uma camada oculta que
contêm 49 neurônios (devido a quantidade de pontuações possíveis) e uma camada de
saída que contêm 9 neurônios (que é a quantidade de pinos).
Segundo Conceição (2009), no Jogo da Velha 3D em Pinos, cada posição pode
estar em apenas um dos três estados possíveis: Sem peça; Com a minha peça; e com a
peça do oponente.
Para isso serão contabilizadas todas as posições, para cada posição há um
neurônio responsável na camada de entrada e cada neurônio receberá um valor. Este
valor pode ser:
0 (zero) quando não há peça para aquele neurônio,
1 (um) quando há peça para aquele neurônio e a peça é minha
- 1(menos um) quando há peça para aquele neurônio e a peça é do oponente.
As posições onde as peças se encaixam vão de 1 a 27 em uma contagem
sequencial pela numeração levando em consideração seu nível, sendo assim, haverá
peças do primeiro nível numeradas de 11 a 19; segundo nível numeradas de 21 a 29 e
terceiro nível numeradas de 31 a 39. (CONCEIÇÃO, 2009).
No treinamento da rede, foi utilizado o algoritmo de aprendizagem por correção de
erro também conhecido como Backpropagation, pois se encaixa perfeitamente à estrutura
da rede. (CONCEIÇÃO, 2009).
Um dos princípios que Conceição (2009) aborda, é que a rede aprenda a jogar sem
que um humano intervenha no jogo para que o treinamento não seja lento. Para isso, foi
proposto a criação de mais três redes para que pudessem ser oponentes. Logo que os
oponentes são criados, é necessário que algum deles saiba a regra do jogo. Para isso, foi
criado um juiz, que auxilia as redes na disputa.
O papel do juiz é, a cada turno, avaliar a situação do jogo e a escolha da rede.
Como o jogo possui 9 pinos, cada um com 3 posições, dando um total de 27 posições, a
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rede não escolhe em que posição vai jogar e sim em que pino vai jogar, então a rede
escolhe um dos 9 pinos para jogar, e o juiz só precisa avaliar as 9 posições possíveis.
Melhor posição – O juiz atribui o valor de 1 (um);
Pior posição - O juiz atribui o valor de -1 (menos um);
Outras posições o valor é proporcional, menor que 1 (um e maior que 1(um).
Mas como o juiz sabe a melhor posição em cada turno para a situação? O juiz
varre as 9 posições. Para cada posição ele analisa as combinações possíveis e verifica se
é possível fazer ponto (Ótimo), bloquear ponto do adversário (Ótimo), tentar caminho para
um ponto na próxima jogada (Muito Bom), iniciar um caminho de ponto (Bom), colocar
uma peça na combinação onde o adversário já tem uma peça (Ruim), colocar uma peça
na combinação onde a rede e o adversário já tem uma peça finalizando assim as
posições do pino e não fazendo pontuação alguma (Muito Ruim), e por último, colocar
uma peça num pino sem espaço vago (Péssimo). (CONCEIÇÃO, 2009).
O juiz também faz análise da posição de onde se está fazendo a jogada, quantas
combinações são possíveis fazer com aquela posição mesmo que no momento não
façam pontos, isso porque é importante pegar posições estratégicas. O juiz pode analisar
o jogo e pontuar cada jogada, pois ele tem conhecimento sobre todas as possibilidades
de pontuação e as posições de influência. (CONCEIÇÃO, 2009).
Atualmente o juiz considera apenas a situação atual do jogo para criticar a rede,
não levando em consideração jogadas passadas e movimentações futuras, por isso é
provável que a rede aprenda a cair em armadilhas. (CONCEIÇÃO, 2009).
Para que estas estratégias sejam executadas, existem os algoritmos responsáveis
pela execução. O algoritmo do Juiz (Algoritmo 4) é o responsável por qualificar a jogada
da rede e utiliza o Algoritmo 2 e o Algoritmo 3 como auxílio buscando neles as
combinações possíveis e as porcentagens das posições de influência respectivamente.
(CONCEIÇÃO, 2009).
2.2 Exemplo de um jogo utilizando lógica Fuzzy
Boscatto, Nakamiti e Toledo (2012) implementaram um jogo onde possui um
sistema de controle tempo-real para uma nave autônoma onde a estratégia de controle é
testada em um cenário similar ao jogo River Raid onde a nave de voar em um local
composto por vários obstáculos sem se chocar com obstáculos que ficam em constante
movimentação no cenário (Fig. 11).
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A lógica Fuzzy é utilizada na elaboração deste jogo para definir as distâncias
aproximadas entre a nave e os demais objetos do cenário do jogo.
Figura 29 – Tela do jogo River Raid.

Fonte: Extraído de Boscatto, Nakamiti e Toledo (2012)

A arquitetura do sistema é composta por diversos módulos. O módulo XNA,
descrito na Figura 12, utiliza as bibliotecas da plataforma de mesmo nome baseada no
framework .NET com alguns métodos básicos como: Load() –Carrega os dados para a
memória principal; Unload() – Limpar a memória; Update() – Atualizar as posições dos
objetos; Draw() – Desenhar a tabela.
O módulo Preparar Obstáculo obtém informações do cenário como os obstáculos e
as respectivas coordenadas.
O módulo Atualizar Posição da Nave obtém informações da movimentação da nave
e é dividido em três métodos: MovimentarNave() –Atualiza a posição da nave principal a
partir

dos

comandos

de

alteração

na

direção

e

intensidade

de

movimento;

ChecarLimites() – Verifica se a nave não ultrapassa os limites da tela previamente
estabelecidos; ChecarColisão() – Verifica a colisão com os objetos do cenário e a
intensidade das colisões observando a sobreposição dos pixels para maior precisão em
relação aos objetos não retangulares.
O módulo Atualizar Obstáculo tem a função de mover obstáculos da tela para
baixo, passando a sensação que o cenário está em constante movimento, fazendo com
que a nave pareça se deslocar para frente.
Os módulos Finalizar Simulação e Gerar Resultados libera a memória, pois os
objetos a ocuparam durante a simulação e gera um arquivo texto com um relatório com as
informações como o número de objetos ultrapassados e o tempo total de simulação.
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Por fim, os módulos Teoria dos Conjuntos Nebulosos (Fuzzy), Raciocínio Baseado
em Casos e Algoritmos Genéticos, são responsáveis pela orientação da nave de acordo
com o cenário.
Figura 30 – Arquitetura do jogo River Raid.

Fonte: Extraído de Boscatto, Nakamiti e Toledo (2012).

O módulo Fuzzy realiza o treinamento do sistema, gerando a base inicial de casos
que será utilizada pelos outros módulos adaptativos.
Basicamente, ele converte as distâncias entre a nave os demais objetos do
cenário, usando uma função de pertinência Distância mostrada na Figura 13.
(BOSCATTO; NAKAMITI; TOLEDO, 2012).
Figura 31 – Representação gráfica da variável Distância.

Fonte: Extraído de Boscatto, Nakamiti e Toledo (2012).
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As funções D0 a D9 são utilizadas no lugar de termos linguísticos (Ex: Baixa,
Média, Alta, etc). Na Figura 13, um objeto que lista 130 pixels da nave (distancia
cartesiana) teria como função de pertinência 0,8 D5 e 0,2 D6. A aplicação das regras
Fuzzy e o calculo da ação a ser tomada é obtido através do centro da área, descrito na
literatura, incluído em Nakamiti et. Al. [2001] apud Boscatto, Nakamiti e Toledo (2012). A
fase de treinamento Fuzzy é executada até que gere 50 casos (valor configurável), que
servirão de entrada ao mecanismo híbrido genético-baseado em casos, facilitando sua
convergência. (BOSCATTO; NAKAMITI; TOLEDO, 2012).
Conforme os autores deste jogo, em todos os testes em que foi utilizado as regras
de produção Fuzzy, o mesmo resultado foi obtido (a nave conseguiu ou não atravessar o
cenário sem colisões). Cabe observar que foi utilizado regras de produção estáticas, isto
é, não foi gerado novas regras em tempo de execução. Nos testes com o sistema
completo, o sistema colidiu com os obstáculos nos cenários mais complexos nas
primeiras tentativas. Depois, em todos os casos, o sistema aprendeu uma solução e
prosseguiu nos testes sem colidir.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Se tratando das redes neurais, é possível afirmar que elas tentam simular o
comportamento do cérebro humano, realizando aprendizado de acordo com as interações
que esta faz onde é possível obter uma métrica binária (um ou zero) que podem ser
mensurados e utilizados para tomada de decisões; o que difere da lógica Fuzzy; que é
utilizada para resolver problemas onde os números e as decisões passam a ser tomadas
sobre outra perspectiva; como por exemplo: muito, pouco, grande, pequeno, etc; ou seja,
os números não são precisos e são feitos com valores aproximados.
Para os resultados ficarem mais visíveis, segue abaixo as características de cada
técnica conforme os autores citados no decorrer do capítulo que justificam os argumentos
citados anteriormente.
Redes Neurais:
•

Permite recuperação de informação;

•

Possui tolerância a falhas;

•

Capaz de realizar aprendizado através de exemplos fornecidos;

•

Generalizações;

•

Distribuição da informação de maneira organizada;
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•

Não é baseada em regras.

Lógica Fuzzy
•

Manipula de forma eficaz informações incertas ou incompletas;

•

Sistemas baseados em casos;

•

Como os sistemas baseados em casos reusam casos anteriores
adaptando-os às novas situações, o desempenho pode ser muito
satisfatório quando soluções melhores podem não ser alcançadas se
suas características não estiverem presentes em nenhum caso salvo
anteriormente;

•

Possui a capacidade de generalizar a lógica clássica binária de forma a
ser aproveitada em situações em que haja um alto grau de incerteza;

•

Traduz em termos matemáticos a informação imprecisa expressa por um
conjunto de regras linguísticas

•

Trabalha com valores aproximados;

•

É capaz de resolver processos complexos, de modo que os sistemas de
controle resultantes proporcionam um resultado mais acurado, além de
um desempenho estável e robusto;

•

Redução da complexidade de um projeto a um ponto em que problemas
anteriormente intratáveis passam agora a ser solúveis.

Como podemos observar, as técnicas de Inteligência Artificial (Redes neurais e
Lógica Fuzzy) permite que o jogo seja capaz de resolver problemas complexos que um
sistema comum não é capaz de fazer; como o aprendizado que a rede neural proporciona
e também a utilização de resultados aproximados propostos pela lógica Fuzzy fazendo
com que o jogo possa tomar decisões que aumentam a realidade e o torne mais
inteligente e realista.
4 CONCLUSÕES
A utilização de inteligência artificial em jogos computacionais agrega reais
melhorias a estes softwares porque é possível aumentar a experiência e imersão do jogo.
Neste trabalho, buscou-se as informações referente as técnicas de Inteligência Artificial
com intuito de propiciar aos leitores um subsídio para que estes ampliem seu
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conhecimento na área para poder determinar qual a técnica – das duas estudadas –
possa ser aplicada ao seu jogo.
Ao longo do estudo, foi possível constatar que cada técnica possuem várias
características que devem ser levantadas para aplica-las num jogo específico.
A técnica de Redes Neurais é utilizada para problemas que simulam o
comportamento humano nos jogos, por exemplo, um personagem do jogo que é
autônomo e precisa tomar a decisão para vencer um adversário. Neste personagem terá
que ser implementado o treinamento da rede neural para auxiliar este personagem na
escolha da melhor ação durante o jogo. A entrada dos dados deste treinamento da RN
será alimentada com as diferentes situações que o personagem enfrentará no jogo e
quanto maior o volume de dados para treinar a rede neural, consequentemente mais
inteligente serão as decisões futuras deste personagem.
A técnica de lógica Fuzzy é utilizada quando os problemas não são bem definidos
num jogo, por exemplo, situações onde o personagem tem dúvidas quanto a mensurar os
dados de entrada para tomar a decisão. Os dados de entrada variam entre 0 e 1, quente
ou frio, rápido ou devagar, alto ou baixo, etc. O personagem terá que calcular o grau de
pertinência destes dados para tomar a decisão mais adequada para as ações futuras.
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Resumo: O artigo apresenta as características principais do protocolo SCTP (STREAM CONTROL
TRANSMISSION PROTOCOL). Protocolo este que foi inicialmente definido para transferir sinalização
telefônica através da internet, mas como outros protocolos, teve suas utilidades ampliadas ao longo do
tempo. Com o avanço das redes de computadores, ou seja, recursos da internet, precisa-se que a troca de
mensagens digitais e arquivos entre dispositivos seja confiável e segura, podendo garantir a seu usuário a
entrega e integridade dos dados. Embora o SCTP funcione semelhantemente aos protocolos da camada de
transporte, TCP e UDP, ele é definido como um protocolo muito mais confiável, possuindo características e
funções que garantem a entrega de dados. A proposta deste artigo é prover ao leitor o conhecimento sobre
o que é o SCTP, como ele funciona e apresentar o estudo de suas características. Por meio da pesquisa
bibliográfica, foi obtida informações sobre o protocolo estudado. Realizou-se um levantamento de
informações, na qual graduados da área de informática são questionados através de um formulário
eletrônico. Os resultados demonstram que o nível de conhecimento sobre o protocolo SCTP é baixo e que
seu uso em aplicações é desconhecido, apesar de oferecer inúmeras vantagens em relação aos outros
protocolos de transporte.
Palavras-chave: Protocolo. Transporte. TCP. UDP. SCTP.

1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, observou-se a evolução do uso das redes de computadores para
infinitas utilidades. Ibrahim, Coelho e Monteiro (2009) citam o correio eletrônico, troca de
arquivos, navegação web e outros serviços de comunicação, como sendo atividades
realizadas diariamente. Assim, é necessário a utilização de protocolos de rede, ou seja,
regras sobre uma comunicação, para garantir o cumprimento dos requisitos básicos de
uma operação.
Segundo Pfützenreuter (2004), existem dois protocolos que são os mais utilizados
na camada de transporte, responsável pela transferência confiável e eficiente dos dados:
TCP (Transmission Control Protocol) e o UDP (User Datagram Protocol). O TCP é um
protocolo de controle de transmissão, que oferece serviços confiáveis e observa as
características da rede. Ele se torna confiável pois faz a confirmação de entrega de cada
informação transmitida, mas a desvantagem disso é que ele se torna mais lento e
sobrecarrega a rede. Já o UDP, é um protocolo não orientado à conexão, que não oferece
segurança na transmissão. Porém, tem a vantagem de ser mais rápido que o TCP e de
ter baixa sobrecarga da rede. Há algumas aplicações que requerem o uso dos recursos
destes dois protocolos ao mesmo tempo. Por meio disso, foi desenvolvido outro protocolo
de transporte, o SCTP.
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Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar conceitos sobre o protocolo
SCTP. Como se trata de um protocolo que apresenta algumas semelhanças e melhorias
em relação aos protocolos TCP e UDP, deve-se saber melhor a sua estrutura. Já que o
SCTP é um protocolo com características muito interessantes, o estudo do mesmo é
justificado para que ocorra uma maior compreensão das suas funcionalidades. Por meio
de um levantamento de informações, será demonstrado o conhecimento que graduados
na área de informática possuem sobre o protocolo SCTP.
2 PROTOCOLO SCTP
O SCTP é considerado por alguns pesquisadores como uma junção das qualidades
do TCP e do UDP, funcionando de maneira muito semelhante a ambos. Foi inicialmente
definido para transferência de sinalização telefônica através da internet, tendo sua
utilização moldada e ampliada ao passar do tempo (COSTA, 2006).
De acordo com Cechin (2008), o SCTP oferece o transporte confiável de
mensagens e opera sobre serviços não confiáveis e sem conexão. Tendo a capacidade
de reconhecer a transmissão, ele realiza a transferência de mensagens livres de erros e
de duplicações.
O SCTP foi originalmente descrito na RFC 2960 (STEWART et al., 2000). Ele é
definido como um protocolo de envio de mensagens sem conexão, que foi configurado
para a prevenção de congestionamento e para a entrega confiável de mensagens, tendo
o desempenho maior que o TCP.
O protocolo SCTP possui duas funcionalidades principais: Multi-Streaming
(Múltiplos Fluxos) e Multi-Homing (Múltiplos Caminhos). Assim, o SCTP se torna mais
confiável para transporte de mensagens. Mas, em contrapartida, as mesmas
funcionalidades que o tornam mais confiável o fazem ser também mais lento.
2.1 Múltiplos Fluxos
Esta característica permite ao protocolo SCTP o uso de múltiplas conexões
simples, ao contrário do TCP, que usa somente um fluxo de dados por conexão. Quando
uma transmissão é iniciada entre dois dispositivos eletrônicos, e se faz o uso de Múltiplos
Fluxos, os serviços de usuários deste protocolo podem determinar um número de fluxos
que seja suportado entre os dois terminais, podendo assim gerenciar vários destes fluxos.
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Os fluxos funcionam de forma independente um do outro, com isso, quando houver
algum problema de entrega em um fluxo, a falha afetará somente aquele em questão. Na
Figura 01, tem-se um exemplo de funcionamento do Múltiplos Fluxos.
Figura 1 – Exemplo de Múltiplos Fluxos.

Fonte: Jones (2006).

Segundo Viegas (2008), uma das vantagens dos múltiplos fluxos aparece
principalmente no uso de serviços disponibilizados em páginas web. Na mesma
associação SCTP, cada documento eletrônico ou página web pode ser transmitido por
fluxos específicos, visto que esses documentos ou páginas são de diferentes tipos e
tamanhos. Antes de entregar para a camada de aplicação, as mensagens de determinado
fluxo são ordenadas seguindo os campos de sequência no fluxo.
2.2 Múltiplos Caminhos
O SCTP é capaz de suportar o envio de mensagens para múltiplos IPs (Internet
Protocol) em uma mesma conexão, através do Múltiplos Caminhos. Sendo assim, uma
conexão SCTP utiliza vários caminhos para direcionar uma mensagem a seu destino,
tornando assim, a entrega garantida e confiável.
Quando a mensagem é enviada e houver uma falha na rede, e se o erro ocorrer no
caminho do IP primário, o SCTP pode utilizar um IP secundário para mandar a
mensagem, tendo assim, uma grande tolerância a falhas.
De acordo com Viegas (2008, p.35), “devido a problemas de rede, o endereço
primário pode tornar-se inalcançável, fazendo com que os endereços alternativos sejam
utilizados pelo par de comunicações para mensagens SCTP”.
Na figura 2 pode-se observar que o SCTP utiliza dois IPs como meio de transportar
arquivos. Supõe-se que a comunicação via Ethernet seja o endereço primário do SCTP,
sendo assim o protocolo o utilizará como padrão. Entretanto, se houver uma falha
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impossibilitando o envio de mensagens por este IP, o SCTP pode utilizar um endereço
secundário, o 802.11. Assim, há uma grande tolerância a falhas em uma transmissão, já
que quando um dos caminhos estiver indisponível o SCTP faz o uso de outros caminhos
secundários, permitindo assim que os pacotes cheguem a seu destino.
Figura 2 – Comparação Múltiplos Caminhos entre TCP e SCTP.

Fonte: Traduzido de Jones (2006).

No topo da figura 2 uma ligação TCP está sendo feita, na qual um cliente e um
servidor realizam uma conexão. Na parte inferior da Figura 2, percebe-se que há dois
caminhos para cada ponto (cliente e servidor). Caso venha a ocorrer falha em um
caminho, o outro servirá como caminho alternativo para o envio de dados.
2.3 Cabeçalho SCTP
O cabeçalho contém diversas informações, descritas em campos, referente a
operações que são realizadas através da troca de mensagens, por exemplo. O cabeçalho
SCTP é composto por vários campos (Fig. 3).
Figura 3 – Cabeçalho SCTP.

Fonte: Forouzan e Fegan (2010).
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De acordo com Cechin (2008), o cabeçalho SCTP é constituído de 12 bytes
contendo as portas de origem e destino, tag de verificação e o checksum (soma de
verificação). A seguir, será demonstrado a definição de cada campo do cabeçalho:
•

Endereço de porta: São usadas assim como no TCP e UDP, como meio de
identificar uma associação SCTP, sendo elas: porta de origem, que contém as
informações de onde a transferência se iniciou, e a porta de destino, que contém
as informações do destinatário, para onde os arquivos no fluxo de transmissão
serão mandados;

•

Tag de verificação: Como o protocolo SCTP utiliza vários IPs em uma mesma
conexão, é necessário um rótulo de verificação exclusivo para cada associação;

•

Checksum: O cabeçalho SCTP é protegido por um código de verificação, que
analisa o número de bits que estão sendo transferidos na conexão, para descobrir
erros na transferência, caso aja algum;

•

Trechos de controle: agrupam várias informações sobre a transmissão, como o
número de reconhecimento e o número da janela;

•

Trechos de dados: campo em que os dados são armazenados.

3 METODOLOGIA
A metodologia adotada para a realização deste estudo foi a pesquisa bibliográfica e
o levantamento de dados. Na concepção de Gil (2010, p.1), a pesquisa é definida como
“procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos
problemas que são propostos”.
A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de publicações de autores
renomados na área de redes de computadores. Também foi utilizado documentos como
artigos, dissertações, tutoriais de instituições renomadas e a RFC 2960, que contém as
informações sobre o protocolo SCTP.
O levantamento de informações é utilizado quando é necessário obter percepções
e entendimento sobre uma questão, deixando espaço aberto para interpretações. No
levantamento realizado para este artigo, foi utilizado como fonte o conhecimento de
graduados da área de informática do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado
Sombrio. No total foram dez entrevistados, mas somente sete responderam. O formulário
(https://docs.google.com/forms/d/1_VsVGlWBC05SJpsMXttYI1rXPxVRX6ruuD9I3GgFrI/viewform?c=0&w=1) sobre o protocolo SCTP contém cinco questões,
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que foram elaboradas no Google Docs e lançadas para o público-alvo no dia 26 de junho
de 2014. Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de verificar o nível de conhecimento
sobre o protocolo SCTP e suas características.
4 RESULTADOS
Observando os dados obtidos através do levantamento de informações, pode-se
notar que o protocolo SCTP não é tão conhecido pelos graduados.
Na Pergunta 1, como pode ser observado na figura 4, somente 43% dos
entrevistados responderam que sabiam que o protocolo SCTP funciona de forma
semelhante ao TCP e UDP, quanto 57% responderam que não sabiam.
Figura 4 – Você sabia que o protocolo SCTP funciona de maneira semelhante ao TCP e
UDP?

Na Pergunta 2, 29% dos entrevistados responderam que acham o SCTP o
protocolo mais confiável para entrega de dados, quanto 71% descordaram (Fig. 5).
Figura 5 – Em relação a confiabilidade quanto a entrega de dados, o protocolo SCTP é o
mais confiável. Você concorda?
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Na Pergunta 3, somente 14% dos entrevistados conheciam as duas características
principais do SCTP, quanto 86% não conheciam (Fig. 6).
Figura 6 – O protocolo SCTP possui duas características principais: Multi-Homing e MultiStreaming. Você já tinha conhecimento disso?

Na Pergunta 4, ao questionar o conhecimento de alguma aplicação que utiliza o
SCTP, somente 14% dos entrevistados responderam que conheciam, quanto 86%
desconhecem (Fig. 7).
Figura 7 – Você conhece alguma aplicação que utilize o protocolo SCTP para a
transmissão de dados?

Na Pergunta 5, ao solicitar uma breve descrição do protocolo SCTP aos
entrevistados, somente um respondeu, dizendo que este protocolo visa ajustar o TCP.
Conforme os dados recolhidos do levantamento de informações, verificou-se as
percepções e o conhecimento que os entrevistados possuíam sobre o protocolo SCTP e
seu funcionamento. O levantamento então demonstrou que a maioria não sabia o que era
e nem as principais características do protocolo SCTP.
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Como o SCTP apresenta inúmeras vantagens sobre os outros protocolos de
transporte, chegou-se ao seguinte ponto: por que um protocolo que oferece vantagens
muito mais amplas que os outros, não é muito utilizado e nem tão conhecido? Buscando
responder esta questão, analisaram-se os resultados do levantamento de informações, na
qual foi feita uma comparação com os dados da pesquisa bibliográfica. Como resposta,
observou-se que o SCTP é mais lento na realização de uma transmissão e atualmente os
softwares requerem um tempo de resposta consideravelmente rápido para a operação,
optando por protocolos mais velozes.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Tanenbaum (2010), quando se propõe mudar algo que funcionou tão bem
por tanto tempo, há uma batalha entre os grupos que defendem os lemas: “os usuários
estão exigindo mais recursos” e “em time que está ganhando não se mexe”. Em sua
concepção, mesmo o SCTP oferendo alguns recursos melhores do que os do TCP, os
dois têm praticamente a mesma função. Além disso, uma das grandes vantagens do TCP
é que ele também realiza a entrega confiável de dados e é mais rápido que o SCTP,
então não teria motivo para trocar de protocolo.
De acordo com os dados apresentados no quadro 1 podemos verificar uma
comparação entre as características dos protocolos TCP, UDP e SCTP.
Quadro 1 – Comparação entre TCP, UDP e SCTP.
CARACTERÍSTICA

TCP

UDP

SCTP

Orientado a conexão

Sim

Não

Sim

Transporte confiável

Sim

Não

Sim

Suporta Multi-Homing

Não

Não

Sim

Suporta Multi-Streaming

Não

Não

Sim

Controle de fluxo

Sim

Não

Sim

Tolerância a falhas

Não

Não

Sim

Controle de congestionamento

Sim

Não

Sim

Garante a entrega das mensagens

Sim

Não

Sim

Velocidade

Mais rápido que o
Mais rápido que o Mais lento que o
SCTP e mais lento
TCP e o SCTP
TCP e o UDP
que o UDP

Ao comparar os três protocolos, percebe-se que o SCTP é um protocolo que está,
em alguns requisitos, acima dos protocolos TCP e UDP. Um ponto negativo do SCTP é
sua velocidade, pois como usa funções de modo a garantir a entrega de mensagens,
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acaba por perder muito tempo com tal operação e isso o torna não tão utilizado. Sendo
assim, a maioria das aplicações optam por usar o TCP, que embora seja menos seguro
que o SCTP, também possui funções para garantir a entrega e é mais rápido que este, já
que atualmente o tempo tornou-se algo precioso.
Sugere-se como trabalho futuro, demonstrar a utilização do SCTP na prática, para
analisar suas características de modo mais profundo. Verificar se a telefonia VoIP, por
exemplo, utiliza este protocolo como padrão de transmissão.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo demonstrar o funcionamento (definição, endereçamento,
fragmentação e datagrama) dos protocolos IPv4 e IPv6. O tema deste trabalho foi desenvolvido para
evidenciar como estes protocolos conseguem interligar computadores através do uso de endereços
característicos, ao mesmo tempo, apresentar os meios de como transportar uma informação digital. Este
estudo é comprovado através do uso do software Wireshark (sniffer analisador de protocolos). Desta forma,
realiza-se o experimento em ambiente com Sistema Operacional Microsoft Windows para comparar o tempo
(taxa média de transferência) levado durante o compartilhamento de arquivos no uso do IPv4 e do IPv6. Isto
pelo fato da disponibilidade dos endereços IPv4 terem se esgotado em alguns locais,, e com isso, obrigando
a utilização do endereçamento IPv6. A metodologia empregada na elaboração deste artigo foi de pesquisa
bibliográfica e experimental, já que a primeira utilizou-se do estudo de autores relevantes da área técnica, e
a segunda, da experimental. A pesquisa tem como fundamentação teórica e análise de dados embasados
em autores como Kurose, Tanembaum, Gil e Comer, bem como pesquisa em mídia digital na RFC (Request
For Comments) e outros.
Palavras chave: Internet. Taxa de transferência. Endereçamento. IPv4. IPv6.

1 INTRODUÇÃO
Com a popularização da tecnologia Internet, os sistemas de comunicação se
tornaram ágeis, pois, esta tecnologia “conecta o mundo em segundos, interligando vários
equipamentos de telecomunicações diferentes” (SOUZA, 2010a). Atualmente, a
comunicação de informações é vista com grande importância, como por exemplo,
comunicação via e-mail e redes sociais.
Nas palavras de Souza (2009a), “a informação armazenada é conhecimento
acumulado e pode ser consultado”. Desta forma, existe a necessidade de ter um sistema
que consiga se conectar com diferentes meios de comunicação de qualquer parte do
mundo.
Com esta razão, o projeto ARPA (Advanced Research Projects Agency) foi
desenvolvido, permitindo que diversos sistemas pudessem se comunicar sem problemas.
Em princípio, o projeto foi criado para testes em computadores na década de 1960. “O
projeto ARPA objetivava ser uma arquitetura aberta, ou seja, que todos pudessem usar”
(SOUZA, 2009a), e que hoje se estendeu para todos os meios de comunicação, e fez dela
um meio de comunicação global.
De acordo com Tanenbaum (2011) como resultado do rápido progresso
tecnológico, essas áreas de comunicação estão convergindo rapidamente no século XXI e
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as diferenças entre coleta, transporte, armazenamento e processamento de informações
estão desaparecendo rapidamente. “A tecnologia IP existe desde 1975 adicionando-se ao
protocolo TCP, sendo um protocolo de conectividade e endereçamento dos dados na
rede” (SOUZA, 2010b).
Então quais os sistemas (tecnologias básicas) que fazem a Internet funcionar? Um
dos sistemas é o Protocolo Internet (IP) que se aborda neste artigo. Sua criação foi
projetada para interligar redes fim a fim, e está dentro do modelo OSI (Open Systems
Interconnection), na camada 3 (Rede), e na arquitetura TCP/IP (Transport Communicatio
Protocol/Internet Protocol), na camada 2 (Internet) (SOUZA, 2009a; DAVIE; PERTESON,
2004).
O objetivo do artigo é demonstrar o funcionamento dos protocolos IPv4 e IPv6,
mediante comprovação através de experimento em que se compara a taxa média de
transferência levada durante o compartilhamento de arquivos usando o IPv4 e o IPv6.
Sendo a justificativa da elaboração deste trabalho, ter conhecimento se o IPv4 ou o IPv6 é
mais rápido na transferência de arquivos.
1.1 Protocolo IP
A RFC (Request for Comments) 791 (1981) padroniza o IPv4, ou seja, versão 4, e
descreve como principais funções, o endereçamento e a fragmentação (subseção 1.3)
(RFC_791, 2014). Esses endereços ficam no datagrama (subseção 1.2) IP no campo de
Endereço de Origem e de Destino.
O endereçamento identifica a interface do host, um computador por exemplo.
Sendo assim o host pode ter várias interfaces e cada uma delas tem um endereço IP
(TANENBAUM, 2011). Cada Interface deve ter um endereço único aplicado pelo
administrador da rede (SOUZA, 2009a). O endereçamento IPv4 tem o tamanho de 32 bits
(4 bytes), e cada um dos 4 bytes é representado por quatro números separados por
pontos (.), chamado de notação decimal de 0 a 255 (SOUZA, 2009a; TANENBAUM,
2011).
Na figura 1 ilustra-se o funcionamento do IPv4, onde executou-se o comando ping.
Utilizaram-se dois computadores, conectados através de um cabo de rede crossover. A
descrição do funcionamento do IPv4 é feito através do software Wireshark (sniffer
analisador de protocolos). No computador onde estava instalado o software, pode-se
observar o envio de informações de um computador para o outro. E também, observa-se
na figura 1 o endereçamento do IPv4.
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Figura 1 – Funcionamento e endereçamento do IPv4

A versão 6 é especificada na RFC 2460 (1998) e foi elaborada com o objetivo de
melhorar a versão 4 (RFC_2460, 2014). De acordo com CGI (Comitê Gestor da Internet http://www.cgi.br/), o maior motivo do melhoramento do protocolo é a maior quantidade de
endereçamento que na versão 4 é de 4x109 de endereços distintos, e na versão 6 é
possível ter 3,4x1038 endereços. As vantagens em relação a versão anterior são a maior
capacidade de endereçamento com o tamanho de 128 bits, a simplificação do formato do
cabeçalho, maior suporte à extensões e opções e a capacidade de rotulagem de um fluxo
de dados. O IPv6 (Fig. 2) é representado de forma hexadecimal por oito grupos de 4
dígitos separados por pontos.
Ainda na figura 2, demonstra-se o funcionamento do IPv6, onde executou-se o
comando ping para a demonstração através do software Wireshark a caráter da Figura
01. Assim, observa-se que no IPv6, o endereçamento é formado no modelo hexadecimal,
ou seja, por 128 bits divididos em 4 octetos.
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Figura 2 – Funcionamento e endereçamento do IPv6.

1.2 Datagrama
O IP é um protocolo que tem como característica ser fim a fim, isso significa que
ele tem condições de transportar o datagrama da origem ao destino. É um protocolo
orientado sem conexão sendo assim não é de entrega garantida, o datagrama sai da
interface do host (equipamento onde é gerada a informação), mas não tem garantia que
vai chegar ao seu destino (TANENBAUM, 2011).
Peterson e Davie (2004) esclarecem que esse serviço de entrega de pacote sem
garantia é chamado de melhor esforço, isso significa que se o pacote não conseguir
chegar ao seu destino por falta de rota, se perdeu no caminho, ou por algum motivo ele se
corrompeu, a rede não vai parar e também não vai tentar recuperar o datagrama perdido;
ele se esforça ao máximo para chegar ao seu destino. Isso também é chamado de serviço
não confiável.
O IP é responsável pela colocação do endereço lógico IP no pacote que será
transmitido fazendo assim o encaminhamento entre redes diferentes (SOUZA,2009). Os
datagramas enviados pela rede podem atrasar-se, chegar fora de ordem, e ter caminhos
diferentes (rotas) dependendo dos roteadores por onde ele passar.
O pacote de dados é denominado datagrama, tendo a definição “como tipo de
pacote que é enviado de uma maneira sem conexão” (PETERSON, DAVIE, 2004). Cada
datagrama possui informações suficientes para ir da origem ao destino sem que precise
de informações adicionais da rede para que ele chegue ao seu destino (PETERSON,
DAVIE, 2004).
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O datagrama possui um cabeçalho, com uma parte fixa de 20 bytes e uma parte
opcional com tamanho variável. (TANENBAUM, 2011). A principal função do cabeçalho é
armazenar dados como número da rede e número de host de origem e de destino do
datagrama.
1.3 Fragmentação
A fragmentação é necessária quando um datagrama, por exemplo, é originado na
rede ou único host enviando informações para outra rede ou host, quebrando os pacotes
em tamanhos menores limitado pelo roteador. Permitindo que um grande pacote
atravesse a rede até seu destino (RFC 791). Redes diferentes não possuem um padrão
do tamanho dos pacotes, pois os projetistas de redes determinam o tamanho dos pacotes
na sua rede levando em consideração fatores como compatibilidade, hardware, sistemas
operacionais, etc.
Esse limite é conhecido como MTU (Maximum Transmission Unit). O datagrama
deve ser igual ou menor que o MTU ou não será transmitido. Para resolver esse problema
é preciso permitir que os gateways (roteadores) dividam os datagramas em fragmentos e
os enviem separadamente. Um fragmento tem o mesmo formato que outros datagramas,
e um bit no campo Flag do cabeçalho, determina se é um fragmento ou um pacote
completo. Comer (2007) define que:
Um datagrama não pode ser maior do que o MTU de uma rede através da
qual é enviado. Quando um roteador recebe um datagrama maior do que o
MTU da rede ele divide-o em pequenos pedaços chamados de fragmentos.
Cada fragmento usa o formato de datagrama IP, mas carrega apenas parte
dos dados.

Esta fragmentação gera outro problema, a remontagem do datagrama. O host
identifica os fragmentos através de dois campos no cabeçalho, que contém o número do
pacote original e o número do fragmento. Com essas informações pode-se implementar
duas estratégias. A primeira consiste em tornar os fragmentos transparentes para outras
redes e enviar os fragmentos ao mesmo gateway de saída onde será remontado. Neste
caso, as redes subsequentes não tomam conhecimento de que ocorreu a fragmentação.
Um dos problemas deste método é que, como diz Tanenbaum (2011), como não é
permitido que alguns fragmentos sigam uma rota até o destino final e que outros
fragmentos percorram uma rota distinta, há uma perda considerável em termos de
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desempenho. Outro problema é o overhead (excesso de informação do cabeçalho) usado
para remontar e refragmentar o pacote repetidamente.
O protocolo IP versão 6, nas palavras da CEPTRO (Centro de Estudos e
Pesquisas em Tecnologias de Redes e Operações), possui um cabeçalho que ajuda a
diminuir o overhead na rede (CEPTRO, 2014). Foi projetado para ajudar no
processamento dos roteadores com a adição do campo “Próximo Cabeçalho” que ajuda
na organização da montagem dos pacotes IPv6. O campo “Soma de Verificação” usado
no IPv4 que exigia mais do roteador em fazer cálculos para verificar se o pacote recebido
está intacto foi removido na versão 6 deixando-o mais eficiente, passando esta função
para outras aplicações na camada de Aplicação.
2 METODOLOGIA
O método utilizado para elaborar este artigo foi a pesquisa experimental, e da
bibliográfica baseada em Gil (2010). Entre as referências escolhidas para este artigo
estão livros correntes da área de Redes de Computadores, citando autores como
Tanenbaum (2011), Souza (2010) e Kurose (2010). Para experimentação foi comparado o
tempo levado durante o compartilhamento de arquivos usando os diferentes protocolos
(IPv4 e IPv6). Para tal, foi feita uma implementação em laboratório, conectando dois
notebooks através de um cabo de rede crossover, sendo que o notebook 1 utilizava como
Sistema Operacional, o Microsoft Windows 7 64 bits, e o notebook 2 utilizava o Microsoft
Windows 8 64 bits para compartilhamento dos arquivos. Nos notebooks não existia
nenhum outro software ou firewall que interferisse no compartilhamento dos mesmos, logo
foi usado como protocolo inicial o IPv4, e posteriormente o IPv6. Os arquivos transferidos
eram imagens iso e um arquivo rar, e o tamanho dos arquivos eram de 2,3 GB, 1,3 GB, e
71,2 MB. Para a obtenção dos resultados, foram cronometrados o tempo levado durante
cada transferência de arquivo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os resultados obtidos nos testes realizados durante a transferência no
laboratório utilizando o protocolo IPv4 e IPv6, foi constatado que o IPv6, apesar da sua
superioridade em relação ao IPv4 por disponibilizar maior número de endereços IPs com
o objetivo final de melhorar a confiança do usuário na Internet, apresentou um tempo
maior durante a transferência (Tab. 1).
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Foram realizados três experimentos. A taxa média de transferência foi de 11,2 MB/s,
e os arquivos transferidos foram de 2,3 GB, 1,3 GB, e 71,2 MB. E no gráfico 1, o resultado
dos experimentos é elucidado para cada transferência realizada.
Tabela 1 – Transferência entre IPv4 e IPv6
TAMANHO
DO
ARQUIVO
2,3 GB
1,23 GB
71,2 MB

TAXA MÉDIA DE
TRANSFERÊNCIA
IPv4
11,4 MB/s
11,4 MB/s
11,4 MB/s

TAXA MÉDIA DE
TRANSFERÊNCIA
IPv6
11,2 MB/s
11,2 MB/s
11,2 MB/s

TEMPO
DE
TRANSFERÊNCIA
IPv4
03:32,51
01:52,72
00:06,95

TEMPO
DE
TRANSFERÊNCIA
IPv6
03:35,19
01:54,46
00:06,75

Teoricamente, o IPv6 deveria apresentar uma taxa de transferência maior por ser
um protocolo de uma tecnologia mais atual em relação ao IPv4. No entanto, pode-se
observar no gráfico que não é isso que acontece. Ao terminar a transferência de arquivos,
em apenas em um dos testes o IPv6 teve um desempenho mais rápido ao final da
transferência.
Gráfico 1 - IPv6 e IPv4.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se estudar neste artigo o funcionamento do IPv4 e do IPv6 e como eles
conseguem, através de suas funções de endereçamento e fragmentação, atravessar
desde uma simples ligação entre computadores até uma complexa rede para transmitir
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informações entre computadores. O protocolo IPv4 foi projetado a mais de 30 anos e
ainda faz seu trabalho muito bem que é interligar as redes e endereçar os hosts,
entretanto, a disponibilidade de endereços IPv4 tem diminuído, pois foram distribuídos no
começo da Internet sendo que agora seu esgotamento é iminente “forçando IETF a
trabalhar em uma nova versão para o protocolo IP” (TANENBAUM 2011). O IPv6 é um
protocolo que além de alocar um número extraordinariamente maior de IPs, tem como
objetivo fornecer uma infraestrutura de conexão mais densa, com o objetivo final de
melhorar a confiança do usuário na Internet.
O sucesso do IPv4, vem do seu planejamento e foi bem projetado fazendo com
que as informações digitais transitem da sua origem ao seu destino sem que a rede inteira
pare se caso algum problema ocorresse no seu caminho.
O protocolo IPv6 que tem como características aceitar bilhões de hosts mesmo
com alocação ineficiente de espaço de endereçamento, oferecer mais segurança,
permitindo que o protocolo evolua no futuro, e simplifique o protocolo o máximo no intuito
de facilitar o processamento dos roteadores.
Através dos experimentos realizados para comparar a velocidade da transferência
de arquivos entre IPv4 e IPv6, pode-se afirmar que o protocolo IPv6 apresentou tempo
superior ao terminar a transferência em dois dos três testes apresentados. Ou seja,
percebe-se que o protocolo IPv6 possui maior lentidão no compartilhamento de arquivos
em relação ao IPv4.
Além do artigo apresentado, sugerem-se como trabalhos futuros, a realização de
experimentos no uso de endereço IPv6 com outros sistemas operacionais. E ainda, que
sejam verificadas as latências no uso de gateways durante uma comunicação entre
computadores. Outra questão, é a latência no uso de IPv6 em equipamentos eletrônicos
que suportam apenas o IPv4.
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Resumo: Este artigo descreve e argumenta sobre a segurança e a privacidade computacional de usuários
utilizadores de computadores conectados na rede mundial de computadores, a Internet. No uso de pesquisa
bibliográfica e experimental, este artigo apresenta a veracidade do mecanismo SpoofMAC (clonagem de
endereço físico de interfaces de rede) e a função sniffer do mecanismo Cain & Abel (analisador de
protocolos que retrata o comportamento de serviços disponibilizados na Internet). Como resultado,
demonstram-se formas de burlar a identificação na Internet, o que ajuda a ação de criminosos virtuais. Para
tal, conceituam-se os melhores sistemas operacionais e softwares navegadores de Internet para o acesso
aos serviços, bem como a segurança computacional sobre o protocolo seguro de transporte de informações
digitais. Com isto, descrevem-se orientações aos leitores de formas de prevenção contra a quebra de sigilo
computacional e formas perceptivas de tentativas de quebra de sigilo.
Palavras-Chave: Segurança. Privacidade. MAC Address. Sniffer. Internet.

1 INTRODUÇÃO
No uso de serviços disponibilizados na rede mundial de computadores, a Internet,
informações digitais são enviadas e recebidas por computadores. Estas informações
podem ser facilmente copiadas, apagadas ou mesmo alteradas por criminosos virtuais
(BROADHURST, 2006). Com isso, verifica-se a falta de privacidade de usuários, assim
como das informações na Internet.
E ainda, existe a facilidade na mudança de identidade. No mundo da Internet, um
determinado usuário pode fingir ser outro usuário, assim como pode obter dados pessoais
de outros usuários. Isto porque existe a falta de conhecimento e entendimento da área de
segurança computacional por vários usuários.
Este artigo apresenta dois mecanismos disponíveis na segurança computacional:
SpoofMAC e Cain & Abel. O primeiro realiza a alteração do endereço físico da interface
de rede (MAC Address). O segundo mecanismo, de acordo com Diógenes e Mauser
(2013, pg. 300-303), possui a propriedade de sniffers, ou seja, o mecanismo é capaz de
analisar protocolos de redes. E ainda, o modo sniffer do mecanismo Cain & Abel realiza a
busca de dispositivos eletrônicos em uma rede de computadores através da varredura de
MAC Address, e é possível realizar a descriptografia de informações digitais, mesmo elas
trafegado no uso do protocolo HTTPS - protocolo seguro de transporte de informações
digitais (MONTORO, 2014).
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Assim, objetiva-se neste artigo apresentar a veracidade do mecanismo SpoofMAC
e através da função sniffer do software Cain & Abel, verificar o comportamento destes
computadores no ato de estarem conectados a Internet. Demonstrando que a combinação
entre usuários vítimas com pouco conhecimento na área de segurança computacional,
bem como a falta de privacidade na Internet podem resultar em graves consequências
como a identificação de um login e uma senha por criminosos virtuais, ainda como a
identificação dos criminosos virtuais pode ficar comprometida com alternância de MAC
Address.
1.1 SpoofMAC
O SpoofMAC é um mecanismo que pode ser copiado (download) no site GitHub
(https://github.com/feross/SpoofMAC), seu foco é o Sistema Operacional (SO) Mac OS X,
ainda que este possui suporte a instalação em SOs Linux e Windows (ABOUKHADIJEH,
2014). Apresenta-se na Figura 01 a execução deste mecanismo. No primeiro comando da
figura 1, é demonstrado a listagem das interfaces com seus respectivos MAC Address; o
segundo comando, modo de super usuário (root) se faz necessário para a alteração do
MAC Address; o terceiro comando randomiza-se a interface na qual se quer realizar a
mudança; e o quarto comando demonstra-se a mudança sendo realizada (aplicação do
novo MAC Address).
Figura 1 – Clonagem de MAC Address.
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1.2 Cain & Abel
O Cain & Abel é um mecanismo freeware, que pode ser baixado da Internet
gratuitamente, porém não se tem acesso ao seu código-fonte, onde seu download pode
ser feito diretamente do site do fabricante (http://www.oxid.it). Ainda, este mecanismo é
suportado apenas pelo SO Windows. E de acordo com Montoro (2014), este mecanismo
abrange perspectivas de segurança e de fraquezas de protocolos de comunicação,
autenticações e mecanismos de cache, sendo o principal objetivo deste mecanismo, a
recuperação de senhas.
O mecanismo apresenta a interface exposta na figura 2: uma barra de ferramentas
superior com as funções básicas que são: acionamento do sniffer (analisador de
protocolos), acionamento do modo de APR e adição de endereços. E ainda, apresenta-se
a barra de ferramentas inferior, que possui a divisibilidade dos dados obtidos nos testes
por tabelas em suas características. A tabela de hosts demonstra os dispositivos
eletrônicos conectadas em uma rede de computadores com seus respectivos MAC
Address; no modo de APR demostra-se os detalhes dos diferentes usos e a de
passwords, identifica os logins que foram descriptografados pelo sniffer.
Figura 2 – Interface do Cain & Abel
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2 METODOLOGIA
Utilizaram-se a pesquisa bibliográfica e experimental (CERVO; BREVIAN; SILVA,
2007). A pesquisa bibliográfica teve como alicerce trabalhos nas diversas áreas, como:
rede de computadores, segurança computacional e de criminosos virtuais. E na
experimentação, elaboraram-se dois ambientes controlados para execução de dois
experimentos. E como consequência, apresenta-se na seção 3 (Resultados e Discussão)
os dois experimentos, ou seja, a aplicação dos mecanismos SpoofMAC e Cain & Abel.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção explana-se e discute-se os resultados obtidos através dos testes de
conectividade com a Internet (primeiro e segundo experimento).
3.1 Primeiro experimento – SpoofMAC
Um determinado computador em uma rede de computadores pode controlar
através do MAC Address os outros computadores da mesma rede. Isto pode ser feito
mediante o uso de um software. Na figura 3 é exposto o controle realizado pelo software
Pfsense (https://www.pfsense.org/).
Figura 3 – Pfsense.

Assim, no primeiro experimento, obtiveram-se três constatações. Na primeira,
verificou-se a tentativa de computadores acessarem a Internet utilizando o SO Mac OS X
(nativo do mecanismo) utilizando duas redes de computadores que possuíam controle de
MAC Address. Contatou-se que o mecanismo SpoofMAC funcionou nos dois casos.
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Totalizando 44 tentativas. Na segunda constatação, realizaram-se os testes de
duplicidade, onde incluiu-se na rede de computadores, o computador que possuía o MAC
Address original e ainda cadastrado no serviço de fornecimento de IPs (Internet
Protocol’s) da rede de computadores. Constatou-se que das 32 tentativas de conexão, em
100% delas houve acesso a Internet. Ou seja, o servidor (equipamento responsável por
emitir IPs e fornecer acesso a Internet) permitiu dois MAC Address iguais na rede assim
como dois endereços IPs. Na terceira constatação foi realizado a busca pela
exemplificação da constatação anterior com o mecanismo Cain & Abel que identificou o
comportamento do MAC Address clonado na rede onde contatou-se a duplicidade deles
na rede quando se teve o uso do mecanismo com os dois computadores conectados
simultaneamente, chegou-se na conclusão de que a memória cache das redes em
questão armazenou o MAC Address e o fabricante da interface de rede atrelando esses
dados ao IP no primeiro acesso do computador na rede. Sendo assim ele distribuía IPs e
fornecia conexão quando havia uma requisição do MAC Address em questão.
3.2 Segundo experimento – Cain & Abel
No segundo experimento, foram criadas contas testes em sites que emitem
certificado de segurança digital, ao exemplo do Twitter (http://twitter.com), Outlook
(https://mail.live.com/) e Gmail (https://mail.google.com/), com o intuito de analisar o
comportamento do protocolo SSL e do tempo de espera para login a partir de
computadores e/ou dispositivos móveis.
A análise do comportamento em computadores foi feita através de experimentos de
conectividade com a Internet no uso de softwares navegadores de Internet mais utilizados
mundialmente de acordo com o site Shereaholic (https://blog.shareaholic.com/browsershare-report-10-2013/):

Internet

Google

Chrome

(https://www.google.com/intl/pt-

BR/chrome/browser/), Mozilla Firefox (http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/), Safari
(http://www.apple.com/br/safari/) e Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/ptbr/internet-explorer/download-ie). A fim de realizar testes de segurança mais coesos
manteve-se componentes de seguranças nativos dos sistemas operacionais como
e

firewalls

antivírus

ativos.

Logo

alguns

dos

SOs

(http://www.netmarketshare.com/operating-system-marketshare.aspx?qprid=10&qpcustomd=0) mais utilizando no mundo e que foram realizados os
testes

são:

Mac

OS

X

(http://www.apple.com/br/osx/),

Linux

Ubuntu
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(http://www.ubuntu.com/desktop) e Microsoft Windows (http://windows.microsoft.com/ptbr/windows/home).
Estabeleceu-se uma tabela a fim de apontar e controlar os resultados fornecidos
pelos softwares navegadores de Internet e serviços testados para a obtenção de gráficos
e discussão de resultados.
Ainda, verificou-se em quais casos havia a exibição da mensagem de certificado
SSL não confiável no software navegador. Desta forma, registrou-se na tabela todas as
tentativas de logins como resultantes: Não permitiu; Não logou-se; Erro de certificado /
Descriptografou; Erro de certificado / Não carregou.
Utilizou-se um cenário controlado com uma rede que provia-se de computadores
conectados na Internet. Um computador trabalhando em modo de servidor para
descriptografia dos certificados digitais com o mecanismo Cain & Abel instalado, e de
quatro computadores que utilizavam os sistemas operacionais Windows: 7 e 8, Linux
Ubuntu 14.04 e Mac OS X.
Dentre os serviços acessados pelos navegadores dos computadores testados,
demonstra-se total segurança na rede social Twitter que demonstrou um certificado de
segurança confiável, não permitindo a descriptografia pelo mecanismo em nenhum dos
testes realizados; o Gmail não permitiu 2 das 9 tentativas de acesso; o Outlook que não
apresentou um resultado nada satisfatório obteve 3 bloqueios apenas nas 9 tentativas.
Houve a eficácia dos softwares navegadores de Internet em relação aos serviços
testados em questão, de forma que o Mozilla Firefox demonstrou o melhor resultado,
permitindo apenas 1/9 dos logins em seus testes; o Google Chrome se demonstrou eficaz
contabilizando 2/9 das falhas, seguido pelo Safari com 1/3, e o Internet Explorer deixou
muito a desejar em segurança, tendo 4/6 das falhas.
Verificou-se que a velocidade da Internet pode ser um fator crucial e determinante
na descriptografia do protocolo, logo um SO pode agir de modo diferente perante a redes
diferentes. Ainda que uma rede com pouca largura de banda pode afetar a paciência do
usuário fechando ou abrindo a aplicação rapidamente ou simplesmente desistindo de
entrar no serviço. Os testes foram realizados em uma rede de computadores com Internet
de alta velocidade, contudo o sniffer deixou a rede extremamente lenta, de tal forma que
algumas aplicações terceiras não conseguiam funcionar perfeitamente.
Com base nos testes elencando a proporção dos bloqueios e brechas constatou-se
que o SO mais eficaz é o Mac OS X com 7/9 dos bloqueios, seguido pelo Windows 8 e o
Ubuntu 14.04 com 4/6 bloqueios cada. Logo o Windows 7 demonstrou um nível de
preocupação onde possuía 3/3 bloqueios.
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A partir da realização dos experimentos, definem-se formas de proteção para a
segurança na privacidade computacional:
1. Ter acesso ao e-mail secundário;
2. Certificar-se da atualização mais recente do navegador de Internet e SO;
3. Acessar Internet de locais seguros;
4. Usar somente aplicativos em vez de navegadores de Internet para acesso aos
serviços em dispositivos móveis.
Aconselha-se ainda decorrente dos experimentos, as formas mais eficientes de agir
após a quebra da privacidade computacional:
1. Renovar o usuário e a senha do login no serviço que se quebrou a privacidade;
2. No evento da senha ter sido renovada por outro usuário, efetuar a função de
recuperação por modo de esquecimento;
3. Pesquisar a respeito das políticas de privacidade do serviço em questão.
Resultante do processo de funcionamento do mecanismo Cain & Abel destacou-se
sua fácil instalação e utilização. Ainda destaca-se a fácil forma de acesso ao mecanismo
através dos serviços de downloads de aplicativos mais famosos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os experimentos, foi verificado que a perca de privacidade
computacional pode comprometer a segurança de um usuário conectado em uma rede de
computadores, possibilitando neste caso, domínio total as informações digitais para
possíveis criminosos virtuais. Assim, constatou-se que os mecanismos SpoofMAC e o
Cain & Abel são de fácil utilização, uma vez que a instalação destes mecanismos são de
fácil acesso até mesmo para o usuário que não possuí conhecimento específico na área
de T.I. (Tecnologia da Informação). E ainda, que a identificação de usuários que fazem
uso de qualquer um destes dois mecanismos fica dificultada, dando ares à uma
identificação forjada, podendo até incriminar outro usuário, e mesmo assim esse ato vem
tornando-se cada vez mais simplificado dia após dia, o que vem a tornar-se um agravante
para o cotidiano.
A alta quantidade de pontos de acesso a Internet, ou seja, rede de computadores
com acesso a Internet, como em clubes, escolas, supermercados, e restaurantes, vem a
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comprometer ainda mais a segurança computacional, uma vez que nunca se sabe quais
são os outros usuários também conectados naquele ponto de acesso, outro fator
agravante. Nos experimentos com o mecanismo Cain & Abel, alguns serviços de Internet
como o Twitter e o software navegador de Internet Mozilla Firefox demonstram-se
providos de segurança e preparados para essa nova ambientação que vem circundando a
sociedade atual, uma vez que se demonstraram seguros para o uso de atividades
cotidianas como: ler e enviar e-mails e relacionar-se em redes sociais.
Entretanto o software navegador Internet Explorer demonstrou uma grande
preocupação, uma vez que identificava o mecanismo Cain & Abel presente em uma rede
de computadores, porém não apresentava a mensagem de “certificado de segurança
desconhecido”, como os demais navegadores de Internet utilizados. Sugere-se que a
empresa Microsoft detentora dos softwares Internet Explorer e do Outlook, desenvolva
formas mais segura tanto para acesso a serviços que necessitem do uso dos protocolos
HTTPS como melhorar a segurança do seu próprio serviço de e-mail, sendo que nos
experimentos, este dois softwares apresentaram a grande maioria das falhas. Sugere-se
aos usuários que tomem cuidado ao utilizar uma rede de computadores, principalmente
se esta rede estiver conectada na Internet, e assim aplique alguma seletividade na hora
de escolher um serviço de Internet, independente de qual seja o seu fim. Ainda
recomenda-se que o usuário vítima que tenha sua privacidade computacional quebrada
atualize suas senhas e endereços de e-mail o mais rápido possível a fim de não ter
prejuízo. Ademais, propõem-se como trabalhos futuros, a implementação de mecanismos
que façam a identificação de usuários que estejam utilizando os mecanismos SpoofMAC
ou Cain & Abel.
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Resumo: Frente à globalização da economia, bem como outras questões relacionadas ao contexto atual,
como a rapidez das informações e inovações tecnológicas, as empresas estão explorando oportunidades
para ampliar mercados no contexto internacional. Frente a isso, o presente estudo tem por objetivo analisar
os desafios e oportunidades enfrentadas no mercado internacional por empresas exportadoras dos
principais polos econômicos da região Sul de Santa Catarina. Metodologicamente, realizou-se uma
pesquisa descritiva quanto aos fins e bibliográfica e de campo quanto aos meios de investigação, com
abordagem qualitativa. A amostra envolveu quatro empresas integrantes dos polos produtivos de cerâmica,
plástico, metal mecânico e vestuário. Os dados foram coletados por meio de um questionário, aplicado junto
ao departamento de exportação, envolvendo o contexto empresarial, ingresso, motivação, desafios e
oportunidades no mercado externo. Verificou-se que as empresas possuem um grau de internacionalização
caracterizado pelo menor envolvimento, efetuando exportações de forma direta e indireta, mesmo com
experiência de mais de 40 anos e marca sedimentada no exterior. Vantagem competitiva, lucros,
diversificação de mercados, incentivos governamentais e produto diferenciado foram elencados como
motivos para a inserção internacional. Entre os desafios destacaram-se os entraves logísticos, burocracia
junto à aduana, cultura, idioma e a concorrência. Novas parcerias e incremento das vendas junto ao
mercado externo são projetos programados pelas empresas para os próximos anos.
Palavras-Chave: Internacionalização. Desafio. Oportunidade.

1 INTRODUÇÃO
A internacionalização empresarial é um tema de destaque no mundo dos negócios.
Dentro dos aspectos mais preponderantes desse contexto, destacam-se os benefícios e
os desafios que as empresas enfrentam neste processo de inserção internacional em
ambientes multiculturais (CIGNACCO, 2009).
Nesse sentido, Scherer e Gomes (2010) elencaram alguns fatores que direcionam
e oportunizam a internacionalização das empresas, como: i) continuar crescendo em seu
setor, quando o mercado interno é muito pequeno; ii) aproveitar a capacidade de
produção instalada não utilizada; iii) diversificar o risco de operar em um mercado único;
iv) ganhar prestígio no mercado nacional; v) deslocar de uma crise no mercado interno; vi)
acessar um mercado maior (alto volume) e ser capaz de competir em uma indústria onde
outras empresas obtêm economias de escala mundial; e vii) ganhar competitividade para
lutar contra concorrentes mais eficientes.
A partir destas oportunidades, Moura e Honório (2012) destacam como vantagens
deste processo de internacionalização a economia de escala, vantagens competitivas,
racionalização otimizada da produção, melhor aproveitamento dos fatores de produção,
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marketing mediante o status de empresa exportadora, aperfeiçoamento de imagem,
acesso a um mercado mais amplo, estabilidade em vendas, reação à concorrência,
diversificação de riscos, experiências externas aplicáveis ao ambiente interno e acesso a
financiamento internacional (MOURA; HONÓRIO, 2012).
Por outro lado, para Garrido (2010), existem alguns obstáculos ou desafios a serem
enfrentados pela empresa internacionalizada. Entre esses, pode-se destacar a falta de
crédito adequado à exportação, falta de oportunidades de negócios no mercado externo,
difícil acesso a potenciais compradores no exterior, falta de contatos e conhecimento
sobre como proceder no mercado-alvo, obstáculos logísticos, altos custos de transporte,
barreiras culturais, restrições legais impostas pelos governos, barreiras tarifárias, não
tarifárias, técnicas e sanitárias.
Para minimizar os riscos e desafios neste processo de inserção internacional,
Pipkin (2005) afirma que a internacionalização das empresas ocorre por meio de um
processo gradual, em que o grau de compromisso cresce à medida que o seu
conhecimento do mercado externo e as variáveis inerentes ao processo aumentam,
conforme é apresentando no quadro 1.
Quadro 1 – Grau de internacionalização.

Menor envolvimento

Maior

envolvimento
Exportação
Joint
Estratégicas

Exportação

Licenciamento

Investimento
Ventures

Franchising

Indireta

Alianças

Direta

Direto

Fonte: Pipkin (2005, p. 71).

Este gradualismo vem de encontro com a Teoria de Uppsala, onde a empresa
insere-se em mercados com menor diferenciação psíquica. Brito e Oliva (2009, p.19)
afirmam que: “A grande novidade dessa Escola é o conceito de “distância psíquica” que
estaria relacionada com a ordem de escolha dos países aos quais é dirigida a exportação
ou onde inauguram subsidiárias”. O conceito de distância psíquica pode ser definido pelo
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fato de haver distinção entre as culturas dos diversos países a serem conquistados. E,
portanto, a internacionalização iniciaria em um primeiro momento naqueles países que
teriam a sua cultura mais próxima do país de origem da empresa (BRITO; OLIVA, 2009).
Neste contexto de oportunidades e desafios, estão inseridas as empresas
exportadoras da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), o qual
pertence à mesorregião Sul de Santa Catarina e é formada por 12 municípios, que juntos
somam uma área de 2.118,6 km², equivalente a 2,3% do total do território catarinense e
uma população de cerca de 410 mil habitantes (AMREC, 2014).
Dados do levantamento mais recente divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE) sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios
revelaram que as 12 cidades componentes da AMREC somaram R$ 9 bilhões no ano de
2011, tendo crescido 10,8% em relação ao ano anterior, 2010, quando era de R$ 8,1
bilhões. Este resultado no aumento do PIB da região foi atribuído ao resultado das
indústrias locais, que produziram R$ 500 milhões ou 14,7% a mais no ano em questão
(DESTAQUE SUL, 2014).
Em relação à balança comercial brasileira de 2013, a região Sul foi responsável por
3,46% das exportações catarinenses e 15,59% das importações (FIESC, 2014). No total,
encontram-se 108 organizações exportadoras e outras 107 que realizam importação. Com
exceção de dois municípios (Lauro Müller e Treviso), todos os demais possuem empresas
com atividades comerciais externas (BRASIL, 2014).
Entre os principais produtos exportados encontram-se carne de frango, grãos in
natura, cerâmica, materiais plásticos (descartáveis e flexíveis), produtos metal mecânicos,
tintas e outros produtos químicos, fritas cerâmicas, e vestuário (FIESC, 2014). Em relação
ao carvão, mesmo a região sendo polo econômico no setor, o produto não registra
movimento significativo na balança comercial em termos de exportação, tendo em vista
que o montante produzido é destinado apenas para abastecer a demanda interna,
particularmente as empresas de geração de energia, no qual o carvão e derivados são as
principais matérias-primas.
Desse modo, dos cinco setores em que a região detém o título de polo econômico
e produtivo, quatro se destacam nas vendas para o comércio exterior: cerâmico, plástico,
metal mecânico e vestuário. Os demais setores, apesar de serem expressivos (carne de
frango, grãos, tintas e vernizes, fritas cerâmicas) não constituem polos industriais,
possuindo várias empresas, mas que não formam agrupamentos ou clusters locais
(AMREC, 2014).
Contudo, são diversos os desafios no processo de internacionalização das
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empresas, que devem ser conhecidos para serem gerenciados, permitindo uma atuação
de forma mais sólida em mercados exigentes. Da mesma forma, também há as
oportunidades, que serão mais bem aproveitadas quando a empresa está preparada para
explorá-las. Portanto, o gerenciamento dos desafios e das oportunidades permite a
adoção de estratégias para a sobrevivência no mundo dos negócios internacionais,
independentemente do tamanho e do nível de competitividade que a organização já
possui no mercado externo.
Com este direcionamento, este estudo buscou analisar os desafios e oportunidades
enfrentadas no mercado internacional por empresas exportadoras dos principais polos
econômicos da região Sul de Santa Catarina.
2 METODOLOGIA
Para a realização do estudo, quanto aos fins de investigação, foi realizada uma
pesquisa descritiva. Este tipo de pesquisa consiste-se em um estudo detalhado de todas
as variáveis relacionadas ao problema, sem a interferência do pesquisador nos resultados
a serem obtidos, com o estabelecimento de relações entre tais variáveis (PINHEIRO,
2010). Neste sentido, o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, por
apresentar e descrever o processo de internacionalização das empresas exportadoras do
Sul de Santa Catarina, com destaque para os desafios e oportunidades junto ao mercado
internacional.
Do ponto de vista dos meios de investigação, o estudo pode ser enquadrado como
uma pesquisa bibliográfica, considerada como sendo a primeira etapa a todo estudo
científico (TEIXEIRA, 2005) e um estudo multicaso, pois conforme Gil (2002), nos estudos
de múltiplos casos são elencados diferentes contextos de uma mesma situação. Neste
sentido, considerou como amostra, quatro organizações integrantes dos polos produtivos
ou industriais locais: cerâmica, plástico, metal mecânico e vestuário, que já realizam
exportação. . A amostra “[...] é uma parcela convenientemente selecionada do universo
(população), ou seja, um subconjunto do universo” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 83).
Para a coleta dos dados, foi utilizado um questionário, que segundo Gil (2004, p.
48): ”[...] caracterizam-se pela interrogação direta dos elementos cujo comportamento se
deseja conhecer”. O questionário foi estruturado por meio de perguntas abertas, enviado
via correio eletrônico, aos responsáveis pelo departamento de exportação, após prévio
contato telefônico. A aplicação do questionário ocorreu entre os dias 10 a 15 de maio de
2014.
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Após a coleta dos dados primários, os mesmos foram tratados por meio da
abordagem qualitativa com análise de conteúdo.

As pesquisas analisadas pela

abordagem qualitativa fornecem a facilidade de descrição de forma mais apurada da
complexidade de uma situação ou problema (GIL, 2004).
3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Destacam-se a seguir o contexto empresarial, o ingresso no mercado internacional,
desafios e oportunidades das quatro empresas pertencentes aos setores de
revestimentos cerâmicos, plástico, metalomecânico e vestuário.
3.1 EMPRESA A
A empresa representante do setor de revestimentos cerâmicos foi fundada em
1966 e situa-se no município de Criciúma – SC. Atualmente, possui cerca de 3.000
colaboradores diretos, distribuídos em seis unidades industriais (a matriz localizada em
Criciúma, além de mais três unidades fabris em Santa Catarina, uma em Goiás e outra
em Minas Gerais).
O ingresso das operações no mercado internacional ocorreu em 1979,
comercializando pisos e revestimentos cerâmicos. Atualmente a empresa está presente
em mais de 50 países em cinco continentes. Possuindo um departamento de exportação
estruturado, a empresa não divulgou a média percentual das vendas externas em relação
ao faturamento total.
Em relação à motivação para a atuação no mercado internacional, destacam-se as
vantagens competitivas e maiores lucros. No que se refere às estratégias de marketing,
as formas mais utilizadas para desenvolver operações internacionais no atual contexto
são agentes exclusivos e distribuidores. Já a forma adotada para divulgação de seus
produtos no exterior, perpassa pela participação em feiras internacionais.
Entre os desafios relacionados à prática da atividade exportadora, foram apontadas
questões relacionadas à dificuldade de logística, transporte internacional, idioma, cultura,
além da burocracia junto aos órgãos intervenientes. Apesar destes desafios, a empresa
não teve a necessidade de realizar mudanças no produto para atender às exigências do
mercado externo. Além disso, nenhum país apresentou dificuldade para a entrada dos
seus produtos.
Conforme a experiência da organização no contexto internacional, o foco das
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organizações que buscam a internacionalização deve ser os mercados mais similares
culturalmente. Para a empresa, a forma pela qual se diferencia no exterior frente aos
concorrentes tanto nacionais como estrangeiros é a qualidade dos produtos, bem como a
marca, que já se encontra sedimentada. Em relação às oportunidades, a empresa
pretende dar continuidade e expandir ainda mais suas vendas nos cinco continentes.
3.2 EMPRESA B
A empresa representante do setor de materiais plásticos foi fundada em 1970 no
município de Criciúma – SC. Atualmente, possui cerca de 1.300 colaboradores diretos,
distribuídos em cinco unidades fabris (a matriz em Santa Catarina e quatro filiais no Rio
Grande do Sul e Minas Gerais), além de um escritório comercial sediado em São Paulo –
SP.
O ingresso das operações no mercado internacional ocorreu em 1975,
comercializando embalagens plásticas, direcionadas principalmente a América do Sul.
Com um departamento de exportação estruturado, o percentual das vendas externas em
relação ao faturamento total, não foi divulgado, sendo uma informação estratégica para a
empresa.
Em relação à motivação para o ingresso no mercado internacional, destacam-se os
incentivos governamentais à exportação e as oportunidades no mercado internacional. A
forma mais utilizada para desenvolver operações internacionais no atual contexto são as
vendas por meio de vendedor direto. Já a forma adotada para divulgação de seus
produtos no exterior refere-se na participação em feiras internacionais.
Dentre as principais dificuldades no que se refere à atividade exportadora, foram
apontadas questões relacionadas à dificuldade de logística e o transporte internacional.
Foram poucas as mudanças no produto necessárias para atender às exigências do
mercado externo, nesse caso, somente ajustes no empacotamento ou embalagens dos
produtos destinados à exportação.
A empresa acredita que a inserção internacional deve ocorrer em mercados nos
quais a competição é menos agressiva, destacando sempre a qualidade dos produtos,
como forma de diferenciação. A empresa também pretende incrementar as suas vendas
nos próximos anos, analisando principalmente a economia e as tendências do mercado
internacional.
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3.3 EMPRESA C
A empresa representante do setor metal mecânico foi fundada no ano de 1979 e
situa-se no município de Nova Veneza– SC. Atualmente, conta com cerca de 120
colaboradores diretos.
O ingresso das operações no mercado internacional ocorreu em 2002,
comercializando “Rolamentos SN”. No mercado externo, destacam-se os Estados Unidos
da América, União Europeia, MERCOSUL, México e países da América do Sul. A
empresa não possui um departamento de exportação estruturado, sendo que
aproximadamente 2% do faturamento é decorrente das vendas no mercado externo.
As oportunidades no mercado externo e a diversificação de riscos foram apontadas
como a motivação para o ingresso no mercado internacional. No que se refere às
estratégias de marketing, as formas mais utilizadas para desenvolver operações
internacionais no atual contexto são agentes no exterior e vendedores diretos. A
participação de freiras e internet são formas adotadas para divulgação de seus produtos
no exterior.
Dentre as dificuldades junto à prática exportadora, destaca-se principalmente a
concorrência e a burocracia junto à aduana brasileira. A empresa não teve a necessidade
de realizar mudanças no produto necessárias para atender às exigências do mercado
externo. Além disso, nenhum país apresentou dificuldade para a entrada dos seus
produtos.
A empresa destaca que os mercados próximos e menos agressivos em termos de
competição são importantes vias de inserção internacional. A forma pela qual o seu
produto diferencia-se no exterior frente aos concorrentes tanto nacionais como
estrangeiros, refere-se é a qualidade dos produtos e cumprimento dos prazos de entrega.
Em relação às oportunidades, a empresa destaca projetos futuros para o mercado
internacional, citando a formação de parcerias de representação/vendas para ampliar a
participação no cenário externo.
3.4 EMPRESA D
A empresa representante do setor de vestuário foi fundada em 1970 e situa-se no
município de Criciúma – SC. No ano de 2006, reposicionou a sua atuação ao lançar uma
marca voltada estritamente ao mercado de fashion feminino. Atualmente, conta com cerca
de 500 colaboradores diretos.
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O ingresso das operações no mercado internacional foi em 2011, comercializando
confecções femininas, acessórios, calçados, bolsas e bijuterias. Para atender os
mercados do Paraguai e dos Estados Unidos da América, a empresa possui um
departamento de exportação estruturado, contando com coordenador, analista e
assistente.
Em relação à motivação para o ingresso no mercado internacional, a empresa
menciona um produto singular exclusivo com plenas aceitação no mercado exterior,
oportunidades no mercado internacional, pedidos casuais de importadores, além da busca
pela diversificação de riscos e como forma de desenvolvimento da empresa como um
todo. O faturamento do mercado externo representa de 1 a 2% do faturamento total da
empresa.
No que se refere às estratégias de marketing, a forma mais utilizada para
desenvolver operações internacionais no atual contexto é apenas por meio de agente de
vendas. Já as formas adotadas para divulgação de seus produtos no exterior são os
escritórios de promoção comercial das embaixadas do país no exterior, as câmaras de
comércio bilaterais, além da internet e participação em feiras internacionais.
A falta de estrutura interna na empresa, a falta de marketing/divulgação da
empresa/produto no exterior, costumes, idioma, cultura e poucas opções de agentes no
exterior foram mencionadas como as principais dificuldades encontradas perante a prática
exportadoras. Porém, foram poucas as mudanças no produto necessárias para atender às
exigências do mercado externo, nesse caso, somente ajustes na etiqueta dos produtos.
Para obter sucesso na inserção internacional, a empresa destaca a análise de
mercados mais próximos, além de mercados com cultura similar ou, ainda, mercados com
apelo expressivo ao segmento de atuação, nesse caso, de moda. A forma pela qual o seu
produto diferencia-se no exterior frente aos concorrentes tanto nacionais como
estrangeiros é a compreensão do mercado, buscando atender aos seus desejos e
necessidade.
Em relação às oportunidades, projeta-se um portal de vendas on line, o qual será
divulgado nas câmaras de comércio dos países-alvo, além de participação de rodadas de
negócios no exterior, sobretudo no âmbito da América do Sul e a formação de parcerias
com distribuidores e representantes em países como Portugal, Japão, Estados Unidos,
Angola, Marrocos, Suíça, Alemanha, Peru, Equador, Chile e Uruguai.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste estudo foi analisar os desafios e oportunidades enfrentadas no
mercado internacional por empresas exportadoras dos principais polos econômicos da
região Sul de Santa Catarina. Para tanto, realizou uma pesquisa envolvendo quatro
empresas integrantes dos polos produtivos ou industriais da AMREC: cerâmica, plástico,
metal mecânico e vestuário.
Conforme Pipkin (2005), o nível em que a empresa encontra-se internacionalizada
pode ser verificado com base nas estratégias ou canais de comercialização, podendo ser
de menor ou maior envolvimento. Dessa forma, os resultados permitiram evidenciar que
as formas utilizadas para desenvolver operações internacionais nas empresas são
agentes de vendas, seja na figura de vendedor direto e agente no exterior, mencionados
por todas as organizações do estudo.
Com esta estrutura de comercialização e corroborando com Scherer e Gomes
(2010) e Moura e Honório (2012), as empresas conseguem aproveitar a sua capacidade
de produção instalada, estabilidade nas vendas, diversificação de mercado de atuação e
principalmente tornar-se mais competitiva perante aos concorrentes no mercado interno e
externo.
As empresas possuem um menor grau de envolvimento nas operações de
intercâmbio internacional, limitando-se a exportações diretas ou indiretas, vindo de
encontro com o comportamento inicial destacado na literatura de Pipkin (2005) e também
de acordo com a Teoria de Uppsala, onde a empresa insere-se em mercados com menor
diferenciação psíquica (BRITO; OLIVA, 2009).
Entretanto, as organizações possuem forte experiência junto ao mercado externo,
possuindo em média um histórico de mais de 40 anos e com marca sedimentada. A
decisão de relacionar-se com maior envolvimento com o mercado internacional via
licenciamento, franchising, aliança estratégica ou investimento direto é uma alternativa
que as mesmas podem deslumbrar para o futuro, em virtude da crescente globalização da
economia mundial.
Dentre os principais desafios apontados pelas empresas e também apresentados
por Garrido (2010), destacaram-se principalmente os gargalos logísticos para o
escoamento da produção destinada ao mercado externo, custos de transporte e
armazenagem, barreiras culturais (idioma) e burocracia junto à aduana. Apesar dos
desafios encontrados, as empresas prospectam para os próximos anos uma maior
participação no mercado internacional, por meio da formação de parcerias com
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distribuidores e representantes em diversos países.
Para que o contexto continue em futuras discussões, sugere-se que novos estudos
sejam realizados, comparando-se as Teorias Econômicas e Comportamentais da
Internacionalização

com

as

características

encontradas

nos

processos

de

internacionalização das empresas exportadoras do Sul de Santa Catarina.
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Resumo: O processo de internacionalização das empresas pode ser entendido como modos
comportamentais para as atividades no comércio internacional, onde as empresas enfrentam como maior
dificuldade, a falta de conhecimento e recursos no processo de internacionalização. Sendo assim, foram
destacados alguns modelos comportamentais, já estudados cientificamente, que se destacam devido às
características mais favoráveis para as pequenas e médias empresas. Algumas formas de
internacionalizações ocorrem por estágios sistemáticos, porém não se pode afirmar que todas as empresas
trilham os mesmos caminhos no processo de internacionalização. Neste contexto, este estudo procura
entender como as PMEs do Sul de Santa Catarina se internacionalizaram, correlacionando-se com as
teorias comportamentais de internacionalização. A metodologia utilizada é caracterizada por survey,
aplicada nas PMEs da região da AMREC. Os questionários foram enviados via e-mail com autorização das
empresas por meio de um contato via telefone anteriormente. As maiores dificuldades dos pesquisadores foi
convencer a relevância do estudo bem como convencer as empresas a disponibilizarem os dados para
tabulação e análises. Os resultados apontam que as empresas pesquisadas não seguem um modelo
específico para se inserirem no mercado externo, mas se aderem em vários aspectos ao que algumas
teorias apresentadas propõem se enquadrando nas mais diversas teorias aqui estudadas.
Palavras Chaves: Internacionalização. PMEs, Teoria Comportamental.

1 INTRODUÇÃO
A internacionalização é definida como um processo crescente e continuado, em
que a organização deixa de operar apenas no seu mercado doméstico para atuar também
em mercados internacionais. (GOULART; BRASIL; ARRUDA, 1996). Amatucci (2009)
ainda expõe que a internacionalização pode ser descrita como a busca de empresas a
novos mercados para sua própria sobrevivência, pois na medida em que os mercados
apresentam concorrências mais acirradas no ambiente doméstico, tanto as empresas
estrangeiras como as empresas nacionais, começam a buscar novos mercados ainda
inexplorados.
Soares (2004) frisa que a internacionalização da empresa pode ser caracterizada
tanto no processo de exportação quanto ao processo de importação. Sendo assim, o
projeto de exportação precisa ser consistente e envolver todos os integrantes que irão
participar do processo. Esse planejamento define a capacidade de produção, a parcela
produtiva que a empresa reservará para o comércio internacional, os serviços de pósvenda a definição das embalagens, etiquetas e a regulamentação pelos órgãos
intervenientes em relação às medidas sanitárias e fitossanitárias vigentes para o produto
e a seleção de profissionais capacitados. É relevante também o cuidado com o preço de
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exportação, qualidade e atendimento eficiente não esperando resultado em um curto
prazo (LOPEZ; GAMA, 2005).
Conforme

apresenta

Johanson

e

Wiedershein

(1975)

o

processo

de

internacionalização das empresas, pode ser entendido como modos comportamentais
para as atividades no mercado externo, e enfatizam que o elemento básico para o
desenvolvimento da empresa no processo de internacionalização, dá-se por meio do seu
desenvolvimento doméstico, e que a internacionalização é a consequência de uma série
de decisões incrementais. Os autores ainda destacam que a entrada das empresas no
mercado internacional, ocorre gradativamente.
É possível ainda afirmar, segundo Vasconcellos (2008) que o processo de
internacionalização é uma estratégia de crescimento para as empresas aderirem a novos
mercados, economia de escala, segurança, lucratividade. Já Silva (2001) expõe que, a
internacionalização das empresas ocorre, tendo em vista que nenhum país é
autossuficiente para produzir tudo o que consome, sendo necessário buscar alternativas
em outros mercados.
Os estudos de Dib e Carneiro (2006) e Souza (2012) apontam dois tipos de
critérios que as organizações utilizam para se internacionalizar. Um deles é baseado em
critérios econômicos, que tem relação com a maximização de retorno em termos
econômicos ao se inserir no exterior; o segundo critério é conhecido como
comportamental. Uma variável bastante latente é o comportamento da organização no
mercado doméstico, e como esta organização se posiciona perante a competitividade
internacional. Pois para uma empresa se inserir no mercado, depende de seu
comportamento e atitudes no processo de tomada de decisão e também as percepções
que os gestores têm do mundo globalizado e não estritamente do mercado doméstico.
É possível dizer que os critérios econômicos são favoráveis para analisar o
desenvolvimento da empresa após a sua inserção no mercado internacional, este fato
permite tirar conclusões a partir das decisões de investimento no exterior e a
maximização de retornos econômicos. Já as teorias comportamentais somente se
baseiam nas decisões que partem das percepções do próprio empresário sobre o
mercado. (SALVADOR, PORTO; PESSOA, 2008; PLATCHEK, 2011).
A teoria de Uppsala é apresentada a partir de estudos realizados na Universidade
de Uppsala, localizada na Suécia, objetivaram verificar, estudar e analisar os
comportamentos

das

empresas

internacionais

para

definir

um

modelo

de

internacionalização. Esse estudo se deu por meio de pesquisas realizadas na década de
1970 pelos estudiosos Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e Johanson e Vahlne (1977),
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que passaram a observar a teoria comportamental nas empresas que se inseriram no
comércio internacional.
Segundo Souza (2012), a abordagem da teoria comportamental se originou por
meio dos estágios de internacionalização, destacando um modelo que foi o pioneiro e o
mais citado, denominado modelo de Uppsala, desenvolvido na Universidade de Upssala.
Nessa teoria, Johanson (1975) destaca que as empresas se internacionalizam
progressivamente, aos poucos recorrente da falta de conhecimento em relação ao
mercado externo. As empresas antes de se situarem em um determinado país, seja para
vender produtos prontos ou mesmo produzir, contam com auxílio de agentes para
executar as suas exportações até obterem os conhecimentos para atuarem sozinhas.
Não se pode deixar de considerar, um dos maiores empecilhos que as PMEs
enfrentam para atuar no mercado externo é a falta de conhecimento, isto reflete no
aumento das operações internacionais e no tempo de comprometimento que a
organização gastará com o mercado exterior (SOUZA, 2012). Nos estudos, Salvador,
Porto e Pessoa (2008), apontam que essa falta de conhecimento, está relacionada ao
desconhecimento do idioma do país que a empresa deseja se inserir, a estrutura do
mercado já existente, as preferências dos clientes, legislações vigentes nos determinados
países, normas técnicas e as práticas de negócios locais. Tudo isso contribui para as
empresas buscarem países com características semelhantes as suas, mas também com
aspectos economicamente atrativos.
As PME´s segundo Souza (2012) têm sua produção em pequenas escalas, o que
também dificulta a inserção no mercado internacional, pois acabam elevando os custos na
produção, além de custos adicionais com marketing, logística, barreiras alfandegárias e
fitossanitárias, e também da pesquisa de campo que é necessário aplicar onde a empresa
deseja atuar. Por esses motivos, Pinheiro (2002) afirma que as PME´s se
internacionalizam aos poucos, sem ter um planejamento estratégico específico para atuar
no mercado estrangeiro. Segundo Johanson e Vahlne (1977), as empresas se comportam
de acordo com as mudanças de condições e do ambiente onde está inserida, e que as
empresas que tem esse comportamento, se internacionalizam através das próprias
experiências adquiridas em processos de negociação internacional.
O Modelo I (I-Model) surgiu a partir do modelo de internacionalização de Uppsala e
apresentou algumas diferenciações. O primeiro aspecto de diferenciação trata da
distinção do porte da empresa. Para Reid (1981), nas pequenas empresas o gestor tem
maior influência sobre os resultados, já que normalmente todas as decisões estão
centralizadas no gestor. Já nas grandes empresas, devido à maior quantidade de
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gestores, as funções e responsabilidades são distribuídas e a tomada de decisão gira em
torno desses diversos gestores.
Reid (1981), destacou em seus estudos três pontos a serem levantados; a)
influenciar na forma que o gestor tem sobre a inserção e permanência no mercado
internacional; b) identificar pressuposições entre as características dos gestores e suas
formas de tomadas de decisão; c) mostrar as dificuldades dessas características nas
políticas de exportação da empresa e o comportamento da mesma em relação à
exportação.
Já na Teoria Quadri-dimensional, a internacionalização foi apresentada por
Kutschker e Baurle (1997), o qual identificaram quatro aspectos a serem observados: i)
número e distância geográfico-cultural dos países, ii) valor adicionado pela operação, iii)
integração e iv) tempo. Tanto o modelo Uppsala, e o modelo Quadri-dimensional,
destacam os fatores da distância geográfico-cultural; onde quanto mais semelhantes
forem as características do ambiente internacional, maior facilidade para se inserir nestes
novos mercados.
Quanto ao valor adicionado pelas atividades Kutschker e Baurle (1997) destacam
que quanto mais importante o país onde a empresa está inserida for para as operações
da organização, mais importantes serão suas estratégias ali desenvolvidas. O modelo
então para Kutschker e Baurle (1997), possui limitações apesar de ser simplificado. O
processo de internacionalização é visto como dinâmico e que varia de unidade estratégica
(filiais, departamento), que pode ser controlada até um determinado ponto a extensão dos
negócios.
Na teoria de Redes de Relacionamentos (network), a Escola de Uppsala tem
apresentado uma nova proposta no processo de internacionalização que considera a rede
de relacionamento para a seleção de mercados internacionais e a inserção das
organizações no mercado estrangeiro. Uma forte atenção tem sido dada ao trabalho de
desenvolvimento do relacionamento, pois este é o resultado de um grande investimento
que representa um recurso intangível para a empresa em relação à facilidade e vantagens
que as mesmas obtêm por escolher esse método para se internacionalizar
(CHIAVEGATTI; TUROLLA, 2011).
Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo entender como as PMEs do Sul
de

Santa

Catarina

se

internacionalizaram,

correlacionando-se

com

as

teorias

comportamentais de internacionalização.
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2 METODOLOGIA
O presente estudo enquadra-se como uma pesquisa descritiva quanto aos fins de
investigação e uma pesquisa bibliográfica e de campo quanto aos meios de investigação.
Para a coleta dos dados, elaborou-se um questionário com perguntas abertas e
fechadas, a fim de obter respostas que respondem ao objetivo do estudo. A abordagem
caracteriza-se como quantitativa, por se tratar de um survey.
A população definida consiste nas pequenas e médias empresas exportadoras
estabelecidas na região da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC).
A base de dados para contabilizar a quantidade de empresas enquadradas como PMEs
foi adquirida por meio do banco de dados da Federação das Indústrias e Comércio de
Santa Catarina (FIESC) e da Associação Empresarial de Criciúma (ACIC).
Na base de dados da FIESC, foram identificadas 60 empresas cadastradas como
exportadoras. Dessas, 22 são pequenas e 38 médias empresas. Já no banco de dados da
ACIC, foram encontradas 14 empresas exportadoras, porém estas não estavam inseridas
no banco de dados da FIESC. O total de empresas exportadoras identificadas totalizaram
74, porém o instrumento de pesquisa foi enviado para 63, pois algumas empresas
contatadas por telefone inicialmente não aceitaram receber o questionário. Destas 63,
somente 17 empresas responderam ao questionário, o que se caracteriza como amostra
não probabilística por acessibilidade.
3 RESULTADOS
Para compreender o perfil socioeconômico das empresas que participaram desta
pesquisa, inicialmente apresentam-se os setores econômicos que as empresas fazem
parte.
A indústria metal mecânica foi a que apresentou o maior número de empresas
exportadoras, seguida pela indústria de material para construção civil, química e
petroquímica, extração de minérios, gás, petróleo, madeireira de móveis e, por último,
alimentícia. O tempo de atuação no mercado destas empresas varia de 10 a 67 anos no
mercado. Das 17 empresas pesquisadas, três estão no mercado de 10 a 19 anos, 13 de
20 a 39 anos e uma acima de 60 anos. Estes dados indicam que a maioria das empresas
está no mercado há mais de 20 anos, o que demonstra certa experiência no setor
econômico em que atuam e propensão para se inserir em outros mercados e neste caso,
optar pela exportação.
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Quanto ao número de colaboradores diretos que estas empresas possuem, foi
constatado que a maioria das PMEs respondentes tem até 200 funcionários diretos,
somente uma empresa tem até 700 funcionários. Os critérios utilizados para este trabalho
em relação à definição do porte destas empresas foram com base no Ministério do
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que considera as pequenas e
médias empresas não pela quantidade de funcionários e sim pelo faturamento.
Foi possível constatar, que nos anos de 1990 a 1997, as empresas ainda estavam
concentradas muito mais nas atividades do mercado doméstico. Já entre os anos de 1998
a 2001 houve uma crescente inserção no mercado externo, tudo em vista que das 17
empresas pesquisadas, 70% iniciaram suas atividades de exportação neste período.
Considerando que a grande maioria das empresas (70%) possui aproximadamente 15
anos de experiência no mercado externo, foi questionado se neste período houve
investimento em um departamento de exportação próprio ou se optavam por serviços
terceirizados.
Pode-se perceber que a maioria das empresas (13), já investiu em um
departamento de exportação interno. Isso significa que estas empresas já possuem uma
curva de experiência que lhes permitem contratar profissionais capacitados para atuarem
nesta área, que evitando terceirizar esses serviços, a empresa tem maior risco, porém
adquire experiências. Há um grupo, mesmo que em pequena proporção, que ainda optam
por utilizarem os serviços terceirizados, mais conhecidos como Trade Company ou
Comercial Exportadora.
Para compreender melhor como estas empresas se inseriram no mercado externo,
foram questionadas as formas de inserção utilizadas no exterior, onde observou-se que a
maioria das empresas pesquisadas optou por exportações diretas. Isto significa que estas
empresas estão conseguindo estreitar o relacionamento com o cliente, não utilizando um
intermediário para colocar os produtos no mercado externo. Na exportação direta a
empresa é quem tem total controle e gestão dos processos e trâmites necessários. Já na
indireta as operações são feitas por um terceiro e a empresa acaba não desenvolvendo
os conhecimentos necessários para todo o procedimento padrão e legal para a atividade
exportadora e por representante no exterior, que é o responsável pela distribuição do
produto/serviço no exterior.
Quando questionadas se esta inserção foi planejada ou se aconteceu de forma
casual, as respostas se dividiram. Das 17 empresas, oito ressaltaram que o ingresso no
mercado internacional aconteceu por acaso, mas nove empresas afirmaram que
realizaram um planejamento prévio.
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Sobre os mercados em que atuam no exterior, foi possível constatar que a região
que as PME´s mais exportam, em termos de faturamento e volume de exportação, é para
a América do Sul, e os menores potenciais de faturamento e volume estão localizados no
continente africano. Em relação ao faturamento mensal, apenas uma empresa não
respondeu essa pergunta. Foi possível identificar que quase a metade das empresas
pesquisadas possui um faturamento mensal superior a R$ 251,000.00 e as demais
empresas faturam entre R$10.000,00 até 100.000,00.
Quando questionada sobre o volume de exportação no ano de 2011, seis
empresas optaram por não responder este questionamento. Das 12 empresas que
responderam, oito empresas afirmaram que reservam até 10% da produção mensal para
a exportação e quatro reservam de 15 a 20% .
Para compreender o desempenho geral das empresas após iniciarem as
exportações, foram apresentados alguns atributos, cujas respostas consistiam em
assinalar em uma escala de Likert de sete pontos. Quanto mais próximo de 1 for a
resposta, significa que a empresa discorda do atributo e quanto mais próximo de 7,
significa que a empresa concorda com o atributo.
Diante das respostas foi possível perceber que há certo grau de concordância, por
parte das empresas, sobre o aumento do volume de vendas após iniciarem as
exportações. Esse resultado parece um tanto óbvio, porém conforme mencionado
anteriormente, 70% destas empresas possuem aproximadamente 15 anos de experiência
no mercado externo. Essa experiência indica que com o passar dos anos, o volume de
vendas aumentou. Com o aumento das vendas, aumentou a rentabilidade líquida e a
produtividade operacional. As empresas também concordam parcialmente quanto ao
fortalecimento da posição estratégica e no rápido crescimento das operações no exterior.
Houve certo grau de neutralidade, quando questionadas se após o início das
exportações, as empresas alcançaram plenamente suas expectativas em relação aos
investimentos no mercado externo. Nesta linha de raciocínio, foi apresentado às
empresas outros atributos que permitiram as mesmas apresentarem o grau de
concordância sobre o desempenho das exportações no momento atual. Verificou-se que
as empresas apresentaram certo grau de concordância nos atributos relacionados à
acumulação de conhecimento e desenvolvimento de competências empresariais, na
satisfação do desempenho das exportações, no fortalecimento da imagem da marca da
empresa e no aumento da lucratividade.
As empresas também concordam, com certo grau de parcialidade, quando o
assunto é relacionado à posição competitiva e a competitividade global da empresa em
863

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

geral. No entanto, as empresas se apresentaram neutras quando foram questionadas
sobre o fortalecimento da posição estratégica, na valorização do mercado e melhoria no
desempenho econômico e financeiro da empresa, na melhora da capacidade de
desenvolvimento de novos produtos, na estabilidade dos resultados econômicos e
financeiros, no alcance do rápido crescimento, nos ganhos de economia de escala, na
diversificação geográfica e menor dependência do mercado doméstico e na garantia de
maiores lucros das atividades no mercado externo em relação aos lucros do mercado
interno.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o objetivo de entender como as PMEs do Sul de Santa Catarina se
internacionalizaram

e

correlacionando-se

com

as

teorias

comportamentais

de

internacionalização, verificou-se que quanto ao perfil das empresas pesquisadas pode-se
perceber que a maioria delas iniciou as suas atividades de exportação entre os anos de
1998 e 2001, e que a maioria possui um departamento de exportação dentro da empresa
evitando terceirizar esse serviço.
Sendo assim, em conformidade com o estudo, quando as empresas resolvem
terceirizar esse tipo de serviço, automaticamente retardam seu aprendizado e sua prática,
ao contrário das empresas que optam por exportarem diretamente, uma vez que essas
aprendem com os erros, possibilitando constantemente aperfeiçoamentos atrelados aos
processos, não ficando sempre dependentes de terceiros para a execução dos
procedimentos e processos legais para o ato de enviar sua mercadoria/serviço ao
exterior.
Foi possível verificar também pela pesquisa, que a metade das empresas atingiu o
mercado internacional de forma casual e a outra metade preferiu se inserir elaborando um
planejamento estratégico. Porém estas empresas não seguem um único modelo de
internacionalização. As empresas combinam modelos de inserção como por exemplo o
modelo de internacionalização de Johanson (1975), Reid (1981), Kutschker e Baurle
(1997), e até o modelo de network, destacado por Chiavegatti; Turolla, (2011) que
priorizam o relacionamento no mercado interno sobre o externo. Com a inserção no
mercado externo, as PMEs exportadoras se veem obrigadas a entrar em um patamar ou
parâmetro mais elevado em relação ao seu produto ou sua marca de modo geral,
possibilitando maior lucratividade e rentabilidade, bem como suas vendas tendem
aumentar conforme dados da pesquisa. Sobre o desempenho exportador, conclui-se que
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a através dos resultados que a exportação melhora satisfatoriamente, e proporciona
acúmulo de conhecimento e desenvolvimento de competências nas empresas
pesquisadas.
Contudo pode-se perceber que a inserção das PMEs exportadoras do Sul de Santa
Catarina

no

mercado

externo

acontece

muitas

vezes

casualmente

e

assim

consequentemente, vão se adequando às exigências dos mercados gradativamente. Isso
pode ser relacionado com a experiência que o gestor da empresa tem com processos de
exportação e internacionalização.
Este resultado corrobora com a teoria de Uppsala uma vez que se caracteriza pelo
processo gradativo bem como com a ideia de Reid (1981), o qual destaca que o modelo
de internacionalização das empresas está relacionado ao porte da empresa, com as
características dos gestores na tomada de decisão e com a experiência que estes
profissionais adquirem ao longo do tempo e com o tamanho e as burocracias nas
tomadas de decisão das mesmas.
Este trabalho apresenta certa limitação quanto ao número de empresas que
aceitaram participar da pesquisa, considerando que no sul catarinense existem mais de
150 empresas com atividades com o mercado externo, sendo apenas exportadoras ou
internacionalizadas.
Recomenta-se reaplicar o estudo no prazo de dois anos, para possibilitar uma
comparação com os resultados, permitindo aos pesquisadores uma visão mais definida
do (s) modelo (s) de internacionalização trilhado pelas empresas do sul catarinense.
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Resumo: O objetivo deste estudo foi realizar um diagnóstico dos produtos comercializados nas feiras do
município de Itaqui - RS examinando as características do canal de comercialização adotado e o grau de
formalização dos produtores frente aos órgãos de controle. O estudo justifica-se pelo fato que as políticas
públicas existentes no município podem ser melhoradas desde que se conheça em profundidade a
realidade, podendo servir como subsídio para ações que atendam as necessidades de produção, transporte
e comercialização dos produtos. A opção metodológica para este trabalho foi o Estudo de Caso. Através de
uma pesquisa exploratória foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a 14 feirantes, assim como com o
técnico da Emater-ASCAR local. As análises e interpretação dos resultados foram realizadas de forma
qualitativa, mas utilizando-se representação percentual. Verificou-se que entre os produtos agrícolas as
folhosas se destacaram. Os tubérculos também possuem uma grande expressão na feira e as frutas são
basicamente laranja e bergamota. Cerca de 50% dos feirantes comercializam ovos e 28,5% comercializam
leite. Os produtos não agrícolas mais comercializados são os doces (doces em calda, rapaduras e
cocadas), os panificados, queijos e mel. Nenhum dos produtores está de acordo com a legislação vigente.
Palavras-chave: Informalidade. Agricultores familiares. Feiras de produtores.

1 INTRODUÇÃO
Durante a maior parte da história brasileira, a agricultura familiar foi um segmento
esquecido pelo poder público. A modernização da agricultura se deu em detrimento deste
segmento, uma vez que as políticas públicas privilegiaram os produtores mais
capitalizados: a esfera produtiva de commodities, voltadas ao mercado internacional, com
fins de correção dos desequilíbrios dos pagamentos externos do país (MATTEI, 2001;
DELGADO, 2005).
Após o silêncio imposto pelo regime militar às lutas camponesas, na década de
1990, é iniciado o processo de mudança desta situação, marcado por fortes
reivindicações dos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras do campo para a
implementação de políticas públicas específicas para o setor (SCHNEIDER, 2003).
Decorrente disso, em 1996 foi implantado o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF). Três anos depois, em 1999, criou-se o Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), órgão da administração Pública Federal direta, que tem
como competências legais a política de reforma agrária, as ações estatais de fomento à
assistência técnica e extensão rural e a promoção do desenvolvimento sustentável do
segmento econômico-social constituído pelos agricultores e agricultoras familiares
(SIORG, 2008).
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No Brasil a agricultura familiar é regulamentada pela Lei Federal número 11.326,
de 24 de julho de 2006. Nessa Lei é considerado agricultor familiar o produtor que possuir
uma área de até quatro módulos fiscais, utilizar mão de obra predominantemente familiar,
ter sua renda originada do próprio estabelecimento e dirigir seu estabelecimento com sua
família (IBGE, 2006).
Na produção de alimentos a Agricultura Familiar é responsável por maioria dos
produtos consumidos pela população do país, oferecendo os principais itens da cesta
básica nacional, respondendo por exemplo, pela produção interna de 87% da mandioca,
70% do feijão, 46% do milho, 59 % dos suínos e 50% das aves (IBGE, 2009). No caso do
leite, seu principal produto, 58% vem dos estabelecimentos da agricultura familiar (IBGE,
2009). O Censo Agropecuário de 2006 identificou no Brasil 4.367.902 estabelecimentos
da agricultura familiar, o que representa 84,4 % do total de estabelecimentos. Apesar de
ocupar apenas 24,3% da área total de estabelecimentos, a agricultura familiar é
responsável por 38% do valor bruto total da produção agropecuária. 74,4 % da mão de
obra rural estão empregadas neste segmento (IBGE, 2009). No estado do Rio Grande do
Sul o mesmo censo identificou 378,5 mil estabelecimentos familiares, que representa
85,7% do número total de estabelecimentos e ocupou 30,5% da área agrícola estadual
(IBGE, 2009).
Considerando a não existência de dados empíricos focados na região fronteira
oeste, que possibilitem a análise desse segmento, suas implicações na dinâmica
econômica e social, surge a necessidade de um estudo que demonstre como se encontra
a situação da agricultura familiar no município de Itaqui RS. Para tanto, utilizou-se como
recorte as feiras municipais, buscando verificar quais dos agricultores feirantes são
familiares, quais culturas e/ou produtos são mais explorados por eles e a existência ou
não de formalização.
Deste modo, o presente estudo tem como objetivo realizar um diagnóstico dos
produtos comercializados nas feiras do município de Itaqui - RS examinando as
características do canal de comercialização adotado. Três objetivos específicos orientam
a elaboração desse estudo, quais sejam: verificar o grau de formalização dos produtores,
identificar quais são os produtos agrícolas e não agrícolas comercializados na Feira,
analisar o perfil dos produtores feirantes.
A relevância empírica do presente estudo deve-se ao fato que as políticas públicas
existentes no município podem ser melhoradas desde que se conheça em profundidade a
realidade, podendo servir como subsídio para ações que atendam as necessidades de
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produção, transporte e comercialização dos produtos, buscando assim, estratégias para
fortalecer a atividade, minimizando os entraves encontrados.
2 MATERIAL E MÉTODOS
A opção metodológica para esse trabalho é o Estudo de Caso. Conforme Fonseca
(2002) o Estudo de Caso visa conhecer em profundidade como e porque de uma
determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir
o que há de mais essencial e característico. Yin (1994), afirma que os estudos de caso
podem ser exploratórios, descritivos ou explanatórios, onde estudos exploratórios seriam
aqueles

destinados a

aumentar a familiaridade com fenômenos relativamente

desconhecidos, obter informações prévias para posteriores investigações. Já os estudos
descritivos visam descrever um fenômeno enquanto que os estudos explanatórios
buscam propor explicações para o fenômeno e indicar como estas explicações podem ser
aplicadas em outras situações (YIN, 1994). Deste modo, considera-se que esta pesquisa
tem um caráter exploratório, já que procura conhecer melhor uma realidade ainda
inexplorada.
A técnica de coleta de dados utilizada foi à entrevista. Esta é pertinente já que pode
ser considerada como uma técnica para coletar dados não documentados, sobre um
determinado tema, assim como uma técnica de interação social, uma forma de diálogo
assimétrico em que uma das partes busca obter dados e a outra se apresenta como fonte
de informações (GERHARDT ;SILVEIRA, 2008).
Para realização das entrevistas, primeiramente foi realizado um contato inicial por
parte dos autores, com a população investigada, objetivando um bom desenvolvimento da
entrevista, informando os entrevistados sobre o desenvolvimento do estudo. As
entrevistas utilizaram um roteiro semi-estruturado, para analisar as respostas de forma
padronizada, sendo gravadas e posteriormente transcritas. No primeiro questionário foram
entrevistados os produtores, sendo feitas perguntas abertas e em linguagem de fácil
entendimento pelos mesmos.
No presente estudo, a amostra é bastante significativa (composta por quatorze
feirantes) que representam 80% dos feirantes do município. Todos foram entrevistados
nos locais das feiras, sendo seis feirantes entrevistados na Praça Marechal Deodoro, seis
na rua Dom Pedro II, próximo ao Parcão da cidade, um na Praça das Cafifas e um na Vila
Nova.
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No segundo questionário foi realizado com o técnico da Emater/ASCAR numa
conversa informal no escritório da local da agência. Neste, objetivava-se obter uma
perspectiva institucional sobre a situação da agricultura familiar no município e as
estratégias de comercialização adotadas. Da mesma forma, os principais entraves
apontados pelos técnicos para o desenvolvimento desse segmento na região.
Nas entrevistas com os produtores, investigou-se o nome, número de membros da
família, a existência ou não de mão de obra contratada, local e tamanho da propriedade,
como surgiu o interesse em participar da feira, há quanto tempo participa, se comercializa
seus produtos apenas na feira, quais os produtos agrícolas vende na feira e quais os não
agrícolas, qual o produto comercializado é o mais importante em termos de renda e em
que época, qual dos produtos comercializados é menos procurado pelos consumidores,
se a feira é a única forma de renda da família, também investigou-se a existência ou não
de registros ou selos dos produtores, bem como se existe regras ou exigências para
participar da feira. A análise e interpretação dos dados foram realizadas por meio
percentual, onde após realizar todas as entrevistas os produtores foram divididos em
familiares ou não, quanto ao número de membros da família, tempo que participa da feira,
se existe outra forma de renda da família, enquadrados na legislação ou informais.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira feira no município de Itaqui teve início no ano de 1980, contando com 78
feirantes que comercializam seus produtos apenas na Praça Marechal Deodoro e no
Parcão da cidade. Segundo relato do técnico da Emater a feira começou através de uma
parceria entre produtores, Emater, Secretaria da Agricultura, os quais sentiram a
necessidade de comercializar os produtos produzidos nas pequenas propriedades do
município e aumentar a renda dos agricultores familiares. Atualmente as feiras no
município acontecem todas as quintas-feiras e sábados, tendo como local a Praça
Marechal Deodoro, a rua Dom Pedro II, próximo ao Parcão da cidade, a Praça das
Cafifas e a Vila Nova, e contam com um número bem mais reduzido de produtores
(apenas dezessete). Conforme relato do representante da Emater local, os produtores
têm como transporte um ônibus, o qual é cedido e subsidiado pela prefeitura, e cada
feirante paga a quantia de R$ 2,00 mensais para custear as despesas e manutenção do
ônibus, nos dias de feira os mesmos pagam passagem que varia conforme o local onde
mora, sendo que o número máximo de feirantes por vez é oito, devido a distribuição dos
mesmos nos pontos de vendas.
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Quanto ao perfil dos feirantes, verificou-se que 42,8% dos feirantes estão
enquadrados como agricultores familiares, pois estes estão de acordo com a legislação
que regulamenta o que é agricultor familiar (Lei Federal número 11.326, de 24 de julho de
2006). Constatou-se que 100% destes utilizam mão-de-obra familiar e todos possuem a
propriedade até quatro módulos fiscais (em Itaqui um módulo fiscal é de 18 hectares). A
maior propriedade encontrada nesse estudo possui uma área de 70 hectares, sendo que
57,1% dos feirantes possuem até 10 hectares, 21,4% de 10 até 20 hectares e 21,4% mais
de 20 hectares.
O não enquadramento como agricultores familiares (em 57,2% dos casos) se deu
devido a renda que não é somente oriunda do estabelecimento rural, sendo que 35,8%
dos feirantes são aposentados, funcionários públicos 14,3% e 7,1% possuem comércio.
Dentre os produtores pesquisados, cerca de 20% comercializa seus produtos em outros
canais para além da feira, como por exemplo, pequenos mercados locais. Também foi
pesquisado o número de membros da família que trabalham na propriedade. Como
resultado obteve-se que 7,1% dos feirantes possuem até 2 membros, 50% até 3
membros, 21,4% até 4 membros e 21,4% até 5 membros.
O tempo médio de feira variou de 1 ano até 23 anos, sendo que 7,1% tem até 5
anos de feira, 7,1% de 5 a 10 anos, 21,4% de 10 a 15 anos e 64,2% mais de 15 anos.
Constatou-se que muitos dos feirantes passaram para o local de comercialização para
seus filhos, devido especialmente o avanço da idade e/ou problemas de saúde.
Quanto às dificuldades encontradas, a maior parte dos relatos afirma que área para
produzir existe, mas o maior problema está relacionado com os dias que ficam sem ir à
feira, pois os feirantes só vão à feira de 21 em 21 dias, o que ocasiona muita perda devido
a perecibilidade dos produtos. Verificou-se a existência de regras ou exigências para
participar da feira. Nesse quesito, todos os feirantes responderam que basta apenas ser
cadastrado na secretaria da agricultura, participar das reuniões mensais e pagar o valor
para utilizar o ônibus.
Quanto à existência de algum selo ou registro, apenas uma feirante mencionou que
existe um selo que pode ser usado em todos os produtos comercializados na feira que
tem por nome Ita Terra, os outros feirantes estudados não fazem uso deste selo, sendo
este cedido pela secretaria da agricultura. Todavia, destaca-se que tem apenas um
caráter de identificação, pois não existe nenhuma fiscalização para que o mesmo seja
utilizado.
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3.1 Produtos agrícolas e não agrícolas comercializados na feira
Verificou-se que entre os produtos agrícolas as folhosas se destacam, com maior
expressão na comercialização está a alface, já que 64,2% dos feirantes comercializam,
seguida de outras folhosas tais como: tempero verde, couve, repolho e rúcula.

Os

tubérculos também possuem uma grande expressão na feira, como por exemplo, a
mandioca (50% dos feirantes comercializam), produto esse que também é entregue por
alguns feirantes nos mercados do município, mas, somente em época de safra, ainda
entre os tubérculos estão a batata doce, beterraba, cenoura e rabanete.
As frutas são basicamente laranja e bergamota, sendo que apenas 35% dos
feirantes comercializam. Segundo eles, a fruta é de difícil transporte, pois com a distância
danifica muito o produto, chegando à feira com um aspecto não desejado pelo
consumidor.
Também entre os produtos agrícolas, encontraram-se produtos de origem animal,
os quais se salienta que é proibida a venda por parte dos feirantes por falta de
formalidade junto aos órgãos de fiscalização. Todavia, 50% dos feirantes comercializam
ovos e 28,5% comercializam leite. Verificou-se que um feirante não comercializa produtos
de origem vegetal, segundo ele a idade avançada e os problemas de saúde não permitem
que o mesmo desenvolva trabalhos na agricultura, sendo assim, os produtos por ele
comercializados são panificados, doces, leite e mel.
Constatou-se que entre os produtos não agrícolas os doces são os mais
comercializados pelos feirantes, sendo uma alternativa de renda para 85,7% dos
feirantes. Entre estes, os doces em calda, rapaduras e cocadas. Outro produto com
grande expressão na feira são os panificados (57,1% dos feirantes comercializam) tais
como, pães, bolos e bolachinhas.
3.2 Grau de formalização
No município de Itaqui, o serviço de inspeção é bem recente e pouco atuante,
inclusive segundo relato do técnico da Emater e dos feirantes essa inspeção não existe
nas feiras, apenas os feirantes foram comunicados da proibição da venda dos produtos
de origem animal, mas nunca foi realizada a fiscalização para verificar se esses produtos
são ou não comercializados. Existe a Lei Municipal número 3.738, de 14 de abril de 2011,
que instituiu o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal no Município
de Itaqui, sendo que essa fiscalização engloba: os animais destinados ao abate,
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subprodutos e matérias-primas; leite e seus derivados; ovo e seus derivados; mel, a cera
de abelha e seus derivados. Segundo relatos dos feirantes para essa pesquisa, a
inspeção atua mais nos abatedouros devido a falta de funcionários para tal função, o que
resulta na total informalidade dos produtores comercializados pelos feirantes.
3.3 Ambiente institucional e organizacional da feira
Através da entrevista com o técnico da Emater obteve-se que a feira é um canal de
comercialização muito importante para os agricultores familiares do município, sendo para
a maioria dos casos o único canal de comercialização. O técnico afirma que mesmo com
algumas dificuldades (como o acesso ao crédito) os feirantes têm assistência técnica
gratuita e prestação de serviço de maquinários pela prefeitura.
Destaca que os feirantes devem cumprir algumas exigências para permanecer na
feira, tais como: participar das reuniões mensais realizadas pela Emater, pagar o valor
estipulado para utilizar o ônibus, manter o local da feira limpo e organizado. Como
dificuldade, o técnico relata que existe muita desunião por parte dos feirantes o que torna
difícil conseguir mais oportunidades para os mesmos. Na entrevista foi questionado sobre
a existência de controle de custo, vendas e lucros. O técnico destaca que a Emater já
tentou por diversas vezes fazer um acompanhamento, mas o mesmo não é muito
eficiente, já que os produtores não colaboram. Quanto a formalidade dos produtos
comercializados nas feiras, o técnico relata que são todos informais. Por fim, destaca que
atualmente não existem outros canais estruturados de comercialização sendo as feiras de
extrema importância para os agricultores familiares do município.
As dificuldades enfrentadas pelos agricultores verificadas nesta pesquisa tais
como, falta de acesso ao crédito, informalidade e escassez de canais de comercialização
remetem as questões históricas citadas através dos autores no início deste trabalho
(MATTEI, 2001; DELGADO, 2005; SCHNEIDER, 2003). Portanto, verifica-se que ainda
existem problemas significativos relacionados à comercialização e, caso não sejam
resolvidos podem levar à exclusão de agricultores familiares dos ciclos produtivos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o estudo realizado, percebe-se que as feiras no município de
Itaqui-RS, vem superando as dificuldades encontradas, como falta de transporte
adequado, espaço físico precário ,falta de políticas públicas para o setor. Sendo que a
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mesma precisa ser vista com mais zelo pelo poder público, para que ocorram melhorias
que mantenham os feirantes ativos, pois observou-se com esse estudo a dificuldade de
sucessão dos feirantes, onde seus filhos são obrigados a buscar outras fontes de renda,
pois o perfil da maior parte dos feirantes são pessoas com a idade bastante avançada e
sem perspectiva de sucessão.
Em relação ao ambiente da feira, há a necessidade de melhorias físicas para que
os feirantes possam expor melhor seus produtos e com mais higiene, quanto aos
feirantes, estes necessitam de capacitação para produzir, transportar e comercializar seus
produtos, observou-se produtos mal armazenados e outros danificados por falta de
cuidados e embalagens adequadas, pois foi possível observar produtos em caixas de
madeiras sem cuidados algum para transportar, o qual danifica muito devido a longa
distância de transporte. Também verificou-se produtos com aparência ruim o que não
atraí os consumidores, onde muitas vezes esse produto não é comercializado e retorna
com o produtor para propriedade para um descarte, sendo assim o produtor perde tempo
e dinheiro.
Cabe ressaltar ainda que é de extrema dificuldade obter informações com os
feirantes, pois os mesmos omitem muitas informações, ou relatam informações falsas,
neste estudo foi necessário muito diálogo para conseguir obter as informações
necessárias. Embora tenha sido uma pesquisa pioneira no município, sugere-se a outros
pesquisadores dar continuidade ao estudo, visando buscar estratégias que garantam a
sustentabilidade desse importante canal de comercialização no município.
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Resumo: Com o atual crescimento da economia mundial, onde as empresas não competem somente com
o mercado interno, mas também com comércio internacional, a troca de mercadorias entre países está cada
vez mais comum. Cabe à empresa identificar qual o negócio mais vantajoso e procurar maneiras de se
beneficiar. Devido a essa crescente evolução no mercado internacional, onde muitas vezes as empresas
brasileiras encontram no mercado externo uma nova alternativa de maximizarem seus lucros, a economia
brasileira vem sendo palco de um grande aumento nas operações de importação. Outro fator que contribui
para esse aumento são as políticas públicas para essas operações. Desta forma, o presente estudo tem
como objetivo identificar e apresentar as características e beneficiários dos principais incentivos integrantes
da política brasileira de importação. Quanto aos fins de investigação à pesquisa enquadrou-se como
descritiva e quanto aos meios classificou-se como bibliográfica e documental. Os dados foram coletados em
publicações do MDIC, SECEX, Banco do Brasil, BNDES, entre outros órgãos, utilizando uma abordagem
qualitativa para a análise dos dados. Com isso, percebe-se que há muitas opções fornecidas para as
empresas que desejam importar, sejam eles como isenção, suspensão e redução de tributos ou como
auxilio de capital na forma de financiamentos.
Palavras-Chave: Importação. Política Pública. Incentivo.

1 INTRODUÇÃO
Para Bizelli e Barbosa (2002) a política de comércio exterior brasileira está
basicamente voltada ao desenvolvimento econômico, tendo como prioridade a elevação
das receitas provenientes da exportação em níveis compatíveis com as exigências do
progresso do país, ou seja, aqueles necessários ao atendimento da crescente procura de
matérias primas, produtos semielaborados, máquinas e equipamentos que não podem
faltar para a expansão e à renovação do parque industrial.
Na década de 1980 houve várias mudanças no país, onde somente nesse período
o Brasil teve quatro moedas diferentes e passou por sete planos de estabilização
monetária, 53 mudanças nas regras de preços, 17 alterações nas regras de câmbio, 13
políticas salariais, 20 planos para lidar com o problema da dívida externa e 18 projetos
para corte de despesas do governo (SERRA, 1990).
Em 1990 assumiu a presidência o governo Collor, que aprofundou mudanças no
regime de importações que haviam sido iniciadas em 1988. Nessas mudanças estavam
inclusas a eliminação das restrições não tarifárias, a manutenção da redução gradual das
alíquotas de importação e a abolição da maior parte dos regimes de importação. Sob esse
governo foram tomadas várias medidas para ampliar o grau de inserção da economia
brasileira na economia mundial por meio de uma grande mudança da política de
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importação (AZEVEDO; PORTUGAL, 1998). Após o impeachment do presidente
Fernando Collor, foi levado Itamar Franco a presidência (SILVA, 2006).
O governo Itamar se aprofundou no processo de integração e formação do
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e implantou o plano de estabilização econômica –
Plano Real. Já no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso mantiveram-se as
mesmas diretrizes básicas de consolidação do novo padrão de expansão do sistema
industrial brasileiro, resguardada a defesa contra as práticas desleais de comércio
(dumping, subsídios), práticas estas vedadas pela Organização Mundial do Comércio
(OMC), assim como a consolidação do MERCOSUL e a ampliação das negociações e
alianças com países e blocos econômicos (BIZELLI; BARBOSA, 2002).
O comportamento sem controle da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB), a crise política enfrentada pelo governo em 2005 e a melhora do saldo da balança
comercial e das transações correntes foram umas das principais características dos três
primeiros anos do governo Lula (MARQUES; NAKATANI, sem data).
No segundo mandato do governo Lula a crise internacional acabou derrubando as
exportações brasileiras, além disso, devem-se considerar também as consequências da
valorização do real, não apenas sobre as exportações, mas também sobre as
importações que vem crescendo cada vez mais. Após 20 anos de pouca evolução, o
esforço dos dois mandatos do governo Lula para criar uma política industrial, contribuiu
para que o Brasil recuperasse a esperança pelo desenvolvimento (CANO; SILVA, 2010).
Ao assumir a presidência, Dilma Rousseff encontrou um cenário nada otimista,
repleto de acusações referente à manipulação das taxas de câmbio e condução
desacautelada de políticas monetárias. O crescimento das importações, que registraram
taxa de variação de 42,2% em 2010 e a perda de participação no total de produtos
manufaturados exportados tem imposto grande pressão no setor industrial. (VEIGA;
RIOS, 2011).
Veiga, Rios e Naidin (2013) apontam que desde o inicio de seu mandato, o governo
Dilma tinha como foco a preocupação com financiamentos á exportação como forma de
compensação aos setores que competem com importações no mercado doméstico,
porém, em 2011 os pedidos por proteção aumentavam e junto com eles as importações.
Os autores ainda apontam que a primeira medida do governo foi o lançamento do Plano
Brasil Maior (PBM) que tinha como objetivo reforçar os mecanismos de defesa comercial.
Uma política de incentivos, pode se constituir a partir de dezenas, ou mesmo
centenas, de políticas públicas direcionadas a setores econômicos, regiões geográficas e
outras inúmeras finalidades sociais, delineadas por disposições legislativas de todos os
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entes políticos dos três níveis da federação brasileira (MACIEL, 2010). O ato de conceder
benefícios tributários é uma política pública já consagrada em diversos países. Sua
utilização pretende ajudar no desenvolvimento de segmentos econômicos estratégicos,
regiões não favorecidas e grupos de contribuintes (SOMAVILLA, 2009).
Garcia (2001) aponta que os incentivos fiscais referem-se à desoneração tributária
e os incentivos financeiros relacionam-se principalmente ao financiamento pelo Estado,
enquanto que os regimes aduaneiros, conforme destaca Bizelli (2006), destacam-se nas
operações de importação e exportação, com a suspensão de tributos federais, estaduais
e municipais, respeitando cada legislação destacada no regulamento aduaneiro.
Neste universo, o presente estudo tem por objetivo apresentar de forma clara e
sintetizada os principais incentivos vinculados à prática importadora no Brasil, uma vez
que estes se encontram fragmentados em diversas publicações. Desta forma, o estudo
pretende contribui para uma maior socialização destes incentivos, e assim torna-los
aplicáveis em diversos setores da economia nacional, favorecendo a competitividade das
empresas brasileiras.
2 METODOLOGIA
Quanto aos fins de investigação, a presente pesquisa caracteriza-se como
descritiva, pois de acordo com Cervo e Bervian (1996, p.49): “A pesquisa descritiva
observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulálos”. Assim, o presente estudo tem por objetivo apresentar e descrever as características
e beneficiários dos incentivos vinculados à prática importadora no Brasil.
Quanto aos meios de investigação, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e
documental. De acordo com Cervo e Bervian (1996, p.48): “A pesquisa bibliográfica
procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos”.
A pesquisa bibliográfica se faz parte da pesquisa descritiva, quando é feita com o intuito
de obter informações e conhecimentos para um problema o qual se procura a resposta
(CERVO; BERVIAN, 1996).
Para Santos (2000) a pesquisa documental é aquela que tem como fonte cartas,
fotos, relatórios, notas, diários e informativos. Sendo assim, essa pesquisa se enquadra
como documental pelo fato de que os incentivos foram identificados em publicações de
órgãos públicos como o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (BADESC), Banco
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Secretaria do Estado da
Fazenda, entre outros órgãos, além de relatórios estatísticos divulgados pelo Estado e
pelo governo federal.
Para a análise dos dados utilizou-se a abordagem qualitativa, pois conforme Moresi
(2003) a pesquisa qualitativa é usada para determinar o que é importante e porque é
importante. Neste sentido, para a apresentação dos incentivos organizou-se um quadro
contendo a identificação dos incentivos, as suas principais características e o que este
apresenta de redução, isenção ou redução da carga tributária ou auxílio financeiro, e em
seguida as empresas beneficiárias e a sua relação com a Receita Federal do Brasil
(RFB).
3 RESULTADOS

Destacam-se no quadro 1 os principais incentivos vinculados a prática da atividade
importadora no Brasil, destacando-se as suas características e beneficiários.
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Quadro 1 – Incentivos na importação.
INCENTIVO
Ex-Tarifario

CARACTERÍSTICA

BENEFICIARIO

Consiste na redução temporária do imposto de

Empresas importadoras habilitadas na

importação, desde que o bem importado não

receita federal.

possua similar nacional, ou nos casos em o
produtor nacional não seja capaz de atender toda
demanda.
Tratamento Tributário

Benefício que as Tradings localizadas no Estado de

Trading

que

Diferenciado 409 –

Santa Catarina obtém, onde as empresas que fazer

tratamento tributário diferenciado com

TTD 409

operações por conta e ordem de terceiros /

dispensa

encomenda através das mesmas, acabam obtendo

pagamento

um desconto financeiro sobre a nota fiscal de

devido na saída subseqüente.

de

possua

atualmente

garantia,

antecipado

do

mediante
imposto

transferência ou venda de mercadoria.
Drawback

Importação de insumos, a serem utilizados na

Empresas que importam matéria-prima

Suspensão

industrialização ou beneficiamento de produto á

para

exportar com a suspensão dos impostos IPI,

destino á exportação.

fabricação

de

produtos

com

Imposto de Importação, PIS e COFINS e isenção
do ICMS e AFRMM.
Drawback Isenção

Consiste na isenção dos tributos incidentes na

Empresas que importam mercadorias

importação de mercadorias, em quantidade e

para

qualidade equivalentes, destinadas à reposição de

destino á exportação.

reposição

de

produtos

com

outra importada anteriormente, com pagamento de
tributos.
Drawback

Restituição de tributos pagos em uma importação

Empresas que importam mercadorias

Restituição

de

para

insumo

importado

utilizado

em

produto

exportado. Essa modalidade está praticamente

reposição

de

produtos

com

destino á exportação.

extinta.
Regime

de

Permite a microempresas optantes do Simples

Microempresas optantes pelo Simples

Tributação Unificada

Nacional, previamente habilitadas pela Receita

Nacional.

para Importações do

Federal, a importação de mercadorias do Paraguai

Paraguai

sob um regime tributário simplificado. O regime vale
apenas para produtos que estejam na lista definida
pelo governo.

Zona

Franca

de

Manaus

Isenção ou redução do Imposto de Importação em

Empresas industriais, comerciais e de

até 88%. Suspensão do pagamento do PIS e da

serviços, localizadas na Zona Franca

COFINS, nas importações efetuadas por empresas

de Manaus.

localizadas na ZFM de matérias-primas, produtos.
Suspensão do pagamento do PIS e da COFINS,
nas importações de máquinas e equipamentos,
para emprego em processo de industrialização por
estabelecimentos industriais instalados na ZFM e
consoantes projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA.
Regime Especial de

Suspensão do PIS/PASEP - Importação e da

Pessoa jurídica que tenha projeto

Incentivos

COFINS - Importação; IPI e Imposto de Importação

aprovado.

para

o
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Desenvolvimento de

para desenvolvimento de obras na infraestrutura

Infraestrutura

da

das regiões norte, nordeste e centro-oeste nos

Petrolífera

setores petroquímicos, refinaria de petróleo e

Indústria

nas Regiões Norte,

produção de amônia e uréia através de gás natural.

Nordeste e CentroOeste – REPENEC
Programa de Apoio

Redução à zero das alíquotas do IPI, PIS/COFINS

Empresas

ao Desenvolvimento

e Cide incidentes sobre a venda de equipamentos

fabriquem equipamentos transmissores

Tecnológico

da

transmissores de sinais, aquisição de bens de

de sinais por radiofreqüência para

Indústria

de

capital

televisão digital.

Equipamentos para a

e

remessas

ao

exterior

a

título

de

que

desenvolvam

ou

pagamento por uso de tecnologia e softwares.

TV Digital – PATVD

Regime Especial de

Medida

adquirir

Empresa habilitada pela secretária da

Aquisição de Bens

mercadorias no mercado interno ou importar bens

Receita Federal que exporta 70% ou

de

de capital (máquinas, instrumentos e equipamentos

mais, do valor das suas vendas anuais.

Capital

para

Empresas

que

permite

ás

empresas

novos) com suspensão do pagamento do PIS e

Exportadoras

–

COFINS.

–

Geração de emprego e renda no território catarinense

Empresas que tenham projetos de

por meio de tratamento tributário diferenciado do

implantação,

ICMS.

modernização tecnológica, considerados

RECAP.
Programa

Pró

Emprego

expansão,

prioritários

ao

reativação,

desenvolvimento

econômico, social e tecnológico do
estado de Santa Catarina e que resultem
em

geração

empregos,

ou

bem

manutenção
como

os

de
que

consolidem, incrementem ou facilitem
exportações e importações.
Regime Especial de

Suspensão de PIS / PASEP e COFINS importação

Pessoa

Tributação

a

incidente sobre bens novos e serviços. IPI incidente

Secretaria da Receita Federal e que

Plataforma

de

sobre importação de bens novos sem similar

exerça

Exportação

de

nacional.

desenvolvimento de software ou de

Serviços

de

prestação de serviços de tecnologia da

Tecnologia

da

informação e que, por ocasião da sua

para

Informação REPES

opção

jurídica
as

pelo

habilitada

pela

atividades

REPES,

de

assuma

compromisso de exportação igual ou
superior a sessenta por cento de sua
receita

bruta

anual

decorrente

da

venda dos bens e serviços.
Regime

de

Permite a empresa importar com ou sem cobertura

Empresas importadoras habilitadas na

Entreposto Industrial

cambial, com suspensão do pagamento de tributos,

receita federal.

sob

sob

Controle

Aduaneiro
Informatizado
RECOF

controle

aduaneiro

informatizado.

As

mercadorias que, depois de submetidas à operação
–

de

industrialização,

devem

ser

destinadas

a

exportação.
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Desoneração
Tributária

Isenção
para

de

tributos

federais

incidentes

nas

FIFA,

Subsidiária

importações de bens ou mercadorias para uso

Confederações

Investimentos Copa

exclusivo para realização dos Eventos, da Copa

estrangeiras

das

das Confederações FIFA 2013 e da

Parceiros

Confederações

FIFA

2013 e da

Copa do

Mundo FIFA 2014.

domiciliados

FIFA

FIFA,

no

Brasil,

Associações

membros

da

FIFA,

Comerciais

da

FIFA

no

exterior,

Emissora

Copa do Mundo FIFA

Fonte da FIFA e Prestadores de

2014

Serviço

da

FIFA

domiciliados

no

exterior, que serão discriminados em
ato

do

Poder

Executivo,

ou

por

intermédio de pessoa física ou jurídica
por eles contratada para representálos,

observados

os

requisitos

estabelecidos pela SRF
Programa de Apoio

Isenção de IRPJ e a redução à zero das alíquotas

Empresas

ao Desenvolvimento

do IPI, PIS/Cofins e Cide incidentes sobre as

semicondutores,

Tecnológico

da

vendas no mercado interno ou importação de

solares,

Indústria

de

máquinas,

exercerem

Semicondutores

–

PADIS

aparelhos,

equipamentos,

para

instrumentos

incorporação

ao

e
ativo

imobilizado.

fabricantes
células

displays

desenvolvimento,

e

que,

atividades

de
painéis

além

de

de

pesquisa,

projeto

(design),

difusão, corte, encapsulamento e teste,
investirem em P&D, no mínimo cinco
por cento do seu faturamento bruto no
mercado interno.

Financiamento

de

Linha de crédito para financiamento de máquinas e

Micro

localizadas em qualquer região do país.

Máquinas

e

equipamentos

Equipamentos

–

destinada

á

disponibilizada
micro

e

pelo

BNDES,

pequenas

e

pequenas

empresas

empresas

FINAME

localizadas em qualquer região do país.

BNDES – Aquisição

Apoio a importação de bens e serviços que

Sociedades com sede e administração

de Bens e Serviços

favoreçam

no País.

Importados

modernização e conhecimento e aumento da

a

transferência

de

tecnologia,

produtividade e eficiência do parque industrial
brasileiro.
Financiamento

à

Importação – FINIMP

Conjunto de linhas de crédito especiais para

Empresas importadoras clientes do

a importação

Banco do Brasil.

de

bens

de

capital,

máquinas,

equipamentos e serviços.
Forfaiting / Desconto

Operação

de

comércio

à Forfait

exportador concede

exterior

prazos

e

em

que

condições

o

Empresas importadoras brasileiras ou

de

estrangeiras, clientes e não clientes do

financiamento a seus compradores internacionais

Banco do Brasil.

por intermédio do Banco do Brasil.
Fundo de Agricultura

Financiamento para programas e projetos de

Empresas

instaladas

Familiar do Mercosul

estímulo à agricultura familiar aos países membros

membros do Mercosul.

/FAF – Mercosul

do Mercosul .
e

médias

em

países

Fundo Mercosul de

Recursos para financiamento á longo prazo á juros

Pequenas

Apoio às Pequenas e

baixos para pequenas e médias empresas que

instaladas em países membros do

empresas

Médias Empresas.

participem dos programas de integração produtiva

Mercosul.

com os países vizinhos.
Fundo

de

Fundo destinado á financiar projetos em benefício

Menores economias do Mercosul.
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Convergência

as menores economias do Mercosul.

Cultural do Mercosul
– FOCEM
Câmbio

Pronto

Importação CAIXA

Câmbio Pronto Importação CAIXA é a venda de

Empresas importadoras que tenham

moeda estrangeira ao importador, feita pela Caixa

conta-corrente

Econômica

Federal,

atualizado

mercadorias

adquiridas

para

pagamento

no

exterior,

com

das
o

na
e

CAIXA,

cadastro

apresentar

a

documentação da importação.

correspondente recebimento do valor em Reais.
Inovacred BADESC

Suporte financeiro ás empresas de Santa Catarina

Empresas instaladas no Estado de

para

Santa Catarina.

financiamento

de

equipamentos

e

instrumentos nacionais e importados.
Depósito Especial

Regime aduaneiro que permite a estocagem de

Empresas que atendam aos termos,

importações sem cobertura cambial tais como

limites e condições, estabelecidos e ato

peças, partes e materiais para reposição ou

normativo pela Secretaria da Receita

manutenção com suspensão de pagamento de

Federal do Brasil.

impostos federais PIS / PASEP- importação e da
COFINS - importação.
Depósito Afiançado

Permite

a

estocagem,

com

suspensão

do

pagamento dos impostos federais, da contribuição

Empresas autorizadas á operar no
transporte comercial internacional.

para o PIS/PASEP - Importação e da COFINS Importação, de materiais importados sem cobertura
cambial, destinados a manutenção ou reparos á
embarcação ou aeronaves.
Regime Especial de

Regime aduaneiro que permite a entrada no País

Empresas importadoras habilitadas na

Admissão

de certas mercadorias, com uma finalidade e por

receita federal.

Temporária

um período de tempo determinados, com a
suspensão total ou parcial do pagamento de
tributos aduaneiros incidentes na sua importação,
com o compromisso de serem reexportadas.
Podem ser submetidos ao regime bens destinados
á: Feiras, Eventos culturais e esportivos, etc.

Regime Especial de

Permite a importação, sem cobertura cambial, de

Empresas importadoras habilitadas na

Importação

chassis, carroçarias, peças, partes, componentes e

receita federal.

de

Insumos –RECOM

acessórios, com suspensão do pagamento do
imposto sobre produtos industrializados.

Regime Especial de

Permite a importação de petróleo e derivados com

O regime somente será concedido a

Importação

de

suspensão do pagamento dos impostos, para

empresa previamente habilitada pela

Petróleo Bruto e seus

posterior exportação, no mesmo estado em que

SRF, e que possua autorização da

Derivados - REPEX

foram importados.

Agência Nacional de Petróleo para
exercer tais atividades.

Regime Especial de

Permite o transporte de mercadorias importadas,

Empresas importadoras habilitadas na

Transito Aduaneiro

sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do

receita federal.

território aduaneiro, com suspensão de tributos.
REPETRO

Regime especial que permite a importação de

Empresas importadoras habilitadas na

equipamentos

receita federal que exerçam atividades

específicos

á

serem

utilizados

diretamente nas atividades de pesquisa e lavra de

relacionadas á petróleo e gás natural.
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jazidas de petróleo e gás natural.
Regime Especial de

Permite a importação de máquinas, instrumentos,

Pessoa jurídica que tenha projeto

Incentivos

á

aparelhos e equipamentos novos e de materiais de

aprovado para trabalhar com obras de

Infraestrutura

–

construção, quando importados diretamente pelo

infraestrutura, energia, portos,etc.

REIDI

beneficiário com suspensão do PIS/PASEF e da
COFINS

Entreposto
Aduaneiros

na

Importação

Regime
para

Regime especial que permite a estocagem de

Consignatário da mercadoria, estaleiros

mercadoria

navais, entre outros.

estrangeira

com

suspensão

dos

impostos federais.

Tributário
Incentivo

Permite a importação de máquinas, equipamentos e

Operadores portuários, Concessionário

à

peças para reposição com a suspensão do

de porto organizado, empresas de

à

pagamento dos impostos: IPI, PIS/PASEP, COFINS

dragagem.

da

e Imposto de Importação, quando importados

Estrutura Portuária –

diretamente pelos beneficiários e destinados ao

REPORTO

ativo imobilizado para a utilização exclusiva em

Modernização
Ampliação

e

portos.

Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2010, 2012), Stock (2013), Banco do Brasil (2014), BADESC (2014),
Caixa Econômica Federal (2014), Receita Federal do Brasil (2014), SULFRAMA (2014), RECOF (2014),
Secretaria do Estado da Fazenda (2014) e BNDES (2014).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os incentivos as importações são disponibilizados como forma de contribuir para a
evolução da indústria nacional, incentivando á importação de máquinas, equipamentos e
insumos. Desta forma, o presente estudo objetivou apresentar e descrever as
características e beneficiários dos incentivos vinculados à prática importadora no Brasil.
Foram identificados vários incentivos relacionados com as operações de
Importação, no âmbito fiscal, tais como: Ex-Tarifário, Drawback Suspensão, Drawback
Isenção, Drawback Restituição, Regime de Tributação Unificada para Importações do
Paraguai, Zona Franca de Manaus: Redução/ Isenção do Imposto de Importação para
Insumos, Máquinas e Equipamentos, Zona Franca de Manaus: Suspensão da Exigência
das Contribuições do PIS e da COFINS, Zona Franca de Manaus: Suspensão da
Exigência das Contribuições do PIS e da COFINS, REPENEC, PATVD, RECAP,
Programa Pró Emprego, REPES, RECOF, Desoneração tributária para investimentos
Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014 , PADIS.
Com relação aos incentivos financeiros, foram identificados: FINAME, BNDES
Aquisição de Bens e Serviços Importados, FINIMP, Forfaiting / Desconto Forfait, FAF
Mercosul, Fundo Mercosul de Apoio as Pequenas e Médias Empresas, FOCEM, Câmbio
Pronto Importação CAIXA, Inovacred BADESC.
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Por fim, têm-se os incentivos aduaneiros: Depósito Especial, Depósito Afiançado,
Regime Especial Admissão Temporária, RECOM, REPEX, Regime Especial de Transito
Aduaneiro, REPETRO. Os benefícios são variados, e pode tratar-se de isenção,
suspensão ou redução de carga tributária, ou até mesmo auxilio financeiro. Com relação
aos beneficiários, pode-se destacar que geralmente são empresas importadoras de
máquinas, equipamentos para auxiliar na produção, e insumos que devem ser
transformados e remetidos ao mercado internacional.
O estudo cumpre o seu papel principal, no sentido de proporcionar as empresas e
a todos os interessados, informações relevantes aos incentivos fiscais, financeiros e
regimes aduaneiros disponibilizados pelo governo, propiciando a competitividade das
empresas brasileiras junto ao mercado internacional.
Para que o tema continue em discussão, sugere-se que novos estudos sejam
desenvolvidos, agora a partir dos incentivos relacionados a prática exportadora,
propiciando um legue de oportunidades para o empresariado brasileiro.
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ANÁLISE DA DEMANDA DE VISITAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MARACAJÁ,
MUNICÍPIO DE MARACAJÁ (SC), COM VISTAS À MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS
INSTALADOS E SERVIÇOS OFERECIDOS
Carolina Braghirolli Stoll¹; Geneci da Silva Martins²
¹Instituto Federal Catarinense – Câmpus Avançado Sombrio/Coordenação do Curso Superior de Tecnologia
em Gestão de Turismo/ carolina@ifc-sombrio.edu.br
²Instituto Federal Catarinense – Câmpus Avançado Sombrio/ Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Turismo/ gmartynsturismoifc@gmail.com
Resumo: este estudo tem como objetivo analisar a demanda de visitação do Parque Ecológico Maracajá,
no município de Maracajá (SC). Para atingir este objetivo geral, foi necessário contabilizar o número de
visitantes no período de maio a setembro de 2013, identificar o perfil da demanda, conhecer a motivação da
demanda, analisar os pontos positivos e limitantes do Parque, sob a ótica dos visitantes e apresentar os
resultados obtidos à Administração do Parque , propondo adequações a ações de melhoria em sua
estrutura. Para tanto, foi realizada pesquisa exploratória e descritiva para compreensão da realidade do
Parque , descrevendo-o, a partir de pesquisa bibliográfica e documental e informações advindas da equipe
administrativa do Parque, bolsistas, monitores e idealizador do Parque. Foi realizada pesquisa exploratória,
por meio de instrumento de pesquisa (questionário) elaborado para coleta de dados primários para
identificar o perfil da demanda, sua motivação e os pontos positivos e limitantes do Parque, sob a ótica dos
visitantes. Foram aplicados 185 questionários que demonstraram que a demanda é composta na sua
maioria por grupos, compostos por mulheres, na maioria com mais de 30 anos de idade, da região da
Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense. Apesar da maioria dos visitantes ser solteiro, tem
filhos, que também frequentam o Parque e o buscam para o contato com a natureza em passeio com
amigos. Em relação à estrutura do Parque, a avaliação foi positiva, considerando sinalização, acesso,
recepção, atendimento, valores de ingresso, orientações nas trilhas, limpeza, equipamentos, segurança,
entre outros. A abordagem para o estudo foi quantitativo e qualitativo e oportunizou o contato acadêmico e
institucional com a comunidade, contribuindo para o desenvolvimento do Parque, como atrativo natural,
turístico e de lazer.
Palavras-chave: Turismo. Lazer. Demanda. Equipamentos. Serviços.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo foi desenvolvido no Parque Ecológico de Maracajá, que situase às margens da BR 101, ao longo do Km 405, no município de Maracajá/SC, no sul de
Santa Catarina, com área de 107,8 hectares, sendo considerado um dos grandes
patrimônios naturais do sul catarinense (PREFEITURA MARACAJÁ, 2013).
O Parque é visitado por centenas de pessoas, mensalmente, com o objetivo de
usufruir de suas trilhas, seus equipamentos de lazer e recreação, de alimentação ou
participar de eventos. Está aberto à visitação de segunda a sexta feira, das 8h às 17h.
Aos sábados e domingos, das 8h às 17h30min.
É administrado atualmente pela Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, tendo sua
área concentrada na região da bacia hidrográfica do Rio Araranguá, sendo banhada por
dois arroios; um ao nordeste do Parque e outro a oeste.
Embora grande parte dos indivíduos apresentem uma concepção similar e pessoal
de parque, é necessário que se faça um adendo para complementar o termo com base
em parâmetros já concebidos por outros autores ou instituições, a fim de que se tenha
uma definição mais clara e precisa do objeto, no caso, o Parque. Então, a definição
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encontrada para isso determina, que:
Os parques constituem unidades de conservação, terrestres e/ou
aquáticas, normalmente extensas, destinadas à proteção de áreas
representativas de ecossistemas, podendo também ser áreas dotadas de
atributos naturais ou paisagísticos notáveis, sítios geológicos de grande
interesse científico, educacional, recreativo ou turístico, cuja finalidade é
resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção
integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para
objetivos científicos, educacionais e recreativos. Assim, os parques são
áreas destinadas para fins de conservação, pesquisa e turismo. Podem ser
criados no âmbito nacional, estadual ou municipal, em terras de seu
domínio, ou que devem ser desapropriadas para esse fim
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Lei 9.985 de 18 de julho de 2000).
No que tange a criação do Parque, foi necessária a desapropriação da área para a
delimitação territorial. Para tanto, foi criado um decreto pela Prefeitura Municipal de Maracajá no
dia 08 de maio de 1990, sob a Lei n° 224, Art. 1°.
As obras de infraestrutura do Parque deram início em maio de 2002, com a construção do
Centro de Eventos dos Jerivás, com capacidade para 800 pessoas. No espaço ocorrem eventos
como aniversários, casamentos, festas familiares, encontros religiosos, reuniões de associações,
e eventos de referência na região, como o Encontro de Carros Antigos e eventos relacionados à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação dos Fumicultores do Brasil
(AFUBRA). Para o uso do Centro de Eventos é cobrada taxa de eventos, que varia em casa caso.
Ainda no mesmo ano, foi construído o pórtico de entrada do Parque, com sustentação em
troncos de madeira, harmonizados com imagens de animais em relevo, como o Gato Maracajá e o
Macaco Prego.
Foram criadas as trilhas suspensas., sendo duas no total, e somam juntas 1.100 metros de
extensão. Pretende-se futuramente, aumentar a extensão das trilhas para 1800m. Uma delas é a
Trilha das Figueiras, com 580 m de extensão, sendo que durante seu percurso pode ser
visualizada, por exemplo, a Figueira Mata Pau (Cousapoa Microcarpa), que desperta a
curiosidade por ser conhecida como uma planta estranguladora, pois envolve as vegetações mais
próximas causando-lhes o sufocamento e tirando-lhes os seus nutrientes, acarretando no término
do seu ciclo de vida, em longo prazo (PREFEITURA DE MARACAJÁ, 2013).
Outras espécies de plantas também são encontradas no local, como o Cedro, a Embaúba,
o Ipê Amarelo (Tabebuia sp.), a Figueira Branca (Ficus Organensis), o Coqueiro Jerivá (Syagnus
Romanzoffiana), a Canela Ferrugem (Nectandra Oppositifobia) entre outras.
Assim como a flora, também a fauna tem grande importância, e esta se destaca pela
presença do Macaco Prego (Cebus Apella), Ouriço Cacheiro (Coendou Insidiosus), Gambá de
Orelha Preta (Didelphis Marsupialis), o Quati (Nasua Nasua), entre outras. Salienta-se aqui, que o
Gato do Mato Maracajá (existente na região há tempos atrás) encontra-se em extinção, sendo
“classificado como vulnerável na lista de animais ameaçados” (Fundação Zoológico de São Paulo,
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s.d.). Existem boatos de que o animal era vítima constante da caça ilegal, uma vez que esta, não
dispunha de fiscalização rígida, acarretando no extermínio da espécie.
A outra trilha existente possui 260 m de extensão, sendo esta chamada de Trilha do
Palmito, e expõe o único exemplar do Palmiteiro (Euterpe Edulis). Para a realização das trilhas,
leva-se o tempo de 40 a 60 minutos aproximadamente, já incluindo o percurso sobre a ponte
pênsil, de 55 metros, construída em 2002.
Ao falar nas trilhas suspensas, é relevante lembrar que estas encontram-se assentadas
sobre solo arenoso e úmido. Ao percorrê-las, é possível perceber algumas árvores caídas ao
longo do trajeto.
Em 2004 foi inaugurado dentro do Parque o Horto Florestal Luiz Demétrio Rocha, que
possui 1.500m² para o plantio de vários tipos de mudas nativas e exóticas, com o objetivo de
enfeitar os canteiros da cidade de Maracajá. Vale ressaltar que este espaço não tem relação com
o Parque, apesar de contribuir para sua atratividade.
Desde 2004 vêm sendo construídos quiosques, totalizando 6, com o intuito de oferecer
espaço para descanso dos visitantes.
Em 2006 foi construído um espaço que funciona como restaurante, sendo este
terceirizado. Tem capacidade para atender 140 pessoas e oferece refeições e lanches, além de,
eventualmente, realizar eventos.
Como opção de entretenimento infantil, existe o playground instalado desde 2003,
contando com 1 cama de corda para pular, 3 gangorras, 2 balanços, 1 campo de voleibol, e 3
escorregadores.
No ano de 2004 foi instalada nas dependências do Parque, a sede da Polícia Ambiental, o
que culminou na presença de animais oriundos de apreensões, nas dependências do Parque. No
ano de 2013 os animais que estavam nas dependências do Parque foram transferidos para o
Centro de Triagem de Animais Silvestres de Santa Catarina (CETAS), em Florianópolis.

A entrada no Parque é cobrada, sendo que crianças de até 2 anos são isentas,
assim como moradores do município de Maracajá, mediante apresentação da carteirinha
do município. O valor, em 2013 era de R$3,00 (três reais).
Apesar de ser um atrativo turístico, nunca havia sido realizado nenhum estudo na
área. Contudo, objetivou-se analisar a demanda de visitação do Parque, com vistas à
melhoria dos equipamentos instalados e serviços oferecidos. Para que seja possível a
oferta de equipamentos e serviços de qualidade, é fundamental compreender quem são
os visitantes, qual a percepção destes sobre o atrativo e os equipamentos e o que
esperam de uma oferta de qualidade.
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2 METODOLOGIA
Para atingir o objetivo, foi necessário contabilizar o número de visitantes no período
de maio a setembro de 2013, identificar o perfil da demanda, conhecer a motivação da
demanda, analisar os pontos positivos e limitantes do Parque, sob a ótica dos visitantes e
apresentar os resultados obtidos à Administração do Parque , propondo adequações a
ações de melhoria em sua estrutura.
O objetivo do estudo se caracterizou como descritivo e exploratório. A pesquisa
descritiva foi realizada pela consulta de fontes de dados secundários, pelo método
bibliográfico e de documentos visando descrever o Parque, seus equipamentos e
serviços.
Já, a pesquisa exploratória com base em fontes de dados primários, teve como
instrumento de coleta de dados, o questionário, com o intuito contabilizar o número de
visitantes de maio a setembro de 2013, identificar o perfil dos visitantes, suas motivações
e sua visão dos pontos positivos e limitantes do Parque.
Como lazer e turismo são campos de estudo relativamente novos, há a
necessidade de mapear o território. Por essa razão, grande parte da
pesquisa descritiva da área pode ser considerada exploratória: procura
descobrir, descrever ou mapear padrões de comportamento em áreas ou
atividades que não foram previamente estudadas (VEAL, 2011, p.29).

A abordagem foi quantitativa e qualitativa em se considerando, que foram aplicados
187 questionários para contabilizar o número médio de visitantes de maio a setembro e
qualitativa, no que diz respeito à identificação do perfil e motivação da demanda, sua ótica
sobre os pontos positivos e limitantes do Parque.
Dencker (1998, p.121) afirma que a abordagem qualitativa “[•] é especialmente
indicada para situações em que a teoria não é suficiente para solucionar o problema e o
pesquisador necessita buscar em campo variáveis que serão considerados na análise”.
A análise dos dados e interpretação foi feita por meio do conteúdo da abordagem
qualitativa e tabulação das respostas quantitativas por associação, possibilitando cumprir
com todos os objetivos propostos.
Barbetta (2002, p. 245) destaca que “um dos grandes propósitos em pesquisas nas
Ciências Sociais é verificar se duas ou mais variáveis se apresentam associadas.
Dizemos que duas variáveis estão associadas, se o conhecimento de uma altera a
probabilidade de algum resultado de outra”.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados a seguir, são decorrentes da análise dos dados e pretendem
oferecer informações que cumprem com os objetivos deste estudo.
3.1 Perfil da demanda
O controle de entrada do Parque é realizado por meio de catraca, sendo que de
janeiro à dezembro de 2013, o número de visitantes foi de 26.299. Este controle auxilia
nas pesquisas de demanda, que subsidiam a tomada de decisões.
“Sendo a viagem um movimento entre dois pontos (emissor e receptor), verifica-se
que a demanda turística, é a demanda por esse movimento, e depende tanto das
características destes dois pontos quanto do custo deste movimento” afirma Beni (1997,
p. 238).
Os visitantes do Parque são, em sua maioria, mulheres (55,67%), com mais de 30
anos (55,33%), sendo que os homens (44,33%) também são, em sua maioria, maiores de
30 anos (69,51%).
Deste público, cerca de 57,29% são solteiros e destes solteiros, 73,51% possuem
filhos, destacando que 36,76% com 1 filho apenas, e na faixa etária de 18 anos,
aproximadamente 45,29%. Destes filhos dos entrevistados, em média 67,70% frequentam
o Parque com a família ou em grupos de convivência social.
Grande parte dos visitantes são da região da Associação dos Municípios do
Extremo Sul Catarinense – AMESC, região onde se encontra o Parque (43,24%). Os
moradores de Maracajá correspondem acerca de 10,27% dos visitantes. Em se
considerando, que são isentos de pagamento de entrada, é um baixo percentual.
Quanto à escolaridade, foi constatado que 35,67% dos entrevistados possui o
ensino médio completo. Aproximadamente 53,51% dos visitantes ficaram sabendo do
Parque por meio de amigos.
3.2 Motivação da demanda
“Motivação se refere à um estado alterado de uma pessoa, o qual conduz a
comportamento voltado a um objetivo.” (MOWEN; MINOR 2003, p.90).
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Para falar de suas motivações, o visitante poderia explanar livremente. O contato
com a natureza foi a resposta mais citada dentre todas, totalizando aproximadamente
20,54%. Realizar trilha e participar de eventos somaram 4,86%.
Cerca de 44,45% dos visitantes vão ao Parque motivados a passear com amigos,
26,98% dos visitantes encontram familiares, para aproveitar o local. Aproximadamente
9,52% frequentam o Parque com grupos sociais como escolas, grupos de mães e clubes.
Foi identificado que 3,98% dos visitantes estavam indo ao Parque pela primeira vez.
Em relação à frequência das visitas, aproximadamente 50,88% procuram o Parque
eventualmente, com um tempo entre uma visita e outra, de mais de dois anos. As visitas
anuais são realizadas por 17,83% e as semestrais por 16,75% dos visitantes
entrevistados.
3.3 Análise dos pontos positivos e limitantes do Parque, sob a ótica dos visitantes
Em relação à estrutura do Parque e seus serviços, de forma geral, a análise foi
positiva pelos visitantes, sendo que o acesso, horários, atendimento e manutenção do
Parque foram avaliados por cerca de 35% dos visitantes, como “bom”.
O horário de funcionamento foi considerado “bom” para 93,51 dos entrevistado,
assim como para 86,48% dos que foram questionados sobre a recepção e 68,64% dos
pesquisados sobre o valor do ingresso. Observou-se que 6,48% dos visitantes que
consideraram o valor do ingresso ruim, são os que frequentam o Parque com grupo
familiar, sendo apenas um o provedor da família.
Aproximadamente 32,43% dos dos entrevistados não observaram a existência de
guias e monitores no Parque. Dos que tiveram contato com as trilhas, 21,08%
classificaram a orientação recebida nas trilhas, como “ruim”. Contudo, foi dito que a
limpeza nas trilhas foi considerada por cerca de 69,18% dos entrevistados, como “boa”.
A limpeza do Parque foi avaliada como “boa” por 82,46% e “excelente” por 15,13%.
No que diz respeito aos sanitários, em torno de 49,18% dos entrevistados não
observaram a limpeza ou não utilizaram os referidos e 38,37% os definiram como bom.
A sinalização informativa visual do Parque, da fauna e da flora, foi avaliada como
“boa” por 55% dos visitantes. Cerca de 17,29% não observaram a sinalização sobre a
fauna e 26,48% não observaram sobre a flora.
Sobre o restaurante, 56,21% dos visitantes consideraram “bom” e 20,54% não
utilizaram. O parque infantil foi considerado bom por 72,43% dos entrevistados, mas foi
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alvo de muitas sugestões, principalmente, em relação à ausência de brinquedos para
crianças bem pequenas.
O estacionamento foi considerado por 89,20% dos visitantes como “bom” e 6,60%
afirmaram ser “excelente”. Este item foi alvo de inúmeras sugestões de melhorias, em
relação à possível cobertura do estacionamento.
As churrasqueiras foram consideradas por 63,24% como “boas”

e as lixeiras

“boas” por 83,24% e estas excelentes por 6,48%. A manutenção dos equipamentos do
Parque foi conceituada como “boa” por 76,75% dos respondentes. Cerca de 20%
definiram a manutenção nas trilhas como “ruim” e 14,05% como “regular”, sendo a grande
crítica a manutenção da madeira.
Quanto ao critério de segurança, cerca de 80% avaliaram como “boa” , tanto a
segurança no estacionamento, quanto a individual dentro do Parque. Já a segurança nas
trilhas foi considerada “boa” por 62,70% e “ruim” por 19,45%.
Com relação à realização de eventos, sejam turísticos ou ecológicos, observou-se
uma contrariedade nas respostas. Em relação aos eventos turísticos, 49,72% disseram
que era “bons” e 6,48% disse que eram “excelente”. Em contrapartida uma expressiva
parcela de entrevistados disse não ter observado nenhum evento nesse sentido, e esse
número de respostas ficou em 40,54%. Assim sendo, entende-se que os eventos tem um
público muito direcionado ou peca em sua divulgação, pois os visitantes que não vão ao
Parque em busca desta programação específica, acabam por desconhecê-la. Situação
similar ocorreu com a análise dos dados referentes aos eventos ecológicos onde
aproximadamente 50,27% afirmaram ser positivo sua realização, e 44,86% afirmou não
ter observado nada desse tipo de atividade. Assim sendo, novamente percebe-se a
contrariedade nas respostas das perguntas referentes a essas atividades e deixa o
questionamento com relação à maneira com que estes eventos estão inseridos na
estrutura de funcionamento e divulgação do Parque.
O acesso e a sinalização do Parque surgiram entre as lembranças dos visitantes,
quando lhes foi questionado sobre sugestões e/ou condições do atrativo, pois
aproximadamente 13,07% dos visitantes entendem que é necessário algum tipo de
intervenção nessas estruturas, como a manutenção da ponte e das passarelas
suspensas, bem como sugeriram mais bancos. E com uma menor frequência, entre as
sugestões apareceu o pedido por animais em exposição, além dos macacos nativos, pois
3,85% dos visitantes gostariam que houvesse maior diversidade de animais no Parque.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo foi relevante, pois os objetivos foram alcançados, podendo servir de base
referencial para outros, na área do conhecimento turístico ou afins, contribuindo para o
desenvolvimento do turismo e do lazer na região.
O emprego desta análise colaborou também com a iniciação científica da
acadêmica envolvida, por meio da realização de estudo pioneiro, no local, nas área de
planejamento e organização do turismo e de marketing, com a finalidade de desenvolver
melhorias turísticas na região.
Como contribuição para o Parque, o estudo permite um olhar diferenciado ao seu público
e a possibilidade de aumentar o grau de satisfação dos visitantes, qualificando ainda mais
o atrativo e possibilitando ações para o desenvolvimento turístico regional. Corrobora
ainda, como subsídios para a autorização do Parque como Zoológico, processo este, que
tramita em órgãos federais.
Nesse sentido, faz-se também importante mencionar a relevância do estudo junto
ao Instituto Federal Catarinense (IFC), sendo este aplicado como projeto de extensão,
fundamental para a busca da excelência na formação acadêmica do futuro gestor de
turismo.
Acredita-se que este trabalho tenha alcançado seu real propósito, sendo este
representado pela necessidade de conhecer e interpretar a demanda de visitantes do
Parque Ecológico de Maracajá, importante atrativo natural encontrado às margens da BR
101, no município de Maracajá/SC.
Do mesmo modo, outros direcionamentos contribuem para a consolidação deste
contexto. Estes são elementos que permitem a efetivação da pesquisa, atingindo os
objetivos propostos.
O local possui um grande potencial turístico e econômico para o município e por
isso, deve ser aproveitado ao máximo, mas de maneira sustentável, proporcionando
benefícios a todos os envolvidos.
Constatou-se que a grande maioria das pessoas que frequentam o Parque são da
região da AMESC, motivadas pelo contato com a natureza e o contato social familiar e de
grupos, e que o Parque serve de local para atender estes anseios. De modo geral, a
avaliação do Parque foi “boa”, no que diz respeito à infraestrutura e serviços.
Contudo, as principais sugestões dadas foram no sentido de melhorias nos
equipamentos do playground, estacionamento e segurança nas trilhas e sua manutenção.
Não houve indicação de aprimoramento do ambiente natural. Este estudo contribuiu para
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que o Parque conheça a demanda de visitantes e seus anseios e opiniões e possa
aprimorar seus equipamentos e serviços para a satisfação dos visitantes e ainda estimule
a visitação de moradores do município com propostas que possam ir ao encontro das
motivações detectadas.
O estudo permitiu um contato da acadêmica com a comunidade local e visitantes
do Parque, praticando a teoria aprendida em sala de aula, contribuindo para sua formação
na área de Gestão de Turismo. Corroborou ainda para fortalecer os vínculos entre o
Instituto Federal Catarinense e o município de Maracajá, possibilitando a ajuda mútua e a
busca pelo desenvolvimento do turismo e do lazer na região do Caminho dos Canyons.
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Resumo: O estudo da percepção da qualidade sobre os serviços praticados na área do turismo traz
informações relevantes para a identificação de diagnósticos com suposições de lacunas, e posteriormente,
a proposição de melhorias dos processos investidos. Atualmente a demanda turística torna-se cada vez
mais exigente e diversificada e, exatamente por isso, preza pela qualidade e conforto dos locais que
frequentam, com inúmeras expectativas de vivenciar o turismo como um sonho existencial. Neste cenário, o
estudo objetiva analisar a qualidade do “26º Festival Internacional de Balonismo” realizado no município de
Torres/RS sob a percepção dos visitantes, no que consiste a organização, infraestrutura e serviços
ofertados no evento. O estudo caracterizou-se pela abordagem quantitativa e adotou como métodos a
pesquisa bibliográfica e o método survey, cujo instrumento para a coleta de dados foi o questionário, com
amostragem não probabilística. A pesquisa foi aplicada no Parque Municipal de Exposições Odilo Webber
Rodrigues - Parque do Balonismo, no município de Torres/ RS, por uma equipe técnica composta por sete
pesquisadores. A coleta de dados foi realizada nos dias do evento, de 30 de abril a 04 de maio de 2014.
Para a tabulação dos dados, utilizou-se a ferramenta matemática de frequência absoluta e relativa
(tabulação simples). Os resultados demonstraram que a maioria dos entrevistados estão satisfeitos com os
serviços ofertados no evento e também com a estrutura, contudo, alguns pontos destacados na pesquisa
merecem atenção, a exemplo da praça de alimentação e da atuação do Conselho Tutelar. Espera-se, por
meio dos resultados, que o conhecimento gerado possa contribuir de forma prática para a gestão dos
organizadores do Festival Internacional de Balonismo no intuito de prover melhorias e inovações para as
próximas edições.
Palavras-Chave: Festival Internacional de Balonismo. Qualidade. Percepção. Eventos. Serviços.

1 INTRODUÇÃO
O

turismo

na

atualidade

caracteriza-se

como

atividade

socioeconômica

preponderante para a sociedade pós-industrial, fazendo-se presente na vida das pessoas,
especialmente no tocante a necessidade iminente de praticar o lazer e o ócio. Segundo a
dinâmica do mercado, vislumbra-se uma diversificação massiva das diversas formas de
realizar turismo, supondo o aumento dos níveis de informação e exigência dos
frequentadores do produto turístico, os quais se tornam formadores de opinião e cada vez
mais conhecedores do mercado turístico. Por conseguinte, é fundamental que o gestor do
atrativo e/ou do produto turístico obtenha informações fidedignas e relevantes acerca da
satisfação do visitante sobre os serviços prestados, a fim de melhorá-los continuamente,
prezando pela fidelização do cliente e buscando torná-los agentes involuntários de
divulgação. Para Teixeira (2002), é evidente que a qualidade do serviço refletida no
atendimento ao visitante influenciará a própria conceituação do produto e, também na
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imagem que dele se projeta, assim como poderá repercutir na variação de seu custo, pois
pessoas poderão se dispor a pagar mais por um reconhecido melhor serviço. Fonseca
(2004) aponta que existem diversas percepções e dimensões da qualidade, as quais
devem ser sempre consideradas pelo gestor, a fim de que o resultado final do serviço seja
percebido como satisfatório e de qualidade, uma vez que neste processo estão
intrínsecos aspectos pessoais e subjetivos.
Na visão de Kotler (1998), a qualidade percebida está relacionada com o nível de
satisfação do cliente, logo, essa satisfação é a função do desempenho percebido e das
expectativas almejadas. Por isso, o estudo da percepção de um determinado grupo tende
a apontar as características do evento, anseios pessoais, experiências vivenciadas e a
imagem cognitiva acerca dos produtos e serviços consumidos (SILVA, 2013). Segundo
Rossi e Slongo (1998), as informações sobre o nível de satisfação do cliente constituem
uma das maiores prioridades da gestão comprometida com a qualidade de produtos e
serviços, e consequentemente, com os resultados alcançados. A pesquisa sobre o perfil e
a satisfação de clientes insere-se entre os pré-requisitos que sustentam ações eficazes de
marketing.
Com base neste cenário, o estudo buscou averiguar a qualidade dos serviços
ofertados no 26º Festival Internacional de Balonismo, segundo a percepção dos visitantes
e moradores locais. O evento, realizado no município de Torres, Rio Grande do Sul vem
evoluindo com relação aos serviços, infraestrutura, logística e atendimento44. Contudo,
verificou-se apenas a realização de uma pesquisa de satisfação, a qual ocorreu no ano de
2012 em sua 24ª edição, conduzida pela própria Secretaria de Turismo, sem que
houvesse uma continuidade. Enfim, almeja-se que os resultados da pesquisa subsidiem a
gestão dos organizadores do evento para as próximas edições.
2 METODOLOGIA
A pesquisa caracteriza-se, quanto aos objetivos, como exploratória e descritiva,
cuja finalidade é descrever as características de determinada população, além de
identificar possíveis relações entre variáveis (GIL, 2010). Quanto à abordagem, o estudo
apresenta-se como quantitativo, que segundo Richardson (1999), apoia-se na
quantificação da coleta de dados e em sua análise, por meio de técnicas estatísticas.
Assim, o problema de pesquisa para esta investigação teve como premissa conhecer:

44

Informações cedidas pela Secretaria Municipal de Turismo de Torres, em 28 abr. 2014.
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Como os visitantes do 26º Festival Internacional de Balonismo de Torres percebem a
qualidade dos serviços e da estrutura ofertados no evento?
Os métodos adotados no delineamento da pesquisa foram, primariamente, a
pesquisa bibliográfica realizada em bases de dados eletrônicas e a survey para conduzir o
estudo quantitativo, que segundo Pinsonneault e Kraemer (1993), este método busca
obter dados ou informações sobre ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas.
O campo de pesquisa foi o Parque Municipal de Exposições Odilo Webber Rodrigues Parque do Balonismo, localizado na Avenida Castelo Branco, s/nº - Igra.
A coleta de dados foi realizada por meio de questionário com perguntas fechadas,
divididas em 6 blocos distintos, segundo os indicadores: a) dados gerais; b) alimentos e
bebidas; c) lazer e entretenimento; d) infraestrutura, logística e segurança; e) publicidade
e promoção do evento e, f) expectativas sobre o evento. No intuito de embasar algumas
das questões, utilizou-se a proposta de Almeida (2008).
Para a seleção da amostra, utilizou-se a amostragem não probabilística, na
categoria por acessibilidade, ou seja, os participantes foram escolhidos por estarem
disponíveis no campo de pesquisa (FREITAS et al., 2000). A coleta de dados foi realizada
nos dias 30/04, 01/05, 02/05, 03/05 e 04/05 do ano de 2014, nos três turnos por uma
equipe de sete pesquisadores, com um coordenador geral. Para a tabulação dos dados
adotou-se a ferramenta de frequência absoluta e relativa (tabulação simples). Em suma,
foram aplicados e tabulados 221 questionários referentes à percepção da qualidade do
visitante.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os conhecimentos gerados a partir da percepção dos frequentadores de um evento
são resultados subjetivos, muitos deles envolvidos por valores pessoais, motivações,
expectativas, anseios e experiências já adquiridas. Por isso, quando se busca conhecer a
percepção de um indivíduo, almeja-se que este resultado seja considerado relevante para
a gestão dos negócios turísticos nas tomadas de decisão. Beesley (2005), confirma esta
premissa ao afirmar que, em uma economia baseada no conhecimento, a pesquisa é o
elemento chave na gestão de empresas turísticas, visando à tomada de decisão mais
realista, baseada na percepção dos consumidores e não apenas no conhecimento
empírico dos gestores.
O questionário elaborado contemplou 16 questões divididas em 6 blocos. Nesta
pesquisa foram considerados tanto visitantes (turistas ou excursionistas), como
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moradores da cidade de Torres, que na ocasião estavam visitando e usufruindo dos
serviços do 26º Festival Internacional de Balonismo. Os resultados parciais são
apresentados na sequência:
O primeiro bloco procurou caracterizar o visitante. Sob esta perspectiva, uma das
questões buscou conhecer as motivações que levaram as pessoas a visitarem o evento.
Segundo a Secretaria do estado do Rio Grande do Sul (2013, p.4) “o visitante do litoral
gaúcho é formado por veranistas e turistas regionais, nacionais e estrangeiros”. Ainda, de
acordo com o mesmo autor, “pouco ou nada se sabe acerca deste visitante e de suas
motivações”. Logo, identificar as motivações do público alvo torna-se fundamental para
qualquer planejamento de marketing. Segundo os participantes, os principais motivos que
os atraíram ao Festival Internacional de Balonismo foram: lazer e entretenimento com
31,65%, competição de balões (19,05%) e, em terceiro lugar os shows (7,25%), seguido
de outras motivações apresentadas no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Motivos que levaram as pessoas a visitarem o evento.

Ainda neste bloco, tencionou-se identificar quantos dias os visitantes frequentavam
o Parque do Balonismo, sendo que a maioria deles afirmaram frequentar o evento todos
os dias, com percentual de 28,95%. Esta informação indica que há atrações para reter o
público no evento um, dois, três ou todos os dias (Gráfico 2).
Gráfico 2 – Quantos dias costuma visitar o Festival de Balonismo.
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O segundo bloco teve como variáveis questões relacionadas ao segmento de
alimentos e bebidas. Buscou-se a percepção da qualidade do visitante sobre a praça de
alimentação, incluindo avaliação dos quesitos: higiene e manipulação dos alimentos,
variedade gastronômica, estrutura e capacidade de atendimento e preços dos alimentos e
bebidas comercializados. Parte dos resultados são apresentados a seguir.
A primeira questão teve por objetivo identificar se os visitantes do evento haviam
realizado algum tipo de refeição na praça de alimentação. Dos 221 entrevistados, 142
pessoas (64,25%) afirmaram que sim, enquanto 79 (35,75%) relataram que não. Esta
questão é do tipo encadeada, ou seja, para os 142 visitantes que consumiram alimentos
e/ou bebidas, esses foram inquiridos a avaliar os serviços condizentes à praça de
alimentação, segundo as variáveis: a) higiene e manipulação dos alimentos, b) variedade
gastronômica, c) estrutura e capacidade de atendimento da praça de alimentação, como
demonstra a Tabela 1.
Tabela 1 – Avaliação dos serviços da praça de alimentação.
Higiene e
Variedade
manipulação dos
Gastronômica
alimentos
F
%
F
%
Ótimo
14
6,35
21
9,50
Bom
94
42,55
97
43,90
Regular
34
15,40
24
10,85
Péssimo
3
1,35
2
0,90
Não utilizei
76
34,35
77
34,85
Total
221
100
221
100
ƒ significa o número de vezes que a categoria aparece: Frequência
Avaliação

Estrutura e capacidade
de atendimento da praça
de alimentação
F
%
25
11,30
90
40,75
47
21,25
9
4,05
50
22,65
221
100

Os resultados das entrevistas indicam a percepção dos visitantes, em sua maioria,
como sendo bom nos três itens avaliados, mas também apontaram a variável péssimo
especialmente no quesito “estrutura da praça de alimentação”, com 4,05% e regular com
21,25%. A respeito desse assunto, Garvin (1992, p. 89) destaca que as dimensões da
qualidade relacionadas às empresas de alimentação devem focar, por exemplo, no que
ele denomina de desempenho, ou seja, “[...] em um restaurante seria as pessoas
poderem comer”. Neste sentido, o resultado da pesquisa demonstra que a praça de
alimentação está aquém da qualidade na percepção de alguns dos frequentadores.
O terceiro bloco focou nas variáveis relativas à área de lazer e entretenimento
disponíveis no evento. Buscou-se novamente a percepção da qualidade do visitante sobre
as principais atrações, que foram, a competição de balonismo, os stands e os shows. As
respostas foram avaliadas em cinco categorias. A avaliação bom foi elencada pela
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maioria dos entrevistados para as três variáveis. Cabe uma curiosidade nesta questão,
pois 59 pessoas afirmaram não assistir a competição de balonismo e 61 não assistiram
aos shows (consideradas estas a principais atrações do evento), logo estes visitantes não
puderam avaliar a qualidade das atrações, como demostra a Tabela 2. Mesmo assim, dos
221 entrevistados, 28,50% avaliaram como ótimo a programação de shows e um
percentual aproximado a competição de balonismo.
Tabela 2 – Avaliação das principais atrações do 26º Festival Internacional de Balonismo.
Competição de
Stands
Balonismo
F
%
F
%
Ótimo
57
25,80
51
23,05
Bom
89
40,25
133
60,20
Regular
15
6,80
21
9,50
Péssimo
1
0.45
2
0,90
Não utilizei
59
26,70
14
6,35
Total
221
100
221
100
ƒ significa o número de vezes que a categoria aparece: Frequência

Shows

Avaliação

F
63
74
17
6
61
221

%
28,50
33,50
7,70
2,70
27,60
100

Segundo a Confederação Brasileira de Balonismo (2014), o festival de balonismo
tem grande relevância economicamente para as cidades que o sediam, é um evento
conhecido no Brasil e no mundo, e por isso alavanca a economia local gerando efeitos
positivos.
O quarto bloco da pesquisa sinaliza aspectos relacionados a infraestrutura,
planejamento e segurança do Parque do Balonismo - local físico do evento. Nesta etapa
foram consideradas questões como: acesso e sinalização, organização estrutural,
segurança, comercialização e consumo de drogas ilícitas.
A primeira questão tencionou-se em conhecer a percepção do entrevistado sobre o
acesso e a sinalização ao Parque do Balonismo. Dos 221 entrevistados, 127 deles
(57,45%) afirmaram serem boas, enquanto 39 alegaram serem ruins (17,65%), 35
pessoas relatam ótimas (15,85%) tanto o acesso quando a sinalização, mostrando-se
satisfeitas com esses aspectos (Gráfico 3).
A respeito desse assunto, Zeithaml e Bitner (2003) definem algumas variáveis para
mensurar a qualidade dos serviços, e entre elas ambos sugerem a atenção quanto a
segurança e o acesso (facilidade de contato ou de acesso físico ao local de oferta do
serviço). Logo, pode-se reconhecer que o acesso ao Parque do Balonismo ainda
necessita de melhorias para atender às necessidades dos frequentadores, assim como a
segurança como é interpretada na Tabela 4.
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Gráfico 3 – Avaliação do acesso e da sinalização ao Parque do Balonismo.

A segunda questão ateve-se à organização e infraestrutura do Parque do
Balonismo. Os aspectos requeridos para avaliação dos entrevistados consistiram em:
áreas de estacionamento, sinalização e orientação ao visitante e, sanitários. Os
resultados

demostraram

predominância

nas

categorias

bom

para

áreas

de

estacionamento e sinalização e, regular para sanitários, com 23,55% do total das
respostas, como demonstra a Tabela 3.
Tabela 3 – Avaliação da organização e infraestrutura do 26º Festival de Balonismo.
Áreas de
Sinalização e
estacionamento
orientação ao visitante
F
%
F
%
Ótimo
17
7,70
21
9,50
Bom
109
49,30
101
45,75
Regular
49
22,20
52
23,50
Péssimo
19
8,60
26
11,75
Não utilizei
27
12,20
21
9,50
Total
221
100
221
100
ƒ significa o número de vezes que a categoria aparece: Frequência.

Sanitários

Avaliação

F
6
47
52
16
100
221

%
2,70
21,25
23,55
7,25
45,25
100

Em relação aos aspectos de infraestrutura dos eventos, Almeida (2008) explica que
a avaliação do nível de satisfação do visitante em relação a infraestrutura e à gama de
serviços oferecidos por parte dos organizadores deve propiciar melhorias na gestão do
evento, ou seja, deve se tornar uma estratégia de captação de ideias para a contínua
implantação de melhorias.
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Buscou-se também a percepção dos visitantes sobre a segurança disposta no
Parque do Balonismo. No intuito de facilitar a entrevista, elencou-se três atores para esta
avaliação: polícia militar, bombeiros e conselho tutelar. Novamente, a predominância dos
resultados dos questionários se deu para a categoria bom. Para a variável Conselho
Tutelar, 59 pessoas (26,70%) perceberam sua atuação como péssima, sobressaindo-se
negativamente neste item, como ilustra a Tabela 4.
Tabela 4 – Avaliação da segurança do 26º Festival de Balonismo.
Avaliação

Polícia Militar
Bombeiros
F
%
F
%
Ótimo
55
24,90
38
17,20
Bom
109
49,30
73
33,05
Regular
37
16,75
47
21,25
Péssimo
11
4,95
22
9,95
Não utilizei
9
4,10
41
18,55
Total
221
100
221
100
ƒ significa o número de vezes que a categoria aparece: Frequência.

Conselho Tutelar
F
%
21
9,50
43
19,45
36
16,30
59
26,70
62
28,05
221
100

O quinto bloco objetivou conhecer dos visitantes sua satisfação com os recursos
midiáticos adotados pela gestão do evento quanto à publicidade e promoção do 26º
Festival Internacional de Balonismo nas mídias locais, regionais e nacionais. Os
resultados mostraram que 47,05% perceberam como boa a divulgação do evento nas
mídias enquanto 8,15% afirmaram como sendo péssima. Já, com relação aos recursos
midiáticos 40,70% disseram aprovar as formas de divulgação, tais como flyer, outdoor,
cartaz, divulgação na rádio e jornais impressos (Gráfico 4).
Gráfico 4 – Percepção dos visitantes quanto a publicidade e promoção do evento.

Finalmente, o sexto e último bloco da pesquisa vislumbrou-se conhecer as reais
expectativas dos visitantes sobre o 26º Festival Internacional de Balonismo, lembrando
que o processo perceptivo é subjetivo e depende das experiências, anseios e desejos de
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cada indivíduo. Por isso, essa questão, apesar de subjetiva, demonstra de forma clara e,
evidencia se o evento provocou a qualidade requerida pelo público e a satisfação pelos
serviços prestados. O Gráfico 5 demonstra que dos 221 entrevistados, 34,85%
declararam que as expectativas foram atendidas em parte, e para 31,70% foram
atendidas plenamente. Uma minoria, com 2,70% sentiram-se insatisfeitos com os serviços
do evento.
Gráfico 5 – Expectativas dos visitantes do 26º Festival de Balonismo.

No tocante a essa questão, Castelli (2003) explica que satisfazer as pessoas é
atender suas necessidades ou expectativas com relação aos bens e serviços de
qualidade, e que para isso deve-se manter um diálogo constante entre gestor e cliente.
Neste caso, a pesquisa de percepção da qualidade toma esta identidade. Futrell (2003)
afirma que um dos principais erros de medição da satisfação do cliente é considerar as
pesquisas como um fato ocasional, e não como um processo continuado. Para o autor, o
importante é, além de monitorar os níveis de satisfação com o decorrer do tempo, é
transformar os resultados da pesquisa em base para ações efetivas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A consolidação do Festival Internacional de Balonismo de Torres no estado do Rio
Grande do Sul remete ao ano de 1989. Segundo a Prefeitura Municipal de Torres, a partir
da sua 1ª edição, jornais expoentes do Rio Grande do Sul divulgaram e destacaram o
acontecimento, possibilitando que pessoas de todo o Estado tomassem conhecimento
deste evento, tornando-se uma atração anual no município. Contudo, como citado, a
equipe de gestão responsável pelo evento ainda não havia reconhecido a importância da
pesquisa como ferramenta de gestão.
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No turismo e, mais especificamente no segmento de eventos, é notável a
necessidade da organização e do planejamento em muitos aspectos, pois alguns deles
podem, inclusive, colocar em risco a saúde e a segurança do visitante. Por isso, enquanto
gestor, é preciso estar atento a ações preventivas, e as pesquisas de levantamento e de
observação vem a contribuir significativamente para o conhecimento dos fatos e tomadas
de decisão.
Considera-se portanto, que o objetivo da pesquisa foi alcançado com êxito, ao
mapear a percepção da qualidade dos serviços, infraestrutura e logística do 26º Festival
Internacional de Balonismo, sob a ótica dos visitantes, que são os frequentadores do
evento, sendo muitos deles considerados habitués. Espera-se que a partir dos dados e
informações levantadas, soluções de melhorias para os aspectos citados como medianos
a ruins possam ser melhorados continuamente. Buscar a satisfação total do consumidor é
a base de sustentação da sobrevivência de qualquer organização. Assim a pesquisa
surge como instrumento indispensável ao conhecimento dos gestores para evitar ações
sem base e sem dados. Além disso, na gestão da atividade turística, a qualidade dos
serviços constitui extrema importância, independentemente de ser tratar de um prestador
de serviço público ou privado, voltado para o turismo emissivo ou receptivo.
Propõem-se, a partir deste estudo, novas investigações com as mesmas variáveis
a fim de verificar a evolução da qualidade dos quesitos outrora analisados, procedendo a
comparações e evoluindo na gestão do evento como um todo.
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Resumo: O setor de serviços, comparado com os setores agrícola e industrial, é o que mais vem crescendo
em importância econômica dos últimos anos. Por ser, no entanto, uma área incipiente, diversas teorias
sobre Desenvolvimento de Serviços ainda encontram-se em fase de aprimoramento, ou, até mesmo, são
inexistentes. Na área de engenharia, cujo objetivo principal é criar soluções para a resolução de problemas,
ainda prevalece a lógica centrada em produtos, com raros cursos oferecendo disciplinas na área de
Desenvolvimento de Serviços. Para contribuir com a difusão do Desenvolvimento de Serviços nas escolas
tradicionais de engenharia e de ensino técnico e tecnológico, torna-se importante a busca por uma visão
ampla dos elementos que interagem nos processos de desenvolvimento e de entrega de serviços. Com
objetivo de avaliar a teoria existente e propor uma estruturação destes elementos, este artigo apresenta a
proposta de um modelo conceitual baseado na visão de sistemas, formado por um conjunto de sete
elementos para o sistema-serviço: bens facilitadores, informações, instalações de apoio, pessoas,
processos, produtos e serviços propriamente ditos. Com estes elementos pode-se investigar o que é preciso
para conceber um processo, norteando o desenvolvimento de modelos de referência para o processos de
desenvolvimentos de serviços específicos, contribuindo para o avanço teórico nesta área e para a prática
industrial, no sentido de se obter processos mais acertivos, com reduções de incertezas, devido à carência
de informações disponíveis para os desenvolvedores de serviços.
Palavras-Chave: Visão sistêmica. Processo de desenvolvimento de serviços. Modelo conceitual.

1 INTRODUÇÃO
Estatísticas mundiais e nacionais apontam, por meio de indicadores como PIB e
geração de emprego, o crescimento do setor de serviços para a economia. Isso não
significa que os setores agrícola e industrial não continuem em desenvolvimento, mas sim
que o crescimento do setor de serviços tem chamado a atenção de pesquisadores de
diversas áreas.
Desta maneira, tanto produtos, quanto serviços mostram-se importantes para a
economia, e têm sido vistos como um pacote de serviços (FITZSIMMONS; SULLIVAN,
1982 apud GIANESI; CORRÊA, 1996), um pacote de benefícios ao cliente (COLLIER,
1994) ou um pacote de valor (CORRÊA; CAON, 2006). Ziethaml e Bitner (1996) definem
valor como a percepção do cliente sobre atributos de produtos e serviços, tais como
qualidade e custos percebidos, entre outros, e atributos intrínsecos e extrínsecos, tais
como prestígio, acessibilidade e desempenho.
Os avanços tecnológicos decorrentes do desenvolvimento de novos produtos têm
provocado aumento na demanda por uma economia baseada em serviços e provocado
uma mudança da lógica centrada em produtos para a lógica centrada em serviços (ELMANSTRLY; HARRISON, 2013). Apesar da necessidade desta mudança, a maioria das
escolas de engenharia, profissão que visa adquirir e aplicar conhecimentos na criação,
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aperfeiçoamento e implementação de utilidades, ainda são dominadas por uma
perspectiva industrial (FORCELLINI, 2013). São poucos os profissionais preparados
durante o seu percurso formativo para atuar com o Desenvolvimento de Serviços (DS).
O Processo de Desenvolvimento de Serviços (PDS) é um processo de negócio de
uma empresa, ou seja, um conjunto de atividades, que de acordo com as estratégias da
empresa, é capaz de transformar informações tecnológicas e de mercado em valor, na
forma de um conjunto contendo os serviços e os elementos necessários para a realização
deste: ambiente físico, bens facilitadores, processos de entrega e informações
(FORCELLINI, 2013; ROZENFELD, 1996). Trata-se, portanto, de um processo essencial
para a sobrevivência e crescimento das organizações envolvidas com serviços.
Para que este processo seja eficaz, deve envolver a elaboração de requisitos de
serviço que atendam às necessidades e exigências dos consumidores. Para tanto, deve
fazer uso de muitas e variadas informações, vindas de diversas fontes, gerando uma
grande multiplicidade de requisitos a serem atendidos.
Para garantir que nada seja esquecido no DS e que este processo possa se repetir
para desenvolvimentos futuros, torna-se importante a busca por uma visão abrangente
dos elementos que interagem nos processos de desenvolvimento e de entrega de
serviços.
Tomando-se o PDS como um sistema, uma vez que se trata de um conjunto de
elementos inter-relacionados que juntos realizam determinada função (HITOMI, 1979),
buscou-se, neste artigo, por meio de uma análise da teoria existente, uma classificação
dos elementos que compõem o sistema-serviço, visando-se organizar, propor e gerir um
PDS minimamente adequado.
2 METODOLOGIA
Os dois métodos adotados neste artigo enquadram-se como pesquisa exploratória
e abordagem teórico-conceitual. A pesquisa exploratória foi utilizada primeiramente com o
intuito de se obter uma visão geral do sistema- serviço, por meio de uma definição com
alguns dos elementos que compõem este sistema e de como ocorre a interação entre
eles. Foram analisadas as visões propostas por Fitzsimmons e Sullivan (1982) apud
Gianesi e Corrêa (1996), Lovelock (1992) apud Lovelock e Wirtz (2006), Goldstein et al.
(2002) e Fynes e Lally (2008).
No segundo método, a abordagem teórico-conceitual, foram utilizados os
resultados da pesquisa exploratória para se propor um conhecimento novo, ou seja, a
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partir da literatura foi proposto um conceito inovador, por meio de uma visão sistêmico dos
elementos que compõem o sistema-serviço. Essa foi a principal contribuição deste artigo,
sendo, portanto, apresentada no item de resultados da pesquisa.
Pela sua natureza e diversidade, a conceituação ou definição de serviços não é
fácil de ser formulada. Caracterísitcas específicas dos serviços, como intangibilidade,
simultaneidade

entre

criação

e

consumo,

perecibilidade

e

heterogeneidade

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014), tornam esta tarefa ainda mais complicada.
Para Grönroos (2003), trata-se de um processo consitituído de uma série de
atividades mais ou menos intangíveis, com interações entre o cliente e os funcionários de
serviço e/ ou bens físicos e/ ou sistemas do fornecedor e que são fornecidas como
soluções para problemas do cliente. Para Goldstein et al. (2002), trata-se de um conjunto
de elementos tangíveis e intangíveis, que, combinados, criam um serviço.
Pelas definições de serviço que têm sido encontradas na literatura, observa-se a
presença de elementos. A visualização dos componentes de serviços já havia sido
identificada por Fynes e Lally (2008) como uma área fundamental de discussão, visando
sua facilidade operacional, por meio de uma imagem holística do serviço.
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) utilizaram o conceito de pacote de serviços, que
originalmente foi proposto na literatura por Fitzsimmons e Sullivan (1982) apud Gianesi e
Corrêa (1996), para se referir a cinco características do conjunto de mercadorias e
serviços oferecidos em um ambiente:
• instalações de apoio: recursos físicos, instalações e equipamentos,
necessários à prestação dos serviços;
• bens facilitadores: materiais que são consumidos, adquiridos ou fornecidos
ao consumidor do serviço;
• informações: informação disponibilizada pelo cliente ou pelo fornecedor, que
permite um serviço eficiente e customizado;
• serviços explícitos: benefícios que são prontamente percebidos pelos
sentidos e que são considerados características essenciais do serviço;
• serviços implícitos: benefícios psicológicos ou características acessórias.
Para Loverlock e Wirtz (2006), para se ter uma visão holística de todo o
desempenho desejado para os clientes, a tarefa de projetar serviços deve abordar e
integrar três componentes fundamentais:
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• serviço principal: benefícios principais de resolução de problemas que os
clientes buscam;
• serviços suplementares: ampliam o serviço principal, facilitando sua
utilização, bem como realçando seu valor e apelo;
• processos de entrega: procedimentos utilizados para entregar tanto o serviço
principal como cada um dos serviços suplementares.
Ao examinar vários tipos de serviços, Lovelock e Wirtz (2006) perceberam que a
maioria deles tem muitos serviços suplementares em comum. Assim, das potenciais
dezenas de serviços suplementares, estes autores classificaram-nos em oito grupos,
listando-os como serviços suplementares facilitadores e realçadores. Estes oito grupos
são representados como pétalas que cercam o centro de uma flor, denominada como Flor
de Serviço. Este conceito de Flor de Serviço foi proposto pela primeira vez por Lovelock
em 1992 (Lovelock, 1992 apud Lovelock e Wirtz, 2006).
Segundo este conceito, quando a organização do serviços é bem projetada e bem
organizada, as pétalas e o centro são frescos e bem formados Um serviço mal planejado
ou mal executado é como uma flor na qual faltam pétalas ou então com pétalas murchas
ou descoloridas. Mesmo que o miolo esteja perfeito, a impressão geral causada pela flor
não é atraente.
Estes serviços suplementares foram então classificados por Lovelock e Wirtz
(2006) como os elementos que devem nortear o desenvolvimento de serviços e são
descritos e exemplificados no Quadro 1.
Quadro 1 – Componentes do modelo da Flor de Serviços.
Elementos
Informações
Recebimento
pedidos
Cobrança
Pagamento
Consulta
Salvaguarda
Exceções
Hospitalidade

de

Descrição
Fornecer informações sobre o produto
Fornecer meios para que o cliente manifeste sua decisão de compra, seja por meio
de inscrição, pedido ou reservas
Emitir fatura correta em tempo hábil, pois faturas erradas, ilegíveis ou incompletas,
podem gerar insatisfação
Fornecer um bom sistema de pagamento para o cliente
Responder aos questionamentos dos clientes e/ ou antever suas necessidades,
fornecendo soluções adequadas
Cuidar e proteger os bens pessoais do cliente
Fornecer serviços que ficam fora da rotina de entrega normal do serviço
Tratar o cliente de modo cordial e com grande consideração às suas necessidades
de conforto
Fonte: adaptado de Lovelock e Wirtz (2006).
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Para Goldstein et al. (2002), sem um conhecimento claro e compartilhado da
natureza do serviço, ou seja, o Conceito de Serviço, não se pode esperar que um serviço
seja projetado com sucesso. Assim, para o planejamento do DS, Goldstein et al. (2002)
apresentaram um modelo, no qual o Conceito de Serviço atua como um elemento
integrador entre a estratégica de negócio de uma organização e as entregas de serviços,
tendo como base elementos de modelos apresentados na literatura (Fig. 1).
Figura 1 – Modelo proposto para o planejamento do desenvolvimento de serviços

Fonte: adaptado de Goldstein et al. (2002)

Os elementos apresentados como entradas para o planejamento do DS deste
modelo foram descritos na literatura por Heskett (1987) apud Goldstein et al. (2002) e
Chase e Bowen (1991) apud Goldstein et al. (2002) e são: pessoas, tecnologia, bens
facilitadores, equipamentos e processos pelos quais um serviço é criado e entregue. Não
há, entretanto, uma descrição destes itens e uma visão sistêmica entre eles.
Como contribuição, Goldstein et al. (2002) destacaram neste modelo, em contraste
com os modelos apresentados previamente na literatura, a necessidade de se medir o
desempenho do sistema de entrega de serviços, por meio de indicadores financeiros,
operacionais ou de mercado. Assim como para os elementos de entrada do modelo, não
há também detalhamentos maiores sobre estes indicadores.
Com base em temas comuns identificados na literatura e no Conceito de
Experiência de Serviços, como sendo criação de valor agregado, envolvendo os clientes
de maneira pessoal e memorável ao serviço (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014),
Fynes e Lally (2008) propuseram componentes específicos relacionados à experiência do
cliente durante o processo de aprendizagem, aquisição e uso de um serviço (Carbone e
Haeckel, 1994).
912

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Estes componentes referem-se à participação ativa dos clientes (PINE e
GILMORE, 1998), à aquisição de conhecimento e sensações (GUPTA e VAJIC, 2000) e
conexões emocionais criadas ao longo do tempo (PULLMAN e GROSS, 2003) e são
apresentados no modelo Conceitual de Experiência em Serviço. Não houve também uma
descrição de cada um destes compomentes.
3 RESULTADOS
A revisão de literatura apresentou propostas que diferem entre si, com olhares
diferentes sobre os elementos do sistema-serviço. Fitzsimmons e Sullivan (1982) apud
Gianesi e Corrêa (1996) apresentaram o conceito de Pacote de serviço, não em uma
visão sistêmica, mas em uma visão de um conjunto, pois não considerou pessoas,
processos e informações.
Lovelock (1992) apud Lovelock e Wirtz (2006) apresentam o conceito de Flor de
Serviço, percebendo que a maioria dos serviços tem muitos serviços suplementares em
comum, que foram classificados em oito grupos. Pela definição destes serviços
suplementares, percebe-se que ainda não foram considerados explicitamente alguns
elementos, como bens facilitadores e instalações de apoio.
Goldstein et al. (2002) evidenciou o Conceito de Serviço e as diferentes visões que
existem na literatura, trazendo para um modelo os elementos da literatura propostos por
Heskett (1987) apud Goldstein et al. (2002) e Chase e Bowen (1991) apud Goldstein et al.
(2002), sem, entretanto, descrevê-los e sem uma visão sistêmica deles.
Fynes e Lally (2008) analisando a literatura, apresentaram uma visão dos
componentes do Conceito de Experiência em Serviço. Foram apresentados elementos
difíceis de serem mensurados, por serem características das pessoas, como emoção,
percepção e participação. Assim como Goldstein et al. (2002), Fynes e Lally (2008) não
apresentaram uma descrição para estes elementos.
Observa-se que nenhuma das publicações apresentam uma definição completa
dos elementos do sistema-serviço. Assim, considerando o PDS como um sistema,
Forcellini (2013) apresentou o conceito de Sistema-Serviço, com sete elementos,
apresentados no Quadro 2, juntamente com um resumo dos modelos estudos na revisão
bibligráfica, com seus elementos distribuídos conforme o entendimento dos termos
utilizados, embora alguns autores não tenham apresentado a descrição de alguns destes
elementos.
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Os sete elementos do modelo conceitual proposto por Forcellini (2013) são
mostrados na figura 2, com a descrição de cada elemento no Quadro 3. Sem este
conceito, o desenvolvimento está sujeito a falhas, ao não apresentar explicitamente
alguns dos elementos do sistema-serviço. Isso ocorreria, por exemplo, ao se utilizar o
conceito de Pacote de Serviços de Fitzsimmons e Sullivan (1982) apud Gianesi e Corrêa
(1996), no qual não foram explicitados processos, pessoas e tecnologias, sendo
necessário que estes elementos sejam considerados apenas implicitamente. Falhas
semelhantes ocorreriam com os demais modelos apresentados.
Quadro 2 – Comparação entre autores dos elementos do sistema serviço.
Pacote de Serviços
Flor de Serviços
Fitzsimmons e
Sullivan (1982) apud
Gianesi e Corrêa
(1996)

Lovelock (1992) apud
Lovelock e Wirtz (2006)

Conceito de
Serviço
Goldstein et al.
(2002)

Conceito de
Experiência em
Serviços
Fynes e Lally
(2008)

Bens facilitadores

Bens facilitadores

Recebimento de pedido
Cobrança
Pagamento

Pessoas

Pessoas

Processos

Processos

Processos

Bens tangíveis

Bens
tangíveis

Tecnologia

Serviços implícitos
Serviços explícitos

Exceções
Hospitalidade
Salvaguarda

Informações

Informações
Consulta

Forcellini
(2013)
Bens
facilitadores
Instalações
de apoio
Pessoas

Equipamentos

Instalações de apoio

Sistemaserviço

Benefícios do
serviço
Percepções
Emoções
Participação dos
clientes

Serviços

Informações
Fonte: os próprios autores.
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Figura 2 – Modelo conceitual do sistema serviço.

Fonte: Forcellini (2013)

Quadro 3 – Descrição dos elementos do sistema serviço.
Elemento
Processos
Informações
Bens facilitadores
Instalações
apoio
Produtos
Pessoas
Serviços

de

Descrição
Conjunto de comportamentos, atividades ou tarefas logicamente inter-relacionadas,
realizadas no front e back office e que suportam a realização do serviço
Dados e informações gerados e fornecidos pelos clientes ou pelas empresas, vitais
para a execução do serviço
Materiais que são consumidos, adquiridos ou fornecidos no back e front office, para a
realização do serviço
Recursos físicos e instalações necessários à prestação dos serviços.
Equipamentos, máquinas e dispositivos necessários e/ou associados à prestação dos
serviços
Clientes, funcionários do front e back office, fornecedores, e outros envolvidos direta ou
indiretamente com a prestação do serviço
Benefícios que são percebidos pelos clientes e considerados as características do
serviço
Fonte: Forcellini (2013)

4 CONCLUSÕES E PESQUISAS FUTURAS
Devido às características de perecibilidade e intangibilidade típicas de serviços, a
capacidade para pesquisas nesta área refere-se não a alguma estrutura física, mas a uma
estrutura intelectual, ou seja, o conhecimento.
A busca pela organização do conhecimento no PDS foi o grande motivador para
esta pesquisa. A área de DS apresenta-se em fase de exploração incipiente e carente de
investigação. Encontram-se no Brasil e no mundo poucos grupos de pesquisa em
engenharia que desenvolvam serviços, prevalecendo nos grupos existentes, ainda, a
perspectiva industrial focada no desenvolvimento de produtos.
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Assim, a organização do conceito de serviços em componentes visou sua
facilidade operacional, por meio de uma visão holística do serviço, vislumbrando o PDS
como um conjunto de elementos inter-relacionados que juntos realizam determinada
função, ou seja, um sistema.
Os elementos do sistema serviço apresentados neste artigo podem contribuir para
que os desenvolvedores de serviços tenham uma visão holística do PDS, reduzindo-se
assim as incertezas presentes no desenvolvimento e falhas decorrentes de carência de
informações.
Esses elementos propostos neste artigo são sentidos pelo cliente e formam a base
da sua percepção sobre o serviço, sendo, portanto, importantes para que os
desenvolvedores de serviços maximizem a chance de oferecer aos clientes experiências
condizentes com suas expectativas.
Para desenvolver serviços com qualidade, é perciso ter uma visão mínima, um
conceito mínimo, para se ter uma visão estratégica, para conhecer o que está sendo
desenvolvido, fatores envolvidos no desenvolvimento, fases e recursos necessários. Tudo
isso para que seja possível iniciar o desenvolvimento, para se fazer as primeiras
escolhas. Assim, não é suficiente contemplar um ou outro elemento isoladamente.
Um aspecto crítico para poder projetar um serviço é saber o mais precisamente
possível o que se deseja projetar. Portanto, torna-se essencial conhecer estes sete
elementos propostos. Busca-se, desta maneira, evitar que um serviço seja entregue e que
sejam necessárias diversas correções após seu lançamento. É preciso olhar o serviço
como um sistema.
Academicamente, este artigo visa contribuir para a continuidade de pesquisas em
PDS na área de engenharias, face às poucas pesquisas existentes, aumentando o
entendimento sobre serviços e contribuindo para modificação e avanço das teorias
existentes, que dificultam a oferta de serviços.
Para trabalhos futuros, os elementos do sistema serviço apresentados podem
contribuir com o desenvolvimento de modelos para o processo de desenvolvimento de
serviços específicos e modelos de referência para determinadas áreas de pesquisa.
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Resumo: A neuroplasticidade refere-se à capacidade do encéfalo de alterar propriedades funcionais e
morfológicas em resposta às mudanças do ambiente, adaptando e reorganizando sua dinâmica resultando
em padrões de comportamento distintos. No entanto os mecanismos envolvidos são alvo de inúmeros
estudos no intuito de compreender as bases celulares e moleculares envolvidas no processo da
neuroplasticidade. O objetivo do presente estudo é revisar na literatura sobre o assunto.
Palavras-chave: Encéfalo. Neurogênese. Neuroimagem.

1 INTRODUÇÃO
A neuroplasticidade refere-se à capacidade do encéfalo de alterar propriedades
funcionais e morfológicas em resposta às mudanças do ambiente, adaptando e
reorganizando sua dinâmica resultando em padrões de comportamento distintos (BERG
et al., 2014). No entanto os mecanismos envolvidos são alvo de inúmeros estudos no
intuito de compreender as bases celulares e moleculares envolvidas no processo da
neuroplasticidade. O objetivo do presente estudo é revisar na literatura.
2 METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão da literatura, por meio de pesquisa bibliográfica em
periódicos nacionais e internacionais. Foram consultadas diferentes bases de dados,
como

SCIELO,

PUBMED

e

SCIENCEDIRECT

por

meio

da

palavra-chave:

“neuroplasticity”. Nesta revisão, após leitura e análise, foram utilizados 24 trabalhos
publicados, desde 2000 à 2014.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conceito de que a estrutura do encéfalo pode ser modificada pela experiência
tem sido suportado por estudos clínicos utilizando técnicas de neuroimagem
particularmente a ressonância magnética. Estes estudos demonstraram como as
experiências podem impactar na função e nas alterações morfológicas do encéfalo em
humanos. Os fenômenos visíveis através de ressonância magnética provavelmente não
demonstram um único processo de forma independente, mas sim várias alterações
estruturais coordenadas que envolvem vários tipos de células. Além disso, essas técnicas
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oferecem vantagens uma vez que podem ser realizados repetidamente no mesmo
indivíduo e proporcionar medidas estruturais e funcionais do encéfalo.
No entanto, as técnicas de neuroimagem não podem nos informar diretamente
sobre os eventos celulares e moleculares que medeiam os efeitos observados. Assim, os
mecanismos de ação envolvendo as mudanças celulares e moleculares tem sido alvo de
inúmeros estudos pré-clínicos. Estes estudos buscam compreender como acontece a
neuroplasticidade, utilizando modelos animais, para explicar os achados encontrados de
estudos com humanos (ZATORRE et al., 2012). A conexão entre a função e a anatomia
do encéfalo pode estar relacionada com o processamento da informação, o tamanho, a
configuração e arranjo dos neurônios, o número e o tipo de conexões sinápticas locais,
modo como as populações neuronais são interligadas e as propriedades de células gliais.
Estudos de neuroimagem têm explorado a anatomia do encéfalo para revelar como as
experiências podem refletir na habilidade ou desempenho de uma tarefa. Maguire e
colaboradores (2000) demonstraram, em estudos com neuroimagem, que taxistas
apresentaram volume hipocampal maior comparado a pessoas que não desempenham
esta atividade.
Considerando que o hipocampo é uma estrutura encefálica relacionada com a
memória espacial, acredita-se que a exposição de atividades que envolvem este tipo de
memória, realizadas repetidamente por estes profissionais, resultou em neuroplasticidade,
evidenciada por uma melhora do desempenho da tarefa e maior volume hipocampal.
Além disso, Schneider e colaboradores (2002) demonstraram um maior volume da
substância cinzenta e da espessura cortical do córtex auditivo, evidenciados em exames
de neuroimagem, de indivíduos músicos. Estes autores também observaram diferenças
nas regiões do córtex motor e na organização da substância branca relacionada ao tracto
espinotalâmico. Estes achados foram correlacionados com melhora das habilidades
musicais destes indivíduos sugerindo que a experiência é determinante na indução destas
modificações. No entanto, estudos transversais limitam o conhecimento uma vez que não
são capazes de distinguir se os resultados encontrados são respostas das mudanças
anatômicas ou uma consequência da prática. Desta forma, estudos longitudinais parecem
contribuir para esta questão.
Estudos longitudinais, utilizando ressonância magnética demonstraram um
aumento da densidade da substância cinzenta na área relacionada a percepção visual do
movimento, no córtex occipital e parietal, em indivíduos que praticaram malabarismos em
diferentes períodos de tempo, sete dias (DRIEMEYER et al., 2008) e três meses
(DRAGANSKI et al., 2004). Essas mudanças morfológicas não estão restritas a
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substância cinzenta, mas também podem ser detectadas na substancia branca. A prática
de malabarismo também resulta em modificações em regiões envolvidas a coordenação
do movimento. Além de se observar melhora na habilidade dos movimentos de alcance,
preensão, coordenação e equilíbrio, também foi demonstrado mudanças na organização
das vias envolvendo a substância branca (SCHOLZ et al., 2009). Além disso, foi
demonstrado que o treino de equilíbrio é capaz de aumentar a substância cinzenta no
córtex frontal e parietal associado a melhora na habilidade motora, após dois dias de
treinamento.
Alterações na substância branca também foram observadas, no entanto após um
período de treino de seis semanas (TAUBERT et al., 2010). Estudos clínicos de
neuroimagem,

realizados

com

humanos,

são

de

grande

importância

para

a

neuroplasticidade, no entanto limitam a compreensão dos mecanismos de ação celulares
e moleculares envolvidos nesse processo. Estudo pré-clínicos, envolvendo animais de
experimentação, permitem investigar as mudança a nível celular e molecular envolvidas
na neuroplasticidade e desta forma explicar os desfechos clínicos observados nos
estudos de neuroimagem.

Vários estudos utilizando metodologias distintas buscam

investigar as alterações microestruturais envolvendo aspectos moleculares e celulares
relacionados a neuroplasticidade.
Estes estudos incluem estudos com culturas de células, estudos bioquímicos,
estudos morfológicos e estudos comportamentais. De um modo geral, cada experimento
normalmente só é capaz de testar um conjunto limitado de mudanças e por isso a
compreensão dos mecanismos envolvidos na neuroplasticidade requer uma integração
através de uma revisão ampla da literatura. Estudos tem demonstrado que as alterações
relacionadas a neuroplasticidade podem ocorrer nas células neuronais, envolvendo tanto
a substância cinzenta como a substância branca. Além disso, também podem envolver
mudança em células não-neuronais, como as células gliais. As alterações neuronais na
substância cinzenta podem incluir neurogênese, sinaptogênese e alterações na
morfologia neuronal. Enquanto que alterações na substância branca envolvem o número
de axônios, diâmetro do axônio, densidade axonal, trajetória dos axônio, crescimento
axonal e mielinização. As mudanças nas células gliais por sua vez incluem o aumento no
tamanho, número e função das células gliais e angiogênese.
Qualquer uma destas alterações celulares pode influenciar os resultados
observados nos estudos clínicos utilizando a ressonância magnética e a melhora no
desempenho de realizar a tarefa. Estudos têm investigado os possíveis mecanismos
envolvidos nas alterações da substância cinzenta. Estes estudos tem buscado
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compreender como ocorrem as mudanças na estrutura e função neuronal. Além dos
aspectos neuroais, acredita-se também que mudanças nas células gliais e na
vascularização podem estar associadas à neuroplasticidade.
Neurogênese
Estudo de neuroimagem que demonstram o aumento do volume de uma estrutura
encefálica pode ser explicado por ume vento denominado neuogênese. A neurogênse é a
capacidade do encéfalo de gerar novos neurônios e envolve as etapas de proliferação
celular, diferenciação, migração, sobrevivência e integração funcional (ZHAO et al., 2008).
O processo de diferenciação celular pode dar origem a diferentes tipos celulares como
neurônios, astrócitos e oligodendrócitos (GAGE, 2000). Estudos demonstraram que os
novos neurônios resão capazes de integrar a circuitos existentes e participar desta forma
da rede neuronal de forma funcional (ZHAO et al., 2008).
A neurogênese pode ser regulada por atividades tanto fisiológicas quanto
patológicas e pode ocorrer ao longo de toda a vida (GAGE 2000). A geração de novos
neurônios no encéfalo adulto é exclusiva de apenas dois locais: a zona subventricular
(SVZ) localizada nos ventrículos laterias e a zona subgranular (SGZ) localizada no giro
dentado do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura envolvida no aprendizado e na
formação e manutenção de todos os tipos de memória (ZHAO et al., 2008). Uma vez que
o hipocampo é uma estrutura relacionada ao aprendizado e memória e que foi
evidenciado neurogênese nessa estrutura, estudos tem associado o papel da
neuroplasticidade a este contexto.
Estudos têm demonstrado que a exposição ao ambiente enriquecido assim como a
prática de exercício físico induzem neurogênese hipocampal associado à melhora no
desempenho de diferentes testes de aprendizado e memória (BEKINSCHTEIN et al.,
2011).

Gliogênese
Além da geração de novos neurônios, estudos também têm demonstrado que o
aumento de volume encefálico pode ser divido a geração de novas células não-neurais.
Ao contrário de neurônios maduros, que não podem se dividir células gliais como
astrócitos e células progenitoras oligodendrócitos (OPCs) mantém a capacidade de se
dividir no cérebro adulto. A gliogênese ocorre em resposta ao aprendizado e por isso
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pode ser um candidato aos mecanismo de alguns dos resultados encontrados nos
exames de neuroimagem discutidos anteriormente. O papel dos astrócitos na função
sináptica, na homeostase de íons, no metabolismo energético em resposta à atividade
neuronal demonstra a importância dessas células nas mudanças neuronais detectadas
pela ressonância magnética funcional.
Além disso, a microglia, que são células do sistema imunológico residentes do
encéfalo, têm sido tradicionalmente considerada apenas no contexto da patologia, mas
novas pesquisas tem mostrado seu envolvimento na plasticidade neuronal e aprendizado
e, portanto, poderia ter relevância direta para as medidas baseadas em ressonância
magnética (WANG et al., 2009).

Alterações na morfologia
Estudos tem mostrado que alterações na morfologia neuronal podem contribuir
para a compreensão da neuroplasticidade e dos achados em exames de neuroimagem
(KOLB et al., 2008). Kleim, e colaboradores (2007) demonstraram que exposição a uma
tarefa de aprendizado induziu mudanças morfológicas no cerebelo de ratos. Foi
observado um aumento no número de sinapses que persistiu durante 4 semanas após a
exposição. Além do cerebelo essas evidencias também foram observadas no córtex
(KLEIM et al. 2007).
O aprendizado assim como a formação de memória foram associados com um
aumento de espinhos dendríticos. Estudos demonstraram que animais submetidos a uma
tarefa de aprendizado e memória a longo prazo apresentaram um crescimento de
espinhos dendríticos associado a um melhor desempenho nos testes comportamentais
(KLEIM et al., 2002). Desta forma, as mudanças estruturais, observadas nos estudos
experimentais, parecem ser candidatos para explicar os achados de neuroimagem
observados nos estudos com humanos.

Alterações vasculares
Estudos sugerem que a experiência pode alterar a vascularização encefálica. Rhyu
e colaboradores (2010), realizaram um estudo com macacos demonstrando que o
exercício físico é capaz de aumentar o volume vascular no córtex cerebral em associação
com uma melhora no desempenho em testes cognitivos. Estes autores evidenciaram que
este efeito foi perdido após um período de 3 meses sem a prática do exercício físico.
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Outros estudos corroboram com estes achados demonstrando que o exercício é
capaz de aumentar o volume de sangue no hipocampo de ratos e de humanos (PEREIRA
et al., 2010). Estas alterações vasculares podem estar envolvidas nas mudanças
associadas aos exames de neuroimagem após treinamento.

Vias de sinalização
Uma variedade de moléculas de sinalização estão envolvido na regulação da
morfologia dendrítica e no desenvolvimento de neurônios e células gliais. Muitas destas
moléculas são consideradas neurotransmissores, citosinas, fatores de transcrição gênica
e fatores de crescimento (KLINTSOV et al.,2004). Uma desta moléculas que têm sido
amplamente em estudos envolvendo plasticidade, neurogênese e mudanças morfológicas
é o fator neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF) e seu receptor denominado
tropomiosina-receptorkinase B (Trkdo B). Este fator de crescimento tem sido associado ao
processo de aprendizagem e memóra.
Em humanos, a variação do gene do BDNF foi associado com variações no volume
hipocampal e no desempenho da memória (EGAN et al., 2003). Xião e colaboradores
(2010) demonstraram que BDNF pode regular o desenvolvimento das células
progenitoras de oligodendrócitos e afetar o processo de mielinização.

Assim, estes

autores sugerem que o aumento do BDNF induz uma maior mielinização resultando em
melhora da função neuronal. Outras moléculas sinalizadoras que apresentam um papel
no processo da plasticidade são as citocinas inflamatórias.
Estudos têm demonstrado que as interleucinas IL-4 e IL-10 participam dos
processos de aprendizado e memória e que a inibição farmacológica destas interleucinas
está associada a déficits de memória (YIRMIYA, et al., 2011). Estudos também tem
associado o papel da libertação do neurotransmissor ATP a partir de neurônios no
processo de plasticidade (COHEN et al., 2008).
O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) o qual apresenta atividades
sobre vasos sanguíneos, neurônios, e astrócitos, também ter recebido atenção nesse
contexto. Superexpressão deste fator de crescimento endotelial vascular ou de bloqueio
de fator de crescimento endotelial vascular no hipocampo de ratos adultos afeta
negativamente a neurogênese, angiogênese e a formação de memória (LICHT T, et al.
2011).
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Mecanismos candidatos para alterações de substância branca
Embora tenha sido amplamente estudado o papel das mudanças celulares e
moleculares que ocorrem na substância cinzenta participar nos processos de plasticidade
e do aprendizado e memória, mudanças na substância branca também tem recebido
atenção. Sabe-se que todas as tarefas complexa necessitam de uma transmissão de
informações através de uma série de regiões corticais com funções relevantes para a
tarefa distintas.
O aumento da velocidade ou a sincronia de transmissão e condução do impulso
nervoso é um aspecto importante da melhora das funções cognitivas e motoras.
Mudanças na substância branca, incluindo o número de axônios mielinizados, a
espessura da mielina, ou outras características morfológicas, como a distância internodal,
a velocidade de propagação do impulso poderiam contribuir para o aumento do
desempenho funcional.
Rhyu e colaboradores (2010) observaram uma melhora nestes parâmetros após
período de exercício físico associados a uma melhora no desempenho em testes
cognitivos. Estes autores demonstraram que, após um período de 3 meses sedentário,
estas melhoras foram perdidas.

Estudos de imagem propõem que mudanças na bainha

de mielina dos axônios corresponde a melhora funcional. Considerando que a
mielinização funciona como um isolante elétrico e está envolvida na remodelação
sináptica alterando os circuitos neuronais e desta forma desempenhando um papel
importante na função dos neurônio.
A mielinização é um processo dinâmico que depende das células gliais. Células
progenitoras de oligodendrócitos (OPC) permanecem residentes no encéfalo adulto, as
quais participam na reparação após danos de mielina e também podem participar dos
processos cognitivos envolvidos no aprendizado e memória. Dancause e colaboradores
(2005) demonstraram que o comprimento internodal dos axônios dos neurônios diminuem
no córtex visual de macacos durante o processo de envelhecimento normal, sugerindo
remielinização ativo durante toda a vida. Além disso, o exercício físico induz um aumento
da velocidade de condução mas essas mudanças dependem da prática, uma vez que os
animais de deixaram de treinar revertem essas mudanças (EMERY B., 2010).
Estudos têm mostrado que o exercício físico está associado com a espessura da
bainha de mielina dos neurônios e que induz um aumento do diâmetro axonal em nervos
periféricos (NAVE KA, 2010). Os resultados sugerem que a atividade influencia não só a
formação de mielina, mas também influencia a manutenção e a morfologia do axônio pós
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a mielinização. Markham e coaboradores (2009) mostraram um aumento de 10% do
volume do corpo caloso em ratos adultos expostos a um ambiente enriquecido.
A análise histológica revelou que este aumento foi associado com um aumento nos
processos gliais e aumento do número de astrócitos. Blumenfeld e coaboradores (2011)
observaram que ratos treinados no labirinto aquático de Morris apresentaram mudanças
na morfologia de regiões encefálicas incluindo o córtex somatosensorial, o giro denteado
e o corpo caloso. Efeitos semelhantes foram detectados, em menor magnitude, em ratos
idosos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A neuroplasticidade é um processo que ocorre durante toda a vida e está
relacionada às experiências de cada indivíduo. O estudo da neuroplasticidade tem sido
baseado em estudos de neuroimagem que demonstraram que o encéfalo pode modificar
mediante os estímulos que podem ser fisiológicos ou patológicos.
Esses estudos mostraram que a experiência pode melhorar o desempenho na
tarefa associado a mudança no encéfalo. No entanto estes estudos limitam a
compreensão dos mecanismos de ação. Assim, estudos pré-clínicos tem sido realizados
no intuito de investigar os mecanismos moleculares e celulares envolvidos na
neuroplasticidade.
Esta é uma área promissora que norteia inúmeros estudos, possibilitando uma
maior compreensão de como o encéfalo responde aos estímulos e como se modifica a
todas as experiências vividas. Mais estudos são necessários para compreender todos os
aspectos envolvidos no processo da neuroplasticidade.
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Resumo: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma consequência de fatores etiológicos como placas
ateroscleróticas, trombos e doenças cardiovasculares que podem causar isquemia cerebral e,
consequentemente, gerar sequelas neurológicas que podem se apresentar em déficits motores, sensitivos e
cognitivos. O objetivo do estudo, então, é demonstrar o tratamento realizado com uma paciente
hemiparética pós-AVE. A paciente possui 62 anos, e foram realizadas um total de 13 sessões de
fisioterapia, duas vezes por semana. Como resultados foi possível identificar a melhora da paciente a cada
sessão através dos pré-testes e pós-testes. Conclui-se que a fisioterapia é muito importante para a
reabilitação pós-AVE, entretanto, nosso tratamento poderia ter tido um efeito melhor caso feito com mais
frequência.
Palavra-chave: Acidente vascular encefálico, fisioterapia, hemiparesia, AVE hemiparético.

1 INTRODUÇÃO
O acidente vascular encefálico (AVE) trata-se de uma patologia com poder
significativo de causar danos ao desempenho funcional, com prejuízos neurológicos que
podem levar a incapacidades resultantes da fraqueza muscular, espasticidade e padrões
motores atípicos (PIASSOROLI et al., 2012; TORRONI et al., 2003).
Etiologicamente, o AVE pode ser decorrente de patologias cardiovasculares como
doenças valvares, infartos, arritmias, doenças congênitas, além de doenças sistêmicas
capazes de produzir embolos, sejam eles sépticos, gordurosos ou formados por ar, assim
como placas arteroscleróticas formadas por acúmulo de lipídeos e trombos que levam à
isquemia por meio de obstrução do vaso (PIASSOROLI et al., 2012; MS, 2013).
O AVE é considerado um problema de saúde pública uma vez que é responsável
por um grande número de mortes, sendo a segunda causa de morte mais comum do
mundo, ficando atrás apenas de óbitos por doenças cardiovasculares. Além disso, existe
uma alta prevalência de sequelas naqueles que sobrevivem ao AVE. Nos Estados Unidos
estima-se um gasto de aproximadamente 18.8 bilhões de dólares para o tratamento das
sequelas causadas pelo AVE (MS, 2013; COPSTEIN et al., 2013). Dentre as sequelas do
AVE, a hemiplegia é a mais comum, estando presente em mais de 40% dos casos de
AVE crônico (VAZ et al., 2008).
O paciente com sequela de hemiparesia possui dificuldade para manter-se em uma
atitude postural adequada, deslocando, assim, o plano de distribuição do centro de
gravidade, interferindo na atividade funcional e nas atividades de vida diária (PEREIRA;
JUNIOR, 2012). Sendo assim, este estudo possui com objetivo documentar o tratamento
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aplicado em uma paciente com hemiparesia à direita pós-AVE e retratar os resultados
obtidos com o mesmo.
2 METODOLOGIA
2.1 Sujeito
O presente estudo foi realizado na Unidade Básica de Saúde do Balneário Arroio
do Silva e a paciente concordou com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Paciente L. M., 62 anos, casada, profissional do lar, com diagnóstico clínico de Acidente
Vascular Encefálico (AVE) em núcleos da base, ínsula e lobos parietal e temporal
esquerda, com discreta dilatação do ventrículo lateral esquerdo, que resultaram em
sequelas de hemiplegia à direita e déficit de memória. A paciente relatou ter sofrido o AVE
há dois anos, permaneceu internada durante três meses e vem realizando fisioterapia
desde então. Os fatores de risco da paciente incluíam tabagismo e história familiar com
AVE. A paciente faz uso de tratamento farmacológico de Paco, Captopril, Cardvita, Óleo
mineral e Zaarpess.
2.2 Avaliação e Tratamento
Foram realizadas duas sessões por semana, num total de treze sessões. Na
primeira sessão foi realizada a avaliação da paciente. A paciente chegou para a sessão
com queixa principal de falta de movimento do braço direito e falta de memória, possuindo
como objetivo pessoal conseguir “mexer o braço”.
Função e estrutura corporal: paciente apresenta hipotonia significante, fraqueza
muscular, redução da amplitude de movimento em membro superior direito e diminuição
da atividade de extensores de punhos e dedos (Tab.1). Em membro inferior, a paciente
não possui limitações significativas. Quanto à avaliação de nervos cranianos foi verificada
pequena assimetria na mimica facial, onde a hemiface direita apresenta pequena
dificuldade na realização de movimento como enrugar as sobrancelhas, fechar os olhos
com força e enrugar o nariz. Foi verificado encurtamento muscular de extensores de
tronco, assim como de músculo peitoral maior e menor. Não foram encontrados déficits de
equilíbrio. Testes sensitivos demonstraram ausência de grafestesia e descriminação tátil e
de dois pontos. Relação cinético-funcional e sensibilidade tátil, térmica e dolorosa
preservadas.
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Atividade e participação: a paciente realiza atividades de casa como varrer a casa,
lavar louça e cozinhar, possui capacidade de raciocínio (concentração, pensamento,
leitura) e comunicação.
Tabela 7 – D: direito, E: esquerdo. Tônus muscular conforme Ashworth modificada.
FORÇA MUSCULAR
Grupos musculares
M. Deltóide
M. Bíceps Braquial
M. Flexor Radial do Carpo
M. Flexor Superficial dos Dedos

D
0
0
2
3

M. Quadríceps

3

E
5
5

TÔNUS MUSCULAR
Grupos musculares

Palpação

Resposta estática

Resposta dinâmica

M. Bíceps Braquial

D

D

1+

M. Tríceps Braquial

D

D

1

Mm. Flexores de punho e dedos

N

N

2

Mm. Extensores de punho e dedos

D

D

1

GONIOMETRIA
Articulação
Flexão de cotovelo

Passivo
85º

Ativo
-

Abdução de ombro

110º

19º

Flexão de ombro

90º

-

Supinação de punho

50º

-

Pronação de punho

60º

-

Através da análise da avaliação, foi indicado como objetivo principal o ganho de
movimentação, melhora da amplitude de movimento e fortalecimento de toda a
musculatura preservada do membro superior direito, ganho de movimentos de pinça da
mão, visando atingir a possibilidade de realização de atividades de vida diária.
2.3 Estratégias e Tratamento
Como estratégias de tratamento durante as sessões, foi adotado as seguintes
condutas: Alongamento de extensores e flexores de cotovelo, fortalecimento de flexores
de dedos, dissociação de cintura escapular, fortalecimento de abdutores e adutores de
ombro e extensora e flexora de ombro e cotovelo; Transferência de peso\descarga de
peso para membro superior direito, utilização de bastão para movimentos ativos do
ombro; Mobilização escapular passiva, fortalecimento da musculatura depressora,
rotadora e elevadora de escápula, fortalecimento de tríceps braquial e elevadores de
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ombro; Facilitação neuromuscular proprioceptiva ativo-assistida com diagonal utilizando
adução e abdução de ombro, flexão e extensão de cotovelo e flexão\extensão de punho;
Estimulação da resposta de endireitamento do tronco e controle postural; Movimentos
ativo-assistidos de pronação e supinação de punho; Exercícios para estimulação de
músculos rotadores internos e externos de ombro, exercícios de preensão palmar e pinça;
Eletroterapia: FES em extensores de punho.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi possível observar uma evolução da paciente conforme os resultados obtidos
nos pré e pós-testes realizados durante as sessões. Entre a realização dos testes foram
realizadas as estratégias de tratamento descritas anteriormente. Na maioria dos testes
realizados para o membro superior direito a paciente utilizava o membro contralateral para
auxiliar no movimento. Os resultados os testes seguem na Tabela 2.
O presente estudo demonstrou que 13 sessões de fisioterapia promoveram uma
melhora na funcionalidade do membro afetado em uma paciente com hemiparesia após
AVE. As estratégias utilizadas durante as intervenções incluíram o FNP, o qual é uma
técnica muito utilizada na reabilitação de pacientes com sequelas neurológicas. A
utilização de FNP no presente estudo trouxe um feedback positivo no tratamento da
paciente e estes achados corroboram com PEREIRA e JÚNIOR, que buscaram em seu
estudo avaliar a influência da FNP na amplitude de movimento do ombro de portadores de
hemiparesia. Estes autores contaram com 30 indivíduos divididos em dois grupos, sendo
o grupo controle submetido à cinesioterapia convencional e o grupo experimental
submetido à fisioterapia com FNP. Os resultados demonstraram diferença significativa na
melhora da amplitude de movimento de rotação interna entre os grupos, tendo o grupo
experimental um melhor resultado, comprovando a eficácia do FNP para a reabilitação
dos pacientes com hemiparesia em membro superior (PEREIRA; JUNIOR, 2012).
Além disso, outra estratégia utilizada foi a eletroterapia. O uso da eletroestimulação
foi realizada para ativar os extensores de punhos. Esta intervenção auxiliou para o ganho
de tal movimento, possuindo melhora significativa na função do dos movimentos da mão,
especialmente na preensão palmar. A melhora da função após o uso da eletroterapia em
pacientes após AVE também tem sido demonstrada em outros estudos, MARTINS e
colaboradores (2004), apresentou em seu estudo os resultados da eletroestimulação
funcional para o ganho da amplitude de movimento de dorsiflexão em hemiparéticos. O
método foi aplicado em 8 pacientes divididos em dois grupos (G1: fisioterapia + FES; G2:
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fisioterapia convencional), como resultados foi possível identificar um aumento
significativo da amplitude de movimento (ADM) no grupo 1, tanto a ADM ativa quanto a
passiva, sendo que no grupo 2 não foram encontradas alterações importantes (MARTINS
et al., 2004). Sendo assim, a eletroestimulação é um recurso terapêutico que pode ser
utilizado para o ganho de amplitude de movimento durante o tratamento fisioterapêutico.
Tabela 2 – Pré e pós-testes realizados durante as sessões.
Pré-teste

Pós-teste
Atividade realizada: Pegar copo
Utiliza auxilio do membro contralateral; realiza em 36 Realizou o teste da mesma maneira, porém
segundos.
em 25 segundos.
Atividade realizada: Abrir zíper
Utiliza o membro contralateral para elevar o membro Mantêm
padrão de
realização
do
afetado, dificuldade para manter a preensão no ziper movimento, porém realiza de forma mais
até o final do movimento.
ágil e com melhor controle de preensão.
Atividade realizada: Transferir objeto de lugar
Realiza o movimento de adução de ombro para Mantêm padrão de realização do
arrastar o objeto da esquerda para o centro. Para movimento.
transferir o objeto do centro para a direita utiliza da
compensação de tronco com pequena elevação de
ombro pra auxiliar no movimento de abdução de
ombro.
Atividade realizada: Transferência de peso
Compensação no membro superior esquerdo; suporta Paciente suporta transferência de peso,
peso sobre o membro afetado, porém relata dor no porém continua a relatar dor no ombro,
ombro. Não suporta transferência total de peso para sendo este o fator de maior prejuízo para a
membro superior direito por mais que 3 segundos.
sustentação de peso.
Atividade realizada: Empilhar copos
Paciente necessita de auxilio para manter preensão Melhora da pinça digito-palmar para
sobre os copos, compensa o movimento de abdução preensão dos copos. Continua realizando
de ombro e flexão de cotovelo com elevação de as compensações.
ombro e flexão contralateral de tronco.
Atividade realizada: Levar a mão até a boca com diagonal de Kabat
Paciente apresenta discreto grau de contração em Mantêm padrão de movimento, porém com
mm. Bíceps braquial, compensação com uso menor compensação de tronco e ombro.
excessivo de ombro e inclinação de tronco. Utilizou de
auxilio membro contralateral para realizar a flexão de
cotovelo e elevar o ombro.
Atividade realizada: Transferência de objeto com mão em pinça
Realiza o movimento com auxilio do membro Mantêm compensações, porém de forma
contralateral, dificuldade para realizar preensão digito- mais sutil. Demonstra menor dificuldade na
palmar para conseguir segurar as bolinhas. realização das preensões. Melhora na
Compensação com elevação de ombro para auxiliar realização da flexo-extensão de punho e
na adução do membro e flexão de tronco para o lado dedos.
ipsilateral para realizar rotação externa e abdução de
ombro.

Por fim, outro importante aspecto do tratamento de pacientes após AVE é a
capacidade de realizar as atividades de vida diária e a qualidade de vida. No presente
estudo, foi observada uma melhora da funcionalidade além de a paciente relatar que que
passou a conseguir realizar um maior número de atividades de forma independente
comparado ao inicio do tratamento. Embora nesse estudo não tenha sido utilizado uma
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ferramenta para avaliar a qualidade de vida da paciente, foi possível identificar uma
melhora deste parâmetro através dos relatos da paciente bem como a adesão ao
tratamento proposto. A qualidade de vida tem sido alvo de estudos com pacientes após
AVE, CESÁRIO e colaboradores (2006), buscaram analisar o impacto do AVE e suas
sequelas na qualidade de vida desses indivíduos, para isso utilizaram do questionário SF36, sendo o mesmo aplicado em 11 pacientes de forma individual. Foi concluído que os
danos da imobilização motora no pós-AVC possuem influencia direta e negativa sobre a
qualidade de vida desses pacientes (CESÁRIO et al.; 2009). Desta forma, nosso
tratamento torna-se eficiente na melhora da qualidade de vida por evitar o imobilismo e
estimular a utilização do membro afetado, dando a ele função na vida da paciente.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intervenção fisioterapêutica proposta neste estudo demonstrou melhora da força
muscular em tríceps e bíceps, a ativação de extensores, amplitude de movimento de
ombro e redução da compensação para realizar os movimentos. Esses ganhos permitiram
uma melhor funcionalidade do membro superior direito e com isso a paciente começou a
realizar de forma independente a maioria das atividades de vida diária. Considerando o
impacto negativo da imobilização motora na qualidade de vida dos pacientes após AVE,
nós sugerimos que o ganho de funcionalidade e independência, a intervenção
fisioterapêutica realizada no presente estudo, pode levar a uma melhor qualidade de vida
desta população. Acreditamos que se o tratamento tivesse sido realizado com mais
frequência e por um período maior, tais resultados seriam mais expressivos.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA LESÃO DE PLEXO BRAQUIAL – UM
RELATO DE CASO
Letícia Ferronato¹; Maiara Gonçalves dos Santos¹; João Vitor da Silva¹; Gisele
Agustini Lovatel²; Adriana Neves dos Santos²
¹ Acadêmicos do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Araranguá, SC
– Brasil
² Professoras do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Araranguá, SC
– Brasil
Resumo: A lesão de plexo braquial é uma lesão nervosa periférica que pode ocorrer em adultos, vítimas de
acidentes, dentre eles os automobilísticos. A lesão pode variar de um edema que vai afetar uma ou duas
raízes nervosas, até a avulsão do plexo inteiro. O objetivo desse estudo é relatar o caso de um paciente
com lesão de plexo braquial grave, avaliado e tratado com a Fisioterapia. Participou do estudo um paciente
com 27 anos de idade vítima de lesão de plexo braquial grave decorrente de um acidente motociclístico. O
paciente foi avaliado e tratado durante 10 sessões, através da Fisioterapia Neurológica. Verificamos que o
paciente realizou algumas tarefas com maior habilidade e rapidez que nas sessões anteriores, além de
maior controle motor do membro afetado, conseguindo não deformar objetos e nem derrubá-los durante
alguns testes, como eram vistos nas sessões anteriores. Com o passar das sessões podemos observar
algumas evoluções do paciente, no entanto, o paciente necessita utilizar o membro saudável para auxiliar
nas atividades com o membro afetado, pois se trata de uma lesão de plexo braquial grave que não será
resolvida apenas com a Fisioterapia.
Palavras-chave: Lesão de plexo braquial. Reabilitação. Funcionalidade. Fisioterapia.

1 INTRODUÇÃO
A lesão de plexo braquial é uma lesão nervosa, (C5, C6, C7, C8 e T1), que
acomete recém-nascidos na hora do parto normal e em adultos em acidentes, como os
motociclísticos. Representam cerca de 10% a 20% das lesões do sistema nervoso
periférico; sendo que 80% a 90% destas lesões ocorrem devido a traumas
auto/motociclísticos, os quais geram traumas de alta energia durante uma tração
considerável aplicada ao ombro (FLORES, 2005).
A lesão de plexo braquial é geralmente unilateral e pode ocorrer por compressão
ou tração. O trauma, geralmente de grande energia, exercido sobre o plexo provoca lesão
nas raízes superiores envolvendo C5 e C6, denominada paralisia de Erb, e as raízes
inferiores, envolvendo C7, C8 e T1, chamada de Klumpke. Além disso, a lesão pode
envolver as duas raízes, inferiores e superiores, a qual é chamada de paralisia de ErbKlumpke (SHEPHERD, 2002).
A lesão que comete o plexo braquial pode variar de um edema em uma ou duas
raízes nervosas até a avulsão do plexo inteiro (SILVA; SILVA, 2010). Pode ocorrer
também, alguns tipos de complicações não tão comuns, como uma leve paralisia facial
(nervo facial) associada à lesão, fratura do úmero, de clavícula, subluxação de
ombro/cotovelo e torcicolo severo (RACHEL; LOPES, 2014).
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O objetivo do presente estudo é relatar o caso de um paciente com lesão de plexo
braquial direito grave, avaliado e tratado com Fisioterapia em uma Unidade Básica de
Saúde.
2 DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO
Esse estudo de caso se caracteriza por ser um estudo descritivo, sob a forma de
estudo de caso, realizado na clínica de Fisioterapia da Unidade Básica de Saúde de
Balneário Arroio do Silva/SC. Para o estudo foram realizadas a avaliação do paciente e a
intervenção fisioterapêutica focada na lesão de plexo braquial decorrente de um acidente
motociclístico.
O sujeito do estudo foi JMH, do sexo masculino, com 27 anos de idade, vítima de
um acidente motociclístico em novembro de 2009 que resultou em traumatismo crânioencefálico (TCE) e lesão do plexo braquial direito. Paciente ficou entubado na UTI por um
longo período, resultando em estenose laríngea, optando-se consequentemente para
implantação de traqueostomia. O paciente realizou também uma cirurgia para
reconstrução do plexo braquial sem sucesso.
2.1 Avaliação das estruturas e funções do corpo
No exame físico, o paciente apresentou tônus ausente em bíceps braquial, tríceps
braquial, extensores e flexores de punho direito; assim como uma visível atrofia muscular.
O paciente não realizou movimento articular no membro afetado, com exceção para os
movimentos de elevação, depressão, protração e retração da escápula. Apresentou
sensibilidade tátil, térmica e dolorosa em tríceps braquial direito, sendo que a
sensibilidade tátil também foi encontrada em flexores do punho direito. Na avaliação da
capacidade de integração cortical, observou-se que o paciente foi capaz de discriminar 2
pontos em tríceps braquial e em flexores do punho direito e reconhecer grafestesia
apenas em tríceps braquial direito. A força muscular de alguns grupos musculares está
demonstrada na Tabela 1.
Como principais alterações em estruturas e funções do corpo, observadas no exame
físico que limitam a funcionalidade, foram observadas: atrofia muscular de membro
superior direito (MSD); hipotonia de MSD; perda sensitiva em bíceps braquial, extensores
de punho e mão direita; diminuição sensitiva em tríceps braquial e flexores de punho
direito; diminuição da força muscular de esternocleidomastoideo, elevadores, adutores e
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abdutores escapulares direito; diminuição da ativação de tríceps e bíceps braquial direito;
hipomobilidade escapular direita; força muscular grau 1 de tríceps e bíceps braquial
direito; força muscular grau 0 de flexores e extensores de punho direito; e hipomobilidade
articular de dedos, punho e cotovelo direito.
Tabela 1 - Força muscular.
Grupo muscular
Direito Esquerdo
Elevação, protração e retração do ombro
4
5
Esternocleidomastoideo
3
4
Bíceps braquial
1
5
Tríceps braquial
1
5
Flexores de punho
0
5
Extensores de punho
0
5
5: normal, 4: reduzida, mas há contração contra resistência, 3: movimento apenas contra a gravidade sem
resistência, 2: movimento somente a favor da gravidade, 1: esboço de movimento, visto ou sentido, 0:
nenhum movimento.

O paciente relatou que reaprendeu a realizar suas atividades com o membro
superior esquerdo. No entanto, possui dificuldade para alimentação no que diz respeito a
cortar os alimentos, necessitando de auxílio de outras pessoas.
O paciente procurou atendimento fisioterapêutico com o objetivo de melhorar o
aspecto do membro superior direito, além de igualá-lo ao membro contralateral.
2.2 Avaliação da Funcionalidade
Considerando-se a observação para a execução de atividades funcionais,
observou-se a presença de limitação do membro superior direito para a execução das
seguintes atividades: preensão de objetos; alcance ativo; movimentos de pinça;
reconhecimento de objetos; localização espacial do membro; e movimentos das
articulações da mão, punho e cotovelo e alguns movimentos do ombro.
3 DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO
O paciente realizou aproximadamente 30 sessões, três vezes por semana, durante
quatro meses. Em cada sessão foi proposto um objetivo a ser alcançado com o
tratamento fisioterapêutico escolhido, com a finalidade de atingir esse objetivo. Serão
descritas abaixo as condutas fisioterapêuticas realizadas durante as sessões:
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1. FES em tríceps braquial direito: frequência de 40Hz, largura de pulso de 250 µs,
intensidade máxima tolerada, tem on de 6 segundos, tem off de 12 segundos, com
rampa de subida e descida de 1 segundo e duração da eletroestimulação de 20
minutos. A eletroestimulação foi associada com a cinesioterapia, realizando a
extensão de cotovelo no tempo on, e no início do tratamento foi utilizada a terapia
do espelho como feedback visual. Ao longo das sessões, procurou-se progredir
com a eletroestimulação, com o paciente realizando no último dia de tratamento os
mesmo parâmetros, mas tempo on de 10 segundos, tempo off de 12 segundos,
rampa de subida e descida de 2 segundos e duração de 15 minutos para priorizar
outros tratamentos. Em uma sessão foi localizado o ponto motor do paciente, e
colocado os eletrodos sobre os pontos motores, o paciente referiu sentir maior
contração que nas sessões anteriores.
2. Dissociação de cintura escapular em decúbito ventral e às vezes em pé contra a
parede, com apoio do peso corporal nos cotovelos e também nas mãos com os
cotovelos estendidos.
3. Descarga de peso lateral dos membros superiores com o paciente sentado.
4. Mobilização escapular.
5. Diagonais de Kabat com resistência do terapeuta para movimentos de dissociação
de cintura escapular.
6. Agachamento com bola na parede, com os membros superiores estendidos à
frente com os dedos entrelaçados entre si.
7. Elevação de bastão com os membros superiores.
8. Alongamentos de cervical e de membros superiores.
9. Exercícios de propriocepção na bola, com apoio dos membros superiores,
realizando movimento circulares.
10. Exercício de propriocepção com um bastão que ao movimento de suas
extremidades promovia uma vibração nos membros superiores do paciente.
11. Exercícios de core, com apoio sobre os cotovelos e sobre os pés em isometria.
4 RESULTADOS
Os resultados serão descritos de forma qualitativa, baseados nos pré-teste e pósteste realizados com o paciente ao longo das sessões. Os resultados estão demonstrados
na Tabela 2.
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Tabela 2 – Pré-teste e pós-teste realizados com o paciente ao longo das sessões.

4 DISCUSSÃO
A lesão de plexo braquial é a lesão nervosa mais grave que acomete o membro
superior, podendo resultar nos mais diversos mecanismos de trauma, principalmente por
acidentes automobilísticos, como no caso do paciente do presente estudo (SILVA et al.,
2010).
Os mecanismos de tração e estiramento são os principais responsáveis pelas
lesões de plexo braquial, sendo que as lesões supra claviculares ocorrem com maior
frequência. Esta maior frequência ocorre pelo fato de as estruturas próximas ao plexo
serem em geral mais susceptíveis a este mecanismo de trauma (ORSINI et al., 2008).
Os pacientes com lesão de plexo braquial apresentam disfunções tanto por lesões
neurológicas quanto por desenvolvimento de dor no membro afetado. A dor, nesses casos
pode ocorrer por três mecanismos: dor neuropática em lesões pós ganglionares; dor
devido avulsão radicular; ou dor simpático mediada (FLORES, 2006). Os músculos
afetados geralmente são deltoide, bíceps braquial, supra espinhal, infra-espinhal e
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flexores do carpo e dedos. A perda sensorial afeta a região do braço e antebraço, como
encontrado no paciente do presente estudo (ORSINI et al., 2008)
Novak e Mackinnon fizeram avaliações sobre a lesão do plexo braquial e
verificaram que esta provocava um quadro de sinais e sintomas que levaram a fraqueza,
atrofia, desequilíbrio muscular e alteração postural, parestesia e algia local ou difusa
(MARCOLINO et al., 2008). Os mesmos sinais foram encontrados no paciente do
presente estudo.
A recuperação morfológica e funcional após uma lesão nervosa raramente é
completa, pois inúmeros fatores influenciam na regeneração da fibra nervosa lesada,
como a natureza e o nível da lesão, o tempo de desnervação, o tipo e diâmetro das fibras
nervosas afetadas, a idade do indivíduo e outras variáveis individuais (ORSINI et al.,
2008). O tratamento fisioterapêutico é dirigido para eliminar ou minimizar as complicações
secundárias da lesão nervosa, na espera da reinervação funcional. A fisioterapia tem
como objetivos promover o controle da dor, manter a amplitude de movimento, prevenir a
instalação de contraturas e deformidades, evitar a atrofia muscular por desuso, além de
fornecer orientações ao paciente para maximizar sua capacidade funcional e evitar
condições secundárias resultantes da negligência sensorial (ORSINI et al., 2008)
Na avaliação, é de extrema importância o exame físico que pode evidenciar desde
lesões parciais até lesões completas de todo o plexo, resultando em flacidez generalizada
do membro. O atendimento inicial visa identificar a presença de paralisia (SILVA et al.,
2010).
Wright testou a interação entre mudanças no mecanismo do limiar de dor e
condução da pele utilizando como procedimento o deslizamento cervical lateral e
encontraram uma correlação significante entre as vezes que conseguiram o máximo de
aumento na condução periférica da pele e o aumento no mecanismo do limiar da dor. Os
sujeitos exibiram uma rápida resposta simpática excitatória e demonstraram um aumento
no limiar da dor (MARCOLINO et al., 2008).
O controle da dor nas fases iniciais pode ser obtido por meio do uso do TENS.
Estudos indicam que após 10 sessões com uso do TENS por 30 minutos o quadro álgico
do paciente foi eliminado. Exercícios passivos ou ativos assistidos de todas as
articulações do membro afetado, assim como a realização de alongamentos, são
indicados para manutenção da amplitude de movimento e prevenção de contraturas.
Exercícios de fortalecimento para os músculos funcionais devem ser realizados para
maximizar a capacidade funcional do paciente, além disso, podem-se usar técnicas como
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a facilitação neuromuscular proprioceptiva (PNF), que também esteve presente dentre as
condutas adotadas em nossos atendimentos (ORSINI et al., 2008).
Estudos revelam que a PNF está indicada para melhorar a capacidade funcional do
membro afetado, por reproduzir irradiação dos grupos musculares mais fortes para os
afetados. A estimulação elétrica funcional (FES) pode ser utilizada para retardar a atrofia
no músculo desnervado (ORSINI et al., 2008).
As orientações ao paciente devem estar relacionadas principalmente quanto a
negligencia do membro, técnicas de alongamentos, posicionamento correto do membro
afetado, o que também foram dadas ao nosso paciente (ORSINI et al., 2008).
5 CONCLUSÃO
Com o passar das sessões pode-se observar algumas evoluções do paciente,
principalmente no que diz respeito à negligência do membro superior acometido que era
muito visível no começo do estágio e no decorrer das sessões o paciente começou a
utilizar mais o membro afetado como auxílio para suas tarefas. Verificou-se que o
paciente realizou algumas tarefas com maior habilidade e rapidez que nas sessões
anteriores, além de maior controle motor do membro afetado, conseguindo não deformar
objetos e nem derrubá-los durante alguns testes, como eram vistos nas sessões
anteriores. No entanto, o paciente necessita utilizar o membro saudável para auxiliar nas
atividades com o membro afetado, pois se trata de uma lesão de plexo braquial grave que
não será resolvida apenas com Fisioterapia.
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Resumo: O Acidente Vascular Encefálico é uma doença que gera comorbidades geralmente
incapacitantes para o paciente. Para estabelecer um tratamento adequado, é necessário ter uma adequada
avaliação, o objetivo deste trabalho é fazer um levantamento em relação às avaliações genéricas e
especificas para o AVE e para se ter conhecimento das diferentes formas de acometimento. Com base
nisso,o presente estudo descreve uma revisão dos instrumentos de avaliação do paciente após o AVE.
Uma compreensão aprofundada sobre esses instrumentos é de fundamental importância para o profissional
estabelecer as intervenções fisioterapêuticas eficazes para esta população.
Palavras-Chave: Acidente vascular encefálica. Avaliação. Instrumentos específicos.

1 INTRODUÇÃO
As doenças cerebrovasculares constituem a primeira causa de incapacidade física
e a terceira causa de óbito no mundo. Entre estas doenças destaca-se o acidente
vascular encefálico (AVE) (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2005). O AVE isquêmico
é o tipo mais comum, afetando cerca de 80% dos indivíduos com AVE; ocorre quando um
coágulo obstrui o fluxo sanguíneo, privando o encéfalo de oxigênio e nutrientes
essenciais. O AVE hemorrágico ocorre quando os vasos se rompem, causando
extravasamento de sangue no interior do encéfalo. Após a ocorrência do

AVE,

geralmente há presença de incapacidades musculoesqueléticas, alterações sensoriais e
cognitivas, com impacto potencial na utilização dos membros superiores e inferiores e na
execução de atividades básicas da vida diária (alimentar-se, vestir-se, pentear-se) e de
atividades instrumentais (gerenciamento doméstico, mobilidade na comunidade) (MAYO
et al., 1999).
O desenvolvimento de estratégias para melhorar as funções motora, sensorial e
cognitiva dependem de uma avaliação completa. A avaliação do paciente após o AVE
envolve identificar e definir os problemas e os recursos disponíveis para determinar a
intervenção fisioterapêutica apropriada.
A avaliação destes pacientes envolve três componentes: o histórico do paciente, a
revisão dos sistemas acometidos e testes e medidas. A avaliação é o que possibilita o
direcionamento do tratamento fisioterapêutico e por isso é de grande importância para
esses profissionais. Assim, a escolha de ferramentas confiáveis, padronizadas,
mensuráveis e reprodutiveis, são fundamentais para a monitorização do progresso
durante a reabilitação bem como para estabelecer um prognóstico de recuperação e,
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assim, consequentemente, um critério de alta. Considerando a importância da avaliação
para a determinação do tratamento fisioterapêutico, torna-se necessário uma revisão
sobre os instrumentos de avaliação do paciente pós AVE. Com base nisto, o objetivo
deste trabalho é apresentar as avaliações mais utilizadas para o paciente pós- AVE, para
que com isso, facilite a busca de avaliações especificas de acometimentos encontrados
em cada paciente.
METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, por meio de pesquisa bibliográfica
em periódicos nacionais e internacionais. Foram consultadas diferentes bases de dados,
como SCIELO, PUBMED e SCIENCEDIRECT por meio da palavra-chave: “stroke”,
“evaluation”, acidente vascular encefálico” e “avaliação”.Os critérios de inclusão foram:
artigos que fossem em inglês ou português, datados de 2000 até os dias atuais,
publicações sobre avaliações para AVE. Como critério de exclusão foram: artigos com
ano de publicação abaixo de 2000.
Os instrumentos de avaliação a serem revisados foram incluídos por serem
padronizados, avaliarem aspectos motores de pacientes após acidente vascular
encefálico e por serem instrumentos utilizados em pesquisas e na prática clínica no Brasil.
Foram excluídos instrumentos de avaliação não usados no Brasil e artigos científicos de
intervenção que não detalhavam os testes.Realizou-se busca de artigos nas seguintes
bases de dados informatizadas: PubMed, Lilacs e Scielo. A estratégia de busca incluiu os
termos “stroke”, “evaluation”, acidente vascular encefálico” e “avaliação”. Não houve
restrição de data para inclusão de artigos, contudo houve restrição de língua, sendo que
foram analisados artigos em português e inglês. Foram selecionados 58 artigos, destes 39
foram excluídos e 19 artigos incluídos. Deste total, três artigos se referiam ao instrumento
para avaliar o tônus muscular, um para avaliar força, dois para equilíbrio e coordenação,
cinco para qualidade de vida, quatro para funcionalidade e um se refere instrumentos
específicos.
3.1 Avaliação do tônus muscular em pacientes após AVE
Tônus muscular é o estado de tensão residual permanente que o músculo
apresenta em repouso, e que lhe permite iniciar uma contração. Pacientes acometidos
pelo AVE apresentam frequentemente um quadro inicial de hipotonia. Esse quadro muitas
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vezes evolui para a hipertonia, essa espasticidade torna os músculos rígidos e mais
resistentes a movimentos voluntários (POLATO, 2010).
A espasticidade pode ser quantificada por instrumentos como a Escala de
Ashworth Modificada (POLATO, 2010).
A medida para avaliar o tônus muscular mais usada é a Escala de Ashworth
Modificada. Para esta avaliação, o examinador deve mover passivamente o membro do
paciente em relação à respectiva articulação durante, aproximadamente um segundo.
Deve-se, então, estimar a resistência encontrada para ordenar de forma subjetiva a
atividade reflexa nos grupos musculares que se opõem ao movimento passivo
(PANDYAN et al., 2001). Esta escala gradua a resistência muscular aos movimentos, de 0
a 4 graus. O grau 0 corresponde a inexistência de o aumento do tônus muscular; Grau 1
representa um discreto aumento do tônus muscular com mínima resistência ao final da
amplitude de movimento; Grau 1+ representa um discreto aumento no tônus muscular
com mínima resistência em menos da metade da amplitude de movimento; Grau 2
representa um marcante aumento do tônus muscular através da maior parte da amplitude
de movimento; Grau 3 representa um considerável aumento do tônus muscular com
movimentos passivos dificultados; Grau 4 apresenta rigidez ao movimento pra realizar
flexão e extensão (LUVIZUTTO; GAMEIRO, 2011).
A Escala de Ashworth é de fácil aplicação, no entanto sua confiabilidade está
realcionada a um examinador treinado e experiente, sendo questionada entre avaliadores
(POLATO, 2010).
3.2 Avaliação da força muscular em pacientes após AVE
A força muscular é definida como a capacidade de produzir tensão suficiente no
músculo para promover o movimento (ROWLAND, 2002). A força é resultante das
propriedades musculoesqueléticas e das atividades neurais. Sendo assim, a fraqueza
muscular é a incapacidade de produção de força, sendo um distúrbio importante
observado em pacientes pós AVE, tornando-os incapazes de gerar força necessária para
iniciar ou controlar os movimentos. A severidade do grau de fraqueza muscular varia de
acordo com a perda total ou severa de movimentos voluntários (paralisia e/ou plegia) e a
perda parcial dos mesmos (paresia), observada em 80% a 90% dos casos.
Em relação instrumentos para avaliar a força muscular, citaremos o teste de força
manual e testes utilizando dinamômetros, os quais podem ser manuais ou isocinéticos.
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O teste de força manual gradua a força, em uma escala subjetiva, de 0 a 5 graus,
sendo 0 para ausência de movimentos e 5 para força normal. Para se avaliar a força
muscular, solicita-se ao individuo que mostre a dificuldade que apresenta tentando
realizar movimentos com os seguimentos afetados. Em seguida, os movimentos devem
ser realizados contra resistência oferecida pelo examinador.
O dinamômetro é um instrumento eletromecânico contendo um mecanismo
controlador de velocidade preestabelecida. Após a velocidade ser alcançada o
mecanismo de carga se acomoda automaticamente para proporcionar uma força contraria
ou igual a força gerada pelo músculo. Este instrumento pode ser utilizado em diferentes
grupos musculares e fornece uma resposta quantitativa.
A escolha do teste depende das condições e da fase de recuperação do paciente.
O teste de força manual é um bom teste uma vez que é de fácil realização e baixo custo,
sendo possível ser realizado em qualquer local e não necessita de um examinador
treinado e experiente. No entanto este teste é subjetivo e em pacientes que apresentam
uma força igual ou maior do que 5 torna-se difícil a graduação do nível de força. A
utilização de dinamômentro isocinético pode nos fornecer um bom indicador quantitativo
em relação a medidas e torque necessária para a geração do movimento, sendo o único
instrumento capaz de quantificar a força com precisão. No entanto requer um profissional
capacitado e um maior investimento, o que limita muitas vezes sua utilização.
3.3 Avaliação do equilíbrio e coordenação de pacientes com AVE
O AVE frequentemente causa alterações de equilíbrio e coordenação, decorrentes
de lesões no sistema nervoso central que afetam os aspectos motores, sensoriais e de
integração do controle do movimento (TELES et al., 2012).
Os dois principais instrumentos para avaliar o equilíbrio e a coordenação em
pacientes pós AVE são a escala de equilíbrio de Berg e o protocolo de Fugl-Meyer.
A Escala de Equilíbrio de Berg é composta por 14 tarefas, onde cada um recebe
uma pontuação de 0 a 4, de acordo com o desempenho do paciente. A pontuação total
para todas as tarefas consiste em 56 dezenas, sendo de 0 a 20, considerado um
equilíbrio pobre e de 40 a 56, um bom equilíbrio (OLIVEIRA, 2006).
Para avaliar o equilíbrio vários testes podem ser utilizados, entre eles destaca-se o
teste de Romberg (paciente em pé + pés unidos + olhos abertos e fechados), teste do
índex (paciente em pé + braços estendidos + index do paciente em contato com índex do
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examinador + olhos abertos e fechados), teste da tração do pronador (braços estendidos
+ palmas para cima).
Para avaliar a coordenação utiliza-se movimentos rápidos e alternantes das mãos
(diadococinesia), teste index-nariz, teste index-nariz-index, calcanhar-joelho crista da
tíbia, coordenação axial (Manobra de Babinsky), manobra de Stewart-Holmes (ou do
rechaço), Marcha de Babinsky-Weil ou em estrela. Embora existam vários testes para
avaliar o equilíbrio e a coordenação, todos podem ser usados no sentido de se
complementar. Além disso, cabe ao examinador definir o melhor teste considerando suas
particularidades,pois ainda não há um específico do paciente após AVE. A Escala de
Berg, o teste de Romberg e a Manobra de Babinsky são instrumentos quantitativos
enquanto que os demais são qualitativos.
3.4 Avaliação da qualidade de vida de pacientes com AVE
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida (QV) é a
percepção que um indivíduo tem a respeito de sua limitação atual de vida incluindo seus
objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É uma construção multidimensional que
consiste de percepção subjetiva física, mental e emocional (ELLIS et al. 2011). O impacto
do AVE na qualidade de vida é normalmente negativo, afetando vários domínios da vida.
Após um AVE, o paciente pode apresentar sequelas na função física, psicológica e social.
Além disso, a dependência nas atividades de vida diária (AVD’s), alterações no estado
emocional, e interação social. Todos esses aspectos podem influenciar de maneira direta
na QV em pacientes pós-AVE (GUNAYDIN et al. 2011).
Desta forma, a avaliação da QV tem sido uma parte importante da avaliação dos
pacientes com AVE (GUNAYDIN et al. 2011). Na literatura encontramos algumas formas
de avaliar a QV como medidas genéricas e específicas. Encontram-se como instrumentos
genéricos de QV como o Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36) e o Perfil
de Saúde de Nottingham (PSN) (LIMA et al. 2008). E entre as escalas específicas
encontra-se a Escala de Qualidade de Vida Específica para AVE (EQVE-AVE),
desenvolvida originalmente na língua inglesa (Stroke Specific Quality of Life- SSQOL).
O Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36) – Consiste em um
questionário multidimensional formado por 36 itens, englobados em oito escalas, sendo
elas; capacidade funcional, aspectos emocionais e saúde mental. Apresentando um
escore de 0 a 100, onde zero corresponde ao pior estado e 100 corresponde ao melhor
estado de saúde.
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O Perfil de Saúde de Nottingham (PSN) – Trata-se de um questionário autoadministrado, o qual é constituído por 38 itens, sendo baseados na classificação de
incapacidade descrita pela OMS. Os itens estão organizados em seis categorias, as quais
envolvem níveis de energia, dor, reações emocionais, sono, interação social e habilidades
físicas. Com uma pontuação total máxima de 38 pontos (TEIXEIRA-SALMELA et al.
2004).
A Escala de Qualidade de Vida Específica para AVE (EQVE-AVE) consiste em uma
escala de 49 itens distribuídos em 12 domínios (energia, papéis familiares, linguagem,
mobilidade, humor, personalidade, autocuidado, papéis sociais, memória/concentração,
função de membro superior, visão e trabalho/ produtividade) (MONTEIRO et al. 2013).
Esta escala conta com escores de 1 a 5 pontos, sendo que o escore total pode variar de
49 a 245 pontos, quanto menor a pontuação, maior o grau de dependência e dificuldade
do paciente, indicando uma pior percepção da qualidade de vida (MONTEIRO et al.
2013). Os resultados da avaliação de QV ajudam a identificar domínios específicos da
saúde prejudicados pela injúria, direcionando assim as intervenções na reabilitação para a
busca de melhor QV para estes indivíduos (GUNAYDIN et al. 2011).
A escolha de determinado instrumento deve ser criteriosa, permitindo, assim, a
avaliação de aspectos específicos e globais de cada individuo, levando em consideração
as particularidades de cada população.
3.5 Avaliação da funcionalidade em pacientes com AVE
A funcionalidade pode ser entendida como termo genérico para as funções e
estruturas do corpo, atividades e participação, indicando os aspectos positivos entre a
interação entre um indivíduo com uma condição de saúde e seus fatores contextuais,
sejam eles pessoais ou ambientais (POLESE et al. 2008). O AVE leva a alterações
cognitivas e motoras que podem muitas vezes resultar em sequelas incapacitantes.
Entre essas sequelas observadas após um AVE, destacam-se déficits relacionados à
marcha, dificuldade ou incapacidade na realização das AVD’s, isolamento social e
depressão, apresentando um impacto negativo na funcionalidade e na vida dessas
pessoas (CRUZ et al. 2009). Medidas funcionais muitas vezes são empregadas para
determinar o impacto e comprometimentos na funcionalidade desses pacientes. Dentre as
formas de avaliação da funcionalidade encontram-se o Índice de Barthel e a Medida de
Independência Funcional (MIF).
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O Índice de Barthel é amplamente utilizado para a mensuração da capacidade de
realização de dez atividades da vida diária (AVD’s). É um instrumento que quantifica o
grau de dependência do indivíduo (POLESE et al. 2008). Cada item recebe uma
pontuação de 0, 5, 10 ou 15, atingindo um total de 100 pontos para indivíduos que são
totalmente independentes na realização das AVD’s (OLIVEIRA et al. 2006).
A Medida de Independência Funcional (MIF) verifica o desempenho do indivíduo
para realização de um conjunto de 18 tarefas, reunidas em dois domínios (motor e
cognitivo) e seis subescalas (autocuidados, transferências, locomoção, controle
esfincteriano, comunicação e cognição social) (MONTEIRO et al. 2013). O valor atribuído
a cada tarefa avaliada pode variar de 1 a 7, sendo assistência total e independência
completa, respectivamente. O escore total da MIF varia entre 18 e 126 pontos (CRUZ et
al. 2009).
O Índice de Barthel mensura a capacidade de realização de AVD’s, sendo um bom
teste uma vez que é rápido podendo ser facilmente utilizado. Por outro lado, o MIF é um
teste mais estruturado e que requer mais tempo para ser aplicado. Assim a escolha do
instrumento depende dos objetivos e disponibilidades de tempo para sua execução.
3.6 Instrumentos específicos para deficiências em pacientes com AVE
As sequelas deixadas em um paciente pós- AVE são inúmeras, e variam de acordo
com o tipo de lesão, área acometida, perfil do paciente, entre outras diversas
características. Em sua maioria, os pacientes pós AVE apresentam, alterações no tônus
muscular, diminuição nas habilidades de realizar tarefas, diminuição de amplitude de
movimento, contraturas e deformidades, por estes diversos acometimentos é importante
se ter avaliações especificas para a doença, pois só sabendo detalhadamente os
acometimentos encontrados é que a fisioterapia pode traçar um plano de tratamento
eficaz (Fernandes e Santos, 2010). Os instrumentos específicos para avaliar as
deficiências em pacientes com AVE estão contidos na tabela 1.
A avaliação do desempenho físico de Fugl-Meyer (FMA), é amplamente utilizada
em pacientes após AVE e descreve a recuperação sensório-motora (MICHAELSEN,
2011). Avaliação é feita através de subtestes de função e amplitude de movimento de
membros superiores e inferiores, equilíbrio, coordenação, velocidade, sensibilidade e dor.
A pontuação máxima do membro superior é igual a sessenta e seis pontos e a do membro
inferior, trinta e quatro, dando uma pontuação da função motora máxima igual a cem
pontos, o que define a função motora normal (TELES et al., 2012).
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Tabela 1 – Instrumentos específicos para avaliar as deficiências em pacientes com AVE.
Instrumentos
Escala de Qualidade de
Vida Específica para AVE
(EQVE-AVE)

Avaliação
desempenho
Fugl-Meyer

Nº de
itens
49 itens

do
de

14 itens

National
Institutes
of
Health
Stroke
Scale
(NHSS)

11 itens

Stroke
Rehabilitation
Assessment of Movement
(STREAM)

30
itens
distribuido
em
3
dimensõe
s
8 itens

físico

Motor Assessment Scale
(MAS)

Domínios
12
domínios
(energia,
papéis
familiares, linguagem, mobilidade,
humor, personalidade, autocuidado,
papéis
sociais,
memória/concentração, função de
membro superior, visão e trabalho/
produtividade)
Função de MS e MI, equilibrio,
sensibilidade, ADM e dor

Consciência, melhor olhar, campos
visuais, paralisia facial, ataxia de
membro,
sensorial,
melhor
linguagem, disartria, extinção e falta
de atenção, atividades moto do
braço e atividade motora da perna
Mobilidade basica em atividades
funcionais; recuperação motora do
MS e recuperação motora do MI

Transições do movimento, sentar
mantendo o equilíbrio, marcha,
função
do
braço
anterior
e
movimentos da mão e função
avançada da mão, tônus muscular.
MS:Membro Superior; MI: Membro Inferior, ADM: amplitude de movimento.

Forma de
Administração
entrevista

Auto-administrado,
assistido
entrevistador
administrado
entrevistador
Auto-administrado,
assistido
entrevistador
administrado
entrevistador
Auto-administrado,
assistido
entrevistador
administrado
entrevistador
Auto-administrado,
assistido
entrevistador
administrado
entrevistador

Tempo de
aplicação
Não
descrito

pelo
e
pelo
pelo
e
pelo

pelo
e
pelo
pelo
e
pelo

30-40
minutos

Não
descrito

Não
descrito

Não
descrito

Além de avaliar os comprometimentos dos membros, a escala avalia outros
aspectos. A pontuação é cumulativa, considerando todos os subtestes, com um valor
máximo de 226 pontos, sendo que para cada item varia de 0 (incapacidade de realização)
a 2 (capacidade de realizar o item plenamente), o teste é aplicado á cerca de 30 a 40
minutos (O’SULLIVAN, THOMAS J. SCHMITZ, 2010).
O National Institutes of Health Stroke Scale é uma avaliação utilizada para avaliar
as sequelas agudas do acidente vascular encefálico, os itens avaliados são o nível de
consciência, melhor olhar, campos visuais, paralisia facial, ataxia de membro, sensorial,
melhor linguagem, disartria, extinção e falta de atenção, atividades moto do braço e
atividade motora da perna (O’SULLIVAN, THOMAS J. SCHMITZ, 2010) a pontuação varia
de 0 que é o valor dado a pessoa sem acometimentos e o pior déficit neurológico a
pontuação é de 42 (ORTIZ; SACCO, 2008).
A escala Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM), é distribuída
em mobilidade básica em atividades funcionais e recuperação motora do membro inferior
e do superior. Esta escala apresenta como pontuação final 70 pontos, sendo divida em 30
para avaliação da mobilidade básica e 20 para cada área da recuperação motora, uma do
membro inferior e outra do superior (SANTOS, 2010).
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A Motor Assessment Scale (MAS) é uma escala para avaliação usada
especificadamente para pacientes pós AVC, inclui itens de função motora, mudanças de
posição, tais como, sentado para de pé, de decúbito dorsal para lateral, marcha, entre
outros. São oito itens avaliados em relação ao movimento e o nono item avalia o tônus
muscular(O’SULLIVAN, THOMAS J. SCHMITZ, 2010).
Os instrumentos específicos representam uma ferramenta muito útil na avaliação
do paciente após um AVE, uma vez que possibilitam uma visão global sobre estes
pacientes, considerando aspectos importantes da funcionalidade. Embora sejam
instrumentos extensos, são capazes de avaliar todos os domínios, os quais auxiliam a
descrever alterações na função e estrutura corporal, o que uma pessoa com uma
condição de saúde pode fazer em um ambiente padrão (seu nível de capacidade), assim
como o que ela realmente faz no seu ambiente real (seu nível de desempenho). Estes
domínios são classificados a partir de perspectivas do corpo, individuais e sociais por
meio de duas listas: uma lista de funções e estruturas corporais, e uma lista de domínios
de atividade e participação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após análise dos estudos, encontramos escalas e instrumentos específicos para
avaliação de tônus, força, qualidade de vida, equilíbrio e coordenação e funcionalidade de
pacientes pós AVE. Destacamos o uso, na clínica, da escala de Ashworth, teste de força
manual, SF-36, EQVE-AVE, PSN escala de equilíbrio de BERG, índice de Barthel e MIF.
O maior uso dessas escalas, testes e instrumentos é, geralmente, justificado pela
facilidade de aplicação e baixo custo, o que permite avaliar os pacientes de maneira
global e qualificar o desenvolvimento de suas atividades e funções de vida diária,
respeitando as particularidades de cada paciente. Contudo, a escolha da melhor escala
depende do objetivo e das condições disponíveis ao avaliador.
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Resumo: A Doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurológica crônica e progressiva do Sistema
Nervoso Central (SNC) que acomete os gânglios da base. Os sintomas tremor, rigidez, bradicinesia.A
manifestação inicial mais comum é o tremor em repouso, podendo ocorrer também bradicinesia e acinesia.
A fisioterapia assume um papel importante na reabilitação desses pacientes, sendo seus principais objetivos
minimizar e retardar a evolução dos sintomas, melhorar a mobilidade, força muscular, equilíbrio e aptidão
1
física proporcionando funcionalidade e qualidade de vida ao paciente . O objetivo desse trabalho é
apresentar o estudo de caso de um paciente com doença de Parkinson e o tratamento fisioterapêutico
proposto.
Palavras-Chave: Doença de Parkinson. Fisioterapia. Tratamento.

1 INTRODUÇÃO
A Doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurológica crônica e progressiva do
Sistema Nervoso Central (SNC) que acomete os gânglios da base, sistema que transmite
sinais dos movimentos do corpo (MELLO; BOTELHO, 2010). É caracterizada pela
redução de dopamina na via nigroestriatal, resultante da morte de neurônios da
substância negra

cerebral (SANT,

2008). Morfologicamente se apresenta

com

degeneração dos neurônios contendo melanina da parte compacta da substancia negra,
com presença de corpos de Lewi nos neurônios remanescentes (CHAVES, 2011).
É uma doença lentamente progressiva e comum em pessoas idosas, afetando 1
em cada 1.000 indivíduos acima de 65 anos e 1 em cada 100 após os 75 anos, segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS). A incidência é maior em homens na proporção de
2:1. A etiologia não é totalmente conhecida, mas consideram-se fatores genéticos,
infecciosos, tóxicos e ambientais (MELLO; BOTELHO, 2010).
Os sintomas motores na DP incluem tremor, rigidez, bradicinesia (CHAVES, 2011).
A manifestação inicial mais comum é o tremor em repouso, podendo ocorrer também
bradicinesia e acinesia. Outra alteração frequente é a postura em flexão e marcha, a qual
é caracterizada por passos curtos e arrastados, com ausência do balançar dos braços e
instabilidade postural decorrente da perda de reflexos de readaptação postural. Estas
alterações podem levar a quedas. Com frequência ocorrem também alterações
musculoesqueléticas, tais como restrições articulares e fraqueza muscular (SANT, 2008).
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A fisioterapia assume um papel importante na reabilitação desses pacientes, sendo
seus principais objetivos minimizar e retardar a evolução dos sintomas, melhorar a
mobilidade, força muscular, equilíbrio e aptidão física proporcionando funcionalidade e
qualidade de vida ao paciente (MELLO; BOTELHO, 2010). O objetivo desse trabalho é
apresentar o estudo de caso de um paciente com doença de Parkinson e o tratamento
fisioterapêutico proposto.
2 METODOLOGIA

Trata- se de um estudo de caso de um paciente acometido pela doença de
Parkinson, realizado no Posto de Saúde do município do Arroio do Silva- SC.
II.A) Caso clínico
Paciente do sexo masculino, 65 anos, casado. Foi diagnosticado com DP aos 27
anos quando começou a apresentar tremores frequentes. Na mesma época teve quadro
de meningite. Após 10 anos apresentando a doença realizou uma neurocirurgia que
contribuiu para amenizar os sintomas por alguns anos, com retorno após esse período.
Os sinais e sintomas apresentados atualmente são bradicinesia, marcha festinante, perda
de equilíbrio estático e dinâmico, tremores generalizados, dificuldades na fala,
desconforto respiratório e boca seca. Faz uso de tratamento medicamentoso Dicloridrato
de promipexol, entarkin, clonazepina mantidan.
II.B) Estrutura e função do corpo
A doença foi classificada no estágio 3 de Hoehn e Yar (Fig. 1). Quanto a
goniometria, o paciente apresentou encurtamento de isquiotibiais, extensores e abdutores
de quadril, peitoral maior e menor. Além disso, por meio da observação do paciente notouse postura em flexão de tronco, quadril e joelho; com escoliose acentuada. A força
muscular apresentou-se normal em todos os grupos musculares, exceto extensores de
tronco (grau 4). O paciente apresentou hiperreatividade dos reflexos biccipital, tricipital,
patelar e aquileu.
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Figura 1 - Estágios da doença de Parkinson, com destaque para o estágio 3, onde a
doença do paciente se encontra.

1.C) Atividade limitada
O paciente é independente em todas as variáveis do índice de Barhtel (Fig. 2). Não
necessita de dispositivo auxiliar para marcha. Apresentou alteração na marcha, na qual
par4a realizar a fase de duplo apoio utilizou o engatinhar como estímulo. Para realizar
atividades como levantar de uma cadeira, o paciente inclina o tronco para frente e utiliza o
apoio das mãos. Apresentou dificuldade acentuada para iniciar e parar o ato de caminhar,
assim como mudar de direção, realizando as atividades com pressa.
Figura 2 - Índice de Barthel.
Atividade

Classificação

Alimentação

( ) incapaz ( ) consegue com ajuda ( x ) independente

Mover-se da cadeira de rodas para cama

( ) incapaz ( ) consegue com ajuda ( x ) independente

Higiene pessoal

( ) incapaz ( ) consegue com ajuda ( x ) independente

Sentar-se no vaso sanitário e levantar-se

( ) incapaz ( ) consegue com ajuda ( x ) independente

Tomar banho

( ) incapaz ( ) consegue com ajuda ( x ) independente

Caminhar em uma superfície plana

( ) incapaz ( ) consegue com ajuda ( x ) independente

Impulsionar cadeira de rodas

( ) incapaz ( ) consegue com ajuda ( x ) independente

Subir e descer escadas

( ) incapaz ( ) consegue com ajuda ( x ) independente

Vestir-se e despir-se

( ) incapaz ( ) consegue com ajuda ( x ) independente

Continência do trato intestinal

( ) incapaz ( ) consegue com ajuda ( x ) independente

Controle da bexiga

( ) incapaz ( ) consegue com ajuda ( x ) independente
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II. D) Objetivos e tratamento

Foram realizados um total de 28 sessões, com frequência de duas vezes por
semana. Os principais objetivos traçados foram à manutenção da independência
funcional; ganho de equilíbrio estático e dinâmico; impedir/tratar as deformidades
secundárias a doença como encurtamentos musculares e rigidez articular; prevenção de
fraqueza muscular por desuso; manutenção da função pulmonar; diminuir bradicinesia e
festinação com consequente melhora no padrão da marcha; e aumentar a capacidade de
iniciar os movimentos.
No decorrer das sessões foram realizados alongamentos de peitoral maior e menor
com auxílio de bola suíça, alongamentos de isquiotibiais. Além disso, foram criados
circuitos diversificados que exigiam equilíbrio, coordenação, em que o paciente
necessitava iniciar e parar o movimento diversas vezes. Para essas atividades foram
usados obstáculos, escadas, rampas, colchonete para deixar o solo instável, dentre
outros. Esses obstáculos eram feitos em associação com exercícios cognitivos, como por
exemplo, requisição para o paciente contar em voz alta em sequencias diferentes.
O equilíbrio foi trabalhado utilizando- se o jump e a tábua proprioceptiva onde o
paciente devia permanecer tanto de olhos abertos, fechados ou com apoio unipodal.
Outro exercício realizado foi um com a utilização de objetos de cores diferentes onde o
paciente, por meio de comando verbal, deveria ir para o quadrado no chão com a cor
correspondente a solicitada.
Com o auxílio de bastões foi realizado a dissociação de cintura escapular e pélvica
durante a marcha, na qual o terapeuta acompanhava o paciente e dava estímulos por
meio de bastões para que durante a marcha o paciente movimenta-se o quadril e os
membros superiores. Foram realizados também exercícios respiratórios, como respiração
diafragmática e sustentação máxima da inspiração.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao longo das sessões foram realizados pré e pós-testes que tinham como objetivo
ter uma melhora da atividade limitada através de uma estratégia de tratamento.
Em uma das sessões, o objetivo foi melhorar o equilíbrio estático, então o pré-teste
utilizado foi colocar o paciente em cima do jump onde ele deveria permanecer de olhos
fechados o máximo de tempo possível. O paciente conseguiu permanecer durante 3
segundos, sendo que após a intervenção no pós- teste conseguiu permanecer durante 10
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segundos, demonstrando melhora no equilíbrio estático. Em outro teste semelhante o
objetivo era permanecer o maior tempo possível em cima da tábua de propriocepção,
sendo que no pré- teste permaneceu 10 segundos e no pós- teste 15 segundos.
Outro pré- teste foi avaliar a capacidade do paciente de caminhar sobre uma linha
reta com mudanças de direção, avaliando equilíbrio dinâmico, sendo que o mesmo
conseguiu realizar o trajeto em 22 segundo e saiu do trajeto uma vez. Já no pós- teste
também saiu do trajeto uma vez, porém o realizou em um tempo menor, 14 segundos.
Segundo Vara et al (2011), a doença de Parkinson afeta as estruturas e funções
do corpo, que levará à limitações nas AVDs do paciente, na marcha em casa ou locais
com maior aglomerado, trocas de posturas - como para a postura ortostática e/ou girar-se
sobre o corpo, diminuição do desempenho em atividades funcionais que requerem
habilidades motoras finas. Com a progressão da doença, a imobilidade articular e desuso
da

musculatura,

a

locomoção

também

pode

ser

afetada

por

prejuízos

musculoesqueléticos, tais como a fraqueza muscular, diminuição da ADM, tanto quanto a
redução da capacidade aeróbica. Ainda de acordo com Vara, devido ao fato da doença
ser degenerativa e progressiva, as intervenções fisioterapêuticas não devem ser de curto
prazo - pois não objetivariam uma melhora no quadro do paciente, mas se tornar parte
das AVDs do mesmo.
Em uma revisão realizada em 2001, mostra-se evidente que a fisioterapia
contribuiu na reabilitação dos indivíduos com DP. O tratamento fisioterapêutico contribui
para diminuição dos efeitos debilitantes do comprometimento sensório-motor, com
consequente melhora na participação em atividades sociais e na qualidade de vida (VARA
et al., 2011). Esta revisão está de acordo com os resultados encontrados no presente
estudo de caso, no qual se observou melhoras funcionais como manutenção do equilíbrio
estático na postura em pé e melhoras nos padrões da marcha em um paciente com DP,
após tratamento fisioterapêutico. Acredita-se que os ganhos funcionais obtidos no
presente estudo foram decorrentes da escolha de estratégias de tratamento que são
relevantes para pacientes com DP.
Os melhores padrões de marcha são modificações relevantes para os pacientes
com DP. Estes pacientes apresentam movimentos recíprocos de membros superiores e
inferior4es diminuídos ou ausentes. Assim, a fisioterapia deve dar ênfase no treino da
marcha, a qual deve ser realizada com movimentos recíprocos e bilaterais, com ênfase na
dissociação de cinturas. O treino destes componentes foi incentivado durante o
tratamento do paciente deste estudo.
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Outro componente importante que precisa ser ressaltado em pacientes com DP e
que foi incluído no presente estudo é o alongamento muscular. Segundo Castro e
Cammarano (2000), a utilização de alongamentos como recurso para manter ou melhorar
as amplitudes de movimento e funcionalidade nas atividades diárias é importante para o
tratamento de pacientes com essa patologia.
Além disso, a disfunções respiratórias ocorrem na maioria dos pacientes com DP
em estágios avançados e são responsáveis por grande mortalidade. A diminuição da
complacência da caixa torácica e discinecias musculares produzidas pela terapia com
levodopa podem produzir dispneia, hipoventilação, atelectasias e retenção de secreção
que favorecem o aparecimento de infecções respiratórias. Treinos para expansão
pulmonar também foram oferecidos para o paciente do presente estudo.
Outra alteração de pacientes com DP que foi ressaltada e tratada no presente
estudo foi a dificuldade de manutenção do equilíbrio. De acordo com Leal et al(2008), os
exercícios para melhora do equilíbrio se baseiam em transferência de peso para todas as
posições e estimulações que levem ao deslocamento do centro de gravidade, pois dessa
forma há ativação das reações de equilíbrio. É importante a realização de exercícios para
aumento da FM e ADM, pois esses fatores influenciam diretamente na manutenção do
equilíbrio estático e dinâmico.
Assim, acredita-se que a realização de exercícios foi importante para a obtenção
dos resultados relatados no presente estudo. Caglar et al. (2005) também dividiram seus
30 pacientes com DP em dois grupos de 15 enfermos cada. Um grupo foi submetido a
exercícios domiciliares durante oito semanas e o outro sem exercícios. Os exercícios
visavam a melhorar os movimentos, o equilíbrio, a marcha e a destreza manual. O grupo
submetido a exercícios domiciliares apresentou melhora, nos vários parâmetros
analisados, como andar 10 metros, maior comprimento do passo, fazer volta em torno de
uma cadeira, melhor destreza manual. O grupo que não foi submetido a exercícios além
de não melhorar, apresentou piora do quadro neurológico no período estudado.
Chuma (2007)37 realizou questionário para avaliar 325 pacientes com DP em uma
cidade japonesa sendo 146 homens e 179 mulheres, com média de idade de 68,3 (±8,5)
anos. O questionário constava de sexo, idade, idade do início, duração da doença,
medicamentos utilizados, distúrbio da marcha, história de quedas, fraturas por quedas,
etc. O resultado mostrou risco de quedas com o avançar da enfermidade (aumento no
H&Y). Os pacientes com muitas quedas passavam a ter medo de andar e muitos usavam
bengalas. A finalidade dos exercícios empregados foi: 1) treinamento para distúrbios
primários como rigidez, bradicinesia, distúrbio da marcha e equilíbrio e 2) melhorar
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distúrbios secundários como fraqueza muscular, restrição de movimentos e insuficiência
cardiopulmonar. Os autores estudaram o efeito do tratamento dos exercícios de rotação
axial para fraqueza muscular por desuso, para desempenho da velocidade da marcha e
da bradicinesia por quatro semanas, obtendo melhora. Encontrou-se que exercícios
apropriados preveniriam fraqueza muscular e insuficiência cardiorrespiratória, mantendo a
AVD e a QV nestes pacientes. Assim, concluíram que os exercícios devem ser aeróbicos,
de estiramento a alongamento. O ideal seria 20 minutos de exercícios três vezes por
semana. Além disso, referiram que a utilização de sons rítmicos e a música poderiam ser
efetivas para melhorar o distúrbio da marcha e motores na DP (SANTOS et al., 2010).
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Resumo: A neuropatia ou polineuropatia degenerativa alcoólica caracteriza-se por dor e disestesia,
principalmente nos membros inferiores. Está presente entre 25% e 66% dos alcoólatras crônicos; Os
principais comprometimentos vistos nos indivíduos portadores de polineuropatias degenerativas alcoólicas
são: dor, fraqueza muscular principalmente em membros inferiores, alterações de sensibilidade também
podem ocorrer, diminuição de equilíbrio e alterações de sensibilidade. Este estudo de caso tem por objetivo
contribuir com os dados existentes na literatura evidenciando a caracterização desses pacientes portadores
da polineuropatia degenerativa, bem como a evolução e melhora global desses pacientes com o tratamento
fisioterapêutico para diminuir os comprometimentos apresentados. Após o diagnóstico, o paciente foi
encaminhado para o serviço de fisioterapia da Unidade Básica de Saúde Paulo Lupinn do município de
Arroio do Silva, onde foi realizada a avaliação e o tratamento fisioterapêutico que compõe este estudo. De
acordo com os resultados obtidos no presente estudo, observou-se no final do tratamento aumento de força
muscular e melhora na funcionalidade, apesar do curto período de tratamento.
Palavras-Chave: Polineuropatia degenerativa alcoólica, fisioterapia, alcoolismo.

1 INTRODUÇÃO
Em todo o mundo o álcool é a droga mais utilizada, entre todos os indivíduos de
todas as faixas etárias. Após a sua ingestão, o álcool é distribuído entre todos os tecidos
do corpo, podendo ultrapassar a barreira entre o sangue e o cérebro. Logo, não é
incomum que o abuso da ingestão dessa substância contribua significativamente para os
danos em inúmeros órgãos e tecidos, entre eles o fígado, sistema nervoso central e
periférico, sistema músculo-esquelético e cardíaco. A neuropatia periférica é uma das
complicações incapacitantes que o consumo de álcool em excesso e por longos períodos
pode gerar (CHOPRA, TIWARI, 2011).
A neuropatia alcoólica caracteriza-se por dor e disestesia, principalmente nos
membros inferiores. Está presente entre 25% e 66% dos alcoólatras crônicos; sendo que
alguns estudos mostram que a incidência é maior em mulheres quando comparadas aos
homens. Um estudo pré-clinico verificou que a neuropatia induzida por álcool em ratas
fêmeas teve início mais rápido e as mesmas maior gravidade nos sintomas do que os
ratos machos.
A evolução da doença é lenta, sendo que nas suas fases iniciais os pacientes
relatam dor em queimação nas extremidades, as quais podem evoluir após algum tempo
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para a presença de alterações sensoriais e motoras. A progressão em estágios
posteriores da doença pode progredir para alterações na marcha e fraqueza marcante da
musculatura, primeiramente dos membros inferiores e posteriormente dos membros
superiores. A sensação dolorosa acompanha a evolução da doença, aumentando
gradualmente (CHOPRA, TIWARI, 2011; KOIKE, SOBUE 2006).
Os portadores da neuropatia periférica alcoólica podem ter maior pré-disposição a
quedas e possíveis traumatismos cranianos decorrentes das mesmas; o que pode
culminar em lesões e invalidez permanente. A etiologia e fisiopatologia da neuropatia
periférica alcoólica vem sendo discutida a mais de um século e o mecanismo exato ainda
não foi elucidado. Acredita-se que esteja relacionada com as deficiências nutricionais
causadas pelo alcoolismo crônico, como a deficiência de tiamina (MELLION, GILCHRIST,
MONTE 2011).
Na literatura pesquisada não foram encontrados muitos estudos que descrevessem
as limitações e capacidades funcionais de pacientes portadores de neuropatias e
polineuropatias alcoólicas; assim como não há muitos relatos acerca de como o
tratamento fisioterapêutico auxilia esses pacientes. Assim, este estudo de caso tem por
objetivo contribuir com os dados existentes na literatura evidenciando a caracterização
desses pacientes, bem como a evolução e melhora global com o tratamento
fisioterapêutico.
2 CASUÍSTICA E MÉTODOS
2.1 Descrição do Caso Clínico
Homem de 65 anos, casado, mecânico aposentado, ex-tabagista (53 anos), relata
ex-etilismo social, hipertenso (150/90 mmHg), com história familiar de hipertensão (pai),
AVE (pai), distúrbios da tireóide (irmã) e leucemia (mãe). O paciente referiu que os
sintomas iniciaram em 2012, sendo realizado diagnóstico de polineuropatia degenerativa
alcoólica em dezembro de 2013, após consulta com neurologista. Após o diagnóstico, o
paciente foi encaminhado para o serviço de fisioterapia da Unidade Básica de Saúde
Paulo Lupinn do município de Arroio do Silva.
A queixa principal do paciente foi: “maior problema são as pernas, não consegue
andar com equilíbrio, tem dificuldades de subir e descer escadas, não consegue andar
ligeiro nem correr”. O objetivo do paciente com a intervenção foi: “se livrar disso, melhorar
principalmente o equilíbrio e subir e descer escadas, para poder visitar a filha e pescar”.
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2.2 Avaliação Inicial
Quanto às alterações em estruturas e funções do corpo, o paciente apresentou
déficit de equilíbrio, principalmente dinâmico; déficit de coordenação motora; diminuição
da consciência corporal; dificuldade para mudar a direção do movimento; encurtamento
extensores de tronco e abdutores de quadril; e fraqueza muscular nos músculos
quadríceps, gastrocnêmio, sóleo e isquiotibiais.
Considerando as atividades e participação social, o paciente relatou que gostava
de pescar, andar de bicicleta e concertar aparelhos domésticos em casa. No dia da
avaliação, o paciente relatou que não consegue mais realizar algumas dessas atividades,
somente andar de bicicleta. O paciente apresentou dificuldades para deambular
seguramente, sendo incapaz de subir e descer escadas sem auxílio (corrimão) e
apresentando medo de realizar esta atividade mesmo com auxílio.
2.3 Estratégias de Tratamento
Baseado nos resultados da avaliação, na queixa principal e nos objetivos do
paciente, foi elaborado um plano de tratamento com os seguintes objetivos: a)
fortalecimento muscular de quadríceps, isquiotibiais, gastrocnêmio, sóleo e glúteo médio;
b) treino de marcha, equilíbrio e propriocepção; c) Treino de mudança de direção; d)
Alongamentos globais.
Foram realizados um total de 18 atendimentos. O tratamento durou 02 meses, com
duas sessões semanais de fisioterapia com duração de uma hora cada.
Todas as sessões realizadas continham no mínimo um exercício que contempla os
objetivos supracitados. Para o fortalecimento muscular, foram utilizados exercícios de
agachamento com bola suíça e sem bola suíça, com 3 séries de 10 repetições; exercícios
isométricos mantidos por um minuto em posição de agachamento segurando a bola, por 3
vezes; exercícios resistidos com theraband para gastrocnêmio e sóleo; com 3 séries de
15 repetições; e exercícios de abdução e adução de quadril resistidos. Para equilíbrio
foram utilizados tábua de propriocepção e circuitos com obstáculos. Para o treino de
marcha também foram utilizados circuitos. Ao final da sessão eram realizados os
alongamentos.
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2.4 Avaliações
O paciente foi avaliado no início e no final da sessão. Para verificar modificações
em estruturas e funções do corpo foi realizado o teste de força muscular manual com
graduação de Kendal. Para verificação da funcionalidade verificou-se em cada sessão a
capacidade do paciente de executar a atividade de subir e descer escada. No início da
sessão foi executado um pré-teste. Ao final da sessão foi realizado um pós-teste, o qual
consistia da mesma atividade funcional proposta no pré-teste. O pós-teste foi utilizado
para comparar com os resultados iniciais.
Além das avaliações diárias, foi aplicada a Escala de Berg, a qual avalia o
equilíbrio dinâmico em 14 atividades do dia a dia. Para avaliar o risco de quedas,
equilíbrio e funcionalidade principalmente de idosos com mais de 60 anos, têm se
utilizado largamente a escala de equilíbrio de BERG. Esta foi criada em 1992 por
Katherine Berg; tendo sido traduzida e adaptada para a língua portuguesa. É um
instrumento confiável para ser usado na avaliação de equilíbrio dos pacientes,
principalmente idosos (SILVA, et al, 2008).
3 RESULTADOS
Mesmo com o período de tratamento considerado curto, foi possível constatar uma
evolução nítida do quadro dos comprometimentos do paciente.
Considerando o teste de força muscular, observou-se um aumento de força para os
músculos quadríceps, isquiotibiais, gastrocnêmio, sóleo e glúteo médio. No início do
tratamento estes músculos receberam classificação grau 4 e no final grau 5.
Pela Escala Berg verificou-se uma melhora no escore bruto total. No início do
tratamento o paciente obteve um escore de 35, e ao final de 54. Assim, o paciente passou
da condição inicial de médio risco de queda para baixo risco de queda.
A tabela 1 evidencia os resultados no pré e pós-teste quanto aos objetivos do
paciente de subir/descer escadas com agilidade e segurança. De acordo com os
resultados obtidos pode-se notar que houve melhora em relação ao pré-teste, com
diminuição no tempo de execução e aumento no número de vezes que o paciente
conseguia realizar a função em um tempo pré-determinado.
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Tabela 1 - Pré e pós-teste quanto aos objetivos do paciente de subir/descer escadas com
agilidade e segurança.
Data
10/04/14
24/04/14
08/05/14
22/05/14
29/05/14

Descrição
TUG
Tempo gasto subir e descer escadas
(1vez)
Número de vezes que sobe e desce a
escada em 1min
Número de vezes que sobe e desce
(de costas) a escada em 1min
Número de vezes que sobe e desce a
escada (sem apoio) em 1min

Pré-teste
13s
17s

Pós-teste
10s
12s

4 vezes

6 vezes

6 vezes

7 vezes

4 vezes
Utilizou apoio 2 vezes,
errou a passada 2 vezes

5 vezes
Utilizou apoio 1 vez, não
errou a passada

4 DISCUSSÃO
Os

principais

comprometimentos

vistos

nos

indivíduos

portadores

de

polineuropatias degenerativas alcoólicas são: dor, fraqueza muscular principalmente em
membros inferiores, alterações de sensibilidade também podem ocorrer, diminuição de
equilíbrio somado a alterações de sensibilidade levam a um maior risco de quedas que
podem levar a quadros de TCE gerando incapacidades maiores e invalidez (CHOPRA,
TIWARI, 2011; KOIKE, SOBUE 2006; MELLION, GILCHRIST, MONTE 2011). Estas
alterações também foram verificadas neste estudo de caso.
De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, observou-se no final do
tratamento aumento de força muscular e melhora na funcionalidade. O estudo de SILVA,
et al (2008) vem de encontro aos nossos achados, visto que os autores demonstram que
um programa de exercícios de fortalecimento muscular progressivo melhorou variáveis
como equilíbrio, coordenação e agilidade, minimizando risco de quedas de homens
idosos. Do mesmo modo, o estudo de RUBENSTEIN, et al (2000) evidenciou melhora na
resistência muscular e funcionalidade em homens idosos após um programa de
exercícios de resistência progressiva simples de caminhada e treino de equilíbrio.
Embora tenhamos encontrado resultados positivos com esse estudo, se o tempo
do estudo e do tratamento tivesse sido mais prolongado os resultados poderiam ter sido
ainda mais satisfatórios. Além disso, os resultados poderiam ter sido quantificados de
outras maneiras, como por exemplo, pela aplicação de testes mais fidedignos e com a
utilização de mais escalas funcionais.
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5 CONCLUSÃO
Mesmo com o período de tratamento considerado curto, foi possível constatar uma
evolução nítida do quadro dos comprometimentos do paciente. Mais estudos
evidenciando os efeitos do tratamento fisioterapêutico nos comprometimentos causados
pela polineuropatia degenerativa alcoólica precisam ser realizados, juntamente com a
caracterização desses pacientes e aplicação de escalas que mensurem e comparem os
resultados obtidos de forma padronizada e fidedigna.
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Resumo: A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como anomalias ou malformações congênitas os
defeitos estruturais, funcionais ou metabólicos, isolados ou múltiplos, presentes ao nascimento, e que
podem ou não acarretar em morte para o neonato. O objetivo do estudo foi determinar a incidência de
abortos e malformações congênitas no município de Araranguá- SC, assim como caracterizar o perfil de tais
malformações em recém-nascidos, crianças e adolescentes cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde
(UBSs). Por fim, objetivou-se avaliar se os casos de malformações estão relacionados ao uso de plantas
medicinais durante o período gestacional. O levantamento epidemiológico demonstrou aumento significativo
nos casos de abortos e malformações congênitas, principalmente, nas UBS localizadas na zona de
meretrício da cidade, tal como a UBS da Polícia Rodoviária, localizada às margens da Rodovia Federal BR101. No entanto, não foi possível correlacionar esses casos ao uso de plantas medicinais. Em conjunto,
os dados obtidos são de relevância epidemiológica, os quais contribuem para a melhoria na qualidade de
atenção à saúde aos usuários do SUS no município de Araranguá, assim como auxilia no fortalecimento do
Sistema de Saúde do município.
Palavras-Chave: Malformações congênitas. Plantas medicinais. Toxicidade.

1 INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como anomalias ou malformações
congênitas os defeitos estruturais, funcionais ou metabólicos, isolados ou múltiplos,
presentes ao nascimento, e que podem ou não acarretar em morte para o neonato. No
Brasil, esta constitui a segunda causa de mortalidade infantil sendo responsável por cerca
de 11,2% do total de óbitos ocorridos nessa categoria (AMORIM et al., 2006). Os fatores
causais ainda são desconhecidos na sua grande maioria, porém, entre os agentes
etiológicos melhor identificados encontram-se as anomalias cromossômicas (fatores
genéticos), os teratógenos (fatores ambientais) e a herança multifatorial (genética e
ambiental) (BRITO et al., 2010).
As malformações congênitas fazem parte dos distúrbios de desenvolvimento que
surgem durante o período embrionário, e que geram anomalias físicas ou mentais ao
indivíduo (CASTRO et al., 2006). Essas tanto podem ser detectadas no nascimento
quanto ao longo da infância, e classificam-se como isoladas ou associadas, ou ainda,
como de maior ou menor importância clínica. Os termos anomalia e malformação são
empregados como sinônimos e usados na prática médica para descrever todos os tipos
de alterações estruturais (PANTE et al., 2011). Para Ramos et al. (2008) as anomalias
estruturais podem ser classificadas como malformação, deformação, ruptura e displasia.
Esse mesmo autor descreve a malformação como consequência de um defeito que surge
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durante o desenvolvimento fetal, e resulta em alterações permanentes. Já a deformação é
uma mudança da posição ou forma de um órgão, causada por uma força mecânica. A
ruptura como uma destruição que ocorre em um tecido formado previamente normal. E,
por fim, a displasia é entendida como uma desorganização celular nos tecidos com
alterações morfológicas decorrentes.
Costa

(2005) realizou

uma

classificação

das

malformações

levando

em

consideração o seu grau de complexidade, a qual ficou disposta da seguinte forma, as
maiores que são nomeadas desta forma, pois possuem alto risco de morbimortalidade,
requerendo cuidados médicos-cirúrgicos, ou apresentando impacto estético grave, como
ocorre nas fendas labiais. E as menores, estas não manifestam características com
elevado risco de mortalidade, então dispensam grandes cuidados.
Estudos recentes, que abordam os agentes ambientais como fatores de risco,
estão sendo destacados dentre os que relatam outros motivos que acarretam a
surgimento de malformações congênitas durante a gestação. Esse destaque ocorre
devido à incidência dos fatores externos interferindo no desenvolvimento embrionário.
(RODRIGO et al., 2011). Dentro deste contexto podemos inserir as plantas medicinais,
que são consumidas em todo o mundo, sendo que a maior parte delas não foi
devidamente estudada, principalmente quanto à indução de efeitos tóxicos (BAGATINI et
al., 2007). Esses produtos de origem vegetal podem ser considerados como agentes
xenobióticos, e que atualmente, estão sendo incluídos como um agravante no
desenvolvimento de malformações durante o período fetal. As plantas utilizadas para fins
medicinais ou abortivos apresentam substancias potencialmente tóxicas, com capacidade
de gerar efeitos imediatos, ou que se instalam em longo prazo e de forma assintomática
(SILVA et al. 2009).
O potencial teratogênico pode ser definido para uma substância, um organismo, um
agente físico ou um estado de deficiência que produzirá alterações na estrutura ou na
função do embrião, quando presente durante o período gestacional. Um agente
teratogênico pode causar além das malformações, o aborto, o retardo do crescimento
intra-uterino ou até mesmo levar a atrasos cognitivos futuros (TORALLES et al., 2009).
Conforme mencionado, os agentes teratogênicos na sua grande maioria causam
alterações durante todo período embrionário ou fetal, porém o maior risco encontra-se na
fase de embriogênese, já que é nesta que ocorrem às diferenciações teciduais e a
organogênese (RODRIGUES et al., 2011). O efeito teratogênico presente na droga devese à sua potente ação uterotônica, a qual é responsável por promover um déficit
transitório na circulação fetal que, a depender da intensidade do fenômeno vascular, do
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seu tempo de atuação e do momento de ocorrência, pode ocasionar um grande espectro
de anomalias congênitas (RODRIGUES et al., 2011).
Pautado na ampla caracterização da problemática supracitada, o objetivo do
estudo foi determinar a incidência de abortos e malformações congênitas, assim como
caracterizar o perfil de tais malformações em recém-nascidos, crianças e adolescentes
cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no município de Araranguá - SC,
assim como avaliar se os casos estão relacionados com o uso de plantas medicinais
durante o período gestacional.
2 METODOLOGIA
O presente estudo foi dividido em duas etapas. Primeiramente foi realizado o
levantamentos dos casos de aborto e malformações congênitas no município através da
análise dos prontuários das 17 UBSs do município: 1) UBS – Sanga da Toca; 2) UBS –
Vila São José; 3) UBS – Polícia Rodoviária; 4) UBS – Divinéia; 5) UBS – Jardim Cibele; 6)
UBS – Cidade Alta; 7) UBS – Urussanguinha; 8) UBS – Jardim das Avenidas; 9) UBS
Coloninha I; 10) UBS – Coloninha II; 11) UBS – Morro dos Conventos; 12) UBS – Hercílio
Luz; 13) UBS – Sanga da Areia; 14) UBS – Mato Alto / Lagoão; 15) UBS Central – Bom
Pastor – SMS; 16) Posto de Saúde Itopaba e 17) Posto Sanga do Marco. Posteriormente
foram selecionados os casos de malformações congênitas e então realizadas entrevistas
com as mães de tais crianças.
Os principais dados registrados incluem: características maternas (idade, estado
civil, escolaridade, ocupação, dentre outras), assistência médica e obstétrica durante a
gestação, exames pré-natais, uso de medicamentos alopáticos, uso de plantas medicinais
e/ou fitomedicamentos durante a gravidez. Perguntas sobre os medicamentos foram
orientadas por sintomas: nome, indicação, se o medicamento foi receitado ou não, em
qual trimestre da gravidez foi utilizado, a dose e duração do tratamento. Perguntas
específicas sobre a gravidez planejada, a tentativa de aborto, e à utilização de
substâncias para induzir aborto também serão realizadas. Os critérios de inclusão foram:
mulheres em idade fértil (10 a 49 anos), assim como crianças e adolescentes nascidos no
período de março de 2002 a janeiro de 2014, atendidos e cadastrados nas 17 UBSs do
município de Araranguá.
Os critérios de exclusão foram pacientes nascidos antes de março de 2002 e após
janeiro de 2014. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos (CEPSH) da UFSC (CAAE: 03500212.8.0000.0121).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados 34.337 prontuários (Fig. 1) dentre todas as UBS do município,
com um total de 28.052 mulheres em idade fértil distribuídas pelas 17 UBSs do município
(Fig. 2), durante o período analisado (março de 2002 a janeiro de 2014).
Figura 1 – Total de prontuários analisados por família (A) e distribuição desses nas UBS
de Araranguá (B).

Figura 2 – Distribuição por UBSs do número total (A) e parcial (B) de mulheres em idade
fértil no município de Araranguá, no período de março de 2002 a janeiro de 2014. UBS:
Unidade Básica de Saúde.

No período analisado, foram catalogadas 5.520 crianças no município (Fig. 3), com
levantamento de 28 casos de malformações congênitas (Fig. 4).
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Figura 3 – Número total de crianças e, distribuição por UBSs, cadastradas no município
de Araranguá, no período de março de 2002 a janeiro de 2014.
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Figura 4 – Distribuição por UBSs dos casos de malformações congênitas no município de
Araranguá, no período de março de 2002 a janeiro de 2014. UBS: Unidade Básica de
Saúde; MFC: malformação congênita.
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O número total de abortos durante o período analisado foi de 1.274 casos (Fig. 5).
Além disso, dentre as malformações congênitas registradas, destacam-se as do sistema
nervoso central (SNC) com 9 casos (32%), seguidos pelas malformações que acometem
o sistema osteomuscular (7 casos, 25%) (Figura 6). Conforme previamente descrito, as
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malformações congênitas apresentam diferentes causas, incidências e subtipos, com
destaque para o acometimento do sistema nervoso central (27,4%), sistema
osteomuscular (21,2%), sistema vascular (14,2%), malformações múltiplas (13,3%),
sistema digestivo (7,1%), sistema urinário (4,4%), e genital (4,4%). Malformações de olho,
ouvido, face e pescoço, em conjunto, apresentam uma incidência de 2,7%, seguida pelo
aparelho respiratório (1,8%), anomalias cromossômicas (Síndrome de Down) (1,8%) e
fissura lábio-palatina (1,8%) (AMORIM et al., 2006).
Figura 5 – Distribuição por UBSs do número total e parcial de abortos no município de
Araranguá, no período de março de 2002 a janeiro de 2014.

Figura 6: Distribuição dos tipos de malformações congênitas encontradas no município de
Araranguá, no período de março de 2002 a janeiro de 2014. UBS: Unidade Básica de
Saúde; MFC: malformação congênita.
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Na figura 7, observa-se o número total de abortos cadastrados nas diferentes UBS
do município, proporcional a taxa de mulheres em período fértil de cada unidade, no qual
pode-se observar maior percentual de abortos nas respectivas UBSs: Morro dos
Conventos (9%), Jardim Cibele (8%) e Sanga da Toca (7%).
Figura 7 – Percentual de abortos encontrados no muncípio de Araranguá, proporcional ao
número de mulheres em idade fértil, dentre as UBSs, no período analisado (março de
2002 a janeiro de 2014).
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Na figura 8, observa-se o percentual de malformações congênitas nas diferentes
UBS do município, considerando o número de crianças na idade de 0 a 12 anos, no qual
observa-se uma maior incidência de malformações congênitas nas UBS da Vila São José
(2,24%) e Polícia Rodoviária (1,76%).
Figura 8 – Percentual de malformações congênitas encontradas no muncípio de
Araranguá, proporcional ao número de de crianças na idade de 0-12 anos, dentre as
UBSs, no período analisado (março de 2002 a janeiro de 2014).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conjunto, os dados obtidos no estudo demonstram um número elevado de
abortos (total de 1.274 casos) registrados no período analisado (março de 2002 a janeiro
de 2014), com destaque para as UBS’s Morro dos Conventos e Jardim Cibele. Além
disso, no estudo foram encontrados 28 casos de malformações congênitas, com destaque
para as UBS’s Vila São José - 2,24% e Polícia Rodoviária - 1,76%, sendo que as
principais malformações evidenciadas foram a dos sistema nervoso central (9 casos) e
sistema osteomuscular (7 casos).

Ainda, após a conclusão das entrevistas, não foi

possível correlacionar o uso de plantas medicinais com tais malformações congênitas,
exceto um caso, no qual a mãe relatou o uso de Boldo do Chile (Peumus boldus) durante
o período gestacional. Assim, considerando a elevada taxa de abortos e malformações
congênitas no município de Araranguá, acredita-se na existência de fator causal comum,
o qual poderá estar associado ao uso de plantas medicinais ou não, justificando a
necessidade de estudos futuros.
Por fim, acredita-se que o conhecimento gerado com o presente estudo acerca
da prevalência populacional das malformações congênitas nos usuários do SUS no
município de Araranguá poderá servir, no futuro, como base para o planejamento das
ações de saúde, principalmente no nível terciário de atenção, organizando uma rede de
serviços de referência, e desta forma possibilitando a prevenção da doença e,
conseqüentemente, redução dos custos e da letalidade no município.
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Resumo: Neuropatia periférica refere-se a um dano no sistema nervoso periférico, ou seja, uma vasta rede
de nervos que transmite informações do encéfalo e medula (sistema nervoso central) para o resto do corpo.
Mais freqüentemente, múltiplos nervos em diferentes membros estão atingidos simetricamente, causando a
“polineuropatia”. O diagnostico é baseados nos resultados de exame físico geral e neurológico e história do
paciente. Estudo foi realizado no período de Março a Julho de 2014, com um paciente de 65 anos, em
ambiente ambulatorial, coleta de dados baseada nos atendimentos onde foram feitos exercícios de força
muscular, equilíbrio, propriocepção e treinos funcionais, além das avaliações por questionário do Indice de
Barthel, escala de força muscular, escala de Berg, testes funcionais , além de comparativos de tempo de
circuitos funcionais. Os dados revelaram que a atuação da fisioterapia na doença polineuropatia periferica
apresentou resultados favoráveis, beneficiando no equilíbrio, força muscular . Conclusão. Paciente
apresentou melhora na percepção do movimento o que lhe deu mais confiança e equilíbrio na
movimentação inclusive na marcha, respondendo bem ao tratamento proposto.
Palavras-Chave: Polineuropatia. Fisioterapia. Equilíbrio. Treino funcional.

1 INTRODUÇÃO
O alcoolismo constitui-se em um dos maiores problemas de saúde pública
(BRASIL, 2004). No Brasil, afeta aproximadamente 12,3% da população, quase quatro
vezes mais os homens do que as mulheres (CARLINI et al., 2005). De acordo com a
Organização Mundial de Saúde, os transtornos relacionados ao abuso de álcool assumem
o segundo lugar (5,5%) entre as 20 doenças, na faixa etária de 15 a 44 anos, que mais
acarretam anos vividos com alguma incapacidade (OMS, 2001). Em consequência, gera
altos custos diretos e indiretos ao sistema de saúde (COSTA et al., 2004).
O alcoolismo é definido como uma síndrome crônica, multifatorial, que determina
comprometimento físico, mental e social (EDWARDS; GROSS, 1976). Comumente está
associado a distúrbios neurológicos desencadeados por lesão do sistema nervoso
periférico (SNP) e central (SNC) (GEOKAS, 1984).
Várias alterações neurológicas estão associadas aos efeitos sistêmicos do álcool
(cirrose hepática, deficiências nutricionais e distúrbios eletrolíticos), inclusive a demência
secundária à Pelagra ou Degeneração Hepatocerebral Adquirida, Encefalopatia de
Wernicke, Síndrome Amnéstica de Korsakoff, Degeneração Cerebelar, Mielinólise Pontina
Central e Polineuropatia (HAES et al., 2010).
A neuropatia periférica refere-se a um dano no SNP, ou seja, uma vasta rede de
nervos que transmite informações do encéfalo e medula para o resto do corpo. Como
cada nervo tem uma função altamente especializada em cada lugar do corpo, uma gama
de sintomas podem ocorrer quando os nervos são atingidos. Algumas pessoas podem
queixar-se de parestesia, sensação de agulhas perfurando corpo, choques ou queimação,
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bem como fraqueza da musculatura. Alguns podem se queixar de queimação, paralisia
muscular, até disfunção endócrina. Dificuldade para digestão, oscilação da pressão
arterial, alterações no suor ou disfunção sexual podem estar presentes. Em casos
extremos, a respiração pode ficar dificultada ou lesão em órgãos internos (GIORDANI,
2004).
Quando o comprometimento envolve apenas alguns nervos, pode ser denominadas
neuropatias enquanto que o comprometimento de múltiplos nervos em diferentes
membros estão atingidos simetricamente entende-se por polineuropatia (HOSHINO, s/d).
Nas formas mais comuns de polineuropatia, as fibras nervosas mais distantes do
cérebro e medula são as primeiras a serem atingidas. Dor e outros sintomas aparecem
simetricamente. Evolutivamente, os dedos, mãos e braços podem ser atingidos, e os
sintomas podem se estender até a região central do corpo. Muitos pacientes diabéticos
experimentam esse padrão de dano ascendente.
O nervo periférico é formado por axônios de neurônio sensoriais e motores. A parte
motora destes nervos controlam movimentos de todos os músculos. A parte sensorial
transmite informação sobre experiência sensorial, tais como a sensação de um corte na
pele ou um toque leve. Componentes autonômicos regulam atividades biológicas as quais
não são controláveis de forma consciente, como respiração, digestão, frequência
cardíaca, piloereção. Algumas neuropatias podem afetar estes três componentes do
nervo periférico.
Neuropatia periférica pode ter causas congênitas ou adquiridas. Causas de
neuropatia adquirida incluem trauma direto, tumores, toxinas, doenças autoimunes,
deficiências nutricionais, alcoolismo, doenças metabólicas ou vasculares.
O diagnóstico é baseado nos resultados de exame físico geral e neurológico,
história do paciente e exames, estudos mais específicos podem ser realizados para
determinar a extensão e a natureza das lesões nervosas, exames como tomografia
computadorizado, ressonância magnética, eletroneuromiografia e biopsia (HOSHINO,
s/d).
O objetivo do estudo foi avaliar a efetividade da fisioterapia convencional em um
paciente com polineuropatia periférica, trabalhando aspectos da função e estrutura do
corpo isoladamente para se obter uma melhora da atividade funcional de forma global.
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2 METODOLOGIA
Será descrito, neste estudo, a história clínica do paciente, as principais
complicações de acordo com a evolução clínica, o tratamento fisioterapêutico realizado e
a resposta terapêutica do paciente. Foram utilizadas a escala de força (0-5), escala de
equilíbrio de Berg, questionário índice de Barthel, circuitos testes funcionais que serão
descritos conforme a avaliação.
Os atendimentos de fisioterapia foram realizados na Unidade Básica de Saúde São
Paulo Lupinn do Balneário Arroio do Silva- SC, duas vezes por semana, no total foram 18
sessões.
Relato de caso
Realizou- se um relato de caso do paciente P.L.R, 65 anos de idade, sexo
masculino, com diagnóstico de Polineuropatia periférica alcóolica, portador de
Hipertensão Arterial Sistêmica medicado (Enalapril). Queixa principal do paciente é “uma
grande dificuldade em caminhar, falta de equilíbrio e força em membros inferiores” (sic).
Paciente relatou que caminhava normal, no entanto uma dificuldade progressiva para a
deambulação foi observada ao longo do último ano. Suas atividades diárias baseavam-se
em andar de bicicleta. Além do Enalapril, fazia uso de Rivotril e Milgamma.
Exame de Eletroneuromiografia mostrou nervo fibular profundo direito e esquerdo
com diminuição de amplitude quando estimulado acima e abaixo do joelho e no tornozelo.
No lado esquerdo observa-se aumento da latência quando estimulado a nível de
tornozelo. Nervo tibial posterior esquerdo: diminuição de amplitude e velocidade quando
estimulado fossa poplítea, aumento da latência quando estimulado no tornozelo esquerdo.
Diminuição do recrutamento no músculo gastrocnêmio medial direito.
A intervenção fisioterapêutica foi baseada em exercícios para melhorar o equilíbrio,
a coordenação motora e a resistência muscular. O tratamento objetivou evitar maiores
perdas funcionais, garantindo qualidade de vida para o paciente e diminuir os déficits
motores apresentados
Avaliação física
No exame físico mostrou, reflexo patelar esquerdo ausente/pouco visível, aumento
de tônus em quadríceps, encurtamento de isquitibiais. Apresentou através do teste de
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avaliação de força muscular normal para os músculos membros inferiores, exceto para
glúteo máximo (grau 4) e isquiotibiais (grau 4). Paciente com alterações na coordenação
motora não conseguindo realizar o teste index- nariz-index e calcanhar-joelho-crista da
tíbia. No teste de alcance funcional alcançou menos de 10cm.

Apresentou enorme

dificuldade na realização dos testes de Babinsky-Weill e realizou o teste Timed Up Go em
12s. No índice de Barthel necessita de ajuda ao subir e descer escadas. Testes de
capacidades funcionais mostraram limitações em andar em “zigue-zague”, fazer o balanço
de braços durante a marcha, ficar com apoio unipodal em uma superfície instável, andar
com um pé na frente do outro.
Com a finalidade de avaliar os aspectos limitantes e deficientes do paciente
também foi montado um circuito antes da intervenção fisioterapêutica e após. Esse era
composto de troca de postura de sentado para em pé, permanecer 20 segundos em cima
do jump, subir 4 degraus, descer uma rampa, andar em superfície instável, deambular em
“zigue-zague”, realizar 4 agachamentos em uma prancha de equilíbrio e ao final sentar
em uma cadeira. O percurso também foi filmado e cronometrado para comparar os
resultados.
As sessões de fisioterapia convencional foram baseadas inicialmente na educação
do paciente com uma cartilha de formas corretas de alongamentos para membros
superiores e inferiores, e como utilizar as academias públicas, pois o paciente relatava
fazer uso das mesmas, além de orientações gerais de como realizar os exercícios
aeróbicos corretamente. Treino funcional com circuitos desenhados no chão onde eram
trabalhados abdução, adução de membros inferiores, marcha lateral, em diagonais,
marcha normal e inversa e troca de direções. Treino da fase de duplo apoio com impulso
posterior da marcha e após treino de dupla tarefa com a associação de beber água e
deambular, trabalhando de forma cognitiva, associativa e autonômica. Resultando em um
trabalho de interação do corpo-mente-espaço.
Foi realizado exercício de força muscular com caneleiras. Circuitos funcionais com
atividades como sentar e levantar da cadeira, permanecer em diferentes bases de apoio
em uma cama elástica, subir e descer escadas, caminhar em cima de colchonetes,
ultrapassar obstáculos, fazer agachamentos na prancha de equilíbrio. Algumas vezes
foram feitos aquecimentos e treino de marcha na esteira elétrica.
As atividades limitadas do paciente envolviam a dificuldade em modular o tamanho
do passo durante a marcha e atividades como subir escadas, dificuldades na troca de
movimentos, déficit em equilíbrio dinâmico e coordenação.
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Em quase todas as sessões foram realizados pré e pós-testes para verificar a
eficácia do tratamento.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades de equilíbrio obtiveram benefício e seus resultados podem ser
constados na Escala de Equilíbrio de Berg. O paciente apresentou na primeira avaliação
um escore de 35 pontos e após a intervenção fisioterapêutica esse escore foi de 54
pontos. Esta melhora reflete em uma diminuição do risco de quedas, e mostra que o
paciente ganhou maior domínio corporal, propriocepção e equilíbrio com as sessões de
fisioterapia. Outro achado importante foi um aumento da força muscular dos músculos
glúteos e isquitibiais evidenciada pelo teste de força manual de 4 para 5 graus, após
treinamento da musculatura dos membros inferiores com caneleiras e resistências
elásticas.
Além disso, foi observada uma melhora da coordenação evidenciada nos testes de
manobra index- nariz-index e manobra calcanhar-joelho-crista da tíbia. Configurando
resultados positivos aos treinos nos circuitos com mapas desenhado no chão.
Proporcionando maior habilidade, independência e segurança.
O teste Timed Up and Go na primeira avaliação o paciente levou 12 segundos e na
segunda avaliação levou 13 segundos. No entanto, embora não tenha sido observado
uma diminuição no tempo de realização do teste, foi possível verificar que o paciente
apresentou maior segurança, estabilidade na realização desta tarefa bem como maior
controle postural para iniciar e para o movimento e presença de menos erros nas
passadas.
Houve uma melhora no desempenho do alcance funcional. No teste de alcance
funcional o paciente obteve um resultado inferior a 10 cm, e na reavaliação, o
desempenho do paciente neste teste foi de 17 cm.
Foi realizado um circuito no início do tratamento. Após a intervenção foi refeito
resultando em um menor tempo de realização de 1’51’’ para 1’24’’ e melhor desempenho
nos aspectos de equilíbrio e coordenação.
Segue a tabela (Tab. 1) comparativa de dados pré e pós-tratamento
fisioterapêutico.
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Tabela 1 - Comparativo de dados pré e pós-tratamento fisioterapêutico.

O presente estudo demonstrou que um programa de fisioterapia de 18 sessões foi
capaz de melhorar o equilíbrio, a coordenação, a força e a resistência muscular. Essas
alterações tiveram um impacto significativo na funcionalidade deste paciente.
A intervenção fisioterapêutica proposta neste estudo foi capaz de melhorar o
equilíbrio e a coordenação no paciente. Essa melhora é importante uma vez que esses
são componentes importantes na marcha e na independência funcional para realização
das atividades de vida diária. Além disso, estes aspectos contribui significativamente na
prevenção de quedas e complicações secundarias a doença. Estratégias para a
prevenção e o tratamento são importantes uma vez que danos causados pelo consumo
de álcool tem sido evidenciados. Neste contexto Giordani 2004, demonstrou que o álcool
tem influência deletéria no equilíbrio postural evidenciado através de teste de equilíbrio
estático

e

dinâmico

com

Posturografia

Dinâmica

e

Vecto-eletronistagmografia

computadorizada,. Observou também a área de balanço aumentada, não somente com
olhos fechados, mas com olhos abertos, revelando uma compensação inadequada da
ataxia induzida pelo etanol por estabilização visual. Indica a que o labirinto e as vias
vestíbulo-oculomotoras estariam normais, possibilitando de ser consequência de um
distúrbio decorrente de disfunção em outras áreas no sistema nervoso central ou
periférico. Também podemos confirmar com eletroneuromiografia um distúrbio de impulso
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neural. Além disso, teste de Equilíbrio de Berg demonstra uma deficiência de equilíbrio
dinâmico principalmente.
Com relação ao teste de alcance funcional, foi observado uma melhora no
desempenho deste teste após a intervenção fisioterapêutica. Esse achado é importante
uma vez que esse teste que o paciente adquiriu maior equilíbrio, segurança, controle
postura e noção corporal.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante salientar a escassez de dados científicos sobre os distúrbios de
equilíbrio e coordenação especificamente nas alterações neuromotoras dessa patologia, o
que impossibilita a comparação dos achados do estudo. Assim, sugere-se a estudos para
no tratamento fisioterapêutico para demonstrar a efetividade da fisioterapia convencional
em paciente com polineuropatia periférica.
Nosso estudo trouxe benefício segundo relato do paciente em que refere ter
observado a estabilização do seu quadro clínico e notado também a progressão do
tratamento a cada sessão. Talvez devido ao tempo de finalização das sessões até sua
reavaliação o qual foi de 3 semanas sem assistência fisioterapêutica, pode também
influenciar nos resultados obtidos.
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Resumo: Com o advento da TV Digital o telespectador passa a interagir diretamente com a programação
da emissora possibilitando novas oportunidades de negócio como o desenvolvimento de aplicativos. Esse
trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de uma aplicação homecare para a TV Digital brasileira. O
termo homecare é uma nova tendência no tratamento dos pacientes, onde o mesmo é tratado em casa, ao
lado dos seus familiares. A aplicação foi desenvolvida na Linguagem de programação Java e visa auxiliar as
pessoas a gerenciarem os medicamentos que elas precisam tomar diariamente além de disponibilizar dicas
de saúde para que mantenham a doença sob controle. Em virtude do grande número de doenças optou-se
em trabalhar com a hipertensão arterial sendo que a aplicação é capaz de armazenar uma lista de dicas
para controlar a hipertensão, medicamentos e informações sobre estes medicamentos, além de ter a função
de controle e histórico diário das aferições da pressão arterial realizadas pelo idoso. É importante ressaltar
que as funcionalidades disponibilizadas nessa aplicação possibilitam que as pessoas controlem toda a sua
rotina no que diz respeito ao uso dos medicamentos contribuindo para a melhora na sua qualidade de vida,
mas em hipótese alguma substitui as consultas regulares ao médico.
Palavras-Chave: TV Digital. Home care, Hipertensão. Arterial. Gestão.

1 INTRODUÇÃO
A dificuldade de interagir com a tecnologia, seja ela primitiva como as primeiras
ferramentas criadas pelo ser humano, ou mesmo a tecnologia mais avançada em
dispositivos móveis, representa um desafio para uma parcela da população.
O ser humano ao envelhecer precisa viver em uma sociedade em que o avanço
tecnológico acontece em um ritmo desproporcional a sua capacidade individual de se
adaptar a essa mesma tecnologia e acaba limitando suas ações em um mundo cada vez
mais automatizado.
O trabalho tem como foco desenvolver uma aplicação que têm como público alvo
pessoas que necessitam de remédios, dicas e um acompanhamento para tratar e
controlar a sua hipertensão arterial e ao mesmo tempo, contribuir para a área de
desenvolvimento de aplicações para plataforma de TV digital (TVD).
Como a TV está muitas vezes mais próxima do cotidiano dos cidadãos, o uso da
plataforma de TV digital brasileira (MONTEZ e BECKER, 2004), (DTV, 2014) vêm como
uma solução, para a dificuldade que algumas pessoas sentem ao utilizar plataformas mais
recentes.
O sistema irá auxiliar o público em geral através da emissão de notificações,
apresentação de dicas e controle sobre os medicamentos que este indivíduo utiliza no
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tratamento da hipertensão arterial objetivando-se a melhora em sua qualidade de vida. É
importante ressaltar que a aplicação em momento algum substitui as consultas regulares
ao médico.
Este artigo está estruturado como segue: Metodologia (seção 2); Resultados e
discussão (seção 3); Considerações Finais (seção 4) e finalmente, as Referências
utilizadas.
2 METODOLOGIA
A tendência no campo de entretenimento no inicio do século XXI tem sido converter
os dispositivos de tecnologia analógica para a digital. Como exemplo dessa conversão,
tem-se o surgimento da TV Digital que traz consigo vantagens significativas para o futuro
da televisão, como por exemplo, imagem e som de alta definição e a interatividade
(FERNANDES et al., 2004, p. 22) . Essa interatividade permite que o usuário interaja com
a aplicação, interferindo diretamente na programação que está recebendo. Para tanto, a
TV Digital interativa corresponde a um conjunto de serviços e aplicações interativas que
são disponibilizados através de um televisor e de uma caixa decodificadora chamadas
Set-top Box. Para que uma aplicação possa rodar em um Set-top Box é necessário um
programa intermediário, uma camada de software que é responsável por toda a
interatividade, esta camada é chamada de middleware. O middleware usado na TV digital
interativa brasileira é o Ginga.
Como ainda é uma plataforma nova, e muito promissora, o desenvolvimento para
televisão digital vem enfrentando dificuldades no aspecto linguagem de programação,
ambiente de desenvolvimento e emulação. A seção 2.1 tem por o objetivo apresentar um
levantamento das linguagens de programação utilizadas no desenvolvimento de
aplicativos para a TV Digital e o ambiente de desenvolvimento. Já na seção 2.2
apresenta-se o xlet que proporciona a interatividade para a TVDI.
2.1 Linguagens de programação e ambiente de desenvolvimento utilizado no
desenvolvimento de aplicativos para a TV Digital
Inicialmente foi realizada uma pesquisa para identificar quais as linguagens de
programação são utilizadas no desenvolvimento de aplicações para TV Digital. Após esse
levantamento foram identificadas as principais características dessas linguagens
(BITENCOURT et al., 2013, p.2).
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As linguagens de programação que vem se destacando até agora são NCL-LUA
(SANTANNA et al., 2008, p. 4) e Java (ORACLE, 2014).
NCL-LUA é uma linguagem declarativa, o nível de abstração é alto, o programador
precisa apenas se preocupar em informa um conjunto de tarefas que deverão ser
executadas, sem se preocupar com detalhes de como o interpretador, compilador vai
realizá-las, aplicações escritas em NCL exigem menos poder de processamento do que
as escritas em Java, pois seus códigos são menores, o que reduz o tempo de
transmissão da aplicação. Um ponto que pode ser considerado negativo no que diz
respeito à linguagem NCL é que existem poucos profissionais especializados, logo,
podemos encontrar dificuldades ao tentar procurar materiais e exemplos para auxiliar
nesse primeiro contato com a linguagem (BITENCOURT et al., 2013, p.2).
Por outro lado, Java é uma das linguagens de programação mais utilizadas no
mundo (TIOBE, 2014), logo, o que não falta, são profissionais especializados na área. Um
fator negativo no que diz respeito às aplicações desenvolvidas na linguagem Java é a
instabilidade das mesmas, ocasionando oscilações em sua execução, ou seja, as
aplicações em alguns momentos necessitam ser iniciadas novamente. Devido à
linguagem Java possuir opções mais difundidas de ferramentas para desenvolvimento,
opta-se por utilizar esta linguagem, no desenvolvimento do projeto (BITENCOURT et al.,
2013, p.2).
Após a escolha da linguagem foi necessário instalar um ambiente de emulação
ginga, para isso, utilizou-se o emulador Astrobox (TOTVS, 2014).
O Astrobox é um software que roda em ambiente linux capaz de simular a
operação de um ambiente de TV para o desenvolvimento de aplicações interativas de TV
Digital baseadas no padrão de middleware Ginga.
Para utilizar o Astrobox é necessária uma plataforma que ofereça suporte a
máquinas virtuais, neste caso utiliza-se o software virtualbox (VIRTUALBOX, 2014).
2.2 Contexto Xlet
Um Xlet é uma aplicação Java que proporciona interatividade para a TV Digital. É
similar a um Applet, que é adicionado em páginas HTML, o Xlet é incluído em um serviço
de TV Digital. O middleware identifica o ponto de entrada da aplicação (classe que
implementa a interface javax.tv.xlet.Xlet) e executa a aplicação utilizando a máquina
virtual Java.
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O middleware geralmente possui um componente que é responsável por gerenciar
o ciclo de vida das aplicações, que instancia a classe principal (main class) e invoca os
métodos responsáveis pela mudança de estados (FERNANDES et al., 2004, p. 11).
Um Xlet possui quatro estados principais: Carregado (Load); Paralisado (Paused);
Iniciado (Started); e Destruído (Destroyed). A Figura 1 ilustra os estados que um Xlet
pode possuir.
Figura 1 – Estados de um Xlet

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção será apresentado o aplicativo desenvolvido. Para a execução do
aplicativo é necessário utilizar o middleware ginga, responsável pela interatividade na TV
Digital brasileira. A aplicação desenvolvida tem por objetivo auxiliar pessoas portadoras
de hipertensão arterial através do controle dos medicamentos, horários de posologia,
histórico da pressão arterial e dicas para prevenir complicações oriundas do aumento
dessa pressão.
O aplicativo aparece para o usuário primeiramente na forma de um ícone
informando que há interatividade disponível naquele instante, que é apresentada durante
a transmissão ao vivo da programação da TV conforme mostra a figura 2. O menu
principal e suas funções só serão iniciadas quando o usuário desejar.
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Figura 2 – Método startXlet(). Tela inicial da aplicação.

Ao ocorrer uma interação do usuário, um menu é exibido, como indica a figura 3,
contendo as 4 funções básicas da aplicação, em seguida o usuário deverá selecionar
umas destas funções: Dicas, Perfil, Medicamentos ou Pressão.
Figura 3 – Funções iniciais da aplicação.

Segundo Brandao (2010, p. 38) “as mudanças no estilo de vida são recomendadas
na prevenção primária da hipertensão arterial. Mudanças de estilo de vida reduzem a
pressão arterial, bem como a mortalidade cardiovascular”.
Hábitos saudáveis de vida devem ser adotados desde a infância e a adolescência
respeitando-se as características regionais, culturais, sociais e econômicas dos
indivíduos. As principais recomendações e dicas para prevenção primária da hipertensão
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são: alimentação saudável, consumo controlado de sódio e de álcool, ingestão de
potássio e combate ao sedentarismo e ao tabagismo (NOBRE, 2010, p. 44).
A função de dicas exibe um painel com uma lista de dicas e sugestões ligadas ao
bem estar do usuário hipertenso como mostra a figura 4.
Figura 4 – Função Dicas.

Recomenda-se considerar o tratamento medicamentoso apenas em condições de
risco cardiovascular global alto ou muito alto.
A aplicação conterá uma lista de medicamentos já pré-definida, dentro da função
medicamentos, onde o usuário poderá sanar suas dúvidas em uma breve descrição sobre
algum medicamento usado no combate a hipertensão arterial e poderá adicioná-lo ao seu
perfil. Quando isso acontecer, será exibida uma tela de dialogo, onde o usuário informará
a quantidade de medicamentos, em que horário este será consumido pela primeira vez e
de quantas em quantas horas será utilizado, posologia. Esta função está representada na
figura 5.
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Figura 5 – Função lista medicamentos.

Em perfil, o usuário poderá verificar quais medicamentos estão em uso, e assim
também verificar o horário correto para o uso de cada medicamento, possibilitando que
notificações apareçam na tela no horário estipulado. A função também conterá a opção de
marcar se deseja ou não receber notificação sobre determinado medicamento, como
sugere a figura 6.
Figura 6 – Função perfil.

A função de lançar notificações funciona da seguinte forma, cada medicamento
adicionado no perfil, contem um horário, que indica qual o momento correto para o
usuário consumir a dose de seu medicamento em questão, a função busca este horário e
compara com a hora do sistema, se elas forem idênticas, uma notificação é lançada,
informando ao usuário que ele precisa consumir o medicamento.
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Além de exibir notificações ligadas ao horário de consumo dos medicamentos, a
função também lança notificações que contêm dicas relacionadas a prevenção da
hipertensão arterial em horários pré-definidos e um exemplo seria o sistema lançar todos
os dias, uma notificação exatamente as 12:00 horas, com uma mensagem lembrando o
usuário para reduzir o consumo de sal durante o almoço. A figura 7 indica um exemplo de
notificação.
Figura 7 – Notificação sendo exibida para o usuário, durante a programação de TV.

A função de notificações é implementada por uma thread. Threads são formas de
um processo dividir a si mesmo em duas ou mais tarefas que podem ser executadas
concorrentemente. Logo, usa-se uma que começa a rodar exatamente quando a
aplicação se thread inicia, onde fica verificando constantemente a hora do sistema, se a
hora adquirida for igual a um horário pretendido, uma notificação é lançada.
Finalmente, a função pressão permite armazenar as medidas de pressão arterial
do usuário, com data e hora, máxima e mínima, formando assim um histórico como
mostra a figura 8.
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Figura 8 – Função Pressão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento para TV Digital é uma área muito promissora e em constante
crescimento e o fato da plataforma ser respectivamente nova tem seus prós e contras.
Através desse estudo foi possível verificar que as linguagens e respectivas
ferramentas utilizadas no desenvolvimento de aplicações para a TVD ainda têm bastante
espaço para crescer e durante a realização desse trabalho foi possível observar que as
versões utilizadas possuem suas limitações.
Durante

o

levantamento

e

identificação

das

ferramentas

utilizadas

no

desenvolvimento, obteve-se bastante dificuldade em encontrar toda a documentação
necessária que se possibilita uma implementação mais estável e consistente. Além disso,
o baixo número de materiais, documentação ou até mesmo exemplos de projetos que
utilizam das APIs java para TV digital também se mostraram um grande problema.
As limitações do emulador ginga, o astrobox, também se mostraram um entrave
durante o desenvolvimento do projeto, uma vez que o emulador não possibilite a
reprodução de objetos multimídia, como arquivos de som e vídeo, deixando a aplicação
incompleta pois não foi possível reproduzir a programação de uma TV.
O armazenamento de dados foi a maior limitação encontrada, pois até o momento,
não há nenhuma ferramenta de persistência de dados difundida para a plataforma de TV
digital.
Durante a pesquisa e levantamento de ferramentas necessárias para o
desenvolvimento, o ambiente integrado de desenvolvimento eclipse se mostrou como a
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melhor escolha para implementação, devido a sua alta flexibilidade e integração com o
emulador de TV digital, o astrobox.
O desenvolvimento deste software foi um grande desafio, a procura por materiais,
ferramentas e tecnologias consistentes se fez bastante presente, como maior resultado
deste projeto, tem-se a contribuição para a área de desenvolvimento de aplicações para
TV digital brasileira. No que se diz respeito aos trabalhos futuros, pretende-se aumentar o
escopo do projeto, tratando mais doenças e mais medicamentos, pretende-se também
utilizar uma base de dados estável e consistente, trabalhar com objetos multimídias e
realizar testes em um set-top box real, utilizando-se do sinal de TV digital que até o final
do desenvolvimento inicial deste projeto não está disponível.
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O USO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO SUPORTE NA ALFABETIZAÇÃO DE
JOVENS E CRIANÇAS ESPECIAIS
Josi Cristina Schwarz1; Pedro Rocha2
Graduando do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Câmpus
Restinga.
2
Coordenador - Doutorado em Ciências da Educação, Professor no Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Câmpus
Restinga. E-mail: josi.schwarz@restinga.ifrs.edu.br.

Palavras-Chave: Tecnologia Assistiva. Acessibilidade. Uso do computador.

INTRODUÇÃO

REFERÊNCIAS

Este trabalho visa à inserção social por meio da
acessibilidade e inclusão digital. Para tanto, usamos o
computador e a Tecnologia Assistiva para os alunos da
Escola EEMF Tristão Sucupira Vianna, instituição
parceira deste projeto.

ALMEIDA, M. S. R. Caminhos para Inclusão Humana
São Paulo. Editora Didática Paulista: São Paulo, 2004.
MARQUES, L. P. O professor de alunos com
eficiência mental: concepções e práticas pedagógica.
Juiz de Fora: editora UFJF, 2001.
SOARES, M. B..Novas práticas de leitura e escrita:
letramento na cibercultura. Revista Educação e
Sociedade, v. 23, n. 81, p. 143-160, dez. 2002.

METODOLOGIA
A metodologia usada no projeto é a pesquisa
quantitativa com uma turma do terceiro ciclo entre 14 a
21 anos de idade. Desde o início do projeto utilizamos
o computador como meio de alfabetização, notou-se
avanços no aproveitamento, uma maior interação com
os colegas e professores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira pesquisa os resultados foram os seguintes:
considerando os recursos utilizados (computador e
cadernos) 67% dos alunos disseram que gostam de
fazer o alfabeto e 33% não gostam. 100% disseram
que gostam do computador, 67% disseram que gostam
do caderno, contra 33% que não gostam. Na pergunta
se já tinham usado computador a resposta foi: 67% já
tinham usado e 33% ainda não. Obtivemos um total de
100% de aceitação do computador. Entre o caderno e o
computador, tivemos 67% que gostam do computador
e 33% que gostam do caderno. Na segunda pesquisa
tivemos um aumento nos que gostam do alfabeto, de
67% para 100%. Sobre o alfabeto no computador não
houve alteração. Com relação ao caderno, não houve
mudança. Na pergunta se gostam mais do computador
ou caderno, houve uma mudança significativa, pois
obtivemos 100% de resposta para o computador.

CONCLUSÃO
Com estes dados podemos indicar que o trabalho
desenvolvido trouxe uma significativa melhora para a
qualidade de vida dos adolescentes.

AGRADECIMENTOS
Gostaríamos de agradecer o IF Câmpus Restinga e a
Escola Municipal Tristão de sucupira Vianna por
acreditam em nosso projeto.
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PELOS ALUNOS DAS TERCEIRAS SÉRIES
DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Luís Fernando Rosa de Lima ¹; Luis Antonio Biulchi ²; Luiz Carlos Minussi³; Josieli
Almeida da Silva4; Ricardo Henrique Taffe5
¹Instituto Federal Catarinense – Câmpus Sombrio / DDE / luisfernando@ifc-sombrio.edu.br
²Instituto Federal Catarinense – Câmpus Sombrio / DDE / biulchi@ifc-sombrio.edu.br
³Instituto Federal Catarinense – Câmpus Sombrio / DDE / minussi@ifc-sombrio.edu.br
4
Instituto Federal Catarinense – Câmpus Sombrio / DDE/josieliamaraldasilva@hotmail.com
5
Instituto Federal Catarinense – Câmpus Sombrio / DDE / taffe@ifc-sombrio.edu.br
Palavras-Chave: Árvores. Meio-ambiente. Produção de mudas. Tecnologia social e ambiental.

INTRODUÇÃO
O projeto, desenvolvido pelos alunos das terceiras
séries do curso Técnico em Agropecuária no ano de
2013, propôs a produção de mudas de árvores a partir
de materiais reaproveitáveis
(copos
plásticos
descartáveis) utilizados como recipientes para a
produção destas mudas. Os objetivos foram os de
produzir mudas de árvores para serem distribuídas na
comunidade, integrar os alunos do IFC – Câmpus
Santa Rosa do Sul à realidade da comunidade,
desenvolver nos alunos relações interpessoais,
estimular os alunos a trabalharem em grupo, identificar
lideranças estudantis positivas, desenvolver nos alunos
o interesse pelas questões ambientais e desenvolver
nos alunos a busca por conhecimentos relacionados à
propagação vegetal, do conhecimento de espécies de
árvores.

o desenvolvimento e a distribuição das mudas na
comunidade. As atividades foram desenvolvidas extra
classe. Num segundo momento, foram realizadas
ações diretas na comunidade com a distribuição das
mudas produzidas, apresentações de trabalhos pelos
alunos especialmente em datas especiais como o dia
05 de junho (Dia mundial do meio ambiente) e 21 de
setembro ( Dia da árvore ). Por último, foi realizada a
formação de multiplicadores (alunos do Curso Técnico
em Agropecuária), para garantir a sustentabilidade do
projeto e divulgação do conceito de Tecnologias
Sociais e Ambientais por meio de aulas expositivas,
revisões bibliográficas, discussão de artigos e outras
publicações sobre o assunto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao todo, foram distribuídas 4.500 mudas, sendo que
cada município participante do projeto recebeu 20
caixas com 30 unidades (600 mudas). Foram atendidos
os municípios de Sombrio (02 dias), Santa Rosa do Sul
(01 dia), Jacinto Machado (01 dia), Praia Grande (01
dia) e São João do Sul (01 dia). Também foram
distribuídas 450 mudas nas reuniões de pais realizadas
no IFC- Câmpus Santa Rosa do Sul.

CONCLUSÃO

METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido por meio da integração
Instituto-comunidade
visando
a
sensibilização,
preservação, recuperação ambiental e produção de
alimentos (frutas). Essa metodologia prevê, em linhas
gerais, três frentes de atuação. Primeiramente, a
produção de mudas de árvores frutíferas e de árvores
floríferas, principalmente de espécies nativas da mata
Atlântica a partir do aproveitamento de recursos
disponíveis (água, regadores, mangueiras, solo,
composto orgânico, sementes nativas, estacas,
sombrite, energia solar, entre outros) e de materiais
reaproveitáveis (copos descartáveis, embalagens tetrapak, entre outros( tecnologia social). O material de
propagação, sementes e estacas foram colhidos das
árvores com boa conformação e desenvolvimento. Os
alunos acompanharam a colheita do material de
propagação, a semeadura, o preparo de estacas, a
germinação, a repicagem, a preparação dos substratos,

O projeto tem estimulado os alunos das terceiras séries
do ensino médio na busca de conhecimentos técnicos
para a produção de mudas e o desenvolvimento de
uma maior sensibilização ambiental com o uso de
tecnologias sociais. Esta ação intencionista tem
ampliado a visibilidade positiva que o IFC-Câmpus
Santa Rosa do Sul tem na comunidade.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos pelo apoio logístico dado pelos poderes
públicos municipais e polícias militares dos municípios
onde as atividades foram realizadas.
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UTLIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES ONLINE COMO FERRAMENTAS EAD EM UM ENSINO
PRESENCIAL
Lucas Cechinel da Rosa1
1

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina/Escola de Educação Básica Engenheiro Sebastião Toledo dos
Santos/Lucas_cechinel@hotmail.com

Palavras-Chave: Avaliações online. Ensino a distância. Ensino presencial.

INTRODUÇÃO
A utilização da informática e das TICs em sala de aula
contribui para a ampliação de recursos didáticos e
métodos pedagógicos. Em suma, a informática está
inserida na vida de grande parte dos cidadãos. Na
escola, a instrumentalização é tardia, em grande parte
pelo fato dos alunos estudarem em escolas que não
oferecem condições educacionais ideais ou próximas
disso. Com os ideais de aproximação dos estudos
executados em EAD (Ensino a distância), uma
proposta contendo compromissos avaliativos online foi
lançada aos alunos dos 2º anos da E.E.B. Sebastião
Toledo dos Santos. Nestas avaliações o aluno poderia
executar pesquisas e responder sua avaliação a
medida que os conteúdos do bimestre corrente fossem
sendo desenvolvidos. Além disso, as mesmas
poderiam servir como ferramenta de estudos para as
avaliações presenciais com pesos maiores.

METODOLOGIA
Este trabalho é de pesquisa, e visou primordialmente
perceber de que maneira os alunos se comportariam
diante de um novo critério avaliativo e uma nova forma
de aprender. Porém, é de extensão também, afinal,
seus resultados foram utilizados para a composição
quantitativa de notas do corpo discente. O mesmo
transcendeu as barreiras físicas da escola, instigando
os alunos a formarem grupos de estudos e abordarem
a disciplina de Geografia com a devida importância.
Foram utilizadas variáveis quantitativas e qualitativas
no decorrer da execução desta pesquisa.

como ferramentas atrativas e úteis para deixar o
processo de ensino-aprendizagem mais interessante,
mantendo assim o aluno conexo a disciplina de
Geografia, que por vezes parece ser menos valorizada
no ensino médio, em detrimento, primordialmente, às
exatas. No decorrer do processo algumas dificuldades
também foram encontradas, apesar dos principais
resultados colhidos serem extremamente positivos.
Dentre estas estão o fato de que alguns alunos se
mostram contrários à utilização das tecnologias em
sala de aula, o que por vezes gera debates sobre o que
esperamos de uma escola melhor e talvez do que
realmente seria a modernização do ensino.

AGRADECIMENTOS
O agradecimento maior se refere à oportunidade
cedida pela Escola de Educação Básica Engenheiro
Sebastião Toledo dos Santos em desenvolver uma
experiência inovadora e totalmente diferenciada, que
também atraí muita responsabilidade, afinal, os critérios
avaliativos seguem padrões e normas, e a quebra dos
mesmos pode gerar intensos conflitos e convergências.

REFERÊNCIAS
SANTOS, Milton. Por Uma Geografia Nova. 7ed. São
Paulo: Hucitec, 1998.
VALENTE,
Jorge
Antônio. Computadores
e
conhecimento:
repensando
a
educação. 2ed.
Campinas: UNICAMP, 1993.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados desta experiência educacional foram
positivos, salvo por algumas dificuldades que são
normais quando lidamos com um grupo elevado de
aluno. Principalmente quando ocorrem alguns
relacionados à organização de tempo para execução
das atividades. Contudo, ficou evidenciado que a
disciplina de Geografia se tornou mais atrativa e
despertou nos alunos muito interesse com os
compromissos pré-determinados pelas avaliações
online. Mediante aos resultados a experiência deverá
ser repetida mais vezes, integrando cada vez mais o
ensino presencial ao ensino a distância (EAD).

CONCLUSÃO
Por meio do recebimento das avaliações e de
comentários da orientação e do próprio corpo discente,
foi constatado que as avaliações online se constituem
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IMPRENSA E CULTURA ESCOLAR: UMA PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Nínive Girardi1; Diana Mauer, Elisa Daminelli1; Maria Augusta Martiarena de Oliveira1
1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Câmpus Osório

Palavras-Chave: História da Educação. Cultura Escolar. Imprensa.

INTRODUÇÃO
No cenário atual da História da Educação é possível
verificar uma tendência dos pesquisadores pela
escolha de temas pouco recorrentes na área, o que
amplia os objetos, as fontes e as abordagens de
pesquisa. Nesse sentido, no estudo das instituições
educacionais, destaca-se a importância da pesquisa
em acervos escolares. O presente trabalho, vinculado
ao projeto de pesquisa “História das instituições
educacionais e seus acervos escolares na cidade de
Osório – RS”, dedica-se à análise e preservação da
cultura escolar no referido município. Salienta-se que a
fase inicial desta pesquisa foi voltada especificamente
ao acervo da Escola Estadual de Ensino Fundamental
General Osório, uma vez, embora esta seja a
instituição de ensino mais antiga da cidade, ainda não
contava com uma pesquisa que a destacasse. Os
objetivos específicos desta primeira fase foram:
organizar o acervo iconográfico da escola citada e
pesquisar a temática educacional em periódicos da
região. A utilização de jornais como fonte é um recurso
bastante vantajoso para pesquisa historiográfica, tendo
em vista o papel de difusor, formador de informações,
opiniões e ideologias atribuído à imprensa.

educacional da época. A principal análise realizada
quanto à cultura escolar da Escola General Osório foi à
percepção do forte caráter elitista desta instituição.

CONCLUSÃO
Uma vez que a cidade de Osório conta com um grande
número de acervos históricos desorganizados, o
presente projeto de pesquisa também está servindo
para viabilizar o acesso de outros pesquisadores a
alguns destes acervos, agora organizados, catalogados
e digitalizados.

REFERÊNCIAS
BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa:
Brasil, 1900-2000. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.
CARVALHO, Marta Maria Chagas de. A Escola e a
República. São Paulo: Editora Brasiliense, 1989.
SAVIANI, Dermeval; ALMEIDA, Jane de Soares de;
SOUZA, Rosa Fátima de; VALDEMARIM, Vera
Teresa. O Legado Educacional do Século XX no
Brasil. 2ª edição. Campinas: Autores Associados,
2006.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa documental, realizada em
fontes iconográficas e escritas. Salientamos que, neste
trabalho, abordaremos apenas as fontes escritas. Logo,
durante a execução do projeto, organizou-se o acervo
histórico da Escola citada acima, bem como a pesquisa
em periódicos regionais no Arquivo Histórico Municipal
Antônio Stenzel Filho. Para tanto, buscou-se formar um
referencial teórico-metodológico que possibilitasse a
compreensão de algumas categorias fundamentais
para a análise proposta, sendo estas: cultura escolar,
História da Educação, história das instituições
escolares e análise das fontes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados periódicos que cobrem diferentes
períodos temporais e que circularam por todo o Litoral
Norte Gaúcho. Consultaram-se as edições de 1986 a
1994 do Jornal Momento, bem como os jornais Correio
do Litoral, Folha do Litoral, Gazeta do Litoral, Abertura
e O Legendário, sendo que este último se configura
como o periódico mais antigo, datado de 1930. Até o
presente momento, transcreveram-se 400 notícias
referentes à educação municipal, estadual e nacional,
sendo que mais de 80% destas foram extraídas do
Jornal Momento. Pode-se afirmar que os assuntos
destacados nas notícias variam conforme o período
vivido, embora seja válido destacar a recorrência de
matérias sobre práticas escolares, discussões sobre a
estrutura das escolas e relatos sobre a situação
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VIDEOAULA IFC CÂMPUS SOMBRIO – PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM
MEIO AUDIOVISUAL
Lucas Spillere Barchinski1; Ulysses Tavares Carneiro2; Cynthia Nalila Souza Silva3
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Palavras-Chave: Audiovisual. Material Didático. Ensino. Matemática

INTRODUÇÃO
Este projeto constitui-se em uma proposta de produção
de material didático audiovisual (vídeos), tendo por
objetivo principal a complementação de estudos para
alunos matriculados em cursos regulares presenciais
da Educação Básica. Os vídeos servem de apoio às
aulas nas mais diversas disciplinas, formando acervo
de consulta a todos os estudantes, pois, ficam
disponíveis no Canal Videoaula IFC Câmpus Sombrio,
no Youtube. A proposta de produção de material
didático audiovisual originou-se do interesse de um
professor de Matemática do IFC, Câmpus Avançado
Sombrio, que buscava meios para melhorar o
desempenho escolar de seus alunos, potencializar os
momentos presenciais em sala de aula e trazer
elementos novos e dinâmicos à prática pedagógica. O
projeto iniciou-se com a filmagem de resoluções de
exercícios de matemática da segunda série do Curso
Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio e
estende-se, atualmente, a qualquer área do
conhecimento que deseje adotar a metodologia.

METODOLOGIA
Pelo projeto são produzidos vídeos, com duração de
tempo variável, os quais após editados, são postados no
canal do Youtube citado acima. Para a produção do
material faz-se a filmagem; realiza-se o trabalho de
edição; agrupam-se os vídeos por área de interesse e;
disponibiliza-se no canal. Atualmente, no Canal Videoaula
IFC estão identificadas as seguintes séries: 1) Série
“Exercitando Matemática”, onde o professor passa aos
estudantes a lista de exercícios no início da semana e em
seguida é feita a filmagem da correção destes exercícios.
A postagem acontece, preferencialmente, às sextas-feiras.
Os estudantes então podem conferir as correções, de
todos os exercícios ou apenas daqueles que tiveram
maior dificuldade. 2) Série “Mas por que professor?” que
trata de questões específicas, geradoras de dúvidas entre
grande parte dos estudantes, e que muitas vezes são
tratadas de forma mecânica e automatizada. 3) Série
“Sem Medo da Matemática”, que aborda conteúdos de
matemática básica, a fim de suprimir possíveis
dificuldades dos estudantes e enfrentar os mitos relativos
ao aprendizado desta disciplina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Araquari e da UFSC revelam a interatividade do projeto,
pois trouxeram críticas e sugestões de conteúdos para
novos materiais. Também, pelos dados de acesso ao
canal, fornecidos pelo Google, verificou-se elevado
número de acessos (mais de mil visualizações nos
primeiros quinze dias de criação do canal), incluindo
internautas de Portugal, Itália e Chile. As avaliações feitas
pelos estudantes mostram que o projeto Videoaula IFC
promove motivação:
“Adoro esse método, se fosse possível iria adorar essa iniciativa
vindo de outros professores também!!!”;
“Os vídeos estão ajudando em muito na hora de estudar em casa,
uma ótima ideia!!”.

Um dos e-mail enviados pelos pais referem-se à mudança
na rotina de estudos dos filhos:
_“[...] ontem mesmo minha filha ficou estudando com o auxílio dos
vídeos para a prova de hoje. Sinceramente, foi uma das poucas
vezes que vi ela estudando de verdade...rsrs. Méritos ao
professor também, que segundo ela, é um dos melhores”

CONCLUSÃO
Interessa-nos verificar o impacto da utilização do material
didático audiovisual, produzido no próprio IFC, no
desempenho dos estudantes e já há indicativos de que
este desempenho está melhorando significativamente. Por
meio do projeto, os estudantes estão estudando mais e
com mais qualidade. O Youtube vem se consolidando
como uma fonte importante na busca de material
educativo. Por do Canal Videoaula IFC Câmpus Sombrio
a instituição apresenta-se para a região e para o mundo
como referência na produção de material confiável e atual.
Com a ampliação da proposta e mais professores
aderindo ao projeto, faz-se necessário preparar um
ambiente específico e adquirir equipamentos para
produção e edição dos vídeos com melhor qualidade,
superando o caráter experimental e, de certa forma,
improvisado com que o trabalho vem sendo desenvolvido
até então.

REFERÊNCIAS
VIDEOAULA IFC CAMPUS SOMBRIO. Canal de
vídeos do Youtube. Disponível em
<https://www.youtube.com/channel/UCff8YdUJ8hIYBx2hbIEyhg> Acesso em 18 de junho de
2014.
VIDEOAULA IFC CAMPUS SOMBRIO. Resultado da
Pesquisa. Disponível em < http://youtu.be/jSTAurmXBk> acesso em 18 de junho de 2014.

Pesquisa realizada com os estudantes da segunda série
do Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino
Médio do Câmpus Avançado Sombrio evidenciou que
estes apreciam essa mídia e tiram proveito do material
produzido. Dentre todos os dados obtidos, destacam-se o
aumento do tempo de estudo fora da sala de aula e o
desejo por mais material em vídeo, de todas as
disciplinas. Comentários de estudantes do IFC Câmpus
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ENCONTROS VOCÁLICOS, CONSONANTAIS E DÍGRAFOS: UM ESTUDO DAS
GRAMÁTICAS DE PEDRO LUFT (2002) E CELSO CUNHA E LINDLEY CINTRA (2007)
Cíntia Luzana da Rosa1; Cláudio Luiz Melo da Luz2
1Instituto
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Palavras-Chave: Encontro vocálico; Encontro consonantal; Dígrafos.

Este estudo teve como objetivo geral descrever como
acontecem os encontros vocálicos, consonantais e
dígrafos na Língua Portuguesa, considerando a visão
de autores de duas gramáticas: Celso Pedro Luft
(2002) e Celso Cunha e Lindley Cintra (2007).
Percebeu-se a relação direta que existe entre
encontros vocálicos, consonantais e dígrafos na Língua
Portuguesa com os fonemas, clarificando-se o porquê
da existência destes três itens. Decidiu-se estudar as
gramáticas escritas por esses autores por serem obras
disponibilizadas para as escolas públicas do Brasil por
meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola para o
Ensino Médio (PNBEM) do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da
Educação (MEC).

uma semivogal. Já o tritongo é conjunto vocálico que
possui uma vogal como base, precedida e seguida de
semivogais, podendo ser orais e nasais (LUFT, 2002;
CUNHA; CINTRA, 2007). Cunha e Cintra (2007, p. 63)
classificam hiato como “encontro de duas vogais”. O
conceito de Luft (2002, p. 226) para a formação de
encontros consonantais é “duas ou mais consoantes
que se pronunciam em seguimento imediato”. Cunha e
Cintra (2007, p. 64) entendem que encontro
consonantal corresponde “ao agrupamento de
consoantes em num vocábulo”. De acordo com Luft
(2002, p.239), dígrafo é “grupo de duas letras que
indicam um único fonema”. Cunha e Cintra (2007, p.
65) alertam que consoantes e vogais devem ser
consideradas distintas das letras, sendo estas sinais
que representam os respectivos sons. Desta forma,
Cunha e Cintra (2007, p.65) conceituam dígrafos como
“grupos de letras que simbolizam apenas um som”.

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

Pesquisa com suporte de registro bibliográfico, com
tratamento dos dados na forma qualitativa, cuja
abrangência e profundidade apontam para um estudo
exploratório. Quanto aos procedimentos e tratamento
dos dados, após a identificação e a leitura das obras,
desenvolveram-se sínteses de cada um dos estudos
para a composição do estudo. A seguir,
disponibilizaram-se em tabelas as bases teóricas e
conceituais, ao mesmo tempo em que se realizaram as
análises. Para a análise dos aspectos conceituais
empregados realizou-se a análise de conteúdo
temática.

É possível observar que há uma semelhança de
conceituações entre os autores em suas respectivas
gramáticas disponibilizadas pelo PNBEM, assim como
se percebe uma relação direta dos encontros vocálicos,
consonantais e dígrafos na Língua Portuguesa com os
fonemas. Outros estudos ainda poderão ser realizados,
para se confirmar se há ou não uma uniformidade de
conceitos entre outros estudiosos da Língua
Portuguesa.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Luft (2002, p. 241) conceitua fonema como “a menor
unidade sonora distintiva depreensível numa palavra”.
Desta forma, o autor entende que o fonema passa a
ser uma unidade da língua com função específica,
correspondendo a uma percepção dos falantes de
forma mental e com interpretação subjetiva. De forma
paralela, Cunha e Cintra (2007) tratam sobre a
classificação dos sons linguísticos: a) vogais e
consoantes vistas quanto à função articulatória e à
função silábica. A primeira trata das vogais como sons
estabelecidos pela vibração das cordas vocais e
modificados
pelas
formas
das
cavidades
supralaríngeas, abertas quando da passagem do ar. A
segunda trata das consoantes que, diferentemente das
vogais, sempre possuem na cavidade bucal um
obstáculo para a passagem do ar respirado; e b)
semivogais que são os fonemas i e u que formam a
sílaba com uma vogal. Luft (2002) e Cunha e Cintra
(2007) apontam que encontros vocálicos são
sequências de vogais. Além disso, entendem que o
ditongo corresponde ao encontro de uma vogal com

REFERÊNCIAS
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova
gramática do português contemporâneo. 4. ed. Rio
de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2007.
LUFT, Celso Pedro; CINTRA, Luís F. Lindley. Moderna
gramática brasileira. 2. ed. São Paulo: Globo, 2002.
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DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO HISTÓRICO DO
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ
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Palavras-Chave: Digitalização. Acervo. Araranguá.

INTRODUÇÃO
Em novembro de 2011 a Universidade Federal de
Santa Catarina campus Araranguá em uma parceria
com o Centro Cultural da cidade, por meio da Bolsa de
Cultura da universidade, teve início o processo de
digitalização do acervo do arquivo histórico da cidade.
Seu acervo já se encontrava parcialmente organizado,
com um grande número de jornais, documentos em
geral e imagens. Com o objetivo de digitalizar o acervo
em partes, analisamos a maior demanda de procura da
população em relação a todo esse acervo, e assim
iniciamos o projeto pelo acervo de imagens
fotográficas, que totaliza 3.647 imagens já digitalizadas
e disponíveis no computador do Arquivo Histórico. Em
um segundo momento, dando sequência ao projeto, no
primeiro semestre de 2013 iniciou-se a organização e
digitalização dos documentos soltos do acervo:
certidões, correspondência e registros do município de
Araranguá e arredores, estes contabilizam mais de
10.000 documentos armazenados em pastas e caixas
referentes ao seu tema. Até o final deste projeto, foram
digitalizados e catalogados 5.165 documentos. Estes
foram identificados, organizados e receberam uma
legenda, e estão separados e guardados digital e
fisicamente de forma correspondente.

METODOLOGIA
As atividades foram divididas em etapas, a saber:
análise e organização do acervo, digitalização,
catalogação, e disponibilização para o grande público.
Estes processos já foram finalizados, e o material se
encontra disponível no computador do Arquivo
Histórico. Os recursos de infraestrutura necessários,
como computador e scanner, foram cedidos pela
Secretaria de Cultura do Município de Araranguá e
ainda contamos com os profissionais responsáveis pelo
Arquivo Histórico. Os documentos foram digitalizadas
com resolução 600 dpi, com exceção daqueles de
dimensões muito pequenas, para os quais foi utilizada
resolução de 1200 dpi, com nome do arquivo formado
por um número sequencial para cada assunto, seguido
do nome da pasta de origem, que se refere ao tema do
documento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os
5.165
documentos
foram
analisados
individualmente e organizados conforme o assunto
previamente identificado pela equipe do Arquivo. Uma
das dificuldades foi a precariedade de organização e de
conservação em que se encontrava o acervo, o que
tomou boa parte do tempo de trabalho antes da etapa
de digitalização. Este processo de digitalização busca
garantir a integridade do material histórico, e ainda,
tornar mais atrativa e fácil, para os visitantes do Centro
Cultural, a interação com estes documentos que

contam a história, pois a utilização das tecnologias
disponíveis, neste contexto, se mostra cada vez mais
inovadora e proveitosa.
Figura 1 – Documento de 1940, Inspetoria de Terras e
Colonização.

Fonte: Arquivo Histórico de Araranguá

CONCLUSÃO
Nas atividades realizadas no período que compreendeu
o tempo de projeto, pudemos analisar e aplicar teorias
vistas dentro da universidade, trazendo grande
contribuição para o crescimento profissional e pessoal
dos envolvidos. O trabalho em conjunto com os
responsáveis do Centro Cultural, em especial o diretor
do Arquivo Histórico, propiciou a aprendizagem sobre
os cuidados que os materiais que documentam a
história,
necessitam.
E
unindo
os
nossos
conhecimentos pudemos despertar para uma nova
possibilidade de interação da sociedade com este
material histórico, uma nova maneira de tornar a visita
ao Arquivo Histórico mais dinâmica e acessível aos
cidadãos no município e a quem mais cativar, usando
as ferramentas tecnologias a favor da conservação e
divulgação deste material insubstituível.

AGRADECIMENTOS
Para execução do projeto contamos com a bolsista e o
professor coordenador através do incentivo cultural da
UFSC e a parceria com a Secretaria de Cultura do
Município
de
Araranguá, sem
estas
peças
fundamentais este projeto não seria possível.
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Palavras-chave: Educação Especial. Atendimento Educacional Especializado. Núcleo de Acessibilidade.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

As políticas de Educação Especial no Brasil buscam
assegurar a inclusão de todos os alunos nas
instituições educacionais, em todos os níveis de
ensino. Para tanto, estão sendo implementados
serviços de Atendimento Educacional Especializado na
educação básica e Núcleo de Acessibilidade no ensino
superior para os alunos que necessitarem. Busca-se
observar as normativas federais referentes a ambos os
serviços, ressaltando semelhanças e diferenças.

Ao ser percebida uma quantidade maior de resoluções
e diretrizes para a Educação Básica, percebe-se uma
constante preocupação na elaboração das políticas
públicas para este segmento, estando à Educação
Superior ainda na fase de implantação. Há a
necessidade de uma profunda reflexão por parte dos
educadores, para que se possa modificar essa
realidade.

AGRADECIMENTOS
METODOLOGIA
Foi utilizada a análise documental obtidos por meio
eletrônico para a coleta de dados. Os dados foram
recolhidos por meio da utilização da ferramenta de
busca da página Google (programa desenvolvido para
procurar palavras-chave fornecidas pelo utilizador em
documentos ou bases de dados), com os seguintes
descritores “Atendimento Educacional Especializado”;
“Núcleo de Acessibilidade”. Foram ainda observados,
referente à Educação Básica e Superior: ações,
programas e legislação, disponibilizados no sítio do
Ministério da Educação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conclui-se que ambos objetivam o atendimento a
diretriz da acessibilidade, entretanto, cada qual segue
normativas
diferentes
propiciando
diferentes
entendimentos. O Núcleo de Acessibilidade busca
implementar ações junto as coordenações de curso de
Graduação e Pós Graduação, atendendo ainda os
alunos que solicitarem. Na Educação Básica, o
Atendimento Educacional Especializado é oferecido no
contraturno, por meio de ações pedagógicas ou ainda,
por meio da atuação de diversos profissionais em sala
de aula, como tradutor e intérprete de Libras, estando
ainda determinada a formação do profissional
específica em educação especial. No ensino Superior,
não é descrita a formação necessária para atuação no
núcleo. O público alvo, no Ensino Superior, segue o
descrito na Política Nacional de Educação Inclusiva de
2008, incluindo-se os alunos com transtornos
funcionais. O Atendimento Educacional Especializado
segue a diretriz descrita no Decreto 7.611 (BRASIL,
2011): pessoas com deficiência, com transtornos
globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou
superdotação.

Agradecemos ao Grupo de Estudos Acessibilidade no
Ensino Superior: da análise das políticas públicas
educacionais
ao
desenvolvimento
de
mídias
instrumentais sobre deficiência e inclusão CAPES/OBEDUC
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DEMOSTRAÇÃO DE UM REFRIGERADOR POR ADSORÇÃO EM UM VÍDEO
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Palavras-Chave: Adsorção. Refrigeração.Vídeo.

INTRODUÇÃO
Bastos (1999) apresenta uma interessante discussão
da importância dos estímulos audiovisuais na
sociedade contemporânea, de forma que elaboramos
um vídeo didático para apresentar o resultado dos
trabalhos realizados em um projeto contemplado no
Edital CNPq/Vale Engenharia. Esse vídeo mostra o
funcionamento de um refrigerador por adsorção, que é
um tipo de equipamento que pode produzir efeito
frigorífico utilizando calor como principal fonte de
energia. Esse calor pode ser oriundo da radiação solar,
ou de rejeito térmico de algum processo industrial.

mecânico, que utiliza energia elétrica. Os adsorventes
e refrigerantes mais utilizados nesse tipo de máquina
são apresentados e o ciclo adsortivo é explicado com o
auxílio de imagens do refrigerador desenvolvido no
Laboratório
de
Ciências
Térmicas
Aplicadas
(LABCITEA), da UFSC, em parceria com o IFSC de
Araranguá.
Figura 2 – Mini refrigerador por adsorção.

METODOLOGIA
Utilizamos, para a criação do vídeo, o software Adobe
After Effects e alguns recursos adicionais, tais como os
plug-ins CycoreFX. Os efeitos aplicados no vídeo foram
inspirados em outros vídeos já existentes e adaptados
conforme o conteúdo da cena em questão. Também
foram utilizados efeitos sonoros sincronizados com a
imagem exibida.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No início do vídeo, de cerca de 5 minutos, consta que a
energia solar e calor residual podem ser aproveitados
para gerar efeito frigorífico em refrigeradores e
climatizadores por adsorção. Algumas imagens
mostradas nesse vídeo estão presentes nas Fig.1 e 2.
Figura 1 – Uma das etapas do ciclo de refrigeração por
adsorção.

Fonte: www.youtube.com/watch?v=QHbOtGT3MSE

CONCLUSÃO
A elaboração do vídeo educacional divulgado por meio
do sitio www.youtube.com possibilitou a divulgação dos
resultados desse trabalho de forma ampla, além de
auxiliar a divulgação de uma maneira de produzir efeito
frigorífico por meio do uso de energia solar ou de rejeito
térmico.

AGRADECIMENTOS
Esse projeto foi financiado pela chamada CNPq/VALE
S.A N° 05/2012, processo 454892/2012-8.
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memória. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre , v. 12, n. 3,
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Acesso em 11 de Julho de 2014.

Na sequência, é explicado que os processos de
dessorção e adsorção, respectivamente endotérmico e
exotérmico, são os responsáveis por comprimir e
expandir o refrigerante, ao invés do compressor
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O E-BOOK DE RECEITAS CULINÁRIAS: UMA FERRAMENTA PARA O PROJETO DE
LETRAMENTO EM LÍNGUA INGLESA
Tamires Andréia Nardelli1; Caroline Bona2; Caique F. S. Fistarol3
1Universidade
2

Regional de Blumenau / Letras - PIBID/ tamires.nardelli@gmail.com
Universidade Regional de Blumenau/ Letras - PIBID/ caroline_bona@hotmail.com
3
Universidade Regional de Blumenau/ Supervisor do PIBID Linguagens/ cfersf@gmail.com

Palavras-chave: Letramento. Língua Inglesa. Tecnologias;

INTRODUÇÃO
O Subprojeto Interdisciplinar “Linguagens” do PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência) - FURB (Universidade Regional de
Blumenau) tem o objetivo de promover o letramento de
forma lúdica e por meio de projeto. Este trabalho é
focado na experiência vivida pelas bolsistas nas aulas
de Língua Inglesa com uma turma de 4° ano na escola
que o subprojeto atua, em Blumenau, a Escola Básica
Municipal Annemarie Techentin. O projeto visa letrar o
aluno na língua estrangeira a partir de contos e fábulas
infantis. Durante a sequência didática “João e Maria”
surgiu a ideia aliada à necessidade de se criar um
produto final, envolvendo o vocabulário referente aos
alimentos em combinação ao uso de tecnologias em
sala de aula: a produção de um e-book de receitas
culinárias. O presente trabalho fundamenta-se nos
estudos de Coll e Monereo (2008) e Collins e
Halverson (2009).

METODOLOGIA
Para a elaboração do e-book de receitas foram
necessárias várias aulas com os alunos para
reconhecerem o gênero “receita” e, posteriormente,
relacionarem com os vocábulos usados na Língua
Inglesa. Após a contação de “João e Maria” e o ensino
do vocabulário referente à comida, é disponibilizada
aos alunos uma receita para que eles façam uma
“mescla” substituindo palavras que estão em português
para as conhecidas e estudadas em Inglês. Na aula
seguinte serão explorados mais profundamente os
verbos e palavras próprias do gênero receita. Depois
de os alunos apropriarem-se do vocabulário e estrutura
textual, será feito na Sala de Informática da escola, um
e-book de receitas pesquisadas pelos alunos. O
objetivo é pesquisar receitas típicas norte-americanas
em Língua Portuguesa e integrar com o vocabulário
aprendido em Inglês. Cada aluno escolherá uma
receita, imagem ou foto relativa à receita escolhida
para colocar no livro. Esse livro será a compilação das
receitas dos alunos e cada um deles receberá um após
o término da sequência didática.

CONCLUSÃO
Desde o início deste projeto foi reconhecido o desafio
da confecção do e-book de receitas nas aulas. Como o
projeto é novo e ainda não foi aplicado, espera-se que
através
da
sequência
explorada
na
seção
“Metodologia” se alcance os objetivos dos alunos
inferirem
conhecimentos
sobre o
vocabulário
aprendido, verbos no modo imperativo e a estrutura
textual de uma receita, bem como no auxílio a pesquisa
crítica online e na utilização de recursos digitais na
produção de uma escrita e seleção de imagens bem
realizadas. Finalmente, convém ressaltar o fato de que
a pesquisa encontra-se ainda em fase embrionária e,
portanto, a discussão apresentada pode ser
caracterizada como empírica e estará sujeita a várias
alterações futuras, merecendo, mais reflexão e
pesquisa.

AGRADECIMENTOS
Dirigimos nossos agradecimentos a Deus, antes de
tudo, à Universidade Regional de Blumenau (FURB) da
qual somos alunas, ao projeto PIBID da instituição
mencionada anteriormente, ao supervisor do projeto
Caique Fernando da Silva Fistarol pelo grande apoio
prestado e as professoras coordenadoras: Adriana
Fischer, Marta Helena Caetano e Valéria Contrucci de
Oliveira Mailer pelas contribuições sempre bem-vindas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados, já que o e-book de receitas é o
produto final de uma sequência didática, espera-se que
os alunos sejam capazes de inferir conhecimentos
sobre o vocabulário aprendido: verbos no modo
imperativo e conhecimentos da estrutura textual de
uma receita. O e-book ainda auxiliará os alunos a
aprenderem a selecionar conteúdos online e buscar
recursos que ilustrem e valorizem a produção escrita.
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PORTFÓLIO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E SUAS
TENDÊNCIAS
Susana Pereira da Cunha de Matos¹;Marleide Coan Cardoso²
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Palavras-Chave: Portfólio. Sequências Didáticas. Campo Algébrico.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado do desenvolvimento do
projeto de pesquisa que objetivou elaborar um conjunto
de sequências didáticas para séries finais do ensino
fundamental e para o ensino médio envolvendo o
campo conceitual da álgebra e as Tendências em
Educação Matemática, disponibilizado na forma de
portfólio virtual. Na operacionalização do projeto se
oportunizou a inserção das Tendências em Educação
Matemática na abordagem do campo algébrico. A
finalização das atividades do projeto propiciou, por
meio do portfólio virtual elaborado, a disseminação das
possibilidades
de
abordagem
pesquisadas
e
aprofundados durante o mesmo.

projeto está disponível no site: http://matematica.ifcsombrio.edu.br
Figura 1 – Atividades do portfólio no ensino

METODOLOGIA
A pesquisa apresentada, em seu desenvolvimento
caracterizou-se como bibliográfica e aplicada. Sua
operacionalização aconteceu nas dependências do
Laboratório de Matemática do Instituto Federal
Catarinense câmpus avançado de Sombrio. Sendo que
inicialmente os pesquisadores discutiram os conteúdos
do campo algébrico e as Tendências em Educação
Matemática para compor as sequências didáticas do
portfólio a partir das seguintes etapas: leitura de
diferentes autores de referência na área das
Tendências em Educação Matemática aplicadas ao
ensino da Matemática. Identificação dos conteúdos que
compõem o campo algébrico na Educação Básica;
elaboração das sequências didáticas envolvendo as
Tendências em Educação Matemática e os conteúdos
algébricos; testagem das sequências elaboradas nas
disciplinas de Estágio e Metodologias de Ensino;
montagem do portfólio das sequências didáticas;
disponibilização do portfólio das sequências elaboradas
em ambiente virtual vinculado ao laboratório de
Matemática e; escrita do artigo relacionado aos
resultados encontrados no projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a implantação do projeto e a disponibilidade dos
materiais elaborados no portfólio virtual foi possível a
utilização destes nas atividades de monitoria, no Dia da
Matemática na escola e nas aulas de Estágio. Aos
acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática o
projeto proporcionou outras formas de abordagem dos
objetos algébricos do currículo de Matemática por meio
das Tendências em Educação Matemática. Em relação
aos professores envolvidos o projeto representou um
momento de formação continuada e de novas vivências
de sua prática pedagógica na educação básica e da
Didática da Matemática para este nível de ensino. O
portfólio com as sequências didáticas desenvolvidas no

CONCLUSÃO
A finalização das atividades do projeto possibilitou,
além do desenvolvimento das atividades já citadas nos
resultados e discussões, a integração do curso de
Licenciatura em Matemática com o curso Técnico em
Informática integrado ao ensino médio, por meio da
inserção de um aluno para o desenvolvimento e
publicação das sequências didáticas. O projeto
estabeleceu relações entre os conteúdos do campo
algébrico com as Tendências em Educação
Matemática. O projeto está em andamento no ano de
2014 com o desenvolvimento de atividades no campo
geométrico.
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REFLEXÕES SOBRE AS DESISTÊNCIAS DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA INGRESSANTES NO ANO DE 2010
DO IFC – CÂMPUS AVANÇADO SOMBRIO
Jair Rocha dos Santos1; Margarete Farias Medeiros2
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Palavras-Chave: Formação de Professores. Licenciatura em Matemática. Desistências.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata de identificar e compreender
alguns aspectos que contribuíram para que houvesse
desistência do curso de licenciatura em Matemática no
Instituto Federal Catarinense-Câmpus Avançado
Sombrio, em especial os alunos que ingressaram no
ano de 2010. A importância deste estudo se justifica no
conhecimento das possíveis causas e falhas no
processo de formação de professores, que resultam no
mau aproveitamento de recursos públicos destinados à
educação.

METODOLOGIA
Inicialmente
foram
coletadas
as
informações
diretamente no Instituto Federal Catarinense, Câmpus
Avançado Sombrio, sobre a quantidade de alunos que
ingressaram no Curso de Licenciatura em Matemática
e quantos alunos encontravam-se afastados do curso,
ao final do tempo mínimo para a conclusão. Para a
análise deste afastamento, foi desenvolvida uma
pesquisa de caráter qualitativo, com base em
observações durante o curso e informações coletadas
dos alunos desistentes. O instrumento de coleta de
dados foi um questionário de sondagem aplicado via email para os desistentes, contendo onze questões
abertas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para uma turma composta inicialmente por quarenta e
oito acadêmicos (Fig.1), que preencheram todas as
vagas oferecidas pela instituição, ao final do tempo
mínimo para a conclusão do curso, um total de vinte e
quatro alunos, que corresponde a 50% das vagas
ofertadas, desligaram-se do curso. Sobre a aplicação
do questionário, dos vinte e quatro alunos afastados do
curso, procurou-se localizá-los e obter o máximo de
informações. Contudo, obteve-se contato com onze
alunos, os quais se mostraram mais receptivos em
contribuir com a pesquisa. A análise das respostas e
dos dados coletados na instituição apresentou um
quadro problemático da educação superior, já
observado por outros autores em muitas instituições de
ensino públicas e privadas, onde a evasão tem sido
alvo de estudos. Os resultados apontam que os
problemas destes alunos evadidos, entre outros, as
dificuldades de conciliação de estudo e trabalho,
dificuldades com a disciplina, e posteriormente a não
identificação com a função docente.

Figura 1 – Alunos ingressantes, cursando e evadidos.

CONCLUSÃO
As questões relacionadas aos aspectos que envolvem
o processo de formação de professores de matemática
devem ser constantemente utilizados como objeto de
estudo por parte dos pesquisadores da área da
educação. Estas pesquisas podem ajudar a
implementação do sistema público de Ensino Superior,
principalmente em relação às Licenciaturas em
matemática. As dificuldades dos alunos em relação à
disciplina de matemática, bem como os métodos
inadequados no processo de ensino-aprendizagem são
obstáculos que influenciam diretamente na evasão
destes cursos. Para evitar desperdícios de recursos e
otimizar o aproveitamento das estruturas educacionais,
constitui-se uma necessidade, as reflexões a respeito
das evasões em cursos oferecidos pelas instituições
públicas.
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GEOMETRIA ESPACIAL – A CONSTRUÇÃO DO CILINDRO CIRCULAR RETO
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Palavras-Chave: Cilindro. Superfície. Volume.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho representa a apresentação da
oficina que corresponde a uma das atividades
desenvolvidas na disciplina de Estágio Supervisionado
III, no Instituto Federal Catarinense – Câmpus
Avançado Sombrio, com a turma da 7ª fase do Curso
de Licenciatura em Matemática. Os objetivos previstos
para esta aula foram: identificar um cilindro como sólido
de revolução; identificar os elementos que compõem o
cilindro; calcular a área, superfície total e volume do
cilindro; aplicar os conceitos de superfície e; volume de
cilindro em situações reais.

Os alunos consideraram a apresentação como
interessante e dinâmica e relataram a importância dos
temas terem relação com o cotidiano. Também
destacaram as diferentes atividades realizadas por
meio da observação e da participação na construção
de cada atividade (Fig. 2).
Figura 2 – Exposição dos objetos de forma cilíndrica.

METODOLOGIA
Inicialmente recebemos o tema sobre o qual
deveríamos planejar e executar uma oficina para o
ensino médio. A organização da mesma segue as
orientações dadas durante a disciplina de estágio. Na
apresentação, primeiramente, foi explicado o tema
cilindro circular reto e seus elementos, bem como, as
situações do cotidiano que se pode encontrá-lo. Na
sequência os alunos receberam um retângulo feito em
papel cartão e um palito de madeira, para que após a
montagem fizessem a rotação, representando o sólido
de revolução formado. Finalizado esta etapa, o grupo
recebeu uma folha contento um cilindro planificado
para que realizassem a montagem do mesmo e os
respectivos cálculos da área e do volume (Fig. 1).
Figura 1 – Folha contento um cilindro planificado.

CONCLUSÃO
Esta atividade foi importante para o desenvolvimento
de nossa prática docente, onde tivemos a oportunidade
de planejar, elaborar e apresentar uma oficina em
todas as suas etapas. Para os demais acadêmicos foi
um momento de reelaboração conceitual e da vivência
de uma atividade prática sobre o tema cilindro.

AGRADECIMENTOS
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oportunidade.
Para finalizar, cada acadêmico recebeu um objeto de
forma cilíndrica para realizar as medidas e o cálculo da
área e seu volume por meio dos conceitos construídos
no decorrer da aula. Ao finalizar a apresentação da
oficina sobre cilindro circular reto foi realizada a
avaliação com o grupo de alunos participantes.
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SISTEMAS LINEARES – RESOLUÇÃO E DISCUSSÃO
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Palavras-Chave: Sistema Linear. Resolução. Discussão de sistemas.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho representa a apresentação da
micro-aula que corresponde a uma das atividades
desenvolvidas na disciplina de Estágio Supervisionado
III, no Instituto Federal Catarinense – Câmpus
Avançado Sombrio, com a turma da 7ª fase do Curso
de Licenciatura em Matemática. Os objetivos previstos
para esta aula foram: relacionar o estudo de sistema
linear com situações do cotidiano; resolver problemas
que envolvam sistemas lineares; discutir sistema linear
e; escrever o conjunto solução de um sistema linear.

avaliação com o grupo de alunos participantes que
avaliaram a apresentação como interessante e
dinâmica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os alunos relataram a importância dos temas
abordados terem relação com o cotidiano, em sua
explicação inicial por meio da problematização.
Também destacaram os diferentes métodos de
resolução, e discussão dos sistemas lineares.

CONCLUSÃO
METODOLOGIA
A apresentação da micro-aula seguiu as seguintes
etapas: dados de identificação; tema e subtema;
problematização;
historicização;
procedimentos;
avaliação
e;
referências
bibliográficas.
Na
operacionalização da aula foi explicado o tema
sistemas lineares, apresentado seu conceito e os
métodos possíveis para resolução e sua discussão
(Fig. 1).
Figura 1 – Exposição do tema sistemas lineares no
quadro.

Pode-se considerar que esta atividade foi importante
para o desenvolvimento da prática docente, onde foi
possível assumir a docência supervisionada na
disciplina de Estágio Supervisionado em Matemática.
Outro aspecto a se considerar é que ao planejar a
apresentação de uma aula, sempre observamos
aspectos do conteúdo apresentado que anteriormente
não tínhamos percebido. Para os demais acadêmicos
que observaram a apresentação foi um momento de
exercitar o processo avaliativo a partir de critérios
estabelecidos ao processo de avaliação.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao Instituto Federal Catarinense pela
oportunidade.

REFERÊNCIAS
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– 4ª Edição, 2010.
GIOVANNI, Jose Ruy e outros. Matemática
Fundamental – uma nova abordagem _ volume
único Ensino Médio. São Paulo: Editora FTD S.A.,
2002.
Ao término da exposição o problema proposto
inicialmente foi resolvido junto aos alunos, assim como
outras questões envolvendo sistemas lineares. A
finalização da apresentação da micro-aula ocorreu com
o jogo de perguntas. Neste foram colocadas dentro de
uma caixa perguntas relacionadas aos sistemas
lineares ao som de uma música, quando a música
parava o aluno que estava com a caixa na mão deveria
escolher uma das questões. A finalização da aula
aconteceu com a distribuição de atividades para serem
resolvidas posteriormente. No final foi realizada a
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A MONITORIA DE MATEMÁTICA: UMA POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO ENTRE O
ENSINO SUPERIOR E O ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
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Palavras-Chave: Monitoria. Aprendizagem. Docência.

INTRODUÇÃO
A prática docente da matemática requer o domínio de
conteúdos no âmbito conceitual, procedimental e
atitudinal. Em relação ao processo de aprendizagem da
matemática a cada novo conceito à ser apropriado é
necessário conceitos pré-requisitos, pois trata-se de um
processo contínuo. Segundo Silva (2009) o
conhecimento adquirido nos primeiros anos do ensino
fundamental serve de base para a aquisição do saber
nas demais fases de aprendizagem. Nos primeiros
anos escolares são desenvolvidas as primeiras noções
matemáticas que acompanham o aluno por toda a vida.
São justamente essas noções, que com o desenvolver
da vida estudantil, devem ser aprofundadas. Muitas
vezes, por inúmeras variáveis, o aluno não tem
construído os
conceitos matemáticos
prévios
necessários para a apropriação dos novos conceitos.
Uma das alternativas para atenuar as lacunas
existentes são as atividades da monitoria. Essas
atividades quando devidamente incluídas no processo
ensino-aprendizagem, podem preencher as lacunas
existentes entre os conceitos matemáticos que foram
esquecidos ou substituídos. Além disso, a monitoria é
uma oportunidade para os alunos do ensino superior
aplicar as metodologias de ensino que são estudadas
no contexto da licenciatura e discutir os conceitos
matemáticos, vivenciando na prática as dificuldades de
aprendizagem dos alunos. Este trabalho apresenta os
resultados parciais do desenvolvimento do projeto de
extensão: “A monitoria de matemática: uma
possibilidade de integração entre o ensino superior e o
ensino técnico integrado ao ensino médio”, tendo como
objetivo contribuir para o desenvolvimento da
competência pedagógica do monitor de licenciatura em
matemática e para o aprofundamento de conceitos
matemáticos voltados a atividade do ensino técnico
integrado ao ensino médio.

dificuldades encontradas pelos alunos, a fim de
planejar a atividade de monitoria. Após este
levantamento das dificuldades e dos conteúdos que
vem sendo trabalhado, o monitor elaborara a proposta
de intervenção com o auxilio do professor orientador,
de acordo com as necessidades apontadas. Após cada
intervenção, o monitor realiza contato com o professor
da sala, para verificar se a monitoria auxiliou na
aprendizagem da matemática e, ou se há necessidade
de retomar os conteúdos trabalhados por meio de outra
metodologia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o momento os primeiros resultados do projeto são:
envolvimento dos alunos nas atividades; mudança no
hábito de estudo, principalmente nos alunos dos
primeiros anos; possibilidade de discutir os conteúdos
com o professor orientador se tornando um importante
momento de formação inicial.

CONCLUSÃO
Nestes primeiros meses de desenvolvimento do projeto
pode-se concluir que há a maior participação dos
alunos dos primeiros anos e que os alunos das demais
séries geralmente frequentam a monitoria em período
de provas. Para o monitor esta atividade proporcionou
uma
aprendizagem
diferenciada
dos
objetos
trabalhados agora na ótica do professor.

AGRADECIMENTOS
Ao IFC pela oportunidade de desenvolver o projeto e
aos professores do curso de licenciatura em
matemática.

METODOLOGIA

REFERÊNCIAS

O projeto intitulado “A monitoria de matemática: uma
possibilidade de integração entre o ensino superior e o
ensino técnico integrado ao ensino médio”, acontece
nas dependências do IFC – Câmpus Avançado
Sombrio. A monitoria oferece ao aluno a possibilidade
de discutir junto com o monitor conteúdos que não
obteve domínio durante as aulas, ou, que o mesmo
necessita aprofundar ou retomar de outros anos
escolares. Também, oportuniza ao aluno, um ambiente
onde ele pode resolver as tarefas solicitadas pelo
professor sobre a orientação do monitor. A atividade de
monitoria ocorre mediante planejamento, que é
realizado junto com os professores de matemática de
sala de aula, que tem por objetivo identificar as

SILVA, Luiz Carlos Freitas E. As dificuldades de
aprender e ensinar matemática. 2009.Disponível em:
<http://www.cdn.ueg.br/arquivos/jussara/conteudoN/12
09/Monografia_As_Dificuldades_em_Aprender_e_Ensi
nar_Matematica.pd> Acesso em 25 jun. 2014

1022

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

JOGO “STOP DA MATEMÁTICA”
Mara Cristina Baltazar¹; Susana Pereira da Cunha de Matos2; Vanessa da Silva
Pires3; Zilmara Raupp de Quadros4; Marleide Coan Cardoso5

1,2,3,4

Acadêmicas do Instituto Federal Catarinense Câmpus Avançado Sombrio/Curso de Licenciatura em Matemática
5
Professora da disciplina de Estágio Supervisionado III/ Instituto Federal Catarinense- Câmpus Avançado
Sombrio/Curso de Licenciatura em Matemática/marleide@ifc-sombrio.edu.br

Palavras-Chave: Jogo. Oficina. Raciocínio Lógico.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este trabalho é resultado da elaboração e
apresentação da oficina na disciplina de Estágio
Supervisionado III do 7º semestre do curso de
Licenciatura em Matemática do Instituto Federal
Catarinense – Câmpus avançado Sombrio. A oficina
constituiu da aplicação do jogo intitulado “Stop da
Matemática”.
O
jogo
objetivou
auxiliar
no
desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno, bem
como, promover uma revisão dos conteúdos das quatro
operações básicas da Matemática: Adição, Subtração,
Multiplicação e Divisão.

O jogo aplicado aos alunos (Fig. 2) se mostrou eficaz
nos seus objetivos, pois desenvolveu o raciocínio lógico
e revisou os conteúdos matemáticos, pois como é um
jogo de competição individual todos querem resolver as
questões o mais rápido possível e corretamente para
obter o maior número de pontos. Isto faz com que os
alunos desenvolvam habilidades de realizar cálculos
mentais. Outro aspecto que pode ser considerado em
relação à oficina ‘STOP DA MATEMÀTICA’ é a
versatilidade de aplicação que apresenta o jogo,
podendo ser adequado para vários temas.

METODOLOGIA

Figura 2 – Utilização das atividades do portfólio em
situações de ensino.

O jogo “Stop da Matemática” se apresenta como uma
maneira divertida e eficaz para revisar o conteúdo
matemático de forma dinâmica e atrativa. Além de
utilizar pouco material para ser confeccionado, as
cartelas do jogo podem ser criadas com o auxilio do
computador, contendo as operações básicas ou
qualquer tema que o professor planeja abordar. O jogo
funciona assim: no início cada jogador receberá uma
cartela. O professor escolhe o primeiro jogador, alguém
que fala em voz alta o número um e passa a contar os
números em silêncio, na velocidade que preferir. O
outro jogador é o que estiver ao seu lado e fala em voz
alta "stop!". Imediatamente aquele que estava contando
revela ao grupo o número em que parou e inicia o
preenchimento de cada item da cartela do jogo com as
operações necessárias. Todos resolvem as questões e
anotam os resultados em suas cartelas (Fig. 1), o mais
rápido possível. O primeiro a preencher todas as
respostas diz "stop" em voz alta.
Figura 1 – Tabela confeccionada para o jogo

CONCLUSÃO
A realização desta oficina proporcionou aos
acadêmicos um importante momento de reflexão sobre
a necessidade que os professores têm de utilizar
metodologias diferenciadas nas aulas de Matemática.
Abordar os conteúdos com jogos pode ser uma
ferramenta muito importante na construção dos
conceitos matemáticos, desde que devidamente
planejados.

AGRADECIMENTOS
Finalizada esta etapa, todos os demais participantes
param de escrever e contabilizam os pontos que o
professor deverá conferir no quadro os resultados: 0
(zero) ponto para quem escrever o resultado errado e
10 (dez) pontos para quem escrever o resultado
correto. Após o preenchimento de todas as linhas da
cartela, se soma os pontos obtidos e é considerado
vencedor o jogador que somar mais pontos. Não é
sugerida a utilização da calculadora.

Ao Instituto Federal Catarinense – Câmpus avançado
Sombrio e ao Curso de Licenciatura em

Matemática.
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ATIVIDADES PARA O ENSINO DAS QUESTÕES DE VESTIBULARES
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Palavras-Chave: Ensino. Questões de vestibulares. Estágio Supervisionado.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado da atividade de Monitoria
desenvolvida na disciplina de Estágio Supervisionado
III do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto
Federal Catarinense Câmpus Avançado Sombrio.
Inicialmente, durante as aulas, foram organizadas as
atividades de monitoria na forma de resolução de
questões de vestibular das universidades UFSC,
UDESC, ACAFE, UFRGS. Cada acadêmico ficou
responsável pela escolha de seis questões, inclusive
apresentando o processo resolutivo de cada uma para
compor a apostila distribuída aos alunos participantes.
O desenvolvimento desta atividade objetivou o
exercício da prática docente pelos estagiários e o
estreitamente de relações do IFC, câmpus avançado
Sombrio, com as escolas campo de estágio. Foi
envolvido um grupo de alunos dos terceiros anos das
escolas campo de estágio, realizados em quatro
encontros aos sábados.

Figura 1 – Alunos e acadêmicos participantes da aula
de monitoria no sábado

METODOLOGIA
Iniciou-se com a proposta do desenvolvimento das
atividades de monitoria na forma de “aulões” para
vestibular para os alunos dos terceiros anos das
escolas campo de estágio. Isto ocorreu da seguinte
forma: identificação das escolas participantes;
realização da inscrição dos alunos; escolha e resolução
das questões de vestibulares da UFSC, UDESC,
ACAFE, UFRGS para compor a apostila; organização
das questões em um único arquivo para posterior
organização dos quatro encontros; seleção das 20
questões por encontro e organização da apostila; envio
da apostila aos acadêmicos para conferência das
questões; impressão das apostilas; divulgação da
atividade nas escolas e com respectivo cronograma e;
organização dos alunos em quatro grupos com
respectivos estagiários responsáveis. Em cada sábado
havia um aluno responsável em fazer as chamadas e
levar os materiais impressos para serem utilizados. A
catalogação das questões e envio para a professora
organizar as apostilas de cada dia de monitoria.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta atividade proporcionou aos acadêmicos a
possibilidade de trabalhar um minicurso (Fig. 1)
envolvendo a matemática presente em questões de
vestibulares. Vivenciamos durante os encontros a
constituição de turmas heterogêneas e aprendemos a
lidar com estas diferenças. Uma das causas desta
heterogeneidade foi à diferença de conteúdos
trabalhados em cada unidade escolar. Ao abordar
certos conteúdos os alunos afirmavam não terem
estudado ou não se lembrarem do mesmo.

CONCLUSÃO
Esta atividade envolvendo os alunos do terceiro ano do
Ensino Médio foi uma experiência muito importante a
formação inicial docente. Esta proporcionou a
oportunidade de discutir inúmeras questões, havendo
um processo interativo muito importante durante a
elaboração, resolução e aplicação da atividade de
forma de monitoria. Pode-se considerar que foi
vivenciado um aperfeiçoamento e melhoria na
aprendizagem, condizente com as palavras de Paulo
Freire (2011) que “ensinamos ao aprender e
aprendemos ao ensinar”.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal Catarinense Câmpus Avançado e
as escolas campo de estágio pelo apoio prestado ao
longo das atividades.

REFERÊNCIAS
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes
necessários à prática educativa. 43. ed., São Paulo:
Paz e Terra, 2011.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA “O MÁGICO DE OZ” POR INTERMÉDIO DAS TECNOLOGIAS
E DO LETRAMENTO
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Palavras-Chave: Língua estrangeira. Tecnologias. Ludicidade.

INTRODUÇÃO
A maioria dos docentes, das diversas áreas, percebem
as tecnologias como ferramentas importantes para
proporcionar ao aluno um aprendizado mais
significativo. Os integrantes do PIBID, subprojeto
interdisciplinar linguagens, da Universidade Regional
de Blumenau – FURB procuram integrar a tecnologia e
o ensino de Língua Inglesa usando recursos semióticos
em atividades para ensino de vocabulário. Para Pozo e
Aldama (2014, p.13) os professores em geral precisam
reconhecer que “uma cultura que implica o uso das
TICs não para reproduzir velhos hábitos de ensino e
aprendizagem transmissivos, e sim para fomentar
novas formas de aprender e ensinar em que o docente
seja o mediador [...]”. Utilizando as TICs (tecnologias
da informação e da comunicação) em sala de aula,
acredita-se que o conhecimento não é um fim por si
mesmo, mas que traz competências aos alunos,
transformando as informações que recebem em
conhecimento. Pozo e Aldama (2014, p.13) dizem que
“[...] as TICs constituem não apenas ferramentas
extraordinariamente poderosas, mas também um novo
espaço para construir uma nova cultura de
aprendizagem [...]”. Além de adotar as TICs no ensino
de uma língua estrangeira, precisa-se escolher as
ferramentas corretas, que esteja de acordo com o nível
cognitivo do público alvo.

METODOLOGIA
Para dar início a aplicação, trabalhar-se-á o conto “O
Mágico de OZ”, por meio de um filme em Inglês. Já na
disciplina de Língua Portuguesa, uma “contação”
resumida da história, logo apresentar-se-á e
contextualizará com os alunos acerca das músicas
“tema” do filme “O Mágico de OZ (1939)”, assim,
também oportunizado a interdisciplinaridade. Ao longo
da sequência didática, será explicado o uso do “Simple
Present” e uso dos vocabulários relacionados ao conto
para que possam produzir frases em inglês. Como
produto final e objetivando uso de tecnologias, os
estudantes do 5º ano B da Escola Básica Municipal
Annemarie Techentin elaborarão um resumo da história
infantil “O Mágico de OZ” em ambas as línguas,
colocando posteriormente suas palavras no suporte
“vídeo” contemplando música, imagens e desenhos
produzidos por eles. Goswami (2009) comenta que as
ferramentas semióticas ajudam a representar no
cérebro das crianças a construção do conhecimento.

multicultural e multilingual. Assim, espera-se que os
alunos consigam dialogar fazendo uso da Língua
Estrangeira e também saber usar as ferramentas
tecnológicas para o desenvolvimento do conhecimento
cognitivo-social.

CONCLUSÃO
Ao fim desta sequência didática, pode-se aferir se
foram alcançados os resultados esperados, e perceber
de que forma os processos de letramento com a ajuda
de tecnologia proporcionam aos discentes o uso de
gêneros textuais em contextos sociais. Assim, com
uma perspectiva do nosso projeto, prioriza-se o ensino
de uma língua estrangeira como linguagem de
interação verbal e não somente como um diálogo de
processo de aprendizagem da língua alvo, mas com a
sua pluralidade nos diversos eventos sociais,
relacionando com a interdisciplinaridade no âmbito
escolar.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos o apoio do CAPES através do programa
PIBID. Aos coordenadores e supervisor do nosso
subprojeto. À Universidade Regional de Blumenau –
FURB. À escola campo E.B.M. Annemarie Techentin.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um dos principais objetivos é ampliar o vocabulário dos
discentes, para que possam por intermédio de práticas
e eventos de letramento se inserirem no mundo
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VISITAS ORIENTADAS: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO E INGRESSO
DE NOVOS ALUNOS NO IFC-CÂMPUS SOMBRIO
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Palavras-Chave: Escolas da região. Roteiro elaborado. Divulgação.

INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento do projeto foi possível oferecer
e organizar as visitas que ocorreram no Instituto
Federal Catarinense - Câmpus Sombrio no decorrer de
2013. As escolas da região oferecem aos seus alunos
de 8ª série do ensino fundamental e 3ª série do ensino
médio a oportunidade de conhecer o Câmpus durante o
ano letivo. A estes alunos visitantes foi possível
demonstrar novos caminhos na educação, ciência e
tecnologia e ao mesmo tempo, contribuir com a
formação científica e humanista dos acadêmicos
envolvidos, visto que há geração e troca de
conhecimentos entre estes. O objetivo do projeto foi
levar à comunidade externa do IFC - Câmpus Sombrio
informações relevantes sobre o mesmo, seus cursos,
formas de ingresso, moradia, alimentação e auxílios.
Esta foi uma chance ímpar na divulgação do mesmo
mostrando as diversas oportunidades que cada
estudante pode ter ao ingressar na rede de ensino
pública, gratuita e de excelente qualidade. Os dados
obtidos durante as visitas foram avaliados comparandoos com os de 2012, realizou-se ainda um levantamento
dos alunos visitantes que realizaram inscrição nos
exames de seleção, e que posteriormente ingressaram
nos cursos oferecidos pelo Câmpus.

METODOLOGIA
As visitas ocorreram nas dependências da Sede do IFC
- Câmpus Sombrio, nos turnos da manhã e tarde sendo
acompanhadas pelos acadêmicos. Os roteiros
iniciavam com uma breve palestra e apresentação de
um vídeo institucional, além disso, os alunos e/ou
demais visitantes recebiam instruções em relação aos
cursos ofertados pelo IFC - Câmpus Sombrio, formas
de ingresso, opções de moradia e alimentação. Foram
elaborados quatro roteiros de visitas em função da
série em que o aluno se encontrava, ou seja: Roteiro
para alunos de 1ª a 4ª série; Roteiro para alunos de 5ª
e 6ª série; Roteiro para alunos de 7ª, 8ª série ou 9º
ano, com enfoque para apresentação dos cursos
técnicos integrados ao ensino médio e, Roteiro de visita
para alunos do ensino médio, sendo este voltado à
divulgação dos cursos superiores. As visitas eram
registradas em um livro próprio, onde constavam
informações das escolas e dos alunos.

Tabela 1 – Visitantes em 2012 e 2013

Tabela 2 – Alunos inscritos no exame de seleção 2013.

CONCLUSÃO
Houve aumento significativo do número de escolas e
alunos visitantes no ano de 2013 quando comparado
com 2012. Ao se avaliar os inscritos nos cursos
superiores, foi observado que nenhum deles se
encontrava nas listas de visitantes de 2013, podendo
ser justificado pela atual procura nos mesmos por exalunos dos cursos técnicos oferecidos pelo Câmpus.
Pelo aumento do número de visitantes e alunos
inscritos nos exames de seleção conclui-se que o
projeto teve seus objetivos alcançados.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos a professora orientadora Ivete Maria
Grisa por toda ajuda e apoio. Ao grande parceiro Éliton
Pires, que contribuiu com ilustres ideias ao projeto. Ao
Instituto Federal Catarinense - Câmpus Sombrio por
fornecer a infraestrutura necessária para a realização
do projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas visitas agendadas e recepcionadas em 2013,
foram atendidos 942 visitantes, de 24 escolas oriundas
de 14 municípios da região. Na análise dos dados,
observaram-se os resultados comparados aos do ano
de 2012, apresentados nas tabelas 1 e 2.
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Palavras-Chave: Esporte. Socialização. Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
A prática esportiva tem sido altamente valorizada nos
dias atuais. Devido os diversos fatores que acabam
interferindo na qualidade de vida, como o stress do
trabalho, sedentarismo, má alimentação, entre tantos
outros fatores prejudiciais a saúde; as pessoas tem
buscado na prática esportiva um meio de minimizar
esses efeitos deteriorantes que interferem na qualidade
de vida. Além do que, o caráter pedagógico do esporte
contribui para com o resgate do caráter lúdico dos
movimentos do ser humano, estimulando a
socialização de diferentes grupos sociais, o pleno
exercício da cidadania e a aquisição de um estilo de
vida e hábito saudável. Assim, no intuito de contribuir
constantemente com desenvolvimento integral do ser
humano, constituiu-se o projeto em questão com o
objetivo de promover integração dos diferentes grupos
inseridos na instituição como alunos e servidores para
o incentivo à prática de atividades físicas e aos
esportes, assim como o fortalecimento das relações
interpessoais dos sujeitos do IFC Câmpus Sombrio.

por dia. Nenhuma ocorrência disciplinar, apenas dois
protestos de ordem técnica. A avaliação junto aos
participantes, demostrou uma aprovação por mais de
80% dos participantes, tendo 100% de aprovação para
a realização da segunda edição (Fig.2).
Figura 1 – Inscritos por modalidade.

Figura 2 – Cerimônia de Premiação.

METODOLOGIA
Inicialmente foi elaborado o projeto para a participação
do edital de fomento a projetos de extensão no IFC de
modo a garantir os recursos necessários. Após a
aprovação se marcou uma reunião com todos os
interessados, definiu-se os objetivos do evento, as
modalidades (Bocha rolada, Bocha piumbada,
Canastra, Futsal, Futebol Sete Society, Pacau, Sinuca,
Tênis de mesa, Voleibol e Xadrez) e se nomeou os
presidentes das comissões de trabalho (Modalidades,
Cerimoniais, Infra-estrutura, Alimentação, Transporte,
Divulgação,
Inscrições,
Coordenação
Geral,
Elaboração das tabelas de jogos, Socorros de
urgência,
Setor
de
limpeza,
Áudio/vídeo
e
Comunicação) elencando as primeiras atribuições de
cada comissão. Na sequência mediante a confecção do
regulamento geral, técnico e disciplinar; iniciou-se o
trabalho de divulgação durante 45 dias ao público-alvo,
ou seja, alunos e servidores. Foram três meses de
trabalho, divididos em três etapas: pré-evento, evento e
pós-evento. O evento foi realizado em dois dias
consecutivos,
com
cinco
modalidades
sendo
desenvolvidas no primeiro dia e as outras cinco no
segundo dia. Após o evento foi realizado a avaliação do
mesmo por meio de um questionário via google docs
junto aos participantes, que avaliaram aspectos como:
divulgação,
recepção,
organização,
premiação,
modalidades, transporte, alimentação, limpeza e
viabilidade de uma segunda edição.

RESULTADOS

CONCLUSÃO
Sem dúvida o esporte é um dos grandes fenômenos
sociais
da
atualidade. Capaz
de promover
oportunidades ímpares em relação a socialização,
cooperação e fortalecimento dos objetivos de uma
educação que prioriza pela qualidade e diversificação
das experiências ofertadas a comunidade escolar no
intuito de uma formação humana mais justa. Sendo
assim, entende-se que tal tipo de vivência aqui
apresentada atingiu os seus diferentes objetivos, e
deve ser estimulada constantemente.

AGRADECIMENTOS
A Coordenação Geral de Extensão e Coordenação
Geral de Ensino do IFC Câmpus Sombrio. E de forma
especial a toda equipe de trabalho.

A primeira edição dos jogos, contou com
aproximadamente 570 inscrições nas diferentes
modalidades (Fig. 1), média de público de 500 pessoas
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Palavras-Chave: Construção civil. Projeto. Educação

INTRODUÇÃO
O EDIFICA – Núcleo de Apoio às Atividades da
Construção Civil é um projeto de extensão fomentado
pelo IFSC através do edital APROEX 01/2014, cuja
intenção é oportunizar a inter-relação dos conteúdos
teóricos ministrados no curso técnico em Edificações
do câmpus Criciúma com a atividade prática e
experimental do profissional da construção civil. Nesta
experiência piloto, o projeto atuou em duas áreas: uma
sobre o processo de produção do edifício e a outra no
desenvolvimento de projeto de arquitetura básico para
a Prefeitura Municipal do Balneário Rincão (PMBR). A
construção de edifícios é um setor de grande
importância no universo produtivo da economia
brasileira, o setor responde por 5,7% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional e propicia 146 mil
empregos formais nesse mercado de trabalho,
conforme dados IBGE de agosto/2013. A construção
civil é dividida em duas etapas: o empreendimento
(projetar a edificação) e a produção (projetar a
execução da edificação, isto é, o canteiro de obras.
Melhado (1994) considera que o projetista da
construção civil deve estar familiarizado com a
dinâmica da construção de edifícios para poder
desenvolver um projeto adequado, coerente e
praticável na obra. É fundamental reconhecer a
importância da distribuição dos serviços dentro do
canteiro e do fluxo de trabalho contínuo. O profissional
técnico em edificações deve contribuir para o
desenvolvimento de um projeto de edifício ou de um
ambiente de tal forma que garanta o maior conforto,
usabilidade, coerência formal, conceitual e estrutural,
além de criar ambientes saudáveis.

METODOLOGIA
O desenvolvimento do projeto foi estruturado em
etapas de análise documental; visita exploratória em
prefeitura e em obras; entrevista com formulário semiestruturado aplicado para os agentes de projeto de
edificações; análise quantitativa e qualitativa dos dados
obtidos. No trabalho com desenvolvimento de projeto
de arquitetura, utilizou-se a ferramenta de solução de
problemas e ativador do processo criativo de ideias, o
Brainstorming .

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre as seis visitas exploratórias em obras,
observou-se bons exemplos de organização e
funcionamento do canteiro de obras, bem como
situações conflituosas e problemáticas. A maioria das
construtoras visitadas reconhecem a importância do
planejamento do canteiro de obras e seu reflexo na

produtividade. Apenas 16% dos casos analisados
indicou o pressuposto de que a etapa de projeto e
implantação do canteiro de obra é negligenciada,
improvisada e desarticulada do processo de projeto do
edifício. Na área de projeto, o EDIFICA elaborou o
projeto de uma praça para a PMBR, cuja proposta
conta com setor de esporte, parquinho infantil cercado,
estares de contemplação, sanitários e vestiários,
estacionamento, passeios humanizados e paisagismo.
A edificação existente do centro comunitário foi
abraçada pelo projeto da praça, qualificando seus
acessos, através de rampas demarcadas com
iluminação alta, destacando sua função no contexto do
projeto. As correntes de ventos e a insolação também
foram critérios definidores de locação dos usos da
praça, a fim de garantir conforto aos usuários do local
(Fig.1).
Figura 1 – Vista frontal do projeto da praça, detalhe da
quadra de futebol e acessos tratados.

CONCLUSÃO
Esse projeto de extensão permitiu conhecer o processo
de produção de edifícios aplicado pelas empresas
construtoras de Criciúma. O Edifica também
proporcionou um serviço de apoio ao setor de
planejamento e de obras da PMBR, fato que evidencia
o caráter social do IFSC de entidade cidadã.
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Palavras-Chave: AEB Escola. Ensino de Ciências Espaciais. Ensino de Astronomia.

INTRODUÇÃO
O ensino de Ciências Espaciais é relevante para
favorecer as gerações futuras uma compreensão
melhor do universo. Percebe-se que o ensino destas
ciências se mostra pouco produtivo no ambiente
escolar, fazendo com que muitos jovens não conheçam
o verdadeiro propósito delas. Tem-se como objetivo
principal analisar as possíveis estratégias de atuação
do programa Agência Espacial Brasileira Escola (AEB
Escola) nas escolas de Educação Básica do Brasil,
para favorecer o ensino de Ciências Espaciais. Além
disso, pretendeu-se identificar as ações de divulgação
científica,
assim
como
materiais
didáticos
desenvolvidos pelo programa que possam ser
utilizados como recurso para professores e alunos.

METODOLOGIA
Para a realização deste estudo foi utilizada a
metodologia de revisão bibliográfica sobre o tema
abordado. Os dados sobre o programa foram coletados
no site do AEB Escola, cujas atividades datam de 2003.
Além disso, foi realizada uma pesquisa nos livros
“Astronomia”
(NOGUEIRA
e
CANALLE)
e
“Astronáutica” (NOGUEIRA, FILHO e SOUZA) da
Coleção Explorando o Ensino, publicados pela Agência
Espacial Brasileira com o intuito de divulgação
científica para alunos e professores. Com as fontes,
foram apresentadas as propostas já desenvolvidas pelo
programa e também a importância dos recursos
utilizados em experimentos.

em miniaturas utilizando material reciclável como latas
e garrafas de refrigerante, plásticos, papel e papelão.
As feiras de ciências realizadas têm o intuito de incluir
os trabalhos produzidos pelos alunos, como as
maquetes de miniaturas de veículos espaciais, todos
voltados para as ciências espaciais. Os principais
eventos de divulgação científica são a Semana
Nacional da Ciência e Tecnologia, na qual os
estudantes expõem seus trabalhos e a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência. O material
didático produzido pelo programa é composto por
manuais de capacitação de professores, livros da
Coleção Explorando o Ensino, jogos e atividades
infantis, livretos Mão na Massa e CDs interativos. Os
livros foram escritos por colaboradores do programa,
tais livros formam a “Coleção Explorando o Ensino” o
qual é composto por 12 volumes. Foram analisados
dois livros, o volume 11 e o volume 12, Astronomia e
Astronáutica, respectivamente, que completam a
temática “A Fronteira Espacial”. A escolha desses dois
livros para a nossa pesquisa dá-se ao fato de estarem
mais acessíveis em relação ao ensino de Astronomia e
Astronáutica nas escolas.

CONCLUSÃO
Considera-se que os projetos realizados pelo AEB
Escola podem contribuir muito para a formação dos
alunos, pois estes podem ter a chance de entrar em
contato com o dia a dia de cientistas e pesquisadores
do país. Além disso, permite que estes vejam de perto
os veículos e instrumentos aeroespaciais, assim como
estes são fabricados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

Entre suas linhas de ação, destacam-se: produção de
material didático, capacitação de professores,
participação em eventos de divulgação científica, apoio
e realização de olimpíadas e concursos. As escolas
participantes são de ensino básico de várias regiões do
país, as primeiras escolas participantes são do Distrito
Federal, onde a sede da Agência Espacial Brasileira
está localizada. Essa iniciativa é recente e se mostra
bastante eficaz na contribuição do programa para o
aprendizado espacial. O programa pretende mostrar
qual é a relação entre a área espacial e todas as áreas
do conhecimento, ou seja, não somente as ciências
naturais, mas também todas as outras disciplinas
escolares para então assim, o indivíduo poder perceber
essas relações e conhecer a importância da temática
espacial tanto na vida escolar quanto na vida cotidiana.
Essa relação com as outras áreas facilita a
contextualização dos conhecimentos a serem
construídos. Os eventos produzidos pelo AEB Escola
consistem na produção de veículos espaciais –
foguetes, satélites, lançadores de satélites, aeronaves -

NOGUEIRA, S.; CANALLE, J. B. Astronomia. Vol. 11,
Brasília: MEC, SEB, MCT, AEB, 2009.
NOGUEIRA, S.; FILHO, J.; SOUZA, P. Astronáutica.
Vol. 12, Brasília: MEC, SEB, MCT, AEB, 2009.
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Palavras-Chave: Ensino de Ciências. Ar. Experimentos.

INTRODUÇÃO
Os experimentos no ensino de Ciências podem
propiciar aos alunos relacionar os temas abordados
com o seu cotidiano, tornando a aprendizagem
significativa. Assim, essas atividades podem auxiliar a
tornar os alunos sujeitos ativos no processo de ensino,
assim como ajudar na formação de sujeitos críticos e
autônomos. Isto pode fazer com que a situação atual
do ensino de Ciências, onde as aulas muitas vezes são
pouco atrativas, possa ser amenizada. Porém, na
escola os experimentos são pouco utilizados, embora
muitos professores entendam a importância desses
(GALIAZZI et al, 2001). Diante deste contexto, esta
atividade teve como objetivo utilizar experimentos com
base na aprendizagem significativa para abordar o
tema ar na disciplina de Ciências.

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública do
município de Araranguá (SC) no primeiro semestre de
2014, com 20 alunos do sexto ano. O tema abordado
durante oito aulas foi o ar. A aprendizagem significativa
foi utilizada como referencial teórico para o
desenvolvimento das atividades. Diversas modalidades
didáticas foram utilizadas, como: aula expositivadialogada, aula prática e demonstração, conforme
recomendações de Krasilchik (2012). Os dados foram
anotados em um diário de campo para posterior
análise.

data-show, abordando as camadas atmosféricas e o
fato do ar ser rarefeito nas camadas acima da
troposfera. Ilustrando o conceito de pressão foi
realizada uma demonstração que comprova a
existência e em seguida, junto com os alunos, foi
explicado que não é possível tomar refrigerante com
canudinho na lua, pois não há pressão atmosférica que
pressiona o líquido ao longo do canudinho. Na aula
posterior, foi trabalhado a composição do ar e os ciclos
biogeoquímicos, com auxílio de um texto de divulgação
científica. Esse tipo de texto instiga a participação dos
alunos, permitindo a construção e reconstrução de
conhecimento, tornando a aprendizagem significativa
(ASSIS et al., 2012). Os alunos se envolveram com as
atividades desenvolvidas, uma vez que questionaram
bastante. Além disso, relacionaram os temas com o
cotidiano, o que pode facilitar a aprendizagem
significativa. Durante a realização das atividades os
alunos foram participativos e ativos, uma vez que a
maioria queria responder às perguntas, realizar os
experimentos e ler os textos trabalhados, tornando-se
atores do processo ensino-aprendizagem.

CONCLUSÃO
A utilização de experimentos pode privilegiar a
aprendizagem significativa dos alunos, permitindo que
estes deixem de ser meros espectadores e passem a
atuar de forma ativa no processo de ensinoaprendizagem. Este tipo de atividade permite que os
alunos construam ou reconstruam o conhecimento e
evoluam conceitualmente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

Durante a execução das aulas foram abordados os
temas propriedades do ar, pressão atmosférica,
camadas da atmosfera e os ciclos biogeoquímicos.
Inicialmente foram realizados dois experimentos que
serviram como organizador prévio. Foram realizados
alguns questionamentos juntos aos alunos para
contextualizar os experimentos com o tema ar, onde
poucos conseguiram perceber os fenômenos
envolvidos. A partir das respostas foi planejada uma
aula expositiva-dialogada com o auxílio do data-show,
explicando as propriedades dos ar e retomando o
observado nos experimentos. Para cada propriedade
do ar, em um segundo momento, foram realizados os
experimentos “o ar é compressível”, “o ar ocupa
espaço”, “o ar tem massa” e “o ar se expande”, que
demonstraram a existência das mesmas, retomando as
perguntas realizadas nos primeiros experimentos. Foi
percebido que houve evolução conceitual e apropriação
dos conceitos por parte da maioria dos alunos. Na aula
seguinte, foi iniciada a discussão sobre pressão
atmosférica utilizando como pergunta inicial “se é
possível beber refrigerante com canudinho na lua”.
Após isso, os conceitos foram expostos com auxílio do

ASSIS, A.; CARVALHO, F.L.C.; AMORIM, C.E.S.;
SILVA, L.F.; SILVA, L.G.L.; DOBROWOLSKY, M.S.
Aprendizagem significativa do conceito de ressonância.
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em
Ciências, v.12, n.1, p.61-80, 2012.
GALIAZZI, M.C. et al. Objetivos das atividades
experimentais no Ensino Médio: a pesquisa coletiva
como modo de formação de professores de Ciências.
Ciência e Educação, v.7, n.2.p. 249-263, 2001.
KRASILCHIK, M. Práticas de ensino de Biologia. São
Paulo: USP, 2012.
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Palavras-Chave: Ensino de Ciências. Ar. Experimentos.

INTRODUÇÃO
O ensino de Ciências nas escolas é muito importante,
permite desenvolver a criticidade dos alunos. Muitas
vezes os conteúdos de Ciências são abordados de
forma pouco atrativa, causando desinteresse dos
alunos. Uma das formas de superar essa situação é
relacionar os conteúdos com o cotidiano, possibilitando
tornar a aprendizagem significativa. Diversos
conteúdos de Ciências podem ser relacionados com o
dia a dia dos alunos, dentre estes se pode citar o ar. O
referido tema deve ser abordado desde o início do
ensino fundamental, e nas séries seguinte o mesmo
deve ser aprofundado, conforme destacam os PCNs.
Objetivou-se utilizar metodologias para abordar o tema
ar na disciplina de Ciências, visando à aprendizagem
significativa.

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública do
município de Araranguá (SC) no primeiro semestre de
o
2014, com 18 alunos do 6 ano. O tema abordado
durante oito aulas foi o ar. A aprendizagem significativa
foi utilizada como referencial teórico para o
desenvolvimento das atividades. Diversas modalidades
didáticas foram utilizadas, como: aula expositiva, aula
prática, e demonstração, conforme recomendações de
Krasilchik (2012). Os dados foram anotados em um
diário de campo para posterior análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente foram trabalhas as propriedades do ar
(massa e espaço ocupado) por meio de duas
demonstrações. Uma comprovou que o ar ocupa
espaço, por meio de um copo com algodão no fundo,
na qual este foi colocado dentro de uma vasilha com
água na posição vertical e em seguida na horizontal,
para verificar que na primeira posição não entrava
água, enquanto na segunda ocorria a entrada de água
e saída de ar, molhando o algodão. A segunda
experiência, chamada “balança de balão”, consistiu em
pendurar dois balões em cada ponta de uma vareta e
um fio no centro da mesma, um balão foi esvaziado,
permitindo verificar que havia uma inclinação para o
lado do balão cheio de ar, comprovando que o ar tem
massa. Em seguida, foi entregue um roteiro com três
perguntas para saber se os alunos conseguiram
relacionar os experimentos com o conteúdo. Foi
verificado que a maioria dos alunos conseguiu entender
que o ar ocupa espaço. Porém, houve dificuldade em
compreender que ao ar tem massa. Tal dificuldade foi
amenizada durante a discussão das questões em sala.
No momento seguinte foi abordada estrutura da
matéria, elucindaondo o conceito de átomo, molécula e
substância química e os relacionando com a
composição química do ar, por meio de aula expositiva.

Foi realizada a aula prática “montando moléculas”,
onde cada aluno recebeu bolas de isopor que foram
pintadas em cores que diferenciam um elemento
químico de outro, para posteriormente montarem as
principais moléculas que forma o ar. Os conceitos
envolvidos nesta atividade foram explicados no
momento da montagem das moléculas. Na aula
seguinte, foi abordada a diferença entre combustão e
combustível, por meio de leitura de dois textos de
divulgação científica. Estes textos instigam a
participação dos alunos, permitindo a construção e
reconstrução
de
conhecimento,
tornando
a
aprendizagem significativa (ASSIS et al., 2012). Foi
realizada uma demonstração, que consistia em colocar
um copo sobre a vela acesa para comprovar que a vela
após um tempo apagava devido à queima do oxigênio
presente. Após, foram discutido o fato de o oxigênio ser
um gás comburente, de que o pavio e a cera da vela
servem com combustíveis e a relação destas questões
com o cotidiano dos alunos. Os alunos se envolveram
muito com a atividade, uma vez que os
questionamentos foram muitos e relacionados com o
dia a dia, o que pode facilitar a aprendizagem
significativa. As atividades desenvolvidas foram
produtivas, uma vez que os alunos se mostraram
interessados pelo tema, sendo participativos e ativos,
uma vez que todos queriam responder às perguntas,
realizar os experimentos e ler os textos trabalhados.

CONCLUSÃO
A
diversificação
de
atividades
privilegia
a
aprendizagem dos alunos, permitindo que deixem de
ser meros espectadores e passem a atuar de forma
ativa no processo de ensino-aprendizagem. As
atividades, como os experimentos, fizeram com que os
alunos se sentissem a vontade para a construção ou
reconstrução do conhecimento, assim como na
evolução conceitual.

REFERÊNCIAS
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INTRODUÇÃO
O conceito de evolução se mostra permeado por
obstáculos epistemológicos, de fundo ideológico,
filosófico e teológico. Muitas vezes, esta situação
compromete a abordagem do tema na escola, tanto no
ensino, por parte dos professores, quanto na
aprendizagem, por parte dos alunos. Frequentemente,
em livros didáticos de Ciências adotados no Brasil, a
abordagem
do
tema
ocorre
desprovida
de
contextualização histórica. A resistência em ministrar o
tema evolucionismo nas escolas é muito comum.
Assim, as concepções criacionistas persistem,
existindo muitas distorções. Neste contexto, percebe-se
que a abordagem da Evolução Biológica não tem
recebido a atenção necessária nas escolas. Assim, o
conhecimento da história evolutiva da vida e da teoria
que a explica é um elemento importante da cultura
científica. No contexto escolar, esse conhecimento tem
uma importância acrescida, uma vez que este espaço é
o principal local para a difusão do conhecimento
científico. Objetivou-se abordar o tema Evolução na
escola, por meio de atividades desenvolvidas de forma
significativa e diversificadas.

METODOLOGIA
O público atendido pela presente pesquisa foi 28
o
alunos do 7 ano do ensino fundamental da Escola de
Educação Básica Nova Divinéia, com idade entre 11 e
12 anos. Estes foram escolhidos pelo fato de este nível
de ensino ser propício para a abordagem da “Evolução
Biológica”. O tema foi trabalhado durante oito aulas. A
aprendizagem significativa foi utilizada como referencial
teórico. Diversas modalidades didáticas foram
utilizadas, como: aula expositiva, aula prática, e
demonstração, conforme recomendações de Krasilchik
(2012). Os dados foram anotados em um diário de
campo para posterior análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presente atividade consistiu na realização de
pequenas palestras juntos aos alunos que abordaram o
tema Evolução Biológica. Para tanto, foi utilizado: o
data-show, para a apresentação de imagens; os textos
de divulgação científica, para a leitura e discussão de
tópicos inerentes ao tema; os vídeos, que
representaram alguns aspectos da evolução biológica;
os experimentos, para a simulação da formação dos
fósseis; as discussões sobre os temas abordados e; o
grupo focal, para a avaliação da atividade
desenvolvida. Com estes
recursos foram abordados alguns tópicos inerentes à
Evolução biológica, como: conceito de evolução,
importância da evolução, principais evolucionistas,
contribuição de Fritz Muller, Darwin e a evolução,

seleção natural e os vestígios da evolução biológica.
Estes
tópicos
foram
abordados
de
forma
contextualizada, buscando promover a reflexão dos
alunos acerca do tema. Galiazzi et al. (2011) afirmam
que as atividades experimentais, como as utilizadas na
presente pesquisa, são muito importantes no ensino de
Ciências, pois permitem que os alunos se tornem ativos
no processo de ensino e facilitam a formação de
sujeitos críticos e autônomos. Além disso, a leitura e a
discussão de textos de divulgação científica instigam a
participação dos alunos, permitindo a construção e
reconstrução de conhecimento e a aprendizagem
significativa (ASSIS et al., 2012). Os alunos se
mostraram participativos durante a realização das
atividades. Além disso, as atividades facilitaram a
compreensão dos fenômenos relacionados à evolução
biológica, ficando evidente pelo fato de a maioria ter
respondido corretamente aos questionamentos e
participado ativamente das aulas. Isso pode ter
ocorrido pelo fato das atividades terem sido planejadas
e realizadas considerando o conhecimento prévio
existente na estrutura cognitiva dos alunos.

CONCLUSÃO
As diferentes atividades desenvolvidas privilegiou a
aprendizagem dos alunos, uma vez que permitiu que
estes se tornassem ativos no processo de ensinoaprendizagem. As atividades, como as aulas práticas e
leitura de textos de divulgação científica, fizeram com
que os alunos construíssem e reconstruíssem seus
conhecimentos, além de propiciar a evolução
conceitual.

REFERÊNCIAS
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Palavras-Chave: História da Ciência. PNLD 2012. Ensino Médio. Física.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho foram abordados três casos clássicos,
onde a história da ciência tem sido constantemente
ilustrada pelos autores de livros didáticos, com
narrações folclóricas que podem não ser fidedignas
com a origem dos conceitos da Física (MARTINS,
2000). Espera-se verificar, se a atual abordagem
histórica continua distorcida nos livros didáticos de
Física indicados pelo PNLD. Também está proposta
uma atividade para demonstrar, que a ciência é
construída de forma corporativa, cumulativa e, portanto,
coletiva. A intenção é que o educando perceba o
método científico presente no desenvolvimento social,
tecnológico e histórico. Isto porque “ensinar o resultado
sem sua fundamentação é simplesmente doutrinar e
não ensinar ciências” (MARTINS, 1990, p.4). Para tal
prática, foi elaborado um questionário, com caráter
provocativo, cuja intenção é fazer com que os alunos
se deparem com situações problema, onde uma visão
coerente da História da Ciência mostra-se fundamental.
Os casos explorados nos livros didáticos são: o
experimento de Galileu na Torre de Pizza. O episódio
em que Newton está deitado sob uma macieira em seu
quintal, e é atingido na cabeça por uma maçã na
cabeça. E Arquimedes, correndo nu, pelas ruas de
Siracusa, gritando heureca, por conseguir desvendar o
caso da coroa do Rei Hieron.

METODOLOGIA
O objeto de estudo são os livros de Física
disponibilizados pelo PNLD 2012 dos seguintes
autores: Máximo e Alvarenga (2010), Sant’Anna et al
(2010), Torres, Ferraro e Soares (2010), Pietrocola et al
(2010) e Fuke e Yamamoto (2010). Primeiramente são
expostos os casos históricos questionáveis presentes
em cada livro por meio da Tabela 1. Por fim, foi feita
uma análise crítica da abordagem histórica escolhida
por cada autor dos livros didáticos, para cada um dos
casos anteriormente citados.

RESULTADOS
Em todos os livros didáticos ainda encontramos as
abordagens amplamente criticadas por pesquisadores
da História da Ciência e filósofos da educação. Alguns
autores já modificaram a abordagem histórica de um,
ou dois, dos três conteúdos aqui analisados, mas ainda
continuam trazendo ao menos uma das histórias
alegóricas. Dois autores, ainda trazem as três alegorias
aqui criticadas. Expondo assim, conteúdos de forma
inocente e descontextualizada. Outro fato a ser
destacado é estagnação ocorrida nas obras dos
autores que já estavam presentes no PNLEM 2009.

Praticamente nada foi alterado de uma edição para a
outra. Isto demonstra uma despreocupação com as
discussões atuais no que tange a qualidade do material
didático.
Tabela 1 – Casos históricos questionáveis presentes
em cada livro didático analisado

CONCLUSÃO
Cada autor tem sua própria estratégia para transpor o
desafio relatado, o que demonstra que se trata de um
tema que precisa ser amplamente discutido, a fim de,
obter-se um consenso a respeito da metodologia a ser
utilizada, bem como, o momento de abordá-los.
Qualquer proposta pedagógica que vise esta
reformulação deve incluir a inserção dos profissionais
atuantes neste nível de ensino para tal prática, pois
serão eles os principais atores deste processo de
atualização curricular.

REFERÊNCIAS
LOPES, A. R. C. Bachelard: O Filósofo Da Desilusão.
1996.
MARTINS, R. A. Sobre o Papel da História da Ciência
no Ensino. Boletim da Sociedade Brasileira da
História. 1990.
MARTINS, R. A Arquimedes e a Coroa do Rei:
Problemas Históricos. 2000.
PEDUZZI. Sobre a Utilização Didática da História da
Ciência. 2002.
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Palavras-Chave: Livros didáticos. Répteis. Ensino de Ciências.

INTRODUÇÃO
O livro de ensino de ciências geralmente é o único
instrumento utilizado pelo professor. Por isso é
importante à análise dos existentes e utilizados por
alunos da rede pública. A presente pesquisa busca
formular e oferecer contribuições para o debate sobre a
qualidade do livro didático, complementando o trabalho
realizado pelo PNLD, visando também auxiliar os
professores do ensino fundamental no processo de
escolha dos livros de Ciências. Objetivou-se analisar
como o conteúdo de répteis é apresentado nos livros
didáticos de Ciências.

METODOLOGIA
Foram identificados os livros didáticos de Ciências
aprovados pelo Ministério da Educação (MEC),
presentes no Guia do Livro Didático. Dentre esses
o
foram escolhidos os mais utilizados no 7 ano das
escolas do extremo sul de Santa Catarina. Os títulos
selecionados foram: Barros e Paulino (2009), Favalli et.
al. (2009) e Gewandsznajder (2009), chamados de A,
B, e C, respectivamente. Foi analisado o tema répteis
enfocando os seguintes critérios: caracterização da
presença do tema, linguagem utilizada, relação do
conteúdo com a vida cotidiana dos alunos e os
exercícios propostos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os livros A e B apresentam o conteúdo de répteis num
capítulo exclusivo, destinando 12 páginas para tal em
cada exemplar. No livro C o tema está inserido no
módulo chamado de cinco, junto com a abordagem dos
outros vertebrados, utilizando para isso onze páginas.
O número de páginas considerável para abordar
determinado tema pode permitir o acréscimo de mais
conteúdos que facilita a explanação do conteúdo
(ROSA e MORH, 2010). Quanto à linguagem, os livros
A e B detalham os termos técnicos e respeita a
maturidade dos alunos que irão utilizá-lo, pelo fato ser
compreensível e fácil de interpretar as informações. O
livro C utiliza alguns termos difíceis, mas a explicação
exposta não deixa dúvida. As figuras são do tipo
esquemas e fotos nas três obras, com cores nítidas.
Em todas as obras estas são bastante nítidas,
chamadas ao longo do texto e com escalas. Nas obras
A e B, principalmente, as figuras relacionam imagem e
texto. A apresentação correta de uma imagem facilita a
aprendizagem do conteúdo, destacam informações,
possibilitam a visualização de conceitos abstratos e
permanecem na memória visual do aluno (ALMEIDA et
al., 2008). A falta de escalas e utilização de esquemas
com cor-fantasia, por exemplo, podem levar a
interpretações errôneas, com sérias distorções (ROSA;
MOHR, 2010). A relação dos répteis com outros seres
vivos é realizada apenas no livro A e B, quando

comentam sobre a evolução, relacionando-os com os
anfíbios. Não há proposta de experimentos no livro A e
as atividades são propostas tanto em grupo, quanto
individual, sendo do tipo questionários e interpretação.
No livro B as atividades são pouco variadas e só existe
um experimento proposto. Os experimentos existentes
e as atividades propostas no livro C têm relações
importantes com o tema, sendo as atividades variadas.
Uma das atividades discutiu sobre a importância do
projeto Tamar para a proteção das tartarugas, tratando
o tema com enfoque atualizado. A relação do tema com
o cotidiano dos alunos nos três livros reside na questão
dos animais peçonhentos. No livro C o autor mostra os
répteis como sendo importantes no cotidiano.

CONCLUSÃO
Os livros analisados garantem razoável acesso aos
conceitos científicos fundamentais para etapa de
escolaridade. Porém, alguns pontos ainda são frágeis,
como: falta de relação com o cotidiano dos alunos,
pouca regionalização do tema e exercícios que não
fazem os alunos refletirem sobre o tema estudado.
Assim, o professor deve estar atento para tais
problemas e procurar saná-los na medida em eu
abordar o tema durante as suas aulas.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, A.V.; SILVA, L.S.T.; BRITO, R.L.
Desenvolvimento do conteúdo sobre os insetos nos
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Pesquisa em Educação em Ciências, 8 (1), 2008.
BARROS, C.; PAULINO, W. Ciências: Os seres vivos.
São Paulo: Ática, 2009.
FAVALLI, L.D.; PESSÔA, K.A.; ANGELO, E.A.
Ciências: Projeto Radix – 7º ano. São Paulo: Scipione,
2010.
GEWANDSZNAJDER, F. Ciências: A Vida na Terra.
São Paulo: Ática, 2009.
ROSA, M.A.; MOHR, A. Os fungos na escola: análise
dos conteúdos de micologia em livros didáticos do
ensino fundamental de Florianópolis. Experiências em
Ensino de Ciências, v.5,(3): 95-102, 2010.
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Palavras-Chave: Microscópio. Educação básica. Hipermídia.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi desenvolvido na disciplina de
Projeto Integrador IV do curso de Licenciatura em
Ciências da Natureza do Instituto Federal de Santa
Catarina, câmpus Araranguá. A ideia foi criar um
material didático interativo que envolvesse as
disciplinas de Biologia e Física, que assim, promovesse
a interdisciplinaridade entre essas duas disciplinas.
Para possibilitar tal abordagem foi escolhido trabalhar
com microscópios, uma vez que, é um aparato
tecnológico que se utiliza de conhecimentos físicos,
para analisar organismos biológicos. Assim, foi
escolhido o bolor do pão como objeto de estudo, por
apresentar diversos fenômenos óticos quando
observados no microscópio. Por fim, o assunto recebeu
analises físicas, biológicas, matemáticas, e até mesmo
históricas. Diante do contexto, objetivou-se construir
uma hipermídia sobre o tema microscópio, construída
de forma interdisciplinar, para auxiliar no ensino de
ciências na Educação Básica.

METODOLOGIA

Figura 1 – Página de abertura da hipermídia.

Foi um grande desafio para todos, mas uma
experiência de grande valor. Afinal utilizar uma nova
tecnologia como ferramenta educacional, nos dias de
hoje, é muito importante. E por se tratar de um domínio
público, esta ferramenta pode servir de motivador para
que surjam outros trabalhos nesta linha, e como
recurso didático para outros alunos que desejarem
aprender mais sobre o tema.
Figura 2 – Esquema com pontos de intersecção e
separação de cada assunto.

Inicialmente a turma foi dividida em três duplas, onde
cada uma delas responsável por pesquisar o assunto
sob óticas diferentes. Assim, uma dupla foi responsável
por assuntos biológicos, outra dupla responsável por
abordar o assunto pelo olhar da ótica geométrica e, por
fim, uma dupla responsável pela abordagem ótica
ondulatória. Com isso, cada dupla construiu vídeos e
outros materiais didáticos referentes ao seu assunto,
para serem posteriormente reunidos em um domínio
online.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A hipermídia construída está hospedada no endereço
http://leonel4800.wix.com/microscopiaifsc. Inicialmente,
ela traz uma apresentação do que está sendo
apresendado no site que o professor está visitando.
Logo abaixo, é apresentada a opção de entrar num dos
três eixos desenvolvidos durante a atividade: micologia,
ótica geométrica ou ótica ondulatória (Fig. 1). Na barra
de ferramentas localizada na parte superior do site o
visitante pode entrar numa parte chamada de espaço
interdisciplinar, onde há um esquema que apresenta os
pontos de intersecção e separação de cada assunto
abordado (Fig.2). Essa figura é interativa e o visitante
pode clicar nas partes de encontro dos temas e
entender onde estes se cruzam, assim como clicar na
parte específica de cada assunto.

CONCLUSÃO
Espera-se que a hipermídia construída possa servir
como suporte para o professor da Educação Básica
utilizar nas aulas de Ciências. Assim como, que essa
favoreça a abordagem de temas de Ciências de forma
interdisciplinar nas salas de aula. Por isso, convidamse todos os professores e interessados a visitarem o
site, assim como utilizá-lo em suas aulas ou para
prepará-las.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos a todos os professores envolvidos, pelo
desafio proposto, pela dedicação e disponibilidade que
tiveram para conosco.
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Palavras-Chave: Eletromagnetismo. LHC. Ensino de Física.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho se apresenta o resultado do projeto
integrador IV, onde foi construído um protótipo (Fig. 1)
com dispositivos eletroeletrônicos para demonstrar
alguns princípios básicos de física empregados no LHC
(Grande Colisor de Hádrons, CERN em Genebra). Por
meio desse protótipo o professor pode explorar
aspectos conceituais de eletromagnetismo no contexto
escolar de forma didática.

seu interior, acelerando-a pelo campo eletromagnético
produzido.
Figura 2 – Large Hadron Collider (LHC).

Figura 1 – Protótipo – Maquete do dispositivo
eletroeletrônico construído (Fonte: Próprio autor).

RESULTADOS PARCIAIS

METODOLOGIA
Estudos sobre o LHC (Fig. 2) e as leis do
eletromagnetismo fomentaram a pesquisa e o
desenvolvimento desse protótipo, como ferramenta de
estudo e ensino da Física. Os componentes são de
baixo custo e adequados à eletrônica do aparelho,
onde a construção envolve a montagem de solenóides,
reostatos, fotosensores entre outros componentes
eletrônicos. O protótipo pode ser utilizado para
despertar o interesse e estudos de princípios físicos
como indução magnética, força magnética (HALLIDAY,
2008), realizar estudos de experimentos consagrados,
como os de Hans Christian Oersted, Faraday e Hendrik
Lorentz, por meio de projetos escolares de pesquisa
(MARTINS, 2007).

DESCRIÇÃO

Esta foi a primeira etapa do projeto, que reuniu todas
as informações e conceitos relacionados com as leis do
eletromagnetismo que possam vir a contribuir para o
ensino de Física. Numa segunda etapa, o uso do
protótipo para ministrar uma aula de Física em uma
Escola Pública com a apresentação do equipamento,
visando um melhor aproveitamento por parte dos
alunos dos conceitos do eletromagnetismo e a sua
analogia com o LHC.

AGRADECIMENTOS
Ao IFSC-Araranguá pelo suporte e espaço físico e aos
professores envolvidos no projeto.

REFERÊNCIAS
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Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2008.
MARTINS, J. S. Projetos de pesquisa – Estratégias
de ensino e aprendizagem em sala de aula. 2ª
Edição; Ed. Autores Associados Ltda. Campinas, SP,
2007.

O equipamento consiste de uma mangueira
transparente com as extremidades unidas, e no seu
interior uma esfera de aço livre. A mangueira atravessa
o núcleo de dois solenoides, montados em 180º que
serão os “túneis eletromagnéticos” controlados
eletronicamente e responsáveis por acelerar a esfera
no seu interior. Sensores fotoelétricos detectam a
passagem da esfera e enviam um pulso-piloto que irá
disparar o solenoide no exato momento da esfera em
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Palavras-Chave: Ensino de Ciências. Solo. Aprendizagem significativa.

INTRODUÇÃO
O ensino de Ciências muitas vezes é realizado de
forma pouco atrativa, s pelo fato do aluno ser obrigado
a decorar conceitos. Uma das formas de superar essa
situação é relacionar os conteúdos com o cotidiano,
tornando a aprendizagem significativa. Vários
conteúdos de Ciências podem ser facilmente
relacionados com o cotidiano, como por exemplo,
temas relacionados ao corpo humano, tópicos de
saúde, e questões de meio ambiente, como o solo. O
estudo do solo é muito relevante ao considerarmos a
sua importância. Assim, o tema deve ser abordado
desde o início do ensino fundamental e nas séries
seguinte o mesmo deve ser aprofundado. Objetivou-se
utilizar metodologias para o ensino do solo na disciplina
de Ciências, visando a aprendizagem significativa.

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública do
município de Araranguá (SC) no primeiro semestre de
o
2013, com 44 alunos do 6 ano. O tema abordado
durante nove aulas foi solo. A aprendizagem
significativa foi utilizada como pano de fundo para o
desenvolvimento das atividades. Diversas modalidades
didáticas foram utilizadas, como: aula expositiva,
simulações, demonstração e aulas práticas, conforme
recomendações de Krasilchik (2012). Os dados foram
anotados em um diário de campo para posterior
análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

responder a questionamento sobre o tema com o
auxílio do texto e do livro didático. As atividades lúdicas
pode ser um promotor da aprendizagem, uma vez que
aproxima os alunos do conhecimento científico. Por
meio dela é possível o professor trabalhar a resolução
de problemas, além de favorecer a apropriação dos
conceitos (CAMPOS et al, 2008). No momento
seguinte, os alunos receberam uma folha com
desenhos que descreviam situações de cuidados com
solo, a partir disso os alunos tiveram que criar uma
história baseada nas figuras. As histórias foram
bastante criativas e demonstraram que os alunos
conseguiram compreender o tema. A última aula
abordou “a importância das minhocas para o solo”.
Para tanto, foram apresentados dois vídeos como
organizadores prévios e a observação de minhocas no
laboratório de Ciências. Essa atividade foi muito
produtiva, uma vez que os alunos se mostraram
interessados pelo tema. Os alunos se mostraram muito
participativos e ativos, uma vez que todos queriam
responder as perguntas, realizar os experimentos, ler o
texto, visualizar a minhoca na aula prática e faziam
muitos questionamentos.

CONCLUSÃO
A
diversificação
de
atividades
privilegia
a
aprendizagem
dos
alunos.
A
utilização
de
organizadores prévios permite aos alunos se
identifiquem com o tema abordado. Além disso, as
atividades lúdicas fazem com os alunos se sintam a
vontade para a construção ou reconstrução do
conhecimento, assim como na evolução conceitual.

REFERÊNCIAS
A aula teve início com perguntas sobre solo feitas aos
alunos, utilizadas como sondagem. Em seguida, foi
apresentado como organizador prévio o vídeo
“Conhecendo o solo”. Os temas abordados nos vídeos
e as respostas das perguntas foram discutidos junto
com os alunos. O texto de divulgação científica “Olhe
onde pisa”, foi lido e discutido com os alunos. A maioria
dos alunos voluntariamente se dispusera a ler o texto,
mostrando-se bastante interessados nesse tipo de
atividade. A leitura e discussão de textos de divulgação
científica instiga a participação dos alunos, permitindo a
construção e reconstrução de conhecimento (ASSIS et
al., 2012). Na aula seguinte, foi realizado o experimento
“Permeabilidade do solo” como organizador prévio para
explicar os tipos de solo. Após, os alunos responderam
aos questionamentos sobre o observado. Em seguida,
foi utilizado um power-point sobre os tipos de solo e
cuidados com o solo, e durante essa aula expositiva as
respostas dadas para as questões do experimento
foram discutidas. Após os alunos participaram de um
jogo chamado de “Show do milhão do solo”, onde em
uma espécie de gincana os alunos tinham que

ASSIS, A.; CARVALHO, F.L.C.; AMORIM, C.E.S.;
SILVA, L.F.; SILVA, L.G.L.; DOBROWOLSKY, M.S.
Aprendizagem significativa do conceito de ressonância.
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em
Ciências, v.12, n.1, p.61-80, 2012.
CAMPOS, L.M.L; BORTOLOTO, T.M.; FELICIO, A.K.C.
A produção de jogos didáticos para o ensino de
ciências e biologia: uma proposta para favorecer a
aprendizagem. 2008.
KRASILCHIK,M. Práticas de ensino de Biologia. São
Paulo: USP, 2012

.
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Palavras-Chave: Ensino de Ciências. Esqueleto humano. Aprendizagem significativa.

INTRODUÇÃO
O esqueleto faz parte do sistema humano que muitas
vezes não recebe a devida atenção pelo ser humano. É
comum perceber atitudes que prejudicam o sistema
esquelético, como as posturas erradas, excesso de
peso em mochilas, dentre outras. Assim, esta atividade
buscou observar a relação entre o esqueleto e os
indivíduos, identificar as características e importância
do sistema esquelético humano, relacionar os ossos
com a nossa vida cotidiana, compreender a relação
entre locomoção e estrutura óssea e observar atos que
realizamos em nosso dia a dia que causam problemas
para nossa coluna. Com isso, objetivamos chamar a
atenção dos alunos para a importância de mantermos a
saúde dos ossos, assim como para as peculiaridades
do esqueleto humano. Além disso, por meio da desta
atividade, embasada na indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, contribuímos com o processo
educativo, cultural e científico, buscamos viabilizar a
relação entre o IFSC e a sociedade.

METODOLOGIA
o

O público alvo da presente pesquisa foi 25 alunos do 8
ano do ensino fundamental da Escola de Educação
Básica Professora Neusa Ostetto Cardoso, com idade
entre 12 e 13 anos. Estes foram escolhidos pelo fato de
neste nível de ensino ser propício para a abordagem do
tema “Sistema Esquelético”, pois é nesta série que
costumeiramente o se aborda. A aprendizagem
significativa foi utilizada como referencial teórico para o
desenvolvimento das atividades. Diversas modalidades
didáticas foram utilizadas, como: aula expositiva, aula
prática, e demonstração, conforme recomendações de
Krasilchik (2012). Os dados foram anotados em um
diário de campo para posterior análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi utilizado o data-show, para a apresentação de
imagens; o esqueleto de tamanho natural; os textos de
divulgação científica, para a leitura e discussão do mau
uso do esqueleto humano; os vídeos, que
representaram alguns aspectos do esqueleto humano;
as aulas práticas e; as discussões sobre os temas
abordados. Inicialmente foi realizada uma explicação
sobre os ossos a sua importância em nosso
movimento. Logo, foi entregue um texto sobre os
perigos de voltas as aulas devido a excesso de peso,
que foi lido e debatido. A leitura e discussão de textos
de divulgação científica instiga a participação dos
alunos, permitindo a construção e reconstrução de
conhecimento, tornando a aprendizagem significativa
(ASSIS et al., 2012). Após, foi apresentado um vídeo
sobre sistema esquelético, onde foi frisada a
importância dos nossos ossos e como são importantes
para nossa locomoção. Para aprofundar o tema foi

realizada uma explanação sobre a localização dos
principais ossos, mostrando figuras nos slides e
utilizando esqueleto em tamanho natural de resina.
Depois de fazer as devidas explicações, foi
desenvolvida uma atividade onde cada aluno recebeu
um esqueleto de papel e recortaram, pintaram e
colaram a fim de montar cada um seu próprio
esqueleto. Finalmente, os alunos foram conduzidos ao
laboratório, onde identificaram os ossos mais
importantes no esqueleto de tamanho natural. Estes
tópicos foram abordados de forma contextualizada,
buscando promover a reflexão dos alunos acerca dos
cuidados e importância do esqueleto humano.
Percebemos que os alunos se envolveram muito com a
atividade, uma vez que os questionamentos foram
muitos e relacionados com o dia a dia, o que pode
facilitar a aprendizagem significativa. As atividades
desenvolvidas foram produtivas, uma vez que os
alunos se mostraram interessados pelo tema. Durante
a realização das atividades foram participativos e
ativos, uma vez que todos queriam responder às
perguntas, realizar os experimentos e ler os textos
trabalhados.

CONCLUSÃO
A
diversificação
de
atividades
privilegia
a
aprendizagem dos alunos, permitindo que estes deixem
de ser meros espectadores e passem a atuar de forma
ativa no processo de ensino-aprendizagem. Além
disso, as atividades, como os experimentos, fazem com
os alunos se sintam a vontade para a construção ou
reconstrução do conhecimento, assim como na
evolução conceitual.
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Palavras-Chave: Curso Normal. Puericultura. Didática

INTRODUÇÃO
Por volta de 1964, em Santa Catarina as escolas
estavam em um sistema arcaico, sem muitas condições
financeiras e enfrentando inúmeras dificuldades. Não
havia um local apropriado para as normalistas
estudarem e os professores desse período estavam
com uma especialização deficitária. Com esta pesquisa
objetivamos demonstrar a trajetória do curso normal,
que posteriormente tornou-se Magistério em Araranguá
(SC).

a aluna Julia Teresinha Ghisi Silva afirmou que “as
aulas de didática, observava, e depois na terceira fase,
tinha a parte teórica, tinha que ler escrever, mais
praticava mais do que aulas teóricas, saia pronta para
dar aula para o primário”. Os alunos realizavam mais
aulas práticas do que aulas teóricas, entretanto os
normalistas também exerciam uma parte escrita e
teórica no último ano. A parte prática os alunos
realizavam dentro da própria escola, pois além do
colégio disponibilizar o curso normal, havia também o
curso ginasial, que educava crianças de primeira a
quarta série.

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

A presente pesquisa se configura de caráter qualitativo,
dentro dessa linha de pesquisa, subentendemos um
estudo de caso. Para obter dados referentes ao colégio
e as matrizes curriculares do curso, foi realizada uma
entrevista não-estruturada com uma das responsáveis
pelos documentos da direção. E para a obtenção dos
dados referentes à época foram realizadas entrevistas
semi-estruturadas com as professoras Zuê Rabello e
Olga Pacheco, e também algumas alunas, como Graça
Mota e Julia Teresinha Ghisi Silva. As perguntas das
entrevistas foram relacionadas ao método de ensino do
curso normal, bem como a didática aplicada, as
matérias que eram ministradas e as disciplinas
presentes na grade curricular.

A pesquisa pretendia pesquisar por de evidências
documentais, entrevistas, tentar entender como ocorreu
a formação da primeira e segunda turma do curso
Normal de Araranguá, para sucesso descobrimos
através de textos, cedidos por uma professora, que
comprova que a primeira turma de magistério se
formou em 1956 no antigo prédio ao lado do hospital
bom Pastor denominado como colégio madre Regina.
Isso é um dado muito importante, pois nos mostra, que
houve uma falta de consideração com a história local
da cidade, pois o livro que aborda sobre a história de
Araranguá não consta essa primeira turma de 1956, e
sim faz menção a primeira turma que se formou no
Colégio Estadual, que iniciou em 1964. Todo o projeto
se encontra dificuldades, com esse não foi diferente,
mas acreditamos que alcançamos nosso objetivo, que
era analisar a formação das turmas de magistério.
Esperamos que esse trabalho possa servir de
referência para outros que desejam explorar um pouco
mais sobre a história do Curso Normal na cidade de
Araranguá.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antes de 1964 ainda não existia o curso normal nas
escolas públicas, conforme ressalta a entrevistada Zuê
Rabello, professora do curso normal. As aulas eram
ministradas por freiras e algumas professoras leigas. A
sala onde eram feito os encontros ficava nas
dependências de um antigo prédio ao lado do hospital
Bom Pastor, denominado Colégio Madre Regina, o qual
atualmente é conhecido como a casa da criança e do
adolescente. Nessa época, a professora Zuê Rabello
era lotada no colégio Castro Alves e foi cedida por um
período de sete anos pelo governo do estado para
trabalhar juntamente com as freiras, com o objetivo de
lecionar para as primeiras turmas de curso normal.
Selecionamos como principal fonte documental para
embasar nossa argumentação, as matrizes curriculares
da primeira e segunda turma de Magistério revelaram a
existência da higiene como uma disciplina específica.
Esta era ministrada por profissionais da saúde, como
médicos, justamente em um período histórico, em que
o governo tinha a pretensão de higienizar a população,
com o objetivo de amenizar algumas doenças que
eram contraídas por falta de práticas higiênicas. Essa
perspectiva de mudança foi implantada diretamente no
sistema de educacional, pois os professores seriam
instrumentos capazes de disseminar essas práticas de
higienização aos alunos, que posteriormente,
influenciariam seus familiares a aderirem essas
práticas. Quando indagada sobre as aulas de didática,
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DÍVIDAS E HIPOTECAS: A TERRA COMO BEM ALIENÁVEL NA SEGUNDA METADE
DOS OITOCENTOS NO OESTE DO RIO GRANDE DE SÃO PEDRO
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Palavras-Chave: Mercado de terra. Escrituras de dívidas e hipotecas. Registros notariais.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho pretende-se ampliar os estudos que são
dedicados a pensar as transformações no universo
rural brasileiro. Por hora, nossa análise recai nas
dívidas e hipotecas que tinham como garantia bens
rurais, registradas no 1º Tabelionato da antiga Paróquia
de São Patrício de Itaqui, situada na fronteira oeste da
Província do Rio Grande de São Pedro, na segunda
metade dos oitocentos. Espaço este incorporado pelos
luso-brasileiros no início do século XIX. Apropriação
contribuiu para a abertura de uma nova fronteira
agrária que permitiu a formação de uma rede de
unidades produtivas rurais ligadas à produção pastoril.

METODOLOGIA
A pesquisa que deu suporte a este estudo baseou-se
no levantamento das fontes cartoriais do 1º Tabelionato
da referida paróquia entre os anos de 1856-1889.
Foram catalogados todos os registros feitos nos 57
livros de Transmissões e Notas. Cada documento
transcrito foi digitado e tabelado, organizado por grupos
afins em uma base computacional. Tal metodologia
permitiu o tratamento serial dos dados, bem como uma
análise qualitativa, cruzando os resultados com outros
fundos documentais. De todos os tipos de documentos
registrados no cartório local, merecem especial
destaque as escrituras de dívidas e hipotecas, que
representavam 14% do referido fundo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O número expressivo de contatos de dívidas e
hipotecas aponta que esta deveria ser uma prática
recorrente. Por algum motivo, em suas trajetórias de
vida, homens, e não raro mulheres, precisavam de
alguma soma que não dispunham em dinheiro, e assim
recorriam ao empréstimo, com ou sem juros. Destas
escrituras, 46% tinham como garantia bens rurais (Fig.
1). Nos 84% que correspondem à terra, foi possível
perceber a presença significativa de parcelas de
campo, mas também estavam hipotecas, chácaras,
datas de mato, fazendas e estâncias. Dos 9% que
deram em garantia terras e gados, todos empenharam
alguma parte de campo com algumas rezes de criar. Já
todos os 7% que deram em garantia gado, o rebanho
recorrente era o de gado vacum, em especial reses de
criar. Nosso estudo engloba quatro décadas. Contudo,
as escrituras que tinham como garantia de bens rurais
concentra-se basicamente nos últimos decênios. Em
porcentagem: 4% na década de 1860, 33% na de 1870
e 63% nos anos de 1880. Ou seja, gradativamente
crescia na localidade, através dos empréstimos, uma
incipiente circulação de capital que também envolvia os
bens rurais. Tentou-se verificar a presença de credores
em potencial, pessoas que se destacassem na

localidade por emprestar valores a juros. No entanto,
não foi possível reconhecer nenhum em especial.
Aqueles que os nomes se repetiam, não tinham mais
que quatro ou cinco contratos.
Figura 1 – Bens rurais dados em garantia.

Fonte: APERS - 57 livros de Transmissão e Notas Itaqui (1856-1889)

CONCLUSÃO
Como já demonstrado em outros trabalhos nossos, a
terra e demais bens rurais já aqueciam o mercado
local. Em especial a terra, já era entendida como um
bem alienável, na medida em que servia como garantia
de pagamento de dívida registrada em cartório. Assim
como era uma mercadoria, um bem vendável, como
aponta nossos estudos sobre o mercado de terra.
Quanto aos valores negociados e a quem se pedia o
empréstimo, no momento levanta-se a hipótese de que
estas contratações eram feitas com base nas relações
de parentesco e amizade. Mas isso só confirmará com
a continuidade dos estudos.
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Palavras-Chave: História Agrária. Escrituras de compra e venda. Registros notariais

INTRODUÇÃO
As terras ao oeste da Província do Rio Grande de São
Pedro foram incorporadas pelos luso-brasileiros, no
início do século XIX. Tal movimento contribuiu para a
abertura de uma nova fronteira agrária que permitiu a
formação de uma rede de unidades produtivas rurais
ligadas à produção pastoril. Já na segunda metade dos
oitocentos, o território se encontrava praticamente todo
povoado. O acesso a terra se transformou ficando
gradativamente restrito a herança ou a compra. Sabese que a mercantilização da terra começou na primeira
metade do século XIX. Contudo, foi na segunda
metade, mais para o final do século, que este processo
se intensificou.

METODOLOGIA
Este trabalho baseia-se no levantamento das fontes
cartoriais do Primeiro Tabelionato da antiga Paróquia
de São Patrício de Itaqui, entre os anos de 1856-1889.
Foram catalogados todos os registros feitos nos 57
livros de Transmissões e Notas. Cada documento
transcrito foi digitado e tabelado, organizado por grupos
afins. Tal metodologia permitiu o tratamento serial dos
dados bem como, uma análise qualitativa, cruzando os
resultados com outros fundos documentais. Neste
estudo, separamos as escrituras de compra e venda
rurais, e separamos os indivíduos que mais negociaram
terras durante o período estudado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste momento do estudo a pesquisa recai sobre o
grupo das escrituras de compra e venda de bens rurais
que representavam 45% das escrituras e 62% das
negociações de compra e venda. Ou seja, mais da
metade dos contratos firmados na localidade tinham
como principal objetivo negociar bens rurais, em
especial a terra (Fig.1).

Isto nos levou à hipótese de que o sistema de herança
poderia ter estimulado o mercado de terra local. Outro
questionamento passou a ser feito: quem eram os
indivíduos que monopolizavam este mercado? Eram
fazendeiros que visavam aumentar suas propriedades,
comerciantes querendo investir em outras frentes ou
meros especuladores buscando ganhos capitais?
Vários indivíduos apareceram negociando terras uma,
duas, três vezes. Para este trabalho selecionamos
aqueles que negociaram mais de dez partes de terras.
Constatou-se que todos os compradores eram de
origem rural, ora chamados de fazendeiros, ora de
criadores. Suas negociações eram feitas com parentes
e/ou com terceiros. Oito negociaram ao longo de todo o
período estudado e seis fizeram seus investimentos
nas décadas de 70 e 80. Todos adquiriram terras frutos
de heranças e apenas dois ficaram com propriedades
hipotecadas.

CONCLUSÃO
Na metade do século XIX, praticamente 80% das terras
já tinha passado por ao menos um possuidor. Os
negócios foram aumentando da medida em que se
fechava a fronteira e legalizavam-se as ocupações. A
mercantilização de terras deve ser pensada como o
acesso produção pastoril, mas também como um
processo de ampliação e/ou concentração do
patrimônio fundiário. Este mercado estava intimamente
ligado ao sistema de herança e a antiguidade de
ocupação. Como ficou demonstrado inclusive através
do perfil dos indivíduos que mais negociaram na
localidade.
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Figura 1 – Principais Negociadores

Fonte: APERS – 57 livros de Transmissão e Notas Itaqui (1856-1889)
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Palavras-Chave: Quilombo. Memória. Cultura

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os quilombos, espalhados por todos os cantos do
Brasil, são uma das mais representativas formas de
luta e resistência contra a escravidão. Nestas
comunidades é possível perceber aspectos da história
e cultura do povo, viva na memória dos descendentes
de escravos e repassadas de geração em geração por
meio da oralidade. Este trabalho faz parte de um
projeto de extensão que contempla a realidade da
comunidade remanescente quilombola, São Roque,
localizada no município de Praia Grande, sul de Santa
Catarina. Este território é incluso dentro do Parque
Nacional Aparados da Serra, formado por uma vasta
mata e canyons que representam a beleza natural da
região. Nosso objetivo principal é realizar um conjunto
de entrevistas por meio da Metodologia de História Oral
e fotografias dos entrevistados, com o propósito de
registrar a memória dessas pessoas em um livreto,
para que, as futuras gerações tenham conhecimento da
história de seus descendentes e para que fortaleça a
identidade e cidadania. Nossa proposta se justifica por
o
contemplar aspectos da Lei n . 11.645 de 10 de março
de 2008, que no seu artigo 26-A diz que “nos
estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o
estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”.
A realidade e o estudo dessas etnias, assim como de
muitas outras, passaram séculos sem terem
importância na história do país. Assim, é necessário
fazer com que nossos alunos sejam cidadãos com
educação primordial em todas as disciplinas e que
sejam pessoas humanizadas em relação ao outro, com
respeito à diversidade. Além disso, a comunidade São
Roque
está
próxima
a
sede
do
IFC
Catarinense/câmpus Santa Rosa do Sul e dos
municípios que advêm nossos alunos, entretanto, a
proximidade não corresponde ao conhecimento. A
maioria dos alunos não tem contato à realidade de uma
comunidade quilombola, muitas vezes nem sabem da
sua existência, buscando essa proximidade diminuir as
distâncias e preconceitos que a comunidade sofre das
populações em geral.

Nosso projeto foi recentemente aprovado e está em
processo de execução, realizamos leituras, das quais
discutimos assuntos pertinentes ao tema, como por
exemplo, o espaço e as memórias dos remanescentes
quilombolas. Estamos escrevendo roteiros de
entrevista com temas que contemplem a história da
comunidade e de seus moradores. Realizamos até o
momento duas entrevistas, que estão em processo de
transcrição, sendo os entrevistados, o Senhor Afonso
Pereira dos Santos Filho de 74 anos e a Senhora Maria
Rita dos Santos de 55 anos.

CONCLUSÃO
Concluímos que as narrações obtidas por meio das
entrevistas colaboram para que possamos ter
conhecimento sobre aspectos da comunidade que
pertencem, de uma memória individual e coletiva e que
perfazem a trajetória histórica da comunidade São
Roque.

REFERÊNCIAS
Lei nº 11.645, de 10 março de 2008. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2008/lei/l11645.htm, acesso em 17/03/2014.
Quilombos: espaço de resistência de homens e
mulheres negras. Brasília: SECAD, 2005.
RIOS, Ana Lugão & MATTOS, Hebe. Memórias do
cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição.
RJ: Civilização Brasileira, 2005.

METODOLOGIA
Por meio de roteiros sobre assuntos voltados à vida
quilombola realizar-se-á entrevistas por meio da
metodologia de historia oral e auxílio do gravador, com
os membros da comunidade citada acima. Essa
metodologia está inserida no campo da história na
medida em que a historiografia passa a contemplar a
história social e cultural. É considerada uma
metodologia recente e passa pela entrevista em si,
transcrição, leitura do entrevistado e autorização.
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Palavras-Chave: Gestão. Coordenação. Projetos.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de projetos de extensão é uma
atividade indispensável na vida acadêmica. Permite ao
aluno conhecer, testar, aplicar, e ressignificar
conhecimentos, além de propiciar desenvolvimento
regional. Com esta finalidade, criou-se o L-PROGEX –
Laboratório de Projetos de Extensão, que tem como
objetivos: assessorar a Coordenação Geral de
Extensão – CGEX no estímulo, promoção,
acompanhamento e supervisão dos projetos de
extensão executados no IFC – campus Santa Rosa do
Sul. Este processo é sistematizado e conta com a
utilização de página (Fig. 1): http://blogs.ifcsombrio.edu.br/extensao/ e sistema de cadastro,
controle e acompanhamento por meio da ferramenta
Google Drive. O L-Progex participa de várias fases do
ciclo de um projeto: fomento (divulgação de editais),
elaboração, execução, avaliação, acompanhamento e
supervisão das ações. Além disso, apoia aos eventos e
cursos de extensão, suporte para geração de
declarações, certificados e incentivo para apresentação
dos trabalhos em simpósios, congressos e seminários
relacionados a cada trabalho (SICT-SUL, MICTI).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total, são 76 projetos, divididos em: (02) FICs –
Formação Inicial e Continuada, (03) do Edital 195/2013
externo/PROEX/PROPI,
(24)
Edital
057/2013
interno/DG, (14) Edital 144 externo/PROEX e (33)
projetos de balcão (evento, curso, palestra) (Fig. 2). Até
o presente foram elaborados 450 certificados e 196
declarações, englobando projetos científicos, de ação e
evento. Neste semestre foram acompanhados e
realizados alguns projetos em parceria com outros
projetos: levantamento planialtimétrico para a
construção da (horta 02) e o dia de campo “Alternativas
de Cultivo para a Horticultura” (Fig. 3).
Figura 2 – Projetos de extensão (2014).

Figura 1 – Cabeçalho da página da CGEX.
Figura 3 – Dia de campo em Guarita – Sombrio/SC.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste trabalho se iniciou no
planejamento das ações da CGEX: fomento para
elaboração de projetos por meio da publicação de
editais em conjunto com a pesquisa e o ensino,
anualmente; elaboração de projetos pelos professores
e técnicos administrativos, com a participação de
alunos bolsistas; apoio e suporte para a organização de
dias de campo, eventos, cursos e ações de extensão
realizada pelo IFC-Câmpus Santa Rosa do Sul;
controle e acompanhamento das atividades dos
projetos, supervisão in loco; colaboração para o
controle e acompanhamento dos relatórios de
atividades de discente bolsista; auxílio aos
colaboradores, bolsistas e coordenadores quando
solicitado; apoio e suporte no acompanhamento
conjunto
de
processos
administrativos
que
compreendem toda a gestão da coordenação: planilhas
de controle, blog da extensão.

CONCLUSÃO
A experiência oportunizada pelo projeto é muito
interessante, pois permite a interação com todos os
processos da coordenação e o envolvimento com os
projetos. Além disso, possibilita aprendizados, como:
liderança, gestão, organização e responsabilidade,
qualidades que serão indispensáveis na carreira
profissional.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal Catarinense - campus Santa Rosa
do Sul pelo financiamento do projeto.
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Palavras-Chave: Educação. Mundo do trabalho. Cursos profissionalizantes.

INTRODUÇÃO
Marx e Engels (1998) foram filósofos que vivenciaram
as mudanças ocorridas durante o século XIX, e
escreveram sobre os acontecimentos da época. Ambos
não tinham a intenção de desenvolver uma teoria da
educação,
apenas
queriam
expressar
seus
pensamentos em relação às mudanças ocorridas. Seus
escritos foram de grande importância, servindo,
inclusive, de base para outros pensadores/educadores
desenvolverem teorias para a educação.

METODOLOGIA
Para este trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica,
pois, esta constitui uma excelente técnica para fornecer
ao pesquisador a bagagem teórica e de conhecimento
cientifico que habilitam a produção de trabalhos.

DESENVOLVIMENTO
O século XIX foi de grande transformação para a
humanidade, tanto no campo tecnológico quanto no
campo humano. Marx e Engels (1998) foram
pensadores deste momento histórico e desenvolveram
seus escritos pela observação das mudanças que
estavam ocorrendo e como estas afetavam os
cidadãos, principalmente os sujeitos menos favorecidos
da sociedade. Uma das mudanças ocorrida foi na
economia, pois os senhores feudais deixaram de ser a
figura principal e este lugar foi ocupado pelos
capitalistas. Esta transformação é explicada por Marx e
Engels (1998, p. 2) quando eles afirmam que “A
sociedade Burguesa moderna, que brotou das ruínas
da sociedade Feudal [...] Não fez senão substituir
velhas classes, velhas condições de opressão, velhas
formas de lutas por outras novas”. Os servos do regime
anterior passaram, no capitalismo, a serem os
trabalhadores das fábricas e venderem a força de
trabalho em troca de salários. Segundo Marx e Engels
(1998) o ser humano é determinado pela história e pela
sociedade, mas ao mesmo tempo, escreve a história.
Para eles, o trabalho deve ser uma relação que ocorre
entre o ser humano e a natureza e desta relação
resultam os bens necessários para a existência
humana. Dentro dos seus estudos Marx e Engel (1998)
perceberam que o trabalho estava sendo dividido e
esta divisão estava afetando o ser social, pois o que
define o ser social é o trabalho, e o trabalho é formado
pela parte intelectual mais a parte prática e esta divisão
não era algo natural. Com a divisão do trabalho, o ser
humano deixou de ter a visão do todo e esta ocasionou
a alienação do homem ao processo, resultando disso, a
alienação do trabalhador. Alienação significa a
exteriorização, tornando o trabalho “autônomos e
independentes do homem apresentando-se como
realidades ‘estranhas’ opostas a ele.” (SELL 2010, p
48). Assim o trabalho deixou de ser uma forma de
realização humana e passou a impedir o seu
desenvolvimento. De acordo com Sell (2010) a

consequência da alienação humana é a alienação do
produto do trabalho e a perda da liberdade. Ao
observar como o trabalho afeta a vida social Tonet
(2009, p. 08) desdobrou-o em três categorias: A
primeira é o trabalho, pois ele é um ato social, por que
o ser humano está inserido em uma sociedade que o
considera enquanto cidadão de acordo com o trabalho.
A segunda categoria é a linguagem, pois é através
desta que os seres humanos realizam a trocas de
ideias. A terceira é a educação, pois o que difere os
seres humanos dos demais animais é que o humano
não nasce já determinado a realizar uma tarefa
específica. Assim a educação é uma forma de
desenvolver as capacidades necessárias para os seres
humanos. Marx e Engels (1998) entendiam que a
escola mantida pelos governantes capitalistas iria
perpetuar este sistema de governo, mas ao mesmo
tempo, acreditava que a escola seria o instrumento
para as mudanças necessárias da sociedade. Esse era
um meio de desenvolvimento dos cidadãos menos
favorecidos por meio do acesso ao conhecimento.

CONCLUSÃO
De acordo com os autores, é possível para as
instituições de ensino, propagar o conhecimento
desenvolvido pela humanidade para as novas
gerações, mesmo para os estudantes que fazem parte
da parcela menos favorecida da sociedade,
possibilitando assim, ao docente a capacidade de
pensar sobre o mundo e desenvolver a sua consciência
sobre este mesmo mundo. Esta necessidade se torna
ainda mais presente quando se trata de cursos
profissionalizantes, pois além de preparar tecnicamente
estes sujeitos para o mundo do trabalho, é necessário
que se desenvolva neles o senso crítico, para que
possam refletir sobre o trabalho que realizam, qual a
importância deste para sua vida enquanto trabalhador e
enquanto ser atuante na sociedade.

REFERÊNCIAS
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. 2
ed. São Paulo: M Fontes. 1998.
_______, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do
partido comunista. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1998.
SELL, Carlos Eduardo. Sociologia clássica Marx,
Durkwein e Weber. Petrópolis: Vozes, 2010.
TONET, Ivo. Marxismo e a educação. 2009.
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Palavras-Chave: FAPESC. Pesquisa. Inovação.

INTRODUÇÃO
As fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) se
caracterizam como uma categoria especifica de
fundação. Estas têm o papel de viabilizar recursos para
a pesquisa em Ciência, Tecnologia e Inovação, CT&I.
As FAPs têm como órgão regulador o CONFAP, criado
em 2007 que, por sua vez, tem o objetivo de melhor
articular os interesses das agências estaduais de
fomento à pesquisa. O apoio a CT&I no estado
catarinense surgiu com destaque no ano de 1985, por
meio da Superintendência de Tecnologia, Minas e
Energia. No ano de 1990 foi criada a Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia, Minas e Energia e
instituído o Funcitec. O FUNCITEC deu origem ou
passou a ser a FAPESC. A partir de 2011 a FAPESC
passou a denominar-se Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina por
meio da Lei Complementar nº 234. Até o presente, ela
está vinculada à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável (FAPESC,
2011). O processo de inovação permite um
crescimento diferencial dessas instituições em relação
a seus concorrentes. É importante entender o papel da
inovação, principalmente tecnológica, seus conceitos e
como eles são empregados. Há no poder público muito
interesse para que a inovação esteja cada vez mais
presente como fator de desenvolvimento do país. A
pesquisa
realizada
visou
apresentar,
mais
detalhadamente, o trabalho desenvolvido por umas das
Fundações que dão esse apoio à pesquisa e inovação,
às empresas e instituições ligadas a área científica e
tecnológica. O objetivo principal deste trabalho foi o de
possibilitar um aprofundamento maior na área de
fomento à pesquisa e inovação do estado, assim como
uma visão sobre a Fundação de fomento à pesquisa e
inovação, FAPESC.

METODOLOGIA
A metodologia consiste em pesquisa qualitativa,
bibliográfica e documental sobre a Fundação de
Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa
Catarina.

fundo destinado a apoiar a inovação do estado. Em
2005 o Fundo se transformou na FAPESC, mas ainda
não com o significado que tem hoje. O modelo atual só
foi estabelecido em 2011. A FAPESC tem como dever,
de acordo com a Lei Complementar Nº 534 de 2011,
executar planos, programas e orçamentos de apoio e
fomento à ciência, tecnologia e inovação, a fim de
promover o equilíbrio regional, o avanço de todas as
áreas do conhecimento, o fortalecimento da cultura de
inovação, o desenvolvimento sustentável e a melhoria
de qualidade de vida da população catarinense, com
autonomia técnico-científica, administrativa, patrimonial
e financeira. Isto deve ocorrer de forma conjunta com a
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural
de Santa Catarina S.A. – EPAGRI.

CONCLUSÃO
Foi realizada uma pesquisa, em forma de linha do
tempo, sobre a história da FAPESC, analisando o
surgimento do apoio público à pesquisa no estado, seu
papel no desenvolvimento das regiões. Cabe destacar
a insuficiência de dados sobre a divisão do apoio, de
forma regional, em seu site. No entanto, foi possível
identificar que a FAPESC possui papel de destaque
para o fomento à pesquisa, inovação, eventos, projetos
e afins no estado, sendo este apoio lançado por meio
de editais em seu site.

AGRADECIMENTOS
Agradeço UFSC pela oportunidade e ao professor
orientador Paulo Esteves, que foi de imensa ajuda.

REFERÊNCIAS
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2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados obtivemos um aprofundamento dos
conhecimentos relacionados à FAPESC. Entretanto, a
indisponibilidade de dados não permitiu elaborar um
estudo sobre a distribuição regional do seu apoio aos
projetos e ações em ciência, tecnologia e inovação no
estado de Santa Catarina. A Fundação já vem desde
meados da década de 80 apoiando a pesquisa no
estado, com a criação da Superintendência de Minas e
Energia. Essa atuação veio evoluindo ao longo do
tempo de forma adequada às novas políticas nacionais
de CT&I. Na década de 90 foi criado o FUNCITEC,
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Palavras-Chave: Informática. Ensino Fundamental. Acesso
.

INTRODUÇÃO
Este estudo apresenta o perfil das pessoas atendidas
no Projeto de Extensão do IFC Câmpus Avançado
Sombrio, intitulado “INCLUSÃO DIGITAL NO ENSINO
FUNDAMENTAL”. O projeto destina-se aos alunos do
ensino fundamental que até o momento não tenham
tido oportunidade de acesso às tecnologias digitais,
especialmente, a operação de computadores. São
atendias principalmente crianças e jovens do ensino
regular e alunos da Educação de Jovens e Adultos. A
proposta cumpre a função social dos Institutos, os
quais devem envolver-se com as demandas das
comunidades e com os arranjos produtivos locais,
buscando formas de contribuir para minimizar a
exclusão que ainda se assiste na sociedade quando o
assunto é tecnologias digitais.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa descritiva e de abordagem
quantitativa (GIL, 2009), com dados coletados por meio
de um questionário de perguntas fechadas, aplicado às
turmas do curso básico de Informática do IFC Campus
Avançado Sombrio. Participaram todos os alunos
matriculados na turma de jovens e adultos, com faixa
etária entre 18 e 56 anos e na turma de crianças e
adolescentes, com faixa etária entre 8 e 16 anos, no
total de 21 indivíduos. Os dados foram organizados em
planilhas e gráficos, com a utilização do programa
Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A turma de crianças tem maioria de meninos, enquanto
na turma de jovens e adultos predominam as mulheres.
A maioria reside em Sombrio, porém cerca de ¼ mora
em Santa Rosa do Sul. A metade dos adultos já
concluiu o ensino médio. Desta turma, estudam no
momento duas alunas no supletivo e uma no superior.
Na turma das crianças, todos estudam em escolas
públicas, a maior parte no ensino fundamental. Nos
interessou investigar se os alunos possuem
computador (Fig. 1). Do total de estudantes, apenas
três não possuem computador. Enquanto os adultos
aderem mais aos portáteis notebooks, na turma das
crianças há um equilíbrio entre computadores de mesa
e notebooks. Também era importante saber se eles
acessavam regularmente a internet (Fig. 2). Quanto ao
acesso à internet, quase todos da turma das crianças e
metade da turma dos adultos estão conectados em
suas casas. Predominam os que não fizeram curso de
informática. Para quase a totalidade dos jovens e
adultos o motivo seria por não encontrarem um curso
Gratuito.

Figura 1 – Se você tem computador, qual o tipo?

Figura 2 – Tem acesso à internet?

Nas crianças esse motivo também foi bastante citado,
no entanto, a falta de interesse foi mencionada por
pouco mais de um terço. O conhecimento prévio de
informática dos adultos é um pouco menor que dois
terços. Já nas crianças, são dois terços que declaram
possuir conhecimentos prévios. Por fim, investigamos a
faixa de renda dos estudantes da turma de jovens e
adultos. Daqueles que responderam, mais da metade
tem renda de apenas um salário mínimo e os demais
entre dois e três salários mínimos.

CONCLUSÃO
Foi constatado que não há problema quanto ao acesso
às tecnologias. Existe sim a falta de conhecimento para
utilizá-las. O curso básico visa suprir essa lacuna e, por
ser gratuito, alcança seu objetivo de proporcionar essa
formação às pessoas de baixa renda e provenientes da
escola pública, que de outra maneira não a teriam.

AGRADECIMENTOS
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Palavras-Chave: Matemática. Monitoria. Projeto.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

O projeto Monitoria de Matemática Fundamental e
Superior consiste numa simbiose entre uma equipe de
acadêmicos das últimas fases (e fases iniciais) do
curso de Licenciatura em Matemática do Instituto
Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio e os
alunos do Ensino Fundamental, Médio interessados no
atendimento de monitoria. Sob a orientação da
Coordenadora do Projeto, o bolsista, acadêmico do
curso de Licenciatura em Matemática prepara oficinas
de
matemática
básica
envolvendo
conceitos
fundamentais, para serem ministrados durante o ano
letivo a pessoas interessadas, incluindo alunos
selecionados para ingresso no curso. O acadêmico
ministrante ganha experiência docente e consolida os
conhecimentos. De outro lado, os discentes superam
suas dificuldades em matemática e acompanham com
maior aproveitamento as várias disciplinas dos cursos.
O projeto tem como objetivo diminuir a evasão e
reprovação escolar de todos os níveis, principalmente
de Licenciatura em matemática, pois visa estimular o
potencial intelectual, já que cria situações de
aprendizagem
contextualizadas
e
significativas,
utilizando-se da sala de aula como "oficina" para os
bolsistas exercitarem e adquirirem condutas para o
ensino e aprendizagem, possibilitando oportunidade de
sanarem suas dúvidas tanto em relação ao conteúdo
estudado, quanto aos conteúdos básicos da
matemática que não foram oferecidos a ele, por
diferentes motivos.

Neste primeiro semestre do Projeto, os resultados
foram satisfatórios, tanto para os acadêmicos quanto
para os estudantes do fundamental e médio. Segundo
o depoimento dos alunos, eles agora conseguem
compreender e visualizar o que lhe esta sendo
proposto. Como afirma Burón (1993,p.143) " [...] o
aluno que aprendeu a aprender, sabe trabalhar por si
mesmo e autorregular seu sistema de trabalho, porque
sabe auto-observar suas estratégias, comprovar sua
eficácia e descobrir novas técnicas sem a ajuda
constante de outra pessoa [...]". Assim, nota-se que o
aluno percebeu a importância de apropriar-se do
conhecimento matemático e preocupa-se com os
processos de ensino.

AGRADECIMENTOS
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coordenadores do projeto, pela oportunidade de iniciar
na docência. E aos professores pelo apoio.

REFERÊNCIAS
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metacognición. Bilbao: Ediciones Mensajero, 1993.

METODOLOGIA
Foram realizadas entrevistas com os alunos para ver
onde estava a defasagem na aprendizagem,
planejando assim a melhor maneira de aplicar o
conteúdo em questão. A maioria respondeu: fatoração,
frações, equações e porcentagem. Partindo dos dados
coletados, escolheram-se horários flexíveis para os
alunos, com encontros semanais nas dependências do
IFC - Campus Avançado Sombrio, onde são feitos as
orientações individualmente e em grupo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se que a maior dificuldade é com relação aos
conceitos básicos da matemática, que não foram
compreendidos no ensino fundamental e médio. Notouse que após terem suas dúvidas esclarecidas, o aluno
sentiu-se mais estimulado a continuar no Curso, já que
o mesmo sente que a Instituição está se preocupando
com ele. O progresso foi ainda maior nos alunos do
Ensino Fundamental, percebeu-se uma evolução nas
avaliações e o entusiasmo em aprender novos
conteúdos.
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Palavras-Chave:
Matemática.

Educação

Matemática.

Necessidades

INTRODUÇÃO
O Instituto Federal Catarinense – Câmpus Avançado
Sombrio, em seu curso de Licenciatura em Matemática
oferece aos seus acadêmicos uma formação baseada
na constante busca por novas metodologias de ensino,
as quais pretendem prepará-los para administrar da
melhor maneira as diferenças que irão encontrar em
sala de aula. Com isso, preocupa-se com o
desenvolvimento de cada um dos seus alunos,
independente se este tem ou não, alguma deficiência
ou dificuldade, ou mesmo uma necessidade educativa
especial. Para contemplar estas ações do curso,
realizou-se um projeto de extensão em 2013
direcionado aos alunos com necessidades educativas
especiais da educação básica da rede pública de
ensino e, no que segue, fazemos o relato deste
trabalho intitulado “Nova Abordagem da Matemática na
Educação Especial”. Na realização do projeto
destacamos os seguintes objetivos: proporcionar
experiência em sala de aula para a acadêmica do
Curso de Licenciatura em Matemática; atender alunos
com necessidades educativas especiais para
desenvolver sua aprendizagem na área da Matemática;
apresentar possibilidades metodológicas para o ensino
da Matemática aos alunos com necessidades
educativas especiais.

METODOLOGIA
Pesquisa sobre materiais manipulativos para o ensino e
aprendizagem da matemática escolar; escolha da
escola e dos alunos com dificuldades especiais do
Ensino Fundamental; observação dos alunos
escolhidos dentro do ambiente escolar; criação de
sequências didáticas que mais se adaptem às
necessidades destes; aplicação dos materiais
pedagógicos; avaliação individual dos alunos durante e
a aplicação do projeto; avaliação dos alunos após a
aplicação do projeto e levantamento dos resultados
obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a aplicação desta metodologia observamos
indícios de uma melhora na aprendizagem dos alunos
que participaram do projeto, em relação a sua atuação
em sala de aula. A metodologia utilizada (Fig.1), de
adequar a cada aluno uma sequência didática de
acordo com suas necessidades, mostrou-se muito
eficaz, pois além de promover ao aluno um trabalho
individual em um ambiente em que se encontra apenas
ele e o professor, a utilização do material manipulativo
ofereceu, um ambiente livre onde este se sentiu seguro
para conversar mais abertamente com seu professor
sobre suas dificuldades e também para buscar
construir seu conhecimento. De acordo com as

educativas

especiais.

Nova

Abordagem

professoras destes alunos, todos os estudantes que
permaneceram no projeto até seu término tiveram um
avanço significativo na aprendizagem da disciplina de
Matemática, além de tornarem-se mais assíduos na
entrega de tarefas.
Figura 1 – O conceito de número e relações: aluno
participando do projeto

CONCLUSÃO
Verificamos a evolução quanto à aprendizagem destes
alunos durante o desenvolvimento das atividades, pois
a cada oficina estes mostravam menos dúvidas e uma
maior empolgação e vontade de fazer contas maiores e
mais complicadas. Os alunos que permaneceram
realmente avançaram e mostraram isso tanto para a
acadêmica que aplicou as oficinas tanto para suas
professoras. Sobre o que foi vivenciado nós podemos
afirmar que cada aluno tem sua maneira de aprender.
O papel do professor é descobrir qual a melhor
maneira, ou seja, qual a melhor metodologia para fazer
com que este aluno construa o seu conhecimento, pois
cada um tem uma incrível capacidade de aprender por
si próprio, caso sejam dadas as devidas ferramentas
para isto.

AGRADECIMENTOS
Agrademos ao IFC – Câmpus Avançado Sombrio pela
oportunidade de realizar o projeto e a todos que
contribuíram durante a execução deste.

REFERÊNCIAS
AZEVEDO, Edith D. M. Apresentação do trabalho
matemático pelo sistema montessoriano. In: Revista
de Educação e Matemática, n. 3, 1979 (p. 26-27).
FALZETTA, Ricardo. Peças no lugar de Números.
Disponível em:
<http://magiadamatematica.com/uss/pedagogia/34material-dourado-nova-escola.pdf>. Acesso set. 2013.
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PODER – PROJETO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E
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Palavras-Chave: Olimpíadas. Matemática. Raciocínio.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho serão relatados os resultados parciais
do projeto de extensão “PODER – Projeto de
Orientação e Desenvolvimento de Ensino e Raciocínio”.
Este
projeto
está
sendo
desenvolvido
nas
dependências do Instituto Federal Catarinense –
Câmpus Avançado Sombrio, com a finalidade de
oferecer treinamento aos alunos da região do extremo
sul catarinense, a partir do 6º ano do ensino
fundamental até o 3º ano do ensino médio, para
diversas olimpíadas do conhecimento, porém
privilegiando a OBMEP – Olimpíada Brasileira de
Matemática de Escolas Públicas. Durante todos os
encontros do PODER, busca-se oferecer aos alunos
um ambiente interativo, onde os mesmos desenvolvem
pesquisas e trabalhos de várias áreas do
conhecimento, motivando o interesse dos alunos pelo
aprendizado e visando o desenvolvimento do raciocínio
lógico.

fase da OBMEP deste
desistências (Tab. 1).

ano,

o

que

provocou

Tabela 1 – Quantidade de alunos por encontro.
Encontro
1º
2º
3º
4º

Data
03/05
17/05
31/05
21/06

Qtd. Alunos
46
83
55
34

Em contrapartida, percebeu-se um grande entusiasmo
por parte de vários participantes durante as atividades
desenvolvidas, sendo que estes apresentam também
grande aptidão para as disciplinas exatas – aptidão que
é aperfeiçoada no decorrer dos encontros. Apesar de
abranger do 6º ano do ensino fundamental ao 3º do
ensino médio, nota-se a presença de poucos
estudantes do IFC - Campus Avançado Sombrio.

CONCLUSÃO

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste projeto, os alunos foram
divididos em três níveis, de acordo com os
conhecimentos previamente adquiridos durante sua
vida escolar. Sendo assim, é realizada a seguinte
divisão: Nível um, alunos matriculados no 6º e 7º ano
do ensino fundamental; Nível dois, alunos matriculados
no 8º e 9º ano do ensino fundamental e; Nível três,
alunos matriculados no ensino médio. Nos primeiros
encontros foi dada ênfase na resolução e explicação de
provas anteriores da OBMEP, com o intuito de oferecer
preparação para esta olimpíada e outras semelhantes.
Procura-se estimular o interesse dos participantes em
assuntos
extracurriculares
com
atividades
diferenciadas, como gincanas, atividades práticas e
oficinas, integrando os diferentes níveis. Os exercícios
abordados, específicos para cada nível, são
selecionados a partir de questões anteriores de provas
da OBMEP e outras olimpíadas de matemática e banco
de questões disponibilizado pela OBMEP. Ao detectar
dificuldade em relação ao aprendizado de conceitos e
métodos matemáticos no desenvolvimento das
atividades, procura-se trazer outros exercícios visando
melhorar este aspecto, isto é, dar uma ênfase maior
nos pontos fracos encontrados.

A resolução de questões olímpicas e a compreensão
dos conteúdos abordados nestas provas gera um
grande desafio tanto para o aluno, quanto para o
professor que os auxilia. O processo de aprendizagem
é algo muito desafiador, que necessita em primeiro
lugar da vontade do aluno de aprender, de buscar algo
novo. O PODER é um projeto que auxilia nessa busca,
e proporciona ao aluno a possibilidade de adquirir cada
vez mais conhecimento matemático.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal Catarinense – Câmpus Avançado
Sombrio, à prefeitura de São João do Sul por
disponibilizar transporte aos alunos da cidade, às
escolas que incentivam os alunos e aos alunos pelo
interesse em participar do projeto.

REFERÊNCIAS
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS
ESCOLAS PÚBLICAS. Página eletrônica. Disponível
em <www.obmep.org.br> Acesso em: 08 de julho de
2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto está em andamento, portanto, os resultados
aqui apresentados são de caráter parcial. Notou-se
uma diminuição de alunos participantes devido a
alguns fatores, tais como: dificuldade encontrada na
resolução de questões e a não classificação para a 2ª
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A INSERÇÃO DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO MOMENTO DA LEITURA NAS
ESCOLAS CAMPO DE ESTÁGIO DA MATEMÁTICA
Mara Cristina Baltazar1; Sabrini Micheli da Silva dos Anjos2; Marleide Coan
Cardoso3
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Palavras-Chave: História da matemática. Ensino. Leitura.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado do desenvolvimento do
projeto de extensão intitulado "A Inserção da História
da Matemática no momento da leitura nas escolas
campo de estágio da Matemática", que objetivou
proporcionar, aos alunos do ensino fundamental
conhecimentos da História da Matemática a partir da
elaboração de textos para o momento da leitura. O
primeiro texto produzido refere-se à história dos
números que foram apresentadas nas escolas no
período de primeiro a trinta de junho. Os textos sobre a
história da geometria e história da álgebra se
encontram em processo de elaboração.

de formação inicial e continuada a partir da inserção da
História da Matemática no momento de leitura nas
escolas. Além do desenvolvimento das atividades já
citadas o projeto está em pleno desenvolvimento com a
produção de novos textos da História da Matemática.
Figura 1 – Apresentação do texto história dos números
nas escolas.

METODOLOGIA
Esta pesquisa em seu desenvolvimento caracteriza-se
como bibliográfica e aplicada. Sua operacionalização
acontece nas dependências do Laboratório de
Matemática do Instituto Federal Catarinense campus
avançado de Sombrio e nas escolas de campo de
estágio. Para a operacionalização do projeto
inicialmente realizou-se uma visita nas escolas campo
de estágio para apresentar o mesmo e combinar o
cronograma de execução em cada escola envolvida.
Nos encontros realizados no IFC com a professora
orientadora são elaborados textos referentes a história
da matemática. Estes textos após revisão ortográfica
são impressos e utilizados para a leitura em sala de
aula com os alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os primeiros resultados representam a conclusão da
apresentação do primeiro texto nas escolas referente a
história dos números. O texto sobre o sistema de
numeração instigou a curiosidade dos alunos para as
próximas leituras. A utilização da História da
Matemática como Tendência Educacional, contribui
para a melhoria da qualidade do processo de Ensino e
aprendizagem,
desencadeando
um
melhor
aproveitamento do tempo de leitura orientada nas
escolas.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal Catarinense câmpus avançado de
Sombrio e Curso de Licenciatura em Matemática pela
oportunidade de participar do desenvolvimento deste
projeto.

REFERÊNCIAS
CARDOSO, Marleide Coan. DARELA, Eliane. ROSA,
Rosana C. História da Matemática. 3ª Ed. Palhoça,
Unisul Virtual, 2011
IMENES, Luiz Márcio. Vivendo a Matemática. 6ª
edição, São Paulo, editora Scipione,1994.
PAIVA, Manoel. Matemática Paiva, volume 1.1ª
edição, São Paulo, editora Moderna, 2009.

CONCLUSÃO
Após a finalização das apresentações do primeiro texto
nas escolas campo de estágio participantes do projeto,
observou-se que os alunos envolvidos no projeto
gostaram dos textos e ficaram curiosos com os
materiais apresentados durante a leitura. Para os
bolsistas e orientador, o projeto propiciou um momento
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A APLICAÇÃO DO MATERIAL DOURADO PARA A RESOLUÇÃO GEOMÉTRICA DAS
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Palavras-Chave: Equações do Segundo Grau. Geometria. Material Dourado.

INTRODUÇÃO
Entre muitas aplicações que apresentam as Equações
do Segundo Grau, estão aquelas relacionadas com a
solução de problemas que envolvem a geometria. Uma
das formas de resolver as equações do segundo grau é
por meio do processo geométrico. Normalmente o
processo resolutivo ensinado nas escolas é aquele que
foi publicado por Bhaskara, no livro Lilavati no século
XII, porém, existem outros processos resolutivos que
podem ser inseridos no contexto das aulas de
matemática, sendo também eficientes, por exemplo, o
método de completar quadrados. Este processo
justifica-se por possibilitar ao aluno a visualização e
compreensão sobre o significado da resolução de uma
equação do segundo grau.

aprendizagem a partir da montagem do polígono
descrito pela equação do segundo grau bem como
discutir a representação geométrica de uma equação
com a utilização do material manipulativo do Material
Dourado.
Figura 1 – Representação Geométrica da Equação
x²+4x = 9.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento dessa atividade, inicialmente,
foi realizada uma pesquisa sobre o conceito histórico
referente às equações do segundo grau. Segundo
Darela, Cardoso e Rosa (2008, p.206.), registros
históricos constam que a interpretação geométrica de
uma equação do segundo grau foi criada pelo
matemático árabe al – Khowarismi permitindo a
representação geométrica do polígono descrito
geometricamente pela equação. Foi por volta de 750,
no Império Árabe, que Mohammed ibn Musa alKhowarismi, considerado o “Pai da Álgebra”, utilizava a
Álgebra Geométrica desenvolvida por Euclides para
solucionar as equações do segundo grau. Os
Babilônios resolviam as equações quadráticas por um
método semelhante ao método de substituição e
também pelo método de completar quadrados, usavam
palavras no lugar dos termos desconhecidos. Em
seguida pensou na forma de abordar as equações do
segundo grau em sala de aula por meio de materiais
manipulativos. O material escolhido para o
desenvolvimento da atividade em sala de aula foi o
material dourado, pois a maioria das escolas tem estes
materiais. Em seguida realizou-se o planejamento da
oficina com a resolução das equações do segundo grau
pelo método de completar quadrados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO
Ao finalizar a atividade referente a esta oficina, pode-se
considerar que a atividade com materiais manipulativos
na abordagem dos conceitos matemáticos pode ser
uma das alternativas para facilitar o processo ensino
aprendizagem da matemática. Por meio da resolução
geométrica da equação do segundo grau o aluno se
envolve na sua aprendizagem interpretando a solução
de forma significativa.

REFERÊNCIAS
DARELA, Eliane; CARDOSO, Marleide Coan; ROSA,
Rosana Camilo da. História da Matemática: livro
didático. Palhoça: UnisulVirtual, 2008.
CARDOSO, Marleide Coan; DURIGON, Ailton;
MACIEL, Álvaro. Organização e Uso do Laboratório
de Ensino do Curso de Licenciatura em Matemática
do IFC-Sombrio. Anais (recurso eletrônico) Simpósio
de Integração Científica e Tecnológica do Sul
Catarinense, SICT – Sul – Criciúma: IF-SC, 2012.
TOSSATO, Claudia Miriam.et al. Ideias e
Relações.Curitiba, Positivo.2005.

Após a aplicação da oficina aos acadêmicos da
disciplina de Estágio Supervisionado em Matemática I,
do curso de Licenciatura em Matemática do IFC –
Campus Avançado Sombrio, relacionada com a
resolução das equações de segundo grau por meio de
sua interpretação geométrica. Pode-se considerar que
esta pode de facilitar o processo ensino e
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O USO DA TÉCNICA GV E GO COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA DE ENSINO NOS
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA.
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Palavras-Chave: Licenciatura em Matemática. Estratégias de Ensino. GV/GO.

INTRODUÇÃO
Com o avanço tecnológico os recursos inseridos ao
ambiente escolar estão mais frequentes, por isso é
crescente a demanda por inovações pedagógicas e
desenvolvimento de novas estratégias de ensino em
prol de um ambiente propício para a construção do
conhecimento. Este trabalho é um recorte de artigo
cientifico apresentado como pré requisito para
conclusão de curso na licenciatura em Matemática.
Relata alguns aspectos relacionados com as
estratégias de ensino-aprendizagem pautado com as
técnicas de ensino utilizadas pelos professores de
disciplinas teóricas no curso superior de licenciatura em
Matemática. Compreende-se que o ensino universitário
tem a função não só de transmitir o saber
historicamente sistematizado, mas sim produzir novos
conhecimentos,
incentivando
a
criticidade,
o
questionamento
dos
saberes
preestabelecidos,
suscitando novos saberes. Nesse sentido, apresentase a técnica de ensino "Grupo de Verbalização e Grupo
de Oralização (GV/GO) como uma das técnicas
didáticas de ensino utilizadas na sala de aula pelo
professor no curso superior de matemática e que
requer o envolvimento por parte de todos. Para tanto,
"os objetivos que norteiam devem estar claros para os
sujeitos envolvidos - professores e alunos - e estar
presentes no contato didático ao módulo, fase, curso".
(MAZZIONi, Apud ANASTASIOU; ALVES, 2003, p. 71).
Assim, este trabalho descreve os aspectos pertinentes
às técnicas de ensino tanto na percepção dos
professores, quanto dos acadêmicos, relacionando à
didática da aula universitária, destacando o GV/GO
como possibilidade de aprendizagem dos conteúdos
desenvolvidos pelo/a educador/a.

METODOLOGIA
Caracteriza-se como descritiva, de abordagem
qualitativa e como procedimento para coleta de dados
a pesquisa de campo. Utilizou-se de entrevista, com
perguntas abertas. A Amostra foi Intencional composta
por 2 (dois) professores e 3 (três) acadêmicos do curso
de licenciatura em Matemática do Instituto Federal
Catarinense - Campus Avançado Sombrio, que
participaram das sequências didáticas. A partir da
experiência vivenciada realizou-se a escrita do artigo
relacionado aos resultados encontrados na pesquisa.

disponíveis para a utilização da mesma,
consequentemente proporcionará o ensino e
aprendizagem.
• Em relação ao aspecto didático, depende da
característica do curso em que vai atuar, caso
seja no curso de licenciatura.
No segundo momento, buscou-se a percepção dos
acadêmicos quanto à utilização das técnicas de ensino.
• Os três acadêmicos afirmam que a técnica
GV/GO aplicada na sequência didática
“macroaula” durante o 2/2013 foi muito
“atraente”.
• Tanto professores, como alunos também
refletiram sobre os inúmeros fatores que
podem constituir em variáveis que interferem
neste processo.
• Um dos universitários entrevistados ressalva a
relação professor/aluno; o espaço e a
proposta de ensino; materiais adequados;
planejamento prévio; refletir sobre a própria
prática.

CONCLUSÃO
Os dados coletados, sugerem que muitos são os
fatores que podem influenciar na aplicação das
técnicas de ensino e que mesmo se tratando de
conteúdos semelhantes, a fase e as pessoas
envolvidas, ou seja, a relação de envolvimento podem
implicar no sucesso ou fracasso das mesmas.
Observou-se o quanto é fundamental que o professor
seja cauteloso e esteja disposto a inovar quanto à
utilização das técnicas de ensino, sempre com os
objetivos definidos para os indivíduos inclusos no
processo de construção do conhecimento. Percebe-se
ainda, que é primordial aprofundar as discussões sobre
as estratégias didáticas de ensino, especificamente
GV/GO.

REFERÊNCIAS
ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos; ALVES,
Leonir Pessate. Processo de Ensinagem na
Universidade: Pressupostos para as Estratégias de
Trabalho em aula. Joinvile – SC. Editora UNIVILLE,
2003.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro momento tem-se um olhar dos professores
sobre a utilização das técnicas de ensino, conforme
exposto a seguir:
• Características da turma, objeto a ser
abordado a partir da técnica, recursos
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O QUE ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO LITORAL NORTE GAÚCHO
SABEM SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA?
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Palavras-Chave: Educação financeira. Ensino médio. Escola pública.

INTRODUÇÃO
Cada vez mais se discute sobre a responsabilidade
social das instituições de ensino e, neste sentido é
necessário entender a realidade na qual se deseja
intervir para que as ações institucionais sejam o mais
efetivas possível. Esta iniciativa integra-se as iniciativas
nacionais que têm sido promovidas desde a
promulgação decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de
2010 que instituiu a Estratégia Nacional de Educação
Financeira. Assim, objetiva-se neste trabalho
apresentar um recorte de uma investigação que está
sendo realizado no âmbito escolar, sobre o
conhecimento que estudantes do Ensino Médio das
escolas públicas possuem sobre Educação Financeira.

METODOLOGIA
A investigação foi desenvolvida em cinco etapas:
estudo sobre educação financeira; elaboração de um
instrumento para pesquisa; aplicação do questionário;
análise dos dados; e determinação de possíveis
estratégias de intervenção. A pesquisa teve uma
abordagem quantitativa, pois conforme Fonseca (2002,
p. 20), neste caso, os resultados da pesquisa podem
ser quantificados e, 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. Além
disso, a pesquisa teve objetivos exploratórios, pois
objetivava descobrir o que os estudantes das escolas
públicas sabiam sobre Educação Financeira, bem
como, identificar pontos de interesse e possíveis
estratégias de intervenção para a oferta futura de
cursos de extensão. Por fim, o procedimento de
pesquisa utilizado foi um questionário tipo survey para
a obtenção de dados ou informações do grupo alvo,
tido
como
representante
da
população-alvo
(FONSECA, 2002, p. 33). É importante destacar que
nesse tipo de pesquisa, o respondente não é
identificável, portanto o sigilo é garantido a todos os
participantes. Na análise de dados foi utilizada apenas
estatística descritiva para descrever, representar e
viabilizar a obtenção das informações pretendidas.
A partir destes dados será possível compreender
melhor como será possível promover estratégias de
formação que lhes sejam interessantes.

Financeira, entretanto ao analisar as respostas para as
afirmações sobre, se “ Seguir modas/tendências é
importante para você?”, ou “Eu me importo com o valor
do produto que compro” e “Ter as mesmas coisas que
meus amigos ou colegas é importante para sentir-me
do grupo”, a maioria respondeu não, o que sugere um
perfil de jovens um pouco contrários ao mundo
consumista em que estão inseridos. Pode-se observar
que os jovens entrevistados têm um posicionamento
contraditório com relação ao planejamento financeiro
pois, ao mesmo tempo que afirmam planejar seus
gastos, por outro lado afirmam não fazerem nenhum
tipo de acompanhamento mensal sobre como os
gastos acontecem.

CONCLUSÃO
Concluímos que os jovens desta amostra, obtida em
uma escola pública do litoral norte gaúcho,
demonstram que os jovens estão centrados naquilo
que consideram importantes para si, não se atendo
apenas a questões imediatas e consumistas, mas sim,
preocupados em alcançar os seus objetivos. Ao mesmo
tempo os resultados sugerem que os jovens deste
grupo investigado carecem de mais informações sobre
a assuntos relacionados a Educação Financeira.
Percebeu-se, por exemplo, durante a aplicação dos
questionários que os indivíduos não tinham
conhecimento adequado sobre serviços bancários.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos a escola do Litoral Norte Gaúcho, que
disponibilizou momentos de aula para a realização da
investigação; aos nossos coordenadores e ao IFRSCâmpus Osório por nos oferecer esta oportunidade de
formação através do edital de extensão PROEX/IFRS
nº 278/2013 - Bolsas de Extensão 2014.

REFERÊNCIAS
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados, foram obtidos através da
aplicação de um questionário em uma escola estadual
do município de Osório, com estudantes da 1ª, 2ª e 3ª
séries do Ensino Médio, sendo a maioria, com idade
entre 15 e 17 anos e do sexo feminino. É possível
perceber pelos resultados que os jovens entrevistados
não têm muito conhecimento sobre Educação
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AMBIENTES DE GEOMETRIA DINÂMICA: TEMPO DE CONCENTRAÇÃO
DISPENSADO PELO ALUNO NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS
TRIGONOMÉTRICOS
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Palavras-Chave: Concentração. Software. Trigonometria.

INTRODUÇÃO
Este trabalho refere-se ao desenvolvimento de uma
pesquisa sobre a utilização de tecnologia digital, em
especial os ambientes de geometria dinâmica (DGE),
no
ensino
e
aprendizagem
de
conceitos
trigonométricos. A realização desta pesquisa envolve
alunos do curso de Licenciatura em Matemática bem
como alunos do curso Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio. O principal foco desta
pesquisa é estudar as consequências da utilização
destas tecnologias no ensino e aprendizagem da
matemática. Em especial no que se refere ao tempo de
concentração (atenção voluntária) dispensado pelo
aluno quando submetido à utilização destes ambientes.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no desenvolvimento, quanto à
abordagem do problema, é definida como qualitativa,
quanto aos objetivos de forma exploratória e quanto à
técnica de pesquisa, a pesquisa-ação. A coleta de
dados está sendo feita por meio da observação direta
na realização de sequências didáticas utilizando os
ambientes de geometria dinâmica, filmagens,
entrevistas e questionários por meio do Google Docs.
Os encontros são realizados no laboratório de
informática do Câmpus Avançado Sombrio, fora do
horário de aula.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente trabalho encontra-se em fase de
desenvolvimento, assim os resultados obtidos são
parciais. Cinco alunos do segundo ano do Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio estão
participando da pesquisa. Os dados foram obtidos por
meio da aplicação de uma sequência didática e
questionário respondido pelos alunos participantes
referentes ao conceito trigonométrico abordado. A partir
desta coleta de dados pode-se perceber que a maioria
dos alunos se interessa pela forma como os conceitos
são trabalhados, mas, não conseguem se concentrar o
tempo integral na realização das atividades propostas,
conforme ilustra a tabela 1 e figura 1.
Tabela 1 – Tempo de concentração.
Alunos
A
B
C
D
E

Tempo (min)
80
60
60
70
69,5

Figura 1 – Tempo de Concentração.

A falta de concentração nesta sequência didática se
deu pelo fato de que os alunos exploraram outras
ferramentas do software GeoGebra além daquelas
apresentadas para utilização na sequência didática.
Percebeu-se ainda que a utilização deste software
proporcionou aos alunos uma melhor compreensão dos
conceitos os quais eles já haviam estudado em sala de
aula.

CONCLUSÃO
Mediante os resultados parciais aqui apresentados,
concluímos que o uso do software GeoGebra contribui
para que os alunos compreendam melhor os conceitos
matemáticos estudados. Além disso, por ser um
software dinâmico, permite aos alunos visualizar os
conceitos trigonométricos de diversas formas, unindo
em uma mesma interface a representação geométrica
e algébrica.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao Instituto Federal Catarinense Câmpus Avançado Sombrio pela Bolsa de Iniciação
Científica e aos alunos do Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio que estão participando da
pesquisa.
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OS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA NO ESTUDO DAS
REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS
Rafael dos Reis Paulo1; Jorge Luís de Souza Mota 2; Marleide Coan Cardoso3
1

IFC – Câmpus Avançado Sombrio – rafael.drp@hotmail.com
IFC - Câmpus Avançado Sombrio - jorge.luis@ifc-sombrio.edu.br
³IFC - Câmpus Avançado Sombrio – marleide@ifc-sombrio.edu.br
2

Palavras-Chave: Representação Semiótica. Representação gráfica. Matemática.

INTRODUÇÃO
A matemática como componente curricular da
educação básica pode ser discutida em vários
aspectos. Um deles é o processo de aprendizagem.
Dados recentes sobre o desempenho dos alunos em
avaliações como a Prova Brasil mostram defasagens
dos conteúdos matemáticos. Neste contexto, torna-se
necessário repensar a prática pedagógica e a busca de
métodos e técnicas para o processo de ensino em prol
da melhoria da aprendizagem. Outro aspecto a ser
considerado discutido é que o bloco tratamento da
informação é pouco abordado em sala de aula. No
entanto, a leitura e a interpretação de dados em
gráficos revelam-se importantes na sociedade atual,
pois inúmeras informações são apresentadas nesta
linguagem. Objetivando relacionar a Teoria dos
Registros de Representação Semiótica e as
representações gráficas, apresentam-se os primeiros
resultados da pesquisa em andamento com alunos do
ensino fundamental.

METODOLOGIA
O conjunto de atividades ofertadas objetiva abordar as
representações gráficas que servirão de fundamento
para discutir os diversos registros de representações
semióticas envolvendo as diferentes representações
gráficas. Assim, em seu desenvolvimento, foram
consideradas as seguintes etapas: 1) leitura de
diferentes autores de referência na área dos registros
de representação semiótica aplicada ao ensino de
representações gráficas; 2) escolha dos conteúdos de
representação gráfica que serão envolvidos no estudo;
3) elaboração das sequências didáticas envolvendo as
representações semióticas nos objetos de ensino das
representações gráficas e dos planos de aula; e, por
fim, 4) seleção de 10 alunos de escolas públicas para a
realização da parte prática da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a implantação do projeto relacionando as
representações gráficas e seus registros de
representações
semióticas,
apresentam-se
os
primeiros
resultados
da
pesquisa,
cujo
desenvolvimento mostrou que os alunos pesquisados
já têm construídos algum esboço de registros entre
grandezas variáveis. Na primeira atividade abordada
pelo projeto foram distribuídas duas unidades de
bombom para cada participante e solicitado que os
mesmos utilizassem a primeira forma de representação
cogitada para relacionar a quantidade de bombom
dada a cada aluno em relação a quantidade de alunos.
Observe a diversidade encontrada destes registros na
figura 1.

Figura 1 – Registros dos alunos.

CONCLUSÃO
Ao concluir as primeiras atividades previstas para o
desenvolvimento do projeto, pode-se estabelecer
algumas conclusões em relação ao grupo envolvido.
Cita-se, por exemplo, a riqueza das representações já
construídas nos alunos. Consequentemente, para o
professor, emergem questionamentos sobre como
abordar estas representações a fim de aperfeiçoar os
conhecimentos prévios identificados. Também foi
possível perceber que os alunos reconhecem
diferentes formas de visualizar e interpretar situaçõesproblema.

AGRADECIMENTOS
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Palavras-Chave: Matemática. Aprendizagem. Projeto.

INTRODUÇÃO
O projeto "Escolinha da Matemática" teve início no ano
de 2014 e ocorre uma vez por semana nas
dependências do IFC - Câmpus Avançado Sombrio. O
objetivo deste é proporcionar aulas de reforço escolar
para alunos de escolas da rede pública municipal de
Sombrio, visando auxiliá-los na amenização de suas
dificuldades e contribuindo para a aprendizagem. Para
isso, procura-se desenvolver metodologias para o
ensino da Matemática e socialização das práticas com
os professores das escolas municipais, por meio de
oficinas ministradas pelos acadêmicos bolsistas
integrantes do projeto. Além disso, o presente projeto
proporciona a experiência de sala de aula para os
acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática.
Pretende-se produzir artigos científicos, relatar em
eventos e congressos a experiência adquirida na
realização do projeto e sobre tudo que foi produzido
nele.

METODOLOGIA
Partindo-se do pressuposto de que os alunos
necessitam de um ensino diferenciado para
compreender algumas situações matemáticas do
cotidiano, foram utilizadas algumas metodologias
diferenciadas, como: dinâmicas em grupo, jogos, uso
de materiais concretos, bingos (Fig. 1), dominós e jogo
da memória, como estratégias para facilitar o
entendimento e a aprendizagem dos conteúdos pelos
alunos participantes.
Figura 1 – Alunos do projeto “Escolinha da Matemática
realizando o “Bingo da Multiplicação”.

aprendem na escola com o que lhes é ensinado no
projeto (Fig. 2).
Figura 2 – Alunos da "Escolinha da Matemática" com
as acadêmicas do curso de Licenciatura em
Matemática.

CONCLUSÃO
Observou-se, até o momento, que os estudantes com
dificuldades na matemática não podem ser deixados de
lado e que o professor necessita utilizar metodologias
diferenciadas para que eles construam seu
conhecimento. É possível desmistificar a matemática
enquanto uma ciência complexa e abstrata,
identificando a necessidade do seu conhecimento a
partir de elementos presentes no cotidiano do
educando. A partir deste projeto, nós, acadêmicos do
curso de Licenciatura em Matemática, temos a
oportunidade de vivenciar a experiência docente e
perceber a importância do educador no processo
ensino e aprendizagem.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal Catarinense Câmpus Avançado
Sombrio. Aos professores e alunos da rede municipal
de ensino.

REFERÊNCIAS

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este projeto se encontra em andamento, por este
motivo, ainda não se tem resultado pleno e efetivo. O
que se pode observar até o momento é que os alunos
apresentam interesse e comprometimento nas aulas,
participam com ênfase e fazem relações entre o que
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BRASIL, Ministério da Educação – Secretaria da
Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
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SANTA CATARINA, Secretaria do Estado de Educação
e do Desporto. Proposta Curricular de Santa
Catarina: Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio: Disciplinas Curriculares. Florianópolis:
COGEN: 1998.
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Palavras-Chave: Triângulos. Lei dos Senos. Lei dos Cossenos.

INTRODUÇÃO

Figura 1 – Foto exploração da maquete.

Este trabalho é resultado da aplicação de uma
microaula planejada para a disciplina de Estágio
Supervisionado III, do curso de Licenciatura em
Matemática do IFC-Câmpus Avançado Sombrio, que
objetivou proporcionar, aos acadêmicos do curso a
identificação um triângulo quaisquer e a aplicação da
lei dos senos e a lei dos cossenos na resolução de
problemas envolvendo a medida de lados e ângulos em
um triângulo.

METODOLOGIA
Para a apresentação da microaula, inicialmente se
realizou uma pesquisa relacionada aos conceitos da lei
dos senos e dos cossenos. Finalizado esta etapa e ao
pensar nos procedimentos metodológicos para
abordagem em sala de aula, foi planejada a construção
de uma maquete como recurso para a abordagem do
tema. A maquete construída, semelhante a uma
cidade, mas com terrenos divididos em forma triangular
de maneira que possibilitasse a visualização dos
terrenos desenhados de acordo com escala. Cada
terreno apresentava dados referentes à medida de
seus lados e/ou ângulos identificados com o nome dos
acadêmicos matriculados na disciplina de Estágio
Supervisionado III de forma que cada um deveria
realizar os cálculos referentes ao seu lote triangular.

Figura 2 – Exploração da maquete.

Figura 3 – Comparando os resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado da apresentação da microaula foi
excelente, pois envolveu a participação de todos os
alunos no processo de cálculo, comparação entre
medidas, verificação de vizinhança dos terrenos entre
outros aspectos.

CONCLUSÃO
Após a finalização da apresentação da microaula, com
os acadêmicos participantes, observou-se o interesse
na exploração da maquete, identificação dos vizinhos.
Essa atividade apresentou uma interação muito
intensa, pois todos participaram e se empenharam na
realização da atividade. Esta oficina representou um
importante momento para a discussão da importância
da inserção de metodologias alternativas no ensino da
matemática em sala de aula.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal Catarinense-Campus Avançado de
Sombrio e Curso de Licenciatura em Matemática pela
oportunidade de criar esta atividade.

1057

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

1

2

CLUBE DA MATEMÁTICA
Lucas Spillere Barchinski1; Vanessa da Silva Pires2

Instituto Federal Catarinense/Campus Avançado Sombrio/lucas@ifc-sombrio.edu.br
Instituto Federal Catarinense/Campus Avançado Sombrio/ vanessa_silva_sc@hotmail.com

Palavras-Chave: Matemática. OBMEP. Conhecimento.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho vamos apresentar os resultados obtidos
durante a realização do projeto de extensão “Clube da
Matemática”. Este foi desenvolvido durante o decorrer
do ano de 2013, nas dependências do Instituto Federal
Catarinense – Câmpus Sombrio, com o propósito de
atender ao interesse de um grupo de alunos do ensino
médio, que desejava se aprofundar um pouco mais nos
conhecimentos matemáticos. Para isso, durante a
aplicação do projeto, foram trabalhados softwares
matemáticos de geometria dinâmica, de plotagem
gráfica, vídeos disponibilizados na rede que abordam
os conteúdos estudados, resolução das questões dos
vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e questões da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

METODOLOGIA
O projeto foi estruturado em encontros mensais, onde
um grupo de quatro alunos se reunia com a bolsista do
projeto, aos sábados, no período da manhã,
possibilitando discussões matemáticas científicas entre
estudantes e professores que atuam neste instituto.
Nestes encontros foram desenvolvidos estudos de
conceitos matemáticos não abordados no ensino
médio, resolução de questões de vestibulares e do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e
principalmente, o desenvolvimento dos materiais
disponibilizados no site da OBMEP, pois este oferece
grande
exercício
mental,
possibilitando
o
desenvolvimento do raciocínio lógico. Durante os
estudos, os alunos tiveram a oportunidade de
compartilhar e debater sobre diversos conteúdos
matemáticos que não se tem acesso durante o
processo escolar. De acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), o ensino da Matemática
no ensino médio deve, entre outras finalidades,
desenvolver a capacidade do raciocínio e resolução de
problemas para desenvolver a compreensão dos
conceitos matemáticos, bem como expressar-se de
maneira oral, escrita e gráfica.

compreensão até o formalismo matemático. Durante
este processo surgem várias dificuldades, que são
contornadas
com
analogias
e
metodologias
diferenciadas.
Assim,
percebemos
que
o
desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático
sempre pode ser aprimorado, porém exige tempo e
dedicação do aluno.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal Catarinense – Câmpus Avançado
Sombrio, pela disponibilidade do espaço concebido e
fornecimento de todo material necessário e aos alunos
que participaram de alguma maneira, pois sem estes o
projeto não teria se realizado.

REFERÊNCIAS
PARÂMETROS Curriculares Nacionais: matemática /
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/
SEF,1998. 146 p.
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS
ESCOLAS PÚBLICAS. Página eletrônica. Disponível
em <www.obmep.org.br> Acesso em: 08 de julho de
2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a execução do “Clube da Matemática”
percebemos uma evolução significativa no pensamento
lógico-matemático dos alunos. Notamos que existe
uma dificuldade de expressão no papel. Na grande
maioria dos casos, eles fazem uma interpretação
correta das atividades, conseguem se expressar
corretamente na linguagem oral, entretanto no
momento em que são solicitados a escrever o
pensamento, demostram uma grande dificuldade.

CONCLUSÃO
Concluímos que dentro da Matemática existem vários
processos para a construção do conhecimento, desde
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Palavras-Chave: Pirâmide.Material manipulativo.Metodologia de ensino

INTRODUÇÃO

Figura 2 – Realização da oficina pirâmide.

Este trabalho apresenta um resumo sobre a atividade
da oficina realizada na disciplina de Estágio
Supervisionado em Matemática III. Essa oficina foi
desenvolvida objetivando a utilização de propostas
metodológicas alternativas para o ensino da
matemática no ensino médio. O tema abordado nesta
foi o estudo das pirâmides e seus elementos. A
pirâmide é um solido geométrico, cuja base é um
polígono e cuja as faces laterais são triângulos que
possuem um vértice comum. A altura da pirâmide é um
segmento perpendicular à base que passa pelo vértice.

METODOLOGIA
Para a aplicação desta oficina inicialmente realizou-se
um estudo sobre a pirâmide e seus elementos como
volume, superfícies, arestas, apótema e altura.
Finalizado esta parte referente ao estudo do tema,
decidiu-se pela utilização de materiais manipulativos na
apresentação da oficina. Para tanto foi construído uma
pirâmide em 3D que permitiu que os participantes da
oficina, entrassem na pirâmide, visualizassem e
calculassem todos os elementos da mesma e
elaborando e discutindo as suas fórmulas de dentro da
própria pirâmide. A oficina foi realizada na 7ª fase de
Licenciatura em
Matemática Instituto Federal
Catarinense- câmpus Avançado Sombrio SC

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A oficina realizada com a construção da pirâmide
propiciou aos acadêmicos da disciplina de estágio III
discutir na prática os elementos constituintes de uma
pirâmide. A Pirâmide construída foi de base quadrada
sendo possível visualizar seus elementos e realizar as
medidas para conferir com os resultados encontrados
em seus cálculos, sempre discutindo que de acordo
com a precisão da medida há diferença nos resultados.
Nesta oficina houve grande interação em cada etapa
de desenvolvimento da mesma.

CONCLUSÃO
A realização da oficina permitiu aos participantes
realizar a construção da pirâmide 3D. Para a nossa
prática docente contribuiu no sentido de que é possível
abordar
com
conteúdos
matemáticos
com
metodologias diferenciadas que podem facilitar o
processo de aprendizagem. A elaboração a
apresentação destas oficinas se constitui num
importante momento de formação a todos os
envolvidos no processo.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal Catarinense, câmpus avançado de
Sombrio e Curso de Licenciatura em Matemática pela
oportunidade de apresentar a oficina.

REFERÊNCIAS
GIOVANI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto.
Matemática Completa. 2º ano, ensino médio. 2º ed.São Paulo: FTD, 2005.

Figura 1 – Realização da oficina pirâmide.
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Palavras-Chave: Jogos. Potenciação. Radiciação.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Este trabalho é resultado da elaboração de uma oficina
na disciplina de Estágio Supervisionado III referente a
aplicação de um jogo objetivando revisar os conceitos
de potenciação, radiciação e números fracionários
fazendo com que os alunos resolvam os mesmos de
forma lúdica e com o cálculo mental de forma
participativa. Todo conhecimento está, em todos os
níveis, ligado à ação: “Conhecer não consiste, com
efeito, em copiar o real, mas em agir sobre ele e
transformá-lo” (PIAGET, 1967/1973 a: 15). Assim
sendo, buscamos nesta oficina utilizar um jogo
matemático para que aconteça a interação “alunoobjeto-conhecimento” em sala, para que haja a
compreensão do conceito de potenciação, radiciação e
números fracionários.

A oficina realizada a partir do planejamento e
elaboração do jogo permitiu a utilização de uma
estratégia diferenciada para relembrar os conceitos de
potenciação e radiciação principalmente envolvendo
frações. O objetivo proposto foi atingido, e houve uma
intensa participação dos alunos na realização da
atividade. Finalmente a realização da oficina
proporcionou aos acadêmicos um importante momento
de reflexão sobre a necessidade que os professores
têm de utilizar novas metodologias nas aulas de
Matemática. Trabalhar os conteúdos com jogos pode
ser uma ferramenta muito importante na construção
dos conceitos matemáticos desde que devidamente
planejados.

METODOLOGIA
Para a aplicação do jogo matemático intitulado “jogo da
potenciação, radiciação e Números fracionários”,
inicialmente revisou-se de forma simples e com alguns
exemplos o conteúdo de potenciação e radiciação que
foi utilizado, após apresentou-se o jogo para a fixação
do conteúdo abordado, havendo a relação entre os
alunos e a discussão dos conteúdos matemáticos
envolvidos.

REFERÊNCIAS
Interação e Construção: O Sujeito e o Conhecimento
no Construtivismo de Piaget. Disponível em:
<cienciasecognicao.org/pdf/v12/m347195.pdf>Acessad
o em 08 de junho de 2014.
O Jogo e a Aprendizagem: Uma Relação Possível.
Disponível em:
<http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5571_3352.pd
f>. Acessado em 08 de junho de 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a aplicação do jogo foi possível identificar as
dificuldades dos alunos em operar com potências e
raízes, principalmente envolvendo frações. Constatouse que houve uma grande interação entre os alunos
(Fig. 1), no qual o grupo se ajudava uns com os outros
conforme o jogo avançava. A revisão antes de iniciar o
jogo facilitou a realização do mesmo. Também a
atividade propiciou um melhor entendimento das
operações e sua inversa.
Figura 1 – Grupo com o jogo.
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INTRODUÇÃO
A etnobotânica pode ser uma ferramenta muito
importante para o ensino de Ciências, pois além de
resgatar a cultura popular, permite a expressão do
conhecimento sobre plantas no ambiente escolar
(SILVEIRA; FARIAS, 2009; SIQUEIRA, 2011;
PEREIRA; SIQUEIRA, 2013). Para tanto, é necessário
que as aulas sejam pensadas a partir do próprio aluno
e do cotidiano, em conjunto com a interferência
metodológica do educador (SILVEIRA; FARIAS, 2009;
SIQUEIRA, 2011). Cada estudante poderá expor seus
conhecimentos, que devem ser reconhecidos e
respeitados, tendo no espaço escolar um lugar em
docentes e alunos valorizem os saberes locais
perpetuados de geração a geração. A divulgação
etnobotânica junto aos alunos é importante, pois servirá
de subsidio para o desenvolvimento de atividades no
ensino de Ciências. Objetivou-se divulgar nas escolas o
potencial etnobotânico do Parque Ecológico Municipal
de Maracajá.

METODOLOGIA
A divulgação foi realizada junto às escolas do município
onde se localiza o fragmento florestal. Foram
divulgados os dados para 120 alunos da Escola
Municipal 12 de Maio e Escola Municipal Eulalia
Oliveira de Bem. A atividade ocorreu de duas maneiras:
pela realização de uma exposição e de uma palestra
proferida à comunidade escolar, sendo que esta
exposição foi chamada de “Para quê servem as plantas
do Parque Ecológico do Maracajá?”. A exposição foi
composta por banners que apresentaram informações
das espécies, como os nomes científico e popular, as
principais características, as formas de uso e imagens
ilustrativas, por meio de uma linguagem acessível. A
palestra foi realizada uma vez em cada escola com o
auxílio de data-show. As impressões e percepções
observadas durante as atividades de divulgação foram
anotadas num diário de campo, que posteriormente
foram analisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os alunos relataram que muitas vezes haviam ido ao
parque ecológico, mas que nunca se deram conta que
aquelas árvores tinham alguma finalidade, no caso
etnobotânica. Vários alunos perguntaram se todas
aquelas espécies realmente existiam no parque,
mesmo tendo visitado o parque várias vezes, afirmando
não conhecer quase nenhuma. Isso demonstra que,
apesar de viverem no município onde o fragmento está
presente, não conhecem a sua riqueza vegetal e
importância para a conservação de espécies e daquele
tipo de ecossistema. Essa situação pode interferir em
projetos que visem à conservação e a utilização

sustentável. As plantas medicinais foram as que mais
chamaram a atenção dos alunos. Alguns relataram que
suas avós ou mães, já usaram algum tipo de planta
quando ficam doentes. Também citaram que
encontram as plantas com uso medicinal, como o
alecrim, cana-cidreiras, boldo e camomila, em seus
próprios quintais. Esse saber parece ser transmitido de
geração em geração, contribuindo para que permaneça
vivo. Além disso, foi relatado que no início do semestre
havia sido realizada nas escolas uma atividade na qual
os alunos trouxeram de casa garrafas PET, em que
foram plantadas algumas plantas medicinais. Depois
das atividades de divulgação os alunos afirmaram que
a partir de agora, quando visitarem o parque ecológico
de Maracajá (SC) irão olhar para as plantas e se
“perguntar para que será que esta planta serve?”. Foi
perceptível o papel da escola em relacionar o aluno
com meio em que vive, pois é na sala de aula, portanto,
que é realizada a abordagem de conteúdos que os
remeta a realidade vivenciada na comunidade local.
Além de gerenciar questões importantes, que podem
estar relacionados a problemas de conservação
biológica, os conhecimentos etnobotânicos podem ser
um instrumento importante para o ensino de Ciências,
por exemplo.

CONCLUSÃO
A divulgação dos resultados nas escolas propiciou aos
alunos a ter um olhar diferenciado sobre o Parque
Ecológico de Maracajá (SC), uma vez que, muitos
afirmaram desconhecer a finalidade das espécies
encontradas. Assim, as informações compartilhadas
nessa atividade evidenciaram que a escola possui um
papel central na divulgação do conhecimento
etnobotânico.

REFERÊNCIAS
PEREIRA, S.M.; SIQUEIRA, A.B. Abordagem
etnobotânica no ensino de Biologia. In: SIMPÓSIO
SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 5, 2013,
Tubarão. Anais... Tubarão, 2013.
SILVEIRA, A.P.; FARIAS, C.C. Estudo etnobotânico na
educação básica. Poiési, 2(1): 14 – 31, 2009.
SIQUEIRA, A.B. Etnobotânica no currículo de ciências
na educação de jovens e adultos. Revista Eletrônica
Do Mestrado Em Educação Ambiental, 26, 2011.
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INTRODUÇÃO
A Etnobotânica tem como objetivo a busca de
conhecimento e resgate do saber botânico tradicional,
particularmente relacionado ao uso dos recursos da
flora (GUARIM-NETO et al., 2000). Estudos
etnobotânico são de suma importância, pois contribuem
para a conservação do conhecimento local das
comunidades, assim como permite o planejamento de
medidas que visem à conservação das espécies
utilizadas (ALBUQUERQUE; ANDRADE 2002), visando
o uso sustentável desses recursos. Assim, objetivou-se
analisar o uso de plantas medicinais de forma
quantitativa numa comunidade do extremo sul
catarinense.

até oito sistemas corporais. Plectranthus barbatus
Andrews
e
Chamomilla
recutita
Rauschert
apresentaram elevado Fator de Concordância de Uso
Principal corrigido (72,2% e 54,4%, respectivamente), o
que indica maior eficácia quanto ao uso medicinal junto
à comunidade local destas plantas. Para as 18
espécies com CUPc menor que 50% o uso principal
para cinco delas está relacionado a doenças do
sistema digestório (fígado e estomago), para quatro ao
respiratório (gripe e bronquite), para outras três ao
nervoso (calmante) e duas delas estão ao geniturinário
(rins). As outras quatro espécies restantes estão
relacionadas a outras indicações (dor de dente, antiinflamatório e cicatrizante).

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

O estudo foi desenvolvido na comunidade de Morro
Agudo pertencente ao município de Araranguá (SC)
com 25 pessoas. A coleta de dados foi feita por meio
de visitas periódicas, com informantes-chave
selecionados por meio do método de bola-de-neve.
Foram utilizados os métodos de entrevista semiestruturada, turnê-guiada e listagem livre. As plantas
citadas
foram
coletadas
conforme
padrões
metodológicos
recomendados
para
estudos
etnobotânicos. Os dados analisados por meio de
abordagem quantitativa foram: fator de consenso dos
informantes (FCI), a importância relativa da espécie e
concordância de uso (ALBUQUERQUE et al. 2008)

Com a realização dessa pesquisa foi possível perceber
a importância do estudo etnobotânico na comunidade
de Morro Agudo, uma vez que a mesma reconhece o
valor das espécies vegetais utilizadas como medicinais,
no cuidado com a saúde, ou seja, tratamento de
alguma enfermidade. A adoção de medidas que
privilegiem o uso de plantas medicinais seria algo muito
importante para a comunidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram registradas 49 espécies distribuídas em 26
famílias botânicas utilizadas como plantas medicinais
pela comunidade investigada. As famílias mais
representativas foram Asteraceae (22%), Lamiaceae
(9%), Apiaceae, Rutaceae e Myrtaceae (7% cada). As
categorias
de
indicações
terapêuticas
mais
representativas foram às relacionadas a doenças do
sistema digestório (36%), seguida das doenças do
sistema respiratório (21%), nervoso (11%) e
geniturinário (8%). A categoria de doença com maior
consenso entre os informantes da comunidade foi a
“doenças do sistema respiratório” (FCI=0,76), seguida
das relacionadas ao sistema nervoso (FCI=0,73),
digestório (FCI=0,70) e outras indicações (FCI=0,60).
Achyrocline satureoides (Lam.) DC. apresentou o maior
valor de importância relativa (IR=2,00), seguida de
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze e Artemisia
absinthium L., com IR de 1,89 e 1,86, respectivamente.
Além disso, as 14 espécies que apresentaram IR>1, ou
seja, que possuem grande versatilidade quanto aos
usos medicinais, foram indicadas para o tratamento de
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Um fator fundamental nas discussões sobre gestão dos
recursos naturais é a busca por alternativas que levem
à conscientização dos indivíduos, para evitar o
desperdício e aumentar a co-responsabilização da
população com relação ao uso racional de água e
energia. No Brasil algumas políticas públicas como o
Plano Nacional de Eficiência Energética e o Plano
Nacional de Recursos Hídricos mencionam a
importância da educação ambiental no processo de
conscientização.
Neste
trabalho
avaliamos
a
experiência do projeto de extensão "educação e
sustentabilidade: uso racional de água e energia e
proteção climática" que procura levar de forma divertida
e atrativa a conscientização ambiental até as crianças
de ensino fundamental. O projeto de extensão é
vinculado à disciplina de Recursos Naturais e Energia
que é ministrada na primeira fase do curso de
Engenharia de Energia da Universidade Federal de
Santa Catarina.

Nesta experiência destacamos alguns resultados
positivos e negativos. Entre os positivos podemos
destacar: a oportunidade de aproximação entre a
universidade e a comunidade, incentivo aos
graduandos e as crianças à realização de trabalhos em
equipe, a motivação das crianças em aprenderem os
conteúdos propostos para participarem do jogo, a
realização de uma atividade escolar pelo grupo de
crianças, ou seja, um caderno com informações e
imagens sobre energia e proteção ambiental, após a
participação no jogo. Entre os aspectos negativos
podemos destacar: a sobrecarga de informações e seu
nível de aprofundamento que algumas vezes eram
inadequadas para o ensino fundamental.

MÉTODO
Esse projeto foi dividido em três etapas. Neste trabalho
vamos descrever a realização do projeto junto a um
grupo de estudantes do 5o. ano do ensino fundamental
do CAIC-Centro de Atenção Integral à Criança do
município de Araranguá. Primeiramente, o grupo de
graduandos da disciplina de Recursos Naturais e
energia discutiu a forma de apresentar o projeto de
forma lúdica para as crianças. Os graduandos optaram
pela apresentação dos conteúdos por meio de um jogo
educativo de perguntas e respostas com o uso de um
dado. O jogo foi organizado como um jogo de mesa
com casas para serem avançadas por peões. Decidiuse que o mesmo seria realizado numa sala de aula da
universidade em que as carteiras representariam as
casas a serem avançadas. As crianças seriam dividas
em duas equipes e cada uma destas seria
representada por duas que fariam o papel de porta voz
e de peão. O objetivo dos jogadores era levar os seus
peões do ponto de partida até o ponto de destino. O
peão podia jogar o dado e avançar se as respostas
estivessem corretas. O porta voz consultava a equipe e
respondia pela mesma. A segunda etapa incluiu a
preparação dos conteúdos e perguntas pelos
graduandos. Os conteúdos que antecederiam as
perguntas trataram dos seguintes temas: tipos de
energia, energias renováveis e não renováveis, uso de
energia e proteção climática, dicas para a proteção
climática e para uso racional de energia. Na terceira
etapa os graduandos realizaram o jogo com um grupo
de 16 crianças do grupo do 5º ano.

CONCLUSÃO
Conforme proposto inicialmente neste trabalho
avaliamos a experiência do projeto de extensão
"educação e sustentabilidade: uso racional de água e
energia e proteção climática" como bem sucedida, haja
vista os objetivos alcançados, ou seja, levar os
conteúdos para as crianças de forma lúdica. Entretanto,
percebemos que a quantidade e o nível de
aprofundamento dos conteúdos apresentados devem
ser readequados. Desejamos em uma próxima
oportunidade dar maior ênfase à relação entre uso de
energia, impactos e, principalmente, às formas de
proteger o meio ambiente.
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INTRODUÇÃO
Todas as atividades humanas geram resíduos e com o
latente crescimento industrial aumenta diariamente o
descarte de resíduos de todas as formas jogados na
natureza. Segundo Soares, Salgueiro e Gazineu (2007)
os resíduos são considerados perigosos quanto às
suas
propriedades
físicas,
químicas
e
infectocontagiosas. A inadequada remoção e coleta
desses resíduos, sua destinação e seu tratamento final
podem causar um grande impacto ao meio ambiente.
Sendo as oficinas mecânicas parte do contexto
econômico inserido, e a crescente concorrência entre
empresas do ramo, cresce cada vez mais a
preocupação destas empresas com a questão
ambiental, seja como objetivo o ganho de vantagem
competitiva frente aos seus concorrentes ou para o
cumprimento da legislação Ambiental. As oficinas
mecânicas de Fortaleza-CE realizam diversos tipos de
atividades relacionadas à reparação de veículos como:
troca de óleo lubrificante, troca e limpeza de peças,
retífica de motores, entre outras. Neste contexto o
cenário analisado foi de oficinas mecânicas da cidade
de Fortaleza-CE, verificando o comportamento das
empresas em relação a destinação de seus resíduos.

METODOLOGIA
A região em estudo é o município de fortaleza. Para a
dinamização da execução da proposta a mesma foi
divido em etapas. Na primeira etapa ocorreu um
levantamento bibliográfico com o objetivo de
amadurecer e aprofundar o problema de pesquisa do
tema abordado. No segundo momento do trabalho foi
elaborado questionários que foram preenchidos nas
oficinas mecânicas. Após tal processo, foi escolhida de
forma aleatória a amostra de oficinas participantes da
coleta de dados. A partir de então foi feito um
agrupamento e tabulação dos dados permitindo sua
análise de forma sucinta.

maioria são vendidos para empresas que os reutilizam
como matéria prima na produção de asfalto. Fato
curioso é que a Av. Beira Mar ponto turístico da capital
Cearense em seu processo de reasfalto anual utilizou
essa asfalto produzido de tal matéria prima.

CONCLUSÃO
O presente estudo possibilitou a análise e
problematização dos resíduos gerados em oficinas na
cidade de Fortaleza-CE. Pode-se perceber que parte
significativa da categoria vem se preocupando com a
problemática ambiental relacionada com a destinação
de resíduos. Essa preocupação é notória em empresas
de maior porte, devido a cobrança, tanto da população,
quanto da legislação pertinente, ser mais intensa do
que as oficinas de menor porte.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As oficinas mecânicas de fortaleza realizam diversos
tipos de atividades relacionadas à reparação de
veículos como: troca de óleo lubrificante, troca e
limpeza de peças, retífica de motores, entre outras
atividades. Paulino (2009) afirma que diversos tipos de
resíduos sólidos estão associados a essas atividades,
entre os principais encontram-se pneus, latarias, óleos
lubrificantes, graxas, resíduos sólidos contaminados
com esses materiais, como os panos e estopas sujos,
tintas, solventes, embalagens de peças. Durante o
preenchimento de questionários pode-se perceber que
63% das oficinas mecânicas de Fortaleza-CE vendem
o refugo de seus óleos lubrificantes para empresas que
reutilizam esse material no processo produtivo. Outro
dado relevante é a respeito dos pneus que em sua
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Palavras-Chave: Energia renovável. Questionários. Palestras.

INTRODUÇÃO
Em 2010, com a implantação do curso de Engenharia
de Energia na UFSC, buscou-se desenvolver projetos
de pesquisa na área de energia para melhor atender o
curso e a comunidade em geral. O atual projeto
propicia a inserção da comunidade de Balneário Arroio
do Silva no contexto mundial da discussão energética e
sustentável. Este tem como intenção principal levantar
o grau de conhecimento da comunidade de Balneário
Arroio do Silva acerca das energias renováveis e sua
importância, da geração de energia elétrica por das
ondas do mar e questionar sobre o conceito de
eficiência energética, através da aplicação de
questionários. De posse dessas informações, serão
realizadas palestras, com a intenção de sensibilizar e
completar saberes, tornando a comunidade parceira e
integrada ao tema e ao projeto em geral.

METODOLOGIA
O projeto consistiu, inicialmente, em uma pesquisa
exploratória, que, conforme Gil (2002, p. 41) tem o
objetivo de proporcionar uma visão geral acerca de um
determinado fato ou assunto. O caráter exploratório se
foca na falta de conhecimento sistematizado sobre o
assunto, tornando-se um instrumento útil para o
levantamento de informações com a finalidade aplicada
de encaminhamento às ações práticas. Através de uma
abordagem direta e anônima, foi possível captar o grau
de conhecimento da comunidade a respeito das
energias renováveis, energia das ondas e eficiência
energética. O público alvo deste projeto abrange os
sócios da plataforma de pesca Entremares e uma
amostra da população de Balneário Arroio do Silva,
num total de 116 pessoas. Os questionários foram
aplicados extensivamente na plataforma, praças e
mercados da cidade. Após os resultados, serão
definidos os temas a serem abordados nas palestras,
de acordo com cada público alvo. Pretende-se levar as
palestras
às
escolas,
centros
comunitários,
associações de moradores e aos usuários da
plataforma de pesca.

desligar luzes de cômodos vazios, acumular roupas
para utilizar a máquina de lavar o menos possível e
retirar os eletrodomésticos da tomada, quando não
estão sendo utilizados. A maioria (90%) afirmou que a
grande parte da energia elétrica gerada no país provém
de hidrelétricas, porém, ficaram em dúvida se as
termelétricas também são responsáveis por grande
parte da energia gerada. Os entrevistados sabiam que
gerar energia traz impactos ao meio ambiente, mas se
mostraram confusos quando perguntados sobre quais
impactos as hidrelétricas e termelétricas causam.
Contudo, quando falado sobre a pesca e produção de
peixes, os pescadores da região têm consciência de
que a atividade carbonífera polui os rios, sendo
responsável por altas taxas de mortalidade dos
organismos aquáticos. Também, quando perguntados
acerca da opinião de produzir energia elétrica a partir
das ondas do mar na cidade, todos apoiaram a ideia e
ressaltaram que é necessário investir em fontes
renováveis, associando esta ideia a uma energia de
boa qualidade.

CONCLUSÃO
Através dos resultados preliminares, acredita-se que
independente da escolaridade e idade dos
entrevistados, há poucas pessoas que tenham
conhecimentos quanto às energias renováveis,
eficiência energética, produção de energia elétrica por
meio das ondas do mar e impactos ambientais
causados pela produção de energia. A maioria das
pessoas demostrou interesse em conhecer mais sobre
os temas, principalmente aquele referente ao uso do
mar para gerar energia elétrica. Assim, confirma-se que
o objetivo inicial foi alcançado, atingindo a curiosidade
e o interesse das pessoas, verificando que seria de
extrema importância os ciclos de palestras para
informar e conscientizar a população.

REFERÊNCIAS
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de
pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 175 p.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A faixa etária do público entrevistado foi de quinze anos
até acima dos cinquenta e quatro, com ênfase para o
público com idade acima de 54 anos. O grau de
escolaridade também foi bem distribuído, desde o
ensino fundamental incompleto até o superior
completo. Quando perguntados sobre a importância de
economizar energia elétrica e de que forma fazem isso,
a grande maioria concordou que é importante e que o
fazem para reduzir o preço pago pelo consumo de
energia. As práticas comuns adotadas para a economia
de energia são a utilização de lâmpadas fluorescentes,
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Palavras-Chave: Reciclagem. Óleo. Sabão.

INTRODUÇÃO
A preocupação com a preservação do meio ambiente
entre servidores e alunos do Instituto Federal
Catarinense - Câmpus Santa Rosa do Sul, desde 2009,
mobiliza a comunidade por meio de ações
provocadoras de mudanças na relação homemnatureza. O desencadear destas mudanças, motivação
do Projeto Gota, se dá com o reconhecimento, em
primeiro lugar, da existência de uma situaçãoproblema, ou seja, o uso de óleos e gorduras para o
preparo de refeições e os resíduos gerados por esta
atividade. Se não cuidarmos da destinação correta, da
armazenagem adequada e se não fizermos o
reaproveitamento desses resíduos, os mesmos
acabarão por danificar ao meio ambiente. Apontar
soluções e propor dinâmicas para minimizar os danos
passa pela criação de um ambiente favorável, que faça
com que a comunidade atente para o problema e
assuma outras posturas. A divulgação de práticas
ambientalmente corretas faz com que o projeto de
extensão “Projeto Gota” desenvolva suas atividades,
em primeiro lugar, cuidando da sua própria casa, o
Câmpus para, a seguir, interagir e comunicar ao
público externo seus objetivos. Na forma de oficinas e
palestras, se faz a divulgação da ideia de não descartar
os resíduos de óleos e gorduras, de maneira
inadequada; incentiva-se a criação de postos de coleta
na região e divulgam-se os locais; faz-se o
recolhimento do óleo e, finalmente, produzem-se
sabões nas oficinas ministradas por alunos e
servidores do Campus. O Projeto Gota dissemina
resultados de suas ações participando de eventos
regionais incentivando a separação do material, o
acondicionamento e o encaminhamento a um posto de
coleta. Neste sentido, também cumpre seu papel de
protetor do meio ambiente ao ensinar os processos de
produção de sabões ministrando as oficinas e ainda
indicando possibilidades de geração de renda.

METODOLOGIA
O “Projeto Gota” faz o recolhimento dos óleos e
gorduras nos Postos de Coleta que são
disponibilizados no Câmpus e nos municípios da
região. Por meio de empresa parceira, obtém-se o
recipiente onde é depositado o material. A mobilização
da população se dá com a realização de campanhas
educativas e incentivadoras, com palestras e
participação em eventos institucionais e outros
informais. A campanha conta com um marketing em
torno do projeto e do Kit-Gota, fazendo que o sabão
produzido nas oficinas tenha um diferencial. Além de
ser um produto reciclado, o sabão recebe uma marca
d’água personalizada e sua embalagem é feita com
materiais também reciclados. A logomarca “Projeto
Gota” está presente nos adesivos, folhetos e cartazes
de divulgação e nos locais de coleta. As oficinas de
produção de sabões são agendadas previamente com
grupos externos e também com membros do Câmpus.

Geralmente são ministradas na agroindústria escolar,
onde também os servidores do setor colaboram com
projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As oficinas tem atingido um público cada vez maior
indicado pela demanda de grupos escolares e
sociedade organizada em conhecer o projeto e, o
projeto em geral, mostra sua evolução com o
incremento de ações e conhecimentos via a
interdisciplinaridade. Conhecimentos oriundos das
áreas da química, gestão, biologia e educação
patrimonial, entre outros, enriquecem o projeto e
expressam a importância em se entender os processos
da reciclagem e da preservação ambiental num
contexto mais amplo quando se trata de promover
mudanças comportamentais e adoção de boas práticas
ambientais.
Figura 32 – Posto de coleta, palestra, oficina e sabões.

CONCLUSÃO
A evolução e multiplicidade de ações bem como o
diferencial dos produtos elaborados, são percebidas
pelo
aumento
da
demanda
pelas
oficinas,
aprimoramento das formulações e elaboração de
designer para produtos e processos. Os sabões, além
de possuírem um custo mais baixo, são embalados
com palha atraindo um público diferenciado e dando
um diferencial ao produto.
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PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO DE COZINHA USADO
Gustavo da Silveira¹; Lucas Ecco¹; Carmine Inês Acker1; Reginaldo Geremias1
¹Universidade Federal de Santa Catarina/Curso de Engenharia de Energia/udik2@hotmai.com

Palavras-Chave: Biodiesel. Óleo de cozinha. Rendimento.

INTRODUÇÃO
O Biodiesel é uma fonte renovável de energia, o qual
se constitui em uma mistura de alquilésteres de cadeia
linear, obtida da transesterificação dos triglicerídeos de
óleos e gorduras com álcoois de cadeia curta, sendo
que o óleo de cozinha é uma de suas matérias-primas
(LÔBO, FERREIRA, 2009). A utilização deste
biocombustível diminuiu a dependência do uso de
combustíveis fósseis, além de gerar um ciclo fechado
de carbono, pois as plantas que produzem o óleo
absorvem o CO2 produzido na combustão em motores.
O presente trabalho teve como objetivo geral produzir
biodiesel a partir de óleo de cozinha usado por
processo de transesterificação sob catálise alcalina.

METODOLOGIA
Amostra de óleo de cozinha (100 mL), previamente
filtrado e aquecido (55°C), foi misturado em solução de
NaOH e metanol (0,58g/20mL) para promover a reação
de transesterificação, sendo essa solução mantida em
repouso por 24h para a separação do biodiesel e
glicerol. Após a separação, o biodiesel foi submetido a
lavagens com água destilada para a correção do pH
até valores próximos a neutralidade e sulfato de sódio
foi adicionado para a retirada da água remanescente.
O biodiesel foi filtrado para a retirada do sulfato de
sódio e, posteriormente, foi determinado seu volume
para efetuar os cálculos de rendimento.

permite a produção de um combustível com baixos
impactos ambientais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos permitem demonstrar que houve
a obtenção de um volume final de 79 mL de biodiesel, o
que corresponde a um rendimento de 79%. Este
rendimento pode ser considerado bastante expressivo,
muito embora a literatura tem descrito rendimento de
até 92% (DIB, 2010). Este perfil poderia estar
associado a diferentes fatores, tais como composição
do óleo usado, razão molar de álcool e óleo,
catalisadores, temperatura e tempo da reação.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, se pode concluir que
houve um rendimento significativo de obtenção do
biodiesel pelo processo de transesterificação. Esses
resultados são importantes, uma vez que o óleo de
cozinha é um rejeito com alta capacidade de poluir o
meio ambiente e o processo empregado neste trabalho
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Palavras-Chave: DNA. Percolado. Areia de fundição.

INTRODUÇÃO
A fundição consiste em um processo de fabricação
onde um metal ou liga metálica, no estado liquido, é
vazado em um molde que contém uma cavidade com
formato e as medidas correspondentes aos da peça a
ser produzida. O método de modelagem em areia é o
mais utilizado em todo o mundo para a produção de
peças fundidas. (ABIFA, 2008). De acordo com
McIntyre et al. (1992), a produção de uma tonelada de
metal fundido gera, aproximadamente, uma tonelada
de resíduo. Dados da Associação Brasileira de
Fundição – ABIFA (2012) indicam que a produção de
fundidos no Brasil chegou a 3,3 milhões de toneladas
em 2011, ou seja, só neste ano a indústria de fundição
no Brasil gerou três milhões de toneladas de resíduos.
O destino correto para este resíduo seria aterros
industriais ou incineração, o que gera um grande
problema, pois além de alto volume de resíduo, a
incineração acarreta em problemas ambientais, pois
em sua composição o resíduo de areia de fundição
possui várias substâncias tóxicas, como: arsênio,
cádmio, chumbo, fenóis, mercúrio, sódio, entre outros.
O objetivo desde trabalho é caracterizar o percolado do
resíduo da areia de fundição e analisar seu potencial
genotoxicológico.

fundição tem efeito significativo sobre o DNA
plasmidial, mas não tem nenhum efeito sobre a célula
em si, sendo assim, podemos dizer que a célula viva
pode inibir alguns componentes tóxicos. Pode ser
concluído que o melhor reaproveitamento seria na
fabricação de artefatos de cimento, já que a areia
possui em sua composição cerca de 75% dos
agregados do cimento e espera-se que o concreto
consiga imobilizar os tóxicos.
Gráfico 1 – Análise de interação com DNA plasmidial.

Gráfico 2 – Análise de interação com célula.

METODOLOGIA
As analises foram realizadas com resíduo de areia de
fundição fornecida por uma empresa do Sul
Catarinense, e o percolado foi obtido incubando-se por
sete dias 250g de areia para 1L de água destilada,
após os sete dias foi-se filtrado e utilizado somente o
percolado, nas concentrações de: (25,0; 50,0; 75,0 e
100%), com água mineral como controle negativo para
a realização dos ensaios. Foram realizados os
seguintes ensaios: 1)Teste de clivagem de DNA
plasmidial; 2)Teste de cometa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após realização dos ensaios, observou-se que a
composição do resíduo é basicamente silício (96%) na
forma de quartzo (SiO2). No teste de clivagem de DNA
plamisdial em baixas concentrações já é possível
perceber o efeito da areia de fundição, na concentração
de 6,25% pode-se perceber a presença de DNA forma
III e na concentração de 25,0% só estão presentes
DNA da forma II e III. No teste de cometa, não foi
detectado nenhuma interação significativa.

CONCLUSÃO
Com os ensaios realizados e como dito já
anteriormente, o percolado do resíduo de areia de
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Palavras-Chave: Algas verdes. Óleo. Transesterificação.

INTRODUÇÃO
Algas do gênero Scenedesmus são consideradas as
mais comuns e cosmopolitas das algas verdes,
podendo ser utilizadas como fonte de biomassa para a
produção de biocombustíveis. Neste contexto, o
presente trabalho teve como objetivo geral efetuar
estudos iniciais de produção de biodiesel a partir de
microalgas da espécie Scenedesmus subspicatus.

METODOLOGIA
Microalgas foram cultivadas em aquários contendo
meio de cultivo (30 L, em triplicata), em sistema
semiaberto, à temperatura ambiente, pH ajustado em
7,1, aeração e iluminação artificial constantes, por um
período de 21 dias. A concentração de algas e a
biomassa seca foram monitoradas a cada 48 horas por
espectrometria, utilizando curva padrão. Ao final do
cultivo, foi obtida a massa seca total, extraído o óleo da
mesma e, posteriormente, convertida em biodiesel pelo
processo de transesterificação, sendo também
efetuados cálculos de rendimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos permitem observar crescimento
logarítmico na concentração algal até o 4º dia (Fig. 1) e
linear da massa seca (Fig. 2), demonstrando correlação
entre os parâmetros, conforme também observado na
literatura (ALMEIDA, 2012). Constatou-se valores não
expressivos de rendimento de massa seca total, óleo e
biodiesel (Tabela 1), semelhante aos obtidos por
Cardoso e colaboradores (2014). Estes resultados
sugere a necessidade de alterações na metodologia,
podendo-se propor cultivo em diferentes condições de
pHs, temperatura e luminosidade, além de processos
mais eficientes na extração e conversão do óleo em
biodiesel.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que é
possível a produção de biodiesel a partir de microalgas
Scenedesmus subspicatus, mas há necessidade de
adaptações nas metodologias para que se obtenha um
melhor rendimento na produção de massa seca, óleo e
biodiesel.
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Palavras-Chave: Septoria glycines. Soja. Escala diagramática.
.

INTRODUÇÃO
Uma doença fúngica que assola as lavouras de soja do
Brasil e que apresenta maior incidência no inicio de
formação das vagens é a mancha parda ou
septoriose (Septoria glycines Hemmi). Pode gerar uma
redução de na produtividade demais de 20 %
(EMBRAPA, 2000). Os Primeiros sintomas são lesões
pequenas de cor parda, podendo aparecer aos 15 dias
após surgimento das folhas unifolioladas derivada da
infecção nas sementes, com temperatura ótima para
desenvolvimento em 25° C e alta umidade (SARAN,
2013). Para quantificação de severidade tem-se feito
uso de escalas diagramáticas, sendo esta uma
ferramenta para o manejo integrado de doenças. O
objetivo do estudo foi avaliar a incidência de mancha
parda, bem como determinar a severidade desta
doença em lavouras de soja.

predominância de 2,4 % com algumas amostras
demonstrando até 6,6 % de severidade da doença no
folíolo.
Figura 2 – Escala diagramática com amostras de
folíolos ilustrando incidência da doença no terço
superior e inferior da planta

Figura 3 – Comparação de incidência entre terço
superior e inferior da planta.

O presente estudo foi conduzido na Fazenda Ipê do
grupo INSOLO, localizada no Município de Baixa
Grande do Ribeiro (PI) (07º51'S; 45º12'O). Para os
dados de incidência de mancha parda em soja (cultivar
Monsoy 9144 RR) foram amostrados 30 pontos
previamente aleatorizados em uma área de 400
hectares. Para registro da taxa de incidência da doença
foram coletados 3 folíolos do terço inferior e 3 folíolos
do terço superior por ponto amostral, utilizados para
análise do índice de incidência da doença no terço
superior e inferior da planta. Para cada folíolo foi feito
a estimativa comparando o mesmo com a escala
diagramática para identificar o grau de incidência. Após
fazia-se média por ponto, sendo as mesmas
comparadas por meio de teste t com o programa
BioEstat 5.0 ®.
Figura 1 – Escala diagramática das doenças de final
de ciclo da soja (Glycine max) causadas por Septoria
glycines e Cercospora kikuchii. Painel superior:
Sintomas agregados. Painel inferior: Sintomas
aleatoriamente distribuídos (MARTINS, et. al. 2004).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi observada a incidência de mancha parda em
grande parte das folhas amostradas. A severidade
média variou entre 2,4% a 35,6% no terço inferior da
planta, sendo que, no terço superior houve

Severidade (%)

METODOLOGIA

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos e nas condições
que o estudo foi realizado conclui-se que a maior
severidade de Mancha parda se deu no terço inferior
da planta devido as melhores condições para o
desenvolvimento da doença nesta parte da planta.

REFERÊNCIAS
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Palavras-Chave: Agrotóxicos. EPI. Tomate.

INTRODUÇÃO
No Brasil o tomate constitui uma dos frutos mais
importantes comercialmente, sendo o estado de Santa
Catarina um dos seis principais produtores do país
(MUELLER et al., 2008). Segundo Aragão (2002)
muitos trabalhadores rurais não estão capacitados para
interpretar rótulos das embalagens de produtos
químicos e manuseá-los, o que resulta na degradação
do meio ambiente e em possíveis intoxicações a
agricultores/aplicadores (GONÇALVES, 2001). O real
conhecimento da utilização dos equipamentos de
proteção, bem como a quantidade de agrotóxicos que
vem sendo utilizados nos cultivos, especialmente de
tomate, torna-se importante por gerar subsídios para o
desenvolvimento de ações informativas e de divulgação
de técnicas de manejo menos agressivas a saúde
humana e ambiental. Objetivou-se realizar um
panorama dos procedimentos fitossanitários e de
segurança do trabalho adotado pelos produtores de
tomate.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido no município de Braço do Norte
(28º14’26.56”S; 49º03’30.49”) no período de janeiro de
2014. Foram realizadas visitas aos principais
produtores de tomate para aplicação do questionário
sobre os procedimentos fitossanitários e segurança de
trabalho adotado no cultivo. Foram realizadas as 8
entrevistas por meio de questionário com questões (n =
20) distribuídas em quatro secções. As perguntas
foram caracterizadas pela importância da segurança de
trabalho, dificuldades encontradas no cultivo,
importância de assistência técnica e técnicas de
manejo utilizadas. Após foi realizada uma pesquisa no
sistema AGROFIT sobre os agrotóxicos recomendados
para a cultura e comparados com as informações
obtidos nos questionários. Os dados coletados foram
submetidos à análise de distribuição e frequência de
uso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação ao tempo de produção identificaram-se
produtores com três anos de produção até trinta anos
na atividade agrícola. O tamanho das lavouras variou
entre um a dois hectares, sendo o sistema de cultivo
adotado por todos os produtores entrevistados o
convencional. Registrou-se que 62% dos produtores
não possuíam informação suficiente sobre a utilização
dos equipamentos de proteção individual (EPI),
entretanto apenas 12% relataram já ter se intoxicado
pela utilização inadequada de agrotóxicos. Foi
observado
que
os
produtores
entrevistados
apresentaram baixo grau de conhecimento em relação
à importância do Equipamento de Proteção Individual
(EPI), a grande maioria deles não utilizava os

equipamentos por completo, conforme as exigências da
NR 31, normativa que regulamenta a obrigação do uso
dos equipamentos de proteção individual durante a
aplicação dos agrotóxicos. Os principais problemas
fitossanitários relatados pelos produtores foram com a
ocorrência e os danos ocasionados pela da mosca
branca (Bemisia tabaci Hemp. Aleyrodidae) e a mancha
bacteriana, cujo agente causal pertence ao gênero
Xanthomonas. No que diz respeito à tecnologia de
aplicação utilizada pelos produtores de tomate foi
registrado que todos utilizam a aplicação com
pulverizador costal. Os agrotóxicos utilizados
inseticidas (31 %) e herbicidas (31 %), seguidos dos
fungicidas 30%. Os demais se referem a acaricidas e
nematicidas que correspondem juntos a 6 %. Foram
identificados seis princípios ativos (Cymoxamil,
mancozeb, Deltametrina, Oxicloreto de Cobre,
Difenoconazol e Macozeb). Destes, apenas um
apresentou grau de classificação toxicológica baixo, o
qual pertence ao grupo dos cúpricos que indica
classificação toxicológica IV e periculosidade ambiental
classe III. A cultura do tomateiro é uma cultura sensível
ao ataque de pragas e doenças, sendo necessária a
utilização de agrotóxicos.

CONCLUSÃO
Conclui-se que 62 % dos produtores rurais de tomate
do município de Braço do Norte não possuíam
conhecimento suficiente sobre EPI e sobre o grau de
periculosidade que os agrotóxicos apresentam. Os
agrotóxicos utilizados são registrados para a cultura,
entretanto com classificações elevadas tanto quanto ao
grau de toxicologia quanto a periculosidade ambiental.
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Palavras-Chave: Compostagem. Reciclagem. Resíduos.

INTRODUÇÃO
Este projeto de extensão teve como objetivo fomentar a
prática da reciclagem de resíduos orgânicos por meio
da compostagem na comunidade interna e externa do
IFSC, câmpus Xanxerê. A produção de adubo a partir
de resíduos orgânicos foi desenvolvida por meio da
compostagem, que se trata de um “processo de
decomposição
biológica
da
fração
orgânica
biodegradável dos resíduos, efetuado por uma
população diversificada de organismos, em condições
controladas de aerobiose e demais parâmetros,
desenvolvido em duas etapas distintas: uma de
degradação ativa e outra de maturação” (ABNT, 1996).
A degradação ativa dos resíduos orgânicos é um
processo fermentativo, provocado pela ação de microorganismos, e pode ser acelerada através de
inoculantes (produtos que contêm micro-organismos de
diversas espécies) (MEIRELES, 2006). Conforme
Santos (2011) a compostagem passa por três fases
distintas. Na primeira, a temperatura se eleva à 60ºC
nas primeiras 24 horas. Na segunda, onde a
temperatura se estabiliza nesta faixa por até 80 dias e
na terceira, a temperatura diminui gradualmente por
mais 30 a 60 dias até atingir a maturação do composto
em temperatura ambiente, onde resultará no adubo
orgânico.

METODOLOGIA
O projeto teve início pela escolha do formato da
composteira, sendo optado por uma cilíndrica de
3
pequeno porte, com capacidade média de 0,3 m . A
seguir foi o preparado o inoculante para acelerar o
processo de compostagem, onde foram escolhidas
quatro morfotipos de colônias de bactérias lácticas,
isoladas a partir de salame, propagadas no leite em
condições de microaerofilia e incubadas a 37ºC por 72
horas, resultando em 4 litros de inoculante. Após se
montou a pilha de composto, revirando e umidificando
a terra onde a composteira foi instalada para facilitar a
passagem da fauna do solo para a pilha de composto e
montando a pilha em camadas alternadas de 20cm de
resíduos rico em carbono (folhas secas) e 10cm de
resíduos ricos em nitrogênio (resto de frutas, verduras,
legumes e estercos). Na primeira camada foram
adicionados 20cm de folhas secas, por ser menos
denso, a fim de evitar compactação e perda de
nutrientes para o solo. Na segunda foram adicionados
10cm com restos de vegetais, legumes, esterco bovino
e adicionado água. Na terceira foram adicionados 20cm
de folhas secas, 1kg de calcário, ½kg de carvão moído
e adicionado água. Na quarta foram adicionados 10cm
com restos de vegetais, legumes, esterco bovino e
adicionado metade do inoculante. Na quinta foram
adicionados 20cm de folhas secas e água. Na sexta
foram adicionados 10cm com restos de vegetais,
legumes, esterco bovino e adicionado o restante do

inoculante. Na sétima e última camada foram
adicionados 20cm de folhas secas. Nos primeiros 90
dias houve monitoramento semanal da umidade e
temperatura, visando manter a temperatura entre 45ºC
a 60ºC. Após isto, o composto permaneceu por mais 30
dias em maturação, totalizando 120 dias de
compostagem (Fig. 1).
Figura 1 – Fases da compostagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção de adubo a partir de resíduos orgânicos
resultou em um composto de cor avermelhado escuro,
com textura de baixa granulometria, aparentando uma
terra fofa, sem odores. Percebeu-se inclusive a fauna
do solo presente (minhocas), o que indica o
melhoramento da qualidade do adubo pela
vermicompostagem.

CONCLUSÃO
Este projeto foi importante tanto para a comunidade
interna do câmpus, estimulando a sustentabilidade
entre os servidores, a visualização prática do conteúdo
visto em sala pelos discente. Para a comunidade
externa, foi oportunizado o conhecimento do projeto na
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
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Palavras-Chave: Híbridos. Afilhos produtivos. Rendimento de grãos.

INTRODUÇÃO
A cultura do arroz (Oryza sativa) irrigado é uma das
culturas socioeconômicas mais importantes para os
municípios do Sul de Santa Catarina, pois utiliza áreas
de várzeas pouco produtivas para outras culturas.Os
híbridos apresentam alta produção de afilhos, o que
potencializa o aumento da produção de panículas,
principal componente do rendimento de grãos (MILLER
et al., 1991).Neste contexto, o conhecimento de quais
afilhos apresentam maior potencial produtivo pode
auxiliar nas práticas de manejo.Este trabalho teve
como objetivo avaliar o efeito da adubação nitrogenada
sobre quais afilhos que maior contribuíram para o
rendimento final de grãos na cultivar híbrida de arroz
irrigado Inov CL.

estudados (Fig.1). Dentre os afilhos produtivos,
merecem importância aqueles afilhos emitidos a partir
da primeira (A1), segunda (A2) e terceira (A3) folha do
colmo principal (CP) por contribuírem com cerca de
55% do rendimento de grãos por planta. O colmo
principal por sua vez representou de 20 – 30% do
rendimento de grãos independente das doses de
nitrogênio aplicadas. Já o afilho emitido no estádio
V8/V9, que foi emitido a partir da quarta folha (A4) do
colmo principal contribuiu com menos de 20% no
rendimento de grãos.
Figura 1 – Percentual de colmo principal (CP) e afilhos

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido na área experimental do IFC –
Câmpus Santa Rosa do Sul/SC, na safra 2013/2014
utilizando a cultivar híbrida de arroz Inov CL. O
experimento foi instalado sob o delineamento em
blocos ao acaso, com quatro repetições. Os
tratamentos constaram de doses de nitrogênio (N) (0,
-1
50, 100, 150, 200 e 300 kg ha ) aplicadas em três
estádios do ciclo de desenvolvimento da cultura (V4 –
colar formado na quarta folha do colmo principal; V9 –
colar formado na nona folha do colmo principal e início
da diferenciação dos primórdios florais; R4 – 50% das
plantas com pleno florescimento) totalizando oito
tratamentos (V4-V9-R4): 0-0-0; 300-0-0; 0-300-0; 200100-0; 200-50-50; 100-200-0; 150-100-50; 100-100100; com aplicação de N na forma de uréia. A
aplicação foi manual e realizada no momento em que
mais de 50% das plantas atingiram tais estádio
fenológicos . A semeadura foi realizada no sistema
convencional no dia 05 de novembro 2013 com
espaçamento entre linhas de 0,17 m. A densidade de
-1
semeadura foi de 45 kg ha de sementes. Por ocasião
-1
da semeadura foi aplicado 350 kg ha da fórmula NPK
05-20-20. A irrigação dos quadros foi realizada 24 dias
após a semeadura. A identificação e marcação dos
afilhos emitidos ao longo do ciclo de cultivo do arroz
foram realizadas em quatro plantas escolhidas ao
2
acaso no interior das parcelas (5,3 m ),utilizando fita e
papel especial. Foi avaliado o número e massa das
panículas das plantas coletadas de cada parcela. Em
seguida, determinou-se a umidade dos grãos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

-1

produtivos planta (A1, A2, A3 e A4).
CP – Colmo principal; A1 – Primeiro afilho; A2 – Segundo
afilho; A3 – Terceiro afilho; A4 – Quarto afilho.

CONCLUSÃO
Os afilhos emitidos precocemente na cultivar Inov CL,
são aqueles que apresentaram maiores rendimentos de
grãos por planta.
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Os afilhos produtivos por planta, na sua maioria, foram
aqueles emitidos no início do ciclo de desenvolvimento
do arroz (JESUS et.al., 2013), em todos os tratamentos
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Palavras-Chave: Embalagem de Agrotóxicos. Destinação Correta de embalagens. INPEV.
Gráfico 1 – Recebimento de embalagens pelo INPEV

INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos maiores consumidores de
agrotóxicos do mundo e, consequentemente, tem um
grande potencial de geração de resíduos de
embalagens, o que impacta diretamente a saúde
humana e o meio ambiente (Revista Radis, 2012).
Diante dessa situação, no ano de 2000 foi decretada a
Lei 9.974 atribuindo a responsabilidade de cada elo da
cadeia na reversão e correta destinação das
embalagens de agrotóxicos. Com o objetivo de atender
a nova legislação as indústrias se organizaram e
criaram o órgão a nível nacional INPEV (Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias)
que cuida unicamente da destinação adequada das
embalagens vazias de agrotóxicos. Na Fronteira Oeste
do Rio do Sul, a Central de Recebimento de
Embalagens é sediada na cidade de Alegrete, numa
parceria
da
Associação
das
Revendas
de
Agroquímicos da Fronteira Oeste (ARAFO) e o INPEV.
Considerando a complexidade e a importância do tema
que cerca toda a cadeia, o presente estudo analisou o
a logística Reversa de agrotóxicos realizado pelo
INPEV e a participação da ARAFO neste sistema.

Segundo o relatório de sustentabilidade do INPEV, em
2002 foram devolvidas 3.768 toneladas de
embalagens, já em 2013 foram 40.404 toneladas,
representando um crescimento de mais de 970%. Na
Fronteira Oeste do Rio grade do Sul a ARRAFO
recebeu no ano de 2012 um total 226.536 Kg de
embalagens e no ano 2013 esse número chegou a
279.944,7 kg de embalagens recebidas. Um número
considerado expressivo por representar 11% das
embalagens recolhidas no estado no mesmo período.

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

A presente pesquisa foi dividida em duas etapas. Na
primeira foi realizado um levantamento bibliográfico
com o objetivo de amadurecer ou aprofundar o
problema de pesquisa, por meio de livros, artigos, sites,
dissertações e revistas especializadas que tratam do
tema. Na segunda etapa foi realizada uma análise à
dados secundários junto aos registros do InpEV e uma
coleta de dados na ARAFO, sobre o volume de
embalagens recebidas na unidade.

Pode-se verificar que o INPEV vem se mostrado eficaz
na atividade que se propõe, fato que pode se
evidenciado por meio do crescente fluxo de
embalagens vazias de agrotóxicos devolvidas aos
postos e centrais de recebimento em especial na
Fronteira Oeste pela ARAFO. Por fim, destaca-se a
importância do sistema para minimização dos impactos
ambientais ocasionados pela da destinação dos
resíduos perigosos gerados nas atividades agrícolas.
Como sugestão para a continuidade dessa pesquisa
sugere-se uma análise estatística entre o volume de
embalagens devolvidas e comercializadas na região,
porém é necessário uma serie de dados mais ampla.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desde a criação do INPEV no ano de 2002, pode-se
perceber um aumento significativo no que tange a
devolução de embalagens de agrotóxicos no Brasil.
Segundo Radis (2012) essa mudança é impulsionada
pela legislação vigente que obriga o agricultor a realizar
a devolução desses componentes. Atualmente o Brasil
dá a correta destinação para 80% das embalagens dos
agrotóxicos comercializados no país, e tratando-se das
embalagens de plástico rígido (utilizada como
parâmetro para a verificação no comparativo) são
devolvidas 94% das embalagens comercializadas,
ficando a frete de países como Estados Unidos com
20%, Austrália 30%, Espanha 35%, Japão e França
50% e Canadá 73%. O crescimento no número de
embalagens recebidas no Brasil desde a criação do
INPEV pode ser evidenciado pelo gráfico 1.

Fonte: INPEV
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INTRODUÇÃO
Na natureza, as cores de muitos extratos vegetais é
resultado da variação da acidez ou alcalinidade do
meio. Os indicadores ácido-base ou indicadores de pH
são substâncias orgânicas fracamente ácidas
(indicadores
ácidos)
ou
fracamente
básicas
(indicadores básicos) que apresentam cores diferentes
para suas formas protonadas e desprotonadas, isto
significa que mudam de cor em função do pH (TERSI;
ROSSI, 2002). Este trabalho tem como objetivo avaliar
as colorações obtidas a partir de extratos de ErvaMate (Ilex paraguariensis) comercializada na cidade de
Canoinhas-SC em diferentes valores de pH.

METODOLOGIA
Foi utilizada erva-mate da marca Canoinhas cultivada,
processada e comercializada na cidade de CanoinhasSC. Para a obtenção dos extratos foram seguidos três
métodos distintos. Extrato 1: 10,000g de erva-mate
que em seguida foi transferido para um béquer no qual
foi adicionado 50 mL de uma solução ácida de etanol
(EtOH/HCl, 1%). O béquer foi aquecido em banho
Maria a 80°C por 40 min. Após deixou-se resfriar e
filtrou-se o extrato. Extrato 2: 10,000g de erva-mate, o
qual foi transferido para um béquer no qual foi
adicionado 50 mL de etanol. Extrato 3: 10,000g de
erva-mate, o qual foi transferido para um béquer no
qual foi adicionado 50 mL de água destilada. As duas
últimas amostras ficaram imersas por 48h e, após esse
tempo, filtrou-se o extrato. Em tubos de ensaios foram
colocados 2 mL de cada solução tampão e
separadamente adicionado 3 gotas dos extratos 1, 2 e
3. Os valores de pH foram de 1,02 - 2,02 - 3,02 - 4,03 5,03 - 6,02 - 7,00 - 8,03 - 9,02 - 10,01 - 11,02 – 12,02 13,00 e 14,02. O registro da coloração resultante foi
feita em até 30 segundos após a adição dos extratos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os extratos de erva-mate assumem diferentes
colorações em função do pH e estão ilustradas nas
Figuras 1 a 3. A utilização dos extratos 1 e 3 possuem
uma faixa mais estreita em que ocorre a variação da
cor em função do pH. No extrato 1 permanece incolor
em pH<10 e amarelo em pH>11. No extrato 3
permanece incolor em pH< 9, verde em pH=10 e
amarela em pH>11. Já no extrato 2 nota-se que a
variação de cor ocorre em uma faixa de pH mais ampla
quando comparados com os extratos 1 e 3. A diferença
da intensidade de cor observada entre os extratos de
erva-mate, para um mesmo valor de pH, podem ser
atribuídas pela quantidade de antocianinas presentes
nestes extratos (HOSHINO et al., 1981).

Figura 1 – Coloração do meio em pH 1 – 14 (da
esquerda pra direita) utilizando extrato de erva-mate
em solução ácida de etanol (EtOH/HCl, 1%) (extrato 1).

Figura 2 – Coloração do meio em pH 1 – 14 (da
esquerda pra direita) utilizando extrato de erva-mate
em etanol (extrato 2).

Figura 3 – Coloração do meio em pH 1 – 14 (da
esquerda pra direita) utilizando extrato de erva-mate
em água destilada (extrato 3).

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir
que os extratos de erva-mate obtidos apresentam
potencialidade de indicadores de pH (indicadores
ácido-base). A simplicidade da parte experimental não
demanda a utilização de laboratórios bem equipados.
Isto torna esta proposta viável para escolas com pouca
infraestrutura laboratorial. Este experimento aborda
conceitos de química analítica, orgânica e físicoquímica, relacionando a uma grande quantidade de
informações relevantes aos alunos de um modo
interessante, atraente e contextualizado.
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Palavras-Chave: Alimentação dos equinos. Carroceiros. Capineira.

INTRODUÇÃO
As capineiras-modelo são áreas destinadas ao plantio
de pasto para o corte, visando à alimentação animal.
Este projeto objetivou implantar o sistema de
capineiras em propriedades de carroceiros no
município de Balneário Gaivota – SC. Nestes locais foi
cultivado o capim Pennisetum purpureum (capimelefante, capim-napiê) tendo a finalidade de manter um
equídeo de 400 kg com volumoso suficiente para o
bom funcionamento do seu sistema digestivo (1% do
seu peso vivo em matéria seca). Por meio deste
sistema é possível alcançar a melhoria da qualidade de
vida, o aumento da produção dos equinos da região e a
redução nos custos com a alimentação destes animais.

METODOLOGIA
Para a implantação das capineiras-modelo foram
executadas as seguintes atividades: realização de
reuniões para esclarecer e orientar os carroceiros
quanto ao manejo, bem estar, alimentação e prevenção
de doenças nos animais causadas pela alimentação
inadequada e carente de volumosos de qualidade;
escolha do terreno; preparo do solo (fertilização com
esterco dos equinos); colheita das mudas; plantio
(setembro de 2013, com replantios); tratos culturais,
com controle de ervas daninhas com capina química.
Foram implantadas cinco capineiras nas propriedades
dos senhores João Cardoso Rodrigues (Fig. 1), João
Stuart, Lédio Spindola Martins, Ronei Coelho Ramos e
de Roni Coelho Ramos (Fig. 2).
Figura 1 – Propriedade de João Carlos Rodrigues.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os carroceiros tiveram oportunidade de conhecer
técnicas de cultivo e manejo das capineiras, além de
verificar o custo reduzido para a produção de capimelefante nos terrenos arenosos que ficam na faixa
litorânea. Alguns aspectos internalizados pelos
carroceiros merecem destaque: 1) A capineira é
permanente; 2) O seu custo é baixo ( mão de obra,
transporte das mudas , outros); 3) Há a utilização do
esterco que antes ficava acumulado próximo as
cocheiras, gerando inúmeros problemas (mau cheiro,
proliferação de moscas, ...); 4) Permite a redução no
custo da alimentação dos equinos; 5 ) Melhora a
condição física e psíquica dos animais. A melhora
física é percebida pelo bom funcionamento do sistema
digestivo, evitando cólicas e gastos com medicamentos
ou mesmo a morte dos animais. A melhora psíquica fez
com que os animais ficassem menos estressados.
Como resultado acadêmico, percebe-se que houve
uma maior integração do aluno bolsista do IFC –
Câmpus Sombrio junto à realidade socioeconômica da
comunidade.

CONCLUSÃO
A mudança de paradigmas é algo difícil de realizar,
especialmente entre a classe de carroceiros, pois eles
vêm realizando manejos não muito adequados por um
período longo. Com os resultados e com a observação
do desenvolvimento das capineiras, nos parece que
uma nova cultura está se criando. Para nos
certificarmos disso haverá um acompanhamento e
ampliação do projeto no ano de 2014. Os carroceiros
participantes do projeto se mostraram satisfeitos e
pretendem ampliar as suas capineiras. Alguns de seus
vizinhos pretendem implantar capineiras em suas
propriedades.
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Palavras-Chave: Antagônicas. Nematóides. Manejos.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Brasil, uma das maiores potências agrícolas do
mundo consome 19% dos pesticidas no mundo,
segundo documento da Associação brasileira de saúde
coletiva (2012). Dentro do grupo dos pesticidas, os
nematicidas são os mais tóxicos, pois além de afetar a
saúde do produtor, afeta o ambiente e a qualidade dos
alimentos. Os nematóides danificam as raízes,
dificultando a absorção de nutrientes e água, assim
como podem transmitir viroses; onde o problema
seagrava ainda mais. Na região existe ataque na
maioria das culturas, assim como nas áreas de
experimento da escola. Existem alternativas limpas
para o combate aos nematóides, uma delas é a
utilização de plantas antagônicas. Essas plantas
possuem substâncias alelopáticas que inibem/retardam
o desenvolvimento dos nematóides, com isso, ocorre
há fixação de nitrogênio, propiciando maior
crescimento
das
raízes
e
das
plantas,
consequentemente aumenta a quantidade de matéria
orgânica; auxiliando na melhora da estrutura do solo.
Este projeto por sua vez busca identificar, capacitar e
orientar os produtores sobre a importância do manejo
correto do solo, a rotação de culturas, a utilização de
plantas antagônicas para controle desses patógenos.
Na sequência deste artigo será apresentada a
metodologia utilizada, os resultados obtidos, uma breve
discussão das atividades realizadas e a conclusão até
o presente.

Percebeu-se uma grande incidência de nematoides na
área do Instituto, assim como na propriedade do Sr.
José Ivonei de Lara. O solo arenoso contribuiu para a
ocorrência. Com a realização deste projeto adquiriusemaiores conhecimentos em relação aos nematóides,
devido a revisão bibliográfica constante. Os métodos
de extração de nematóides foram utilizados de forma
correta com auxilio dos equipamentos adquiridos pelo
Instituto através do projeto de extensão. Uma das
atividades mais importantes realizadas foi a formulação
e distribuição durante um dia de campo sobre
horticultura de um folder explicativo, apresentando os
nematóides, os danos e as formas de controle. As
plantas antagônicas serão implantadas pelos bolsistas
nas
áreas
atacadas,
assim
como
outras
recomendações: manejo de solo, rotação de culturas,
preparo de solo e minimização no uso de herbicidas.

METODOLOGIA
O trabalho realiza-se desde 2012, parte no laboratório
de fitopatologia, parte a campo. Retiraram-se amostras
de solo da área de fruticultura do IFC –campus Santa
Rosa do Sul (nêspera e banana) implantadas no ano
anterior e em uma propriedade rural do Sr. José Ivonei
de Lara em Sombrio que continha batata- doce e feijão.
Estas amostras foram retiradas com 15 cm de solo, em
zige–zague. No laboratório, utilizou-se método de
flotação Centrífuga em solução de sacarose (Jenkis,
1964). Em seguida foi feito um laudo de quantificação
de nematóides e levado ao produtor. Recomendou-se
um melhor manejo de solo e a utilização de plantas
antagônicas, juntamente com auxílio dos bolsistas.
Figura 1 – Raízes danificadas por nematóides.

CONCLUSÃO
A região sul de Santa Catarina sofre com o ataque de
nematóides. Houve relatos pelos próprios produtores
durante a realização do dia de campo: “Alternativas de
cultivo para a Horticultura”, realizado no dia 27 de maio
de 2014 em Sombrio. Percebe-se ainda que, cada vez
mais se tornam indispensável à realização de estudos,
descobertas de novos métodos para o controle efetivo.
Pretende-se seguir com a participação em eventos e a
promoção de cursos a fim de ampliar o conhecimento e
divulgar as técnicas de controle para os produtores e
alunos.
.
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ENTOMOFAUNA ASSOCIADA A ÁREAS DE PASTAGEM DE BOVINOS NO
MUNICÍPIO DE LAURO MÜLLER (SC)
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Palavras-Chave: Biodiversidade. Diptera. Hymenoptera.

INTRODUÇÃO
O aumento na demanda de terra para fins
agropecuários, principalmente áreas de pastagem, tem
ocasionado uma perda significativa na biodiversidade
desses locais (ABOIN et al., 2003). A descrição da
comunidade biológica caracteriza-se a partir da
composição taxonômica dos organismos que a
compõem (PERONI; HERNANDEZ, 2011). Sendo
assim, a entomofauna é parte integrante deste sistema,
além disso, estes organismos podem ser utilizados
para
análise
de
qualidade
ambiental.
O
inventariamento dos grupos de insetos presentes
nestes ambientes torna-se necessário, pois possibilita
a implementação de práticas mais sustentáveis. Nosso
estudo teve por objetivo descrever e avaliar a estrutura
da comunidade de insetos presentes em áreas de
pastagem no Sul Catarinense.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido no município de Lauro Müller
(SC) (28° 21′ 26″ S; 49° 27′ 07″ O) em áreas de pastejo
de gado leiteiro com no período de dezembro/2012 a
novembro/2013, sendo duas coletas por estação. As
espécies de gramíneas utilizadas como pastagem eram
Brachiaria decumbens e Brachiaria brizantha. O
agroecossistema estudado contou com quatro réplicas
(10.000 m² (cada), com distância mínima de 1.000
metros da mata). A captura dos indivíduos foi realizada
através de armadilhas tipo pitfall com iscas para
atração (fezes humanas e carne apodrecida, 10 g para
cada isca) e proteção contra a chuva. Foram
distribuídas 10 armadilhas pareadas em cada sítio
amostral, espaçadas entre si por 20 m e 50 m de
distância entre os pontos amostrais, totalizando cinco
em cada sítio. Após 48 horas de exposição, os insetos
capturados foram retirados, transferidos para álcool (70
%) e posteriormente, em laboratório foram identificados
em nível de família. Os espécimes estão depositados
na
Coleção
Entomológica
do
Centro
de
Desenvolvimento Tecnológico Amael Beethoven Villar
Ferrin da Universidade do Sul de Santa Catarina no
câmpus Sul (Tubarão (SC). Analisou-se a abundância
relativa das ordens e famílias de insetos encontradas.
Curvas de acumulação de espécies foram construídas
para avaliar suficiência amostral e os cálculos dos
estimadores Jackknife 1 e Chao 1 (e seus intervalos de
confiança a 95%) foram realizados para estimar a
riqueza nos agroecossitemas. As análises foram feitas
utilizando EstimateS v.9.1.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram amostrados 2.051 insetos, pertencentes a sete
Ordens (Blattodea, Coleoptera, Diptera, Hemiptera,
Hymenoptera, Lepidoptera e Orthoptera), distribuídos
em 30 famílias (Figura 1). A ordem mais abundante foi

Diptera, com 1.215 indivíduos, pertencentes a nove
famílias
(Asilidae,
Calliphoridae,
Lonchaeidae,
Muscidae, Otitidae, Sciaridae, Tephritidae e Tipulidae.
Figura 1 – Frequência relativa de ordens de insetos
associados a áreas de pastagem de bovinos no
período de dezembro/2012 a novembro/2013 no
município de Lauro Müller (SC).

O número de famílias de insetos observadas nas áreas
foi semelhante ao número esperado de espécies com
base nos estimadores de riqueza, Chao 1 = 37 ± 6,65 e
Jackknife 1 = 38 ± 4,53 e indicaram eficiência na
amostragem da riqueza local. A curva de rarefação de
famílias mostrou suficiência amostral de 79% no
número de famílias de insetos capturadas nas áreas de
amostragem (Figura 2).
Figura 2 – Curva de rarefação de famílias de insetos
capturados Linhas pontilhadas indicam intervalos de
confiança de 95%.

CONCLUSÃO
Conclui-se que os ambientes pecuários estudados
apresentam 30 famílias de insetos pertencentes a sete
ordens.
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Palavras-Chave: Agricultura familiar. Associação de agricultores. Assistência técnica.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A crescente oferta de empregos nos centros das
cidades, junto a estabilidade da renda mensais e os
direitos da Consolidação das leis do Trabalho – CLT,
tem atraído os filhos dos agricultores. Nos últimos
anos, da década de 1980 e nos anos 1990 observou-se
a formação de novos fluxos migratórios, incluindo se,
nesse contexto, as migrações a curta distância e
aqueles direcionados às cidades médias (CEPA, 2003).
As mulheres jovens, atualmente, formam o principal
estrato social que empreende um êxodo rural seletivo.
No sul Santa Catarina uma das principais fontes de
renda dos agricultores familiares é a produção de fumo
que em média ocupam 16% de área de plantio e 60%
da renda familiar (OKONOSKI, 2011 apud AFUBRA,
2010). Por trabalhar no sistema integração o agricultor
já tem venda garantida, porém os preços são
estabelecidos conforme a oscilação do câmbio
internacional, já que 87% da produção brasileira são
destinados à exportação. Em 2011 o baixo valor do
dólar aliado a uma safra recorde prejudicou a
remuneração da produção próxima a 22% aos
agricultores. Fato que contribuiu para que muitos
deixassem atividade acelerando o processo de
migração e abandono das terras produtivas das
cidades da região da Associação dos Municípios do
Extremo Sul Catarinense – AMESC. Como alternativa
aos prejuízos acumulados do cultivo de fumo
agricultores iniciaram na atividade leiteira, porém
necessitaram financiar o resfriador, ordenhadeira e
animais produtivos. Porém, estes estão muito carentes
de assistência técnica para atingir boa remuneração
nesta e nas demais possibilidades de diversificação
existentes na região. Que podem gerar condições
favoráveis de vida para as famílias permanecerem nas
atividades rurais. Segundo o Decreto 90.922/85, atr. 6º
incisivo II, compete ao técnico em agropecuária a
prestação de assistência técnica.

O projeto obteve boa aceitação pela comunidade da
AMESC, sendo a falta de segurança dos agricultores
nos técnicos um fator limitante. Existe na região uma
enorme diversidade de culturas e associações,
necessitando o grupo técnico estar bem coeso e
buscando novas informações técnicas para repasse
aos agricultores. Necessitando estabelecer parcerias
com empresas prestadoras de assistência técnica na
região como EPAGRI, CIDASC , as quais já possuem a
confiança do agricultor e conheçam os perfis das
associações e seus indivíduos, para subsidiar a
escolha conjunta de cultura economicamente viável e
que enquadrem-se com as necessidades dos
agricultores. Na execução do projeto não houve
possibilidade de implantação de nova cultura na região,
visto que os demandantes de acessória técnica do IFC,
já se encontravam em processo de transição de
culturas um com as mesmas já implantadas nas
propriedades.

METODOLOGIA
A formação do grupo técnico no IFC marcou o inicio
dos trabalhos envolvendo alunos do curso técnico em
agropecuária, acadêmicos de agronomia, técnicos
administrativos e professores do Campus, realizandose reuniões ordinárias com o corpo técnico. Com o
grupo formado procedeu-se a divulgação do projeto
junto às secretárias de agricultura dos municípios que
compões a AMESC e agricultores organizados em
associações. As reuniões eram agendadas conforme
solicitações da comunidade e disponibilidade do grupo
técnico do IFC.

CONCLUSÃO
Faltam investimentos em assistência técnica para os
agricultores da região sul.
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Palavras-Chave: Termoregulação.Caixa. Manutenção.Calor.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As abelhas são animais sociais e possuem grande
capacidade de adaptação possibilitando a conquista de
ambientes com grande diversidade climática. Quando
submetidas a altas temperaturas as abelhas sofrem um
desgaste enérgico para regular a temperatura do ninho
através do bater de asas que acarretam a formação de
uma corrente de ar dentro do ninho, e no transporte de
água para dentro da colmeia, permitindo a realização
da troca de calor da colmeia com o meio, o que permite
a termorregulação da colméia. Entretanto em
temperaturas baixas as abelhas direciona sua energia
para gerar calor e manter a temperatura interna da
colmeia por meio de movimentos constantes do
abdômen. Devida as condições climática do litoral do
extremo sul catarinense, este trabalho teve o objetivo
de avaliar a cobertura das colmeias com diferentes
materiais, observando qual apresenta melhores
condições de manutenção de temperatura interna em
colmeias do tipo Langstroth.

Nas avaliações da temperatura interna o tratamento
TSC mostrou-se superior (p<0,05%) ás demais
coberturas em quase todos os horários avaliados com
resultados semelhantes á cobertura ecológica nos
horários (7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 19), e
semelhante com as coberturas provenientes de caixas
de leite nos horários (2, 3, 10, 14, 15, 16 e 18). Quando
comparamos os tratamentos TCC e TCM não houve
diferença (p>0,05%) quanto a temperatura interna das
colmeias. Nas condições de clima da região onde foi
realizado o trabalho pode-se recomendar a retirada da
cobertura no inverno, pois a colmeia de madeira
permite retenção de calor pelas suas características
físicas de condução térmica, juntamente com a ação de
termorregulação das abelhas. Já em temperaturas
ambientais mais elevadas a utilização da cobertura
mostrou ser mais eficiente na manutenção da
temperatura interna em conjunto com a ação de
termorregulação das abelhas. Segundo Anastácio
(2012) a presença de abelhas foi fundamental para
regulação da temperatura das colmeias e dos núcleos,
melhorando a ambiência para a sua sobrevivência.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado no apiário do Instituto
Federal Catarinense Campus – Santa Rosa do Sul,
localizado na cidade de Santa Rosa do Sul - SC.
Foram utilizadas nove colmeias frias tipo Langstroth,
distribuídas em três tratamentos, cada um com três
repetições: colmeias com cobertura de caixas de leite
longa vida (TCC) de dimensão 0,364m²; cobertura
ecológica comercializada pela empresa Minamel (TCM)
de dimensão 0,385m² e colmeias sem coberturas
(TSC). As avaliações foram realizadas quinzenalmente
no período de 24 horas, de hora em hora para aferição
das temperaturas internas no centro das colmeias. As
colmeias foram submetidas a manejo de troca de
rainha, 40 dias antes do inicio das avaliações. Para as
avaliações da temperatura foi aberto um orifício na
parte posterior da caixa ninho, onde foi introduzido um
termômetro de mercúrio convencional (com medidas de
25 cm de comprimento) com o bulbo localizado no
centro da colmeia, sendo retirado apenas para a leitura
da temperatura. As colmeias estavam com o alvado
direcionado para a direção norte. Durante inverno
ocorreu a propolização do alvado pelas abelhas, sendo
este desobstruído. Os dados foram organizados em
planilha eletrônica e submetidos a análise de variância,
e as medias testadas através da comparação de
medias e aplicação do teste de Duncan a 5%.

CONCLUSÃO
A presença de abelhas nas colmeias foi determinante
para manutenção das temperaturas adequadas no
centro da colônia.
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Palavras-Chave: Abelha. Preservação. Apicultura.

INTRODUÇÃO
Segundo Pereira et al, 2003 as abelhas africanizadas
no Brasil, são híbridos de cruzamento de abelhas
europeias Apis mellifera mellifera, Apis mellifera
ligustica, Apis mellifera caucasica e Apis mellifera
carnica com a abelha africana Apis mellifera scutellata.
Muitos apicultores preferem as abelhas africanizadas,
pois além de serem mais resistentes a doenças sua
morfologia dificulta a fixação de pragas como a Varroa
destructor. Oriundas do cruzamento com abelhas
africanas apresentam agressividade, o que muitas
vezes acaba sendo prejudicial a populares, criações e
demais próximos aos locais de enxames. Onde estes
animais como meio de defesa podem acarretar
ataques, causando desconforto à população próxima e
levando a destruição destes enxames por parte dos
mesmos. Este projeto visa à captura destes enxames
de Apis melliferas africanizadas, com a finalidade de
preservação desse inseto que auxilia na polinização
dos produtos agrícolas.

Durante o primeiro semestre de 2014 foram capturados
dez enxames de abelhas nas cidades de Santa Rosa
do Sul, Sombrio e Araranguá. Os enxames se
apresentavam com maior frequência localizados em
meio a pneus de caminhões envoltos a árvores (Fig. 1).
Figura 1 - Captura de enxame em pneu envolvendo árvore – Araranguá.

METODOLOGIA
Os enxames foram capturados nas cidades de Santa
Rosa do Sul, Sombrio e Araranguá. A equipe envolvida
no projeto era comunicada pelos moradores sobre a
localização do enxame, se deslocando até o local
indicado, ao chegar era realizado a análise do local e
das condições do enxame, para posteriormente retirar
este com segurança para os moradores. Foram
utilizados os seguintes materiais para retirada dos
enxames: escada, formão, roupa de proteção, caixa
apícola, fumigador, saco de sombrite e borrachas de
atilho. Antes de iniciar a captura era fumigado fumaça,
aguardado alguns instantes, após o enxame era
transferido para a caixa apícola, onde os favos com
cria eram fixados nos caixilhos com o auxilio de
borrachas de atilho, a caixa era deixada no local por
uma semana para fixação do enxame. Para o
transporte da caixa esta era isolada com o saco de
sombrite, evitando assim a fuga das abelhas, sendo
transportadas para o apiário do Instituto Federal
Catarinense Campus Santa Rosa do Sul.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO
A captura de enxames fugitivos trouxe um grande
benefício à população da AMESC, diminuindo as
chances de acidentes e ataques com abelhas Apis
mellífera africanizadas, Favoreceu a diminuição da
mortalidade de enxames.
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Palavras-Chave: Vesícula. Ingestão. Abelha.

INTRODUÇÃO
No meio ambiente a diversidade florística é
influenciada pelas estações do ano, acarretando
diferentes fluxos de entrada de néctar e pólen na
colmeia e na qualidade deste., o que pode influenciar
na longevidade da abelha e na formação de seus
órgãos. A vesícula é o órgão responsável pelo
transporte de néctar da flor para a colmeia e esta pode
ter sua capacidade influenciada pela qualidade do
alimento ingerido pela abelha quando ainda em estagio
larval. Autores divergem sobre a capacidade de carga
na vesícula melífera. TAUTZ (2010) cita que a
capacidade da vesícula melífera das abelhas, pode
variar entre 20 a 40 mg. Porém para CRANE
(1987),relata que a capacidade de carga vesícula
melífera é de até 70 mg. Já PAULINO (2007) relata as
abelhas carregam entre 20 a 40 mg de néctar por
viagem, só que este mesmo autor relata que a
capacidade de carga é de 100 mg. Devida a grande
diversidade genética das abelhas melíferas no Brasil,
este trabalho tem o intuito de verificar a influencia das
estações do ano no desenvolvimento da vesícula
melífera e abelhas Apis mellífera hibridas.

METODOLOGIA
As avaliações foram feitas a cada 15 dias, para
determinar o peso foram capturadas 779, 996, 459 e
467 abelhas no verão, outono, inverno e primavera,
respectivamente, diretamente na colméia sem o uso de
fumaça, cada abelha foi colocada em um pote com
peso conhecido, determinou-se o peso da vesícula
melífera vazia, depois em outro pote com mel as
abelhas foram alimentadas até a saciedade, logo após,
foram transferidas novamente para o primeiro pote com
peso conhecido e foi determinado o peso do mel
consumido pela abelha. Através da diferença entre o
peso das abelhas com a vesícula cheia de mel e com a
vesícula vazia obteve-se a capacidade ingestiva. A
proporção de carga com base no peso da abelha foi
determinada em percentagem, onde os pesos obtidos
das abelhas antes do consumo foram divididos pelo
pesos obtidos das abelhas após a alimentação, o
resultado foi multiplicado por 100. Foi realizada análise
de variância e as médias foram testados pelo teste de
Duncan a 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A capacidade ingestiva das abelhas foi avaliada
durante um ano e no verão as abelhas apresentaram
maiores valores quando comparado às outras estações
do ano, já a capacidade de consumo das abelhas

analisadas no inverno e primavera não apresentaram
diferenças significativas entre si, apresentando as
menores médias quando comparado as demais
estações. Os valores observados foram 23,61 ± 11,81
mg; 20,28 ± 9,71 mg, 19,02 mg ± 9,58 e 20,15 mg ±
11,00 para o verão, outono, inverno e primavera,
respectivamente. Comportamento semelhante foi
observado quando se analisou o percentual de
consumo em relação ao peso do inseto foi em média
de 77,04 mg, onde as abelhas avaliadas no inverno
tiveram maior peso (79,50 ± 11,51 mg), quando
comparado as avaliadas no verão e outono (77,68 mg
± 10,53 e 77,28 ± 10,71 mg) e superior aos avaliados
na primavera (73,72 mg ± 10,10). O maior peso está
ligado a uma melhor disponibilidade de néctar e pólen
na temporada de avaliação anterior, quando a abelha
está em sua fase larval e exige necessidades
nutricionais
mais
elevadas
para
o
seu
desenvolvimento, refletindo no inseto adulto. Durante
as avaliações, no verão as abelhas mostraram uma
capacidade de carga maior em comparação com outras
estações. Nesta estação as abelhas alcançaram uma
capacidade de carga média de 32,41% ± 16,86,
superior aos avaliados durante o outono e a primavera
(26,84% ± 13,52 e 27,37% ± 15,92), que por sua vez,
foram maiores do que as abelhas analisadas durante o
inverno (23,98% ± 12,18).

CONCLUSÃO
Os resultados mostram uma forte influência dos
alimentos no momento em que as abelhas estão em
fase larval, o que influenciou a capacidade de carregar
e ingestão.

AGRADECIMENTOS
Ao IFC câmpus Santa Rosa do Sul pela
disponibilização das condições necessárias para o
desenvolvimento do projeto.

REFERÊNCIAS
CRANE, E. O livro do mel. Editora Nobel S. A., São
Paulo, v. 1, 2º edição, p. 27, 1987.
PAULINO, F.D.G. Alimentação em Apis Mellifera L.:
Exigências nutricionais e alimentos. 1 Simpósio de
Nutrição e Alimentação Animal realizada na XIII
Semana Universitária da Universidade Estadual do
Ceará – UECE. 2007.
TAUTZ, J; O fenômeno das abelhas. Editora Artmed,
Porto Alegre – Rs, v.11, p. 78, 2010.

1082

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
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Palavras-Chave: Aveia branca. Aveia preta. Matéria verde. Matéria seca

INTRODUÇÃO
A utilização da biomassa de aveias como cobertura de
solo e na alimentação de ruminante é fato já inserido
na cultura do produtor do sul do Brasil, tornando
importante componente do sistema de integração
lavoura-pecuária, influenciando na dinâmica da
conservação do solo e na alimentação animal. As
cultivares de aveia disponíveis no mercado se dividem
basicamente em dois grupos: as aveias brancas
(Avena sativa L.) e as aveias pretas (Avena strigosa
Schreb..), caracterizadas pela coloração da cutícula
que recobre o grão, pelo porte da planta e da produção
de biomassa. A aveia-branca (Avena sativa L.) é
utilizada na rotação de cultura, manejo e conservação
do solo, adubação verde, na alimentação de
ruminantes e seus grãos na alimentação humana,
sendo uma cultura de clima temperado adaptada aos
invernos do sul do Brasil. Por sua vez a aveia preta
(Avena strigosa L.) é a base forrageira para ruminantes
durante o inverno no sul do Brasil juntamente com o
azevém (Lolium multiflorum L.), sendo também
utilizada em rotação de cultura para o manejo e a
conservação do solo. Na alimentação de ruminantes
essas forragens são utilizadas na forma verde em
pastejo, corte, ou na forma conservada como feno ou
silagem (Moreira et al. 2005) tornando-se uma
excelente alternativa de cultivo outono/inverno nas
propriedades produtoras de leite. Na ultima década, na
região de abrangência do Campus Santa Rosa do Sul,
a matriz produtiva tem sido modificada, ocorrendo a
migração da produção para a bovinocultura leiteira,
manejada principalmente em pastagens cultivadas de
gramíneas tropicais durante o período primavera/verão
e da utilização de silagem no período outono/inverno, o
que acarreta em maiores custos de produção em razão
da utilização de alimento concentrados para suprir o
déficit energético proteico das silagens, que pode ser
supridas pela composição bromatológica apresentada
pela aveia branca e aveia preta. O objetivo do estudo é
quantificar a produção de biomassa de três cultivares
de aveia branca e um de aveia preta. Este trabalho tem
a finalidade de avaliar a produção de biomassa
(produção de máteria verde e de matéria seca) de três
cultivares de aveia branca e um de aveia preta no
período de 45 dias na região do litoral sul Catarinense.

METODOLOGIA
Foram avaliadas as produções de biomassas de três
cultivares aveia branca (Avena sativa L) cv. FAPI, cv.
GUAPA, cv,.FAPA e um de aveia preta (Avena
strigosa L.). Foram utilizadas 60 kg de sementes
viáveis /ha. A adubação de base realizada foi de 200
kg na formulação 5-20-20 NPK. As unidades
experimentais foram implantadas em canteiros
medindo 50 m², e realizados cinco cortes a 1 cm do

solo por cultivar, utilizando um quadrado de
dimensões de 0,25 m², após 45 dias da implantação
das culturas. Após o corte, as amostras foram
pesadas para determinação da produção de matéria
verde, e colocadas em saco de papel com peso
conhecido, e em estufa á 55°C por 72 horas, para
determinação da amostra parcialmente seca e
estimada a produção de biomassa por hectare. A
variância dos dados foi analisada a 5% pelo teste de
Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na tabela 1 estão descritos os resultados obtidos após
45 dias do plantio das cultivares de aveia.
Tabela 1 – Teor de matéria seca (%MS), produção por
hectare de matéria verde (kg MV) e seca (kg MS) de
quatro cultivares de aveia.
Variável
FAPI
GUAPA
PRETA FAPA
b
b
b
a
%MS
10,47
10,01
11,11
13,44
a
a
b
b
kg MV
28.269
28.829
16.443 17.780
a
a
b
ab
Kg MS
2.948
2.865
1.821
2.344
a,b

– médias seguidas por letras minúsculas diferentes na linha
para a mesma variável diferem pelo teste de Tukey a 5%

A cultivar de aveia FAPA foi a que apresentou maior
teor de matéria seca em relação aos demais cultivares
que não apresentaram diferenças (P>0,05). A produção
de biomassa que é tratada como produção de matéria
verde em kg por hectares foi maior para a cultivares de
aveia branca GUAPA e FAPI em comparação ao
cultivar FAPA e o de aveia preta, sendo os valores
verificados de 28.829; 28.269 kg/ha para GUAPA E
FAPA, e de 17.780 e 16.443 kg/ha para a cultivar
FAPA e de aveia preta. Quanto a produção de matéria
seca em kg por hectare os cultivares de avia branca se
sobressaíram sobre o cultivar de aveia preta,
apresentando produções acima de 2.000 kg/ha, o que
é desejado quando o objetivo é a alimentação animal.

CONCLUSÃO
Os cultivares GUAPA e FAPI , foram os de maior
produção de biomassa, devendo ser utilizados como
cobertura de solo. Para a produção de forragem a ser
ofertado aos 45 dias aos animais os cultivares de aveia
branca são mais indicados.
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Palavras-Chave: Lodo. Resíduo Industrial. Brassica oleracea var. capitata.

INTRODUÇÃO
A geração do lodo de esgoto pode ser definido como
sendo um resíduo produzido durante o tratamento de
águas residuárias, proveniente do processo produtivo
de indústrias (CAMARGO et al., 2008). A Lei nº 12.305
de 02 de agosto de 2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, em seu art. 54º
estabelece que a partir de agosto de 2014 a deposição
de resíduo sólido em aterro sanitário somente se dará
se este não for passível de reuso. Objetivou-se avaliar
dosagens do resíduo sólido, proveniente de indústria
de farinha de peixe, em resposta a germinação e ao
desenvolvimento de mudas de repolho (Brassica
oleracea var. capitata L.).

METODOLOGIA
No período de fevereiro a abril de 2014, na Horta
Didática da Universidade do Sul de Santa Catarina,
localizada no município de Tubarão (SC), foi coletado
um lote de resíduo no leito de secagem da empresa em
estudo. As dosagens do resíduo in natura foram
misturadas ao substrato comercial. Foram utilizadas
sementes de repolho da cultivar Coração de Boi
(Ohlsens-Enke) com poder germinativo de 97%. Foi
utilizada uma semente por célula e as bandejas de
polipropileno foram preparadas com os seguintes
tratamentos: testemunha (100% substrato); 10%
resíduo; 30% resíduo e; 50% resíduo. Cada tratamento
apresentou duas repetições, sendo cada bandeja (128
células) uma repetição. O substrato comercial utilizado
se enquadrou dentro dos parâmetros da Instrução
Normativa nº 14 (BRASIL, 2004). As bandejas foram
mantidas em casa de vegetação por 15 dias, com
irrigação intermitente de 20 minutos. A germinação das
sementes de repolho foi avaliada ao quinto, 10º e 15º
quinto dia, após a montagem do experimento, segundo
critérios estabelecidos nas Regras para Análises de
Sementes (BRASIL, 2009). Executou-se também uma
avaliação final no 15º dia, mensurando a altura das
plântulas emergidas. As médias da altura das plântulas
foram comparadas entre tratamento, pelo teste de
Tukey (α=0.05) com auxilio do software BioEstat®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao fim dos 15 dias de experimento o tratamento com
10% resíduo apresentou a melhor taxa de germinação
(89%) e equiparou-se ao substrato comercial (89,6%),
tornando-o a dosagem de resíduo mais viável para
germinação das sementes (Tab. 1). Observa-se que no
quinto dia, a testemunha apresentou taxa de
germinação de 83,5%, enquanto que os tratamentos,
só apresentaram taxa de germinação razoável, aos 10
dias, indicando uma inibição temporal da germinação.

Tabela 1 – Taxa de germinação após cinco, 10 e 15
dias de experimento.
Tratamentos
Substrato
10% Rejeito
30% Rejeito
50% Rejeito

5 dias
%
83,59
10,15
0,00
1,56

10 dias
%
88,67
82,81
49,61
4,29

15 dias
%
89,06
84,76
70,31
15,23

Neste mesmo período, verificou-se a altura das
plântulas, e a testemunha apresentou média superior
(5,25 ± 1,23) a todos os tratamentos, no entanto o
tratamento 10% Resíduo mostrou-se também eficaz
para o desenvolvimento das mudas de repolho,
apresentando média de 3,18 ± 1,08 (F = 441,5; p <
0.0001) (Fig. 1).
Figura 1 – Médias de altura das plântulas de repolho
após 15 dias.

CONCLUSÃO
O resíduo oriundo da farinha de peixe apresenta
possibilidade de utilização, juntamente com substrato
de origem comercial, em concentrações de até 10%, na
produção de mudas de repolho, pois o mesmo, não
inibe significamente o processo de germinação quando
utilizado em baixas doses.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de estande, número de perfihos por
planta, comprimento e peso de raiz não foram

Estande

Perfilhos

Planta/ m²

Perfilho/Planta

Comprimento de raíz Peso de Raiz
mm

g

Com

102

3,2

121,9

4,5

Sem

99

3,6

115,8

4,3

A produtividade do arroz irrigado não foi influenciada
®
pela aplicação de Gigamix
no tratamento de
sementes, porém aumentou quando combinado com a
aplicação de fungicida (Fig. 1). Este resultado
corrobora o de Celmer et al, 2007, que observaram
aumento no rendimento final de grãos com o controle
químico de doenças foliares de origem fúngica, em
duas cultivares distintas.
Figura 1 – Produtividade de grãos de arroz em função
®
dos tratamentos com fungicida e Gigamix .
8000

a

a
ab

ab

ab
ab

7000

b
6000

0F -2 G
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2F -0 G

5000
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O experimento foi conduzido na área experimental de
arroz irrigado do Instituto Federal Catarinense –
Câmpus Santa Rosa do Sul, na safra 2013/2014. O
delineamento experimental foi de blocos ao acaso com
três repetições, com parcelas de 3 x 4 m. O
experimento foi constituído do tratamento principal,
®
com e sem Gigamix no tratamento de semente (5 g
-1
kg de semente), subdivididos com 7 tratamentos
®
foliares: 0 fungicida (F) - 0 Gigamix (G), 1F - 1G, 1F 0G, 2F - 2G, 2F - 0G, 0F - 1G e 0F - 2G. O fungicida
®
utilizado foi uma mistura de Nativo (TEBUCONAZOL +
-1
®
TRIFLOXISTROBINA) na dose de 750 ml ha + Bim
-1
(TRICICLAZOL) na dose de 250 g ha . A semeadura
foi realizada no dia 06/11/2013, a cultivar utilizada foi o
híbrido Prime CL, na densidade de semeadura de 40
-¹
-¹
kg ha . A adubação de base foi de 350 kg ha da
fórmula 08-18-28. Realizaram-se duas adubações de
cobertura com nitrogênio (N), a primeira quando as
plantas atingiram o estádio V3/V4, na dose de 150 kg
-¹
ha , e a segunda com as plantas em estádio V8 na
-¹
®
dose de 70 kg ha . As aplicações foliares do Gigamix
-1
(500 g ha ) e do fungicida foram realizadas aos 22 e
37 dias após a semeadura. Foram avaliados o estande,
o número de colmos, o comprimento e o peso de raiz.
Ao final do ciclo do arroz foi realizada a colheita em
área útil de 4 m² para estimar a produtividade. Os
resultados obtidos foram submetidos a análise de
variância e as médias comparadas pelo Teste de
Tukey(p < 0,05).

Gigamix

1F -0 G

METODOLOGIA

Quadro 1 – Atributos do crescimento de plantas de
arroz em função do tratamento de sementes com
®
Gigamix .

1F -1 G

O aumento na produtividade do arroz irrigado tem sido
expressivo ao longo dos últimos 30 anos em SC, sendo
resultado de investimentos tecnológicos pelos
produtores, como implantação da lavoura com
sementes de qualidade, densidade adequada, manejo
da adubação, monitoramento e controle de pragas,
®
doenças e invasoras. O Gigamix é um produto que
apresenta em sua composição vários minerais, que
podem contribuir para o melhor desenvolvimento do
arroz irrigado e maior resistência a doenças fúngicas,
podendo diminuir assim a necessidade de aplicação de
fungicidas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito
®
do uso de Gigamix e de fungicida na germinação, no
comprimento e peso de raiz, no número de perfilhos
por planta e na produtividade do arroz irrigado.

influenciados pelo tratamento de sementes com
®
Gigamix (Quadro 1).

0F -0 G

INTRODUÇÃO

®

-1

Palavras-Chave: Oryza sativa, Produtividade, Gigamix

Produtividade, kg ha

2

Tratamentos
Letras iguais não diferem pelo teste de Tukey (p <
0,05).

CONCLUSÃO
®

O Gigamix não interferiu na germinação do arroz
irrigado; aumentou a produtividade do arroz quando
combinado com aplicações de fungicida; e não
influencia no comprimento e peso das raízes.

REFERÊNCIAS
Celmer, A., Madalosso, M.G., Debortoli, M.P., Navarini,
L., Balardin, R.S. Controle químico de doenças foliares
na cultura do arroz irrigado. Pesquia agropecuária
brasileira, Brasília, V42, n.6, p 901-904, jun. 2007.
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Palavras-Chave: Nutrição. Massa seca. Perfilhamento.

INTRODUÇÃO
A aveia-preta (Avena strigosa) é uma poácea, sendo
uma cultura anual de inverno, comum em zonas
temperadas e subtropicais. É utilizada na formação de
pastagens e cobertura de solo. O nitrogênio (N) é um
macronutriente com função estrutural, participando da
formação das bases nitrogenadas, e por conseqüência,
das estruturas de aminoácidos e proteínas. O potássio
(K) possui inúmeras funções vitais nas plantas, como a
regulação osmótica e ativação de várias enzimas,
destacando sua participação nos processos de
fotossíntese, transporte e armazenamento de
assimilados. É requerido em grande quantidade pelas
culturas, sendo o cátion mais abundante nos vegetais.
Pouco se conhece sobre as situações nas quais os
fertilizantes
foliares
podem
complementar
os
fertilizantes aplicados via solo, visando ao aumento da
eficiência de uso do nutriente, da produtividade e
lucratividade. O presente trabalho tem por objetivo
avaliar o efeito da aplicação foliar de nitrogênio e
potássio, como complemento da adubação de base na
cultura de aveia-preta em sistema de plantio direto.

foi observado no tratamento com adubação foliar,
-1
obtendo 27 kg ha a mais que o tratamento sem
adubação. Resultados obtidos em lavouras de milho
afirmam que adubação foliar de N pode complementar
a via solo, porém não deve ser única forma de
aplicação (DEINER et al. 2008). Neste estudo, não foi
realizado adubação de cobertura, assim a aplicação
foliar não foi eficiente para complementar adubação via
solo em aveia-preta.
Tabela 1 – Número médio de perfilhos e rendimento de
massa seca aos 65 dias da aveia preta (Avena
strigosa).
Adubação
foliar

35 Dias
ns

45 Dias
ns

555,29 ns

477,07 ns

Com

527,06

602,75

Sem

558,43

651,76

512,94

430,13

Valor F

0,86

1,45

1,37

1,48

CV (%)

17,11

17,78

18,53

23,33

ns: não houve diferença estatística teste Tukey a 0,05.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na área experimental do
Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do
Sul. O delineamento experimental utilizado foi em
blocos ao acaso, com dois tratamentos e quinze
repetições. A aveia preta foi semeada na densidade de
-1
70 kg ha com espaçamento de 17 cm entre linhas. A
-1
adubação de base foi de 200 kg ha da fórmula 05-2020. Os tratamentos consistiram de: sem adubação
foliar e com adubação foliar do adubo foliar MasterK
(2% N; 32% K) e uréia dissolvida em água (45% N).
Realizou-se apenas uma aplicação aos cinco dias após
a semeadura. Não houve adubação de cobertura para
observar os efeitos do adubo foliar em ambos os
tratamentos. As avaliações da contagem de perfilhos
foi realizada aos 35, 45 e 65 dias após a semeadura, e
a produção de massa seca aos 65 dias após
semeadura. Os dados foram submetidos à analise de
variância no programa estatístico Sisvar (FERREIRA,
2010), e as médias dos tratamentos foram comparados
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

65 Dias

Massa
Seca
(kg ha1)

N° de perfilhos

CONCLUSÃO
1.
2.

A adubação foliar de Nitrogênio e Potássio
não influenciou no crescimento e na
produtividade de massa seca de aveia-preta.
Adubação com N e K via foliar não substitui a
adubação via solo em aveia preta.

REFERÊNCIAS
COSTA, R. N. T; DIAS, C. N. Eficiência de uso dos
fatores de produção água e potássio na cultura da
melancia irrigada com água de reuso. Revista
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental.
Campina Grande. v.16, n.2, p.153–158, 2012.
DEINER, S; DO NASCIMENTO, R; FERREIRA, L. S.;
BADINELLI, P. G.; KERBER, R. S. Adubação foliar e
via solo de nitrogênio em plantas de milho em fase
inicial de desenvolvimento. Ciência Agrotecnologia.
Lavras. v. 32, n. 5, p. 1359-1365. 2008.
FERREIRA, D. F. SISVAR - Sistema de análise de
variância. Versão 5.3. Lavras. UFLA, 2010.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O teste de tukey a 5% revelou que não houve diferença
significativa entre as parcelas que receberam e não
receberam adubação foliar. Conforme os resultados
obtidos no experimento o tratamento com adubação
foliar apresentou número de perfilhos semelhantes aos
do tratamento sem adubação foliar (Tab. 1). Com
relação ao rendimento de massa de seca, o maior valor
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Palavras-Chave: Azevém. Auto calagem. Oryza sativa.

INTRODUÇÃO
A mudança de sistema de cultivo de arroz irrigado, do
plantio pré-germinado para a semeadura direta, gera a
demanda por informações referentes a correção da
acidez do solo. Isso é porque estas áreas não
permanecerem alagadas durante a entre safra de
cultivo do arroz. A aplicação de calcário torna-se
importante nestas áreas devido não haver a correção
da acidez pelo mecanismo natural da “auto calagem”.
Além disso, o uso de gesso agrícola vem sendo estudo
para diversas culturas de sequeiro, porém não existem
trabalhos com aplicação de gesso em altas
quantidades em áreas de cultivos de arroz irrigado.
Como outra vantagem da instalação da semeadura de
arroz direta é a utilização da área na entre safra com
cobertura de inverno, como azevém. O objetivo deste
estudo foi demonstrar a viabilidade técnica do cultivo
de azevém no inverno em área de arroz cultivadas em
sistema de semeadura direta e a divulgação dos
resultados de desenvolvimento e produtividade de
arroz em função da aplicação de calcário e gesso
agrícola.

METODOLOGIA
A área demonstrativa foi conduzida durante a safra
2013-2014 na área experimental de arroz irrigado do
Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do
Sul. O azevém foi semeado no mês de maio de 2013.
Os tratamentos de calcário e gesso foram: 0, 2, 4 e 6 t
-1
ha de calcário dolomítico e de gesso também aplicado
nas mesas doses. A aplicação foi realizada
manualmente, 180 dias antes da semeadura, na
superfície do solo e sem incorporação. O híbrido de
arroz utilizado foi o INOV CL® na densidade de 45 kg
-1
ha de sementes. Foram realizados dois dias de
campo com alunos, produtores, Técnicos Agrícolas,
Agrônomos e outras pessoas ligadas à produção de
arroz e assistência técnica. O primeiro Dia de Campo
foi realizado após a semeadura do arroz, em
Novembro/2013 e o segundo foi realizado em
Fevereiro/2014, antes da colheita do arroz.

novas técnicas de manejo que estão sendo
desenvolvidas. Neste dia o público participante foi
maior, sendo realizado em dois dias. O número de
participantes deste segundo dia de campo foi de
aproximadamente 100 pessoas (Fig. 1).
Figura 1 – Participantes do dia de campo reunidos
após explicações teóricas sobre os temas abordados.

CONCLUSÃO
O desenvolvimento desta atividade conseguiu o
envolvimento e empenho dos grupos de pesquisa e
extensão no desenvolvimento da cadeia produtiva da
região. Sendo que o público alvo foi alcançado e assim
conseguido passar os conhecimentos e os dados
obtidos.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos o IFC – Câmpus Santa Rosa do Sul e a
RiceTec pelo fornecimento dos produtos utilizados para
a condução do experimento e realização do evento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O 1º dia de campo conseguiu realizar o envolvimento
das equipes de pesquisa e extensão alcançando o
público desejado contando com a presença dos alunos
e técnicos da região. Foram mostrados os trabalhos
que estão sendo desenvolvidos na área de arroz que
podem incrementar a cadeia oryzicola na região. Neste
primeiro dia de campo tivemos a participação de
aproximadamente 30 pessoas. O 2º dia de campo, o
objetivo foi de mostrar os resultados a campo das
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Palavras-Chave: Tratamento de sementes, Massa Seca, Gigamix®.

INTRODUÇÃO
O Si é um micronutriente que melhora a estrutura da
parede celular e anatomia dos tecidos, proporcionando
melhor utilização dos raios solares, aumentando assim
a capacidade fotossintética, além da menor incidência
de pragas e doenças na planta (TEIXEIRA et al., 2008).
O K age nos processos osmóticos, na síntese de
proteínas e manutenção da estabilidade na abertura e
fechamento estomáticos, permeabilidade da membrana
e controle do pH (MALAVOLTA, VITTI; OLIVEIRA,
1997). Dessa forma a planta bem nutrida em K e Si tem
seu número de estômatos e eficiência fotossintética
aumentados, além de uma maior resistência das
células, atuando assim para um acréscimo na
produção. Este trabalho teve como objetivo avaliar os
efeitos da aplicação de K e Si no crescimento e massa
seca da cultura da aveia preta.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado na área experimental do
IFC – Câmpus Santa Rosa do Sul. O delineamento
experimental foi em blocos ao acaso, em parcelas
subdivididas, com 3 repetições. O tratamento principal
consistiu em: sem e com tratamento de semente com
-1
silício utilizando Gigamix®, na dose de 1 Kg ha ,
como fonte de silício. Nas subparcelas foram aplicados
os tratamentos com doses de K: 0, 20, 40, 60 kg ha ¹
de K2O na forma de KCl. A aplicação de KCl foi
realizada no dia da semeadura, a lanço em superfície.
A semeadura de aveia preta, Cultivar EMBRAPA 139,
foi realizada no dia 13/05/2014, em sistema de plantio
direto. A densidade de semeadura utilizada foi de 70 kg
-1
ha de sementes. Foi realizada adubação nitrogenada
em cobertura em todo o experimento na dose de 150
-1
kg ha de N na forma de Ureia, a lanço na superfície
do solo. As avaliações na cultura da aveia preta foram:
contagem de perfilhos aos 30, 41 e 56 dias após a
semeadura e produção de massa seca aos 56 dias
após a semeadura. Os resultados foram submetidos a
análise de variância. As médias dos tratamentos de
sementes foram comparados pelo teste de Tukey (p <
0,05). As doses de K foram analisadas por regressão
polinomial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tab. 1). Como a aveia preta não é tão exigente em
fertilidade e os teores de K no solo provavelmente já
estavam em um nível suficiente para a cultura, a
adubação não surtiu efeito.
Tabela 1 – Efeito da aplicação de Gigamix® em
tratamento de semente e potássio no estande,
contagem de perfilhos e massa seca da aveia preta.
Trats

Estande

Perfilho

Gigamix

Plantas

30 dias

S
C
Valor F

m²
249 a
160 b
27,3

458 a
395 a
1,3

C.V. (%)

20,33

0
20
40
60
Efeito
C.V. (%)

MS
56 dias

kg ha-1

732 a
534 a
6,2

555 a
499 a
1,9

570,3 a
486,3 a
6,3

31,45

30,90

19,09

15,48

202
189
215

400
352
498

591
546
714

566
437
492

566,9
473,5
506,2

213
ns
21,79

457
ns
23,87

681
ns
25,42

613
ns
20,27

576,5
ns
18,79

41 dias

Potássio
Kg ha-1

Legenda: ns – não significativo; *significativo a 5% pelo
teste de Tukey; **significativo a 1% pelo teste de
Tukey; Letras iguais não diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5%.

CONCLUSÃO
Tanto o tratamento de sementes com Si quanto a
adubação com K não foram eficientes em nenhuma
das características analisadas.

REFERÊNCIAS
TEIXEIRA, I. R. et al. Fontes de silício em cultivares
de feijão nas safras das águas e das secas. Revista
Ciência Agronômica, vol. 39, n.04, p. 562-568, 2008.
MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A.
Avaliação do estado nutricional de plantas:
princípios e aplicações. Piracicaba, Patafos. 319p.
1997.

O tratamento de sementes com Si apresentou uma
redução no estande de plantas, o número de perfilhos
não foi afetado pelo tratamento de sementes e o do
teor de matéria seca não foi significativo (ver Tabela 1).
Pode-se atribuir isso ao fato de após o plantio ter
ocorrido uma época chuvosa, o que pode ter lixiviado o
Si aplicado, ou ainda pelas amostras terem sido
colhidas antecipadamente, não dando tempo de a
planta assimilar todo o produto. As adubações com K
não apresentaram efeito em nenhuma das doses (ver
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Palavras-Chave: Lactuca Sativa; Micronutriente; Adubação foliar.

INTRODUÇÃO
A alface americana vem adquirindo importância
crescente no país. Seu plantio visa atender as redes
fast food e, atualmente, tem-se constatado o aumento
no consumo desta hortaliça também na forma de
salada (YURI et. al. 2004). Segundo a CEAGESP nos
meses de junho a novembro há uma queda na
produção. Essa diminuição na produtividade na região
sul do país é devido ao frio, que retarda o
desenvolvimento e crescimento das plantas. O boro
tem como função o metabolismo de carboidratos e
transporte de açucares, além de participar da formação
da parede celular e divisão celular. Foram observados
efeitos positivos da aplicação de Boro em outras
hortaliças (AZEVEDO et. al., 2000). Objetivou-se
avaliar o efeito da aplicação de boro via foliar no
crescimento e produção de alface americana.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na área experimental do
Instituto Federal Catarinense - Câmpus Santa Rosa do
Sul, município de Santa Rosa do Sul/SC, no outono de
2014. A cultivar utilizada foi a alface americana. As
mudas foram transplantadas no dia 29/04/2014, para
canteiros de 1,00 m de largura, com espaçamento de
0,20 m entre linhas e 0,20 m entre plantas. O
delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso com
três repetições. Os tratamentos foram: controle (sem
aplicação de adubo foliar), aplicações de 100, 200 e
-1
300 g ha de adubo foliar a base Boro elementar
solúvel em água na concentração de 10% com
intervalo entre as aplicações de 15 dias após o
transplante, com três aplicações. O produto foi aplicado
manualmente sobre a planta com o auxílio de
borrifador. A colheita foi realizada 55 dias após
transplante das
mudas. Para avaliação da
produtividade foi realizada a colheita de forma manual
das quatro plantas centrais da parcela, medindo-se
matéria fresca total e da cabeça, número de folhas
totais e da cabeça e matéria seca total e da cabeça.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação foliar de boro aumentou a matéria seca da
cabeça da alface americana de forma linear (Tab. 2).
Entretanto aplicações com doses maiores que 300 g
-1
ha podem causar toxidade nas plantas. O boro
contribui para o transporte de açucares, síntese da
parede celular e metabolismo de carboidratos, por
esses motivos acredita-se que as cabeças de alface
tenham melhor se desenvolvido e assimilado mais
nutrientes, consequente atingido maior massa.
Tabela 1 – Resultados da aplicação das diferentes
doses de boro na produtividade da alface americana.

Dose
(g/ha)
0
100
200
300
Efeito
C.V.(%)

Matéria
Fresca
(g/planta)
171,79
173,26
198,86
190,62
Ns
22,29

Número de
folhas totais

Matéria Seca
(g/planta)

20,2
19,8
21,0
21,1
Ns
14,16

9,06
9,44
10,46
10,40
Ns
22,62

Tabela 2 – Resultados da aplicação diferentes doses
de boro na cabeça da alface americana.
Dose
(g/'ha)

Peso da
Número de
Matéria Seca
Cabeça
folhas da
da cabeça
(g/planta)
cabeça
(g/planta)
0
79,33
10,8
4,1
100
84,98
10,7
4,8
200
89,38
10,5
4,9
300
98,03
12,0
5,3
Efeito
Ns
Ns
L*
C.V.(%)
30,19
15,08
30,00
Legenda: Ns – não significativo; * significativo a 5% pela
regressão linear.

Com relação aos outros itens avaliados não ocorreram
diferenças significativas.

CONCLUSÃO
A alface americana reagiu bem às aplicações de
adubação foliar com boro, observado pelo aumento do
peso da cabeça, reduzindo o tempo de cultivo, e
tornando disponível o solo para a produção por mais
dias. Porém, há a necessidade de estudos para
determinar os níveis máximos de doses aplicados.
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Palavras-Chave: Enxofre. Adubação. Produção de massa.

INTRODUÇÃO
O nabo forrageiro é utilizado no Brasil como adubação
verde de inverno e planta de cobertura (CRUSCIOL et
al., 2005). Segundo Jordan e Elminger (1958) as
brássicas necessitam de alta quantidade de enxofre (S)
disponível para seu desenvolvimento. Sendo assim,
buscam-se alternativas para fornecer S a estas
culturas. Entre as alternativas o uso do gesso agrícola
constituído quimicamente de 17 a 20% de cálcio (Ca),
de 14 a 17% de (S), 0,2% de flúor (F) e de 0,7 a 0,9%
de fósforo (P2O5) pode ser uma delas (Trindade, 2013).
Dentre estes elementos, os principais benefícios tanto
para o solo como para as culturas estão relacionados
principalmente ao Ca e S. Baseando-se nestas
informações apresentadas o objetivo deste trabalho foi
avaliar o efeito da aplicação de gesso agrícola no
desenvolvimento e produção de massa seca de nabo
forrageiro.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na área experimental do
Instituto Federal Catarinense - Câmpus Santa Rosa do
Sul localizado na cidade de Santa Rosa do Sul (SC),
em um Cambissolo Háplica, textura média. O clima da
região é classificado como Cfa segundo Koppen, com
pluviosidade média de 1650 mm/ano. O delineamento
experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com
quatro tratamentos e três repetições. Os tratamentos
-1
foram níveis da aplicação de gesso: 0, 2, 4 e 6 t ha . O
gesso foi aplicado manualmente na superfície do solo
sem incorporação no dia 21/05/2014. A semeadura do
nabo forrageiro foi realizada no dia 13 de maio de
-1
2014, na densidade de 15 sementes m e com
espaçamento entre linhas de 0,34 m. A adubação de
-1
base foi de 200 kg ha da fórmula 5-20-20. As
avaliações realizadas foram: altura de planta e
produção de matéria seca. Os dados foram submetidos
a análise de variância (ANOVA), e a as médias foram
avaliadas por meio de regressão polinomial. Para estes
procedimentos foi utilizado o programa estatístico
SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

avaliação precoce de matéria seca, pois a cultura
estava-se com 60 dias de desenvolvimento.
Figura 33 – Área experimental após aplicação de
gesso agrícola.

CONCLUSÃO
O gesso agrícola não se mostrou eficiente em melhorar
o desenvolvimento e no aumento de produtividade de
nabo forrageiro.

REFERÊNCIAS
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forrageiro(Embrapa). Disponivel em: <
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agroenerg
ia/arvore/CONT000fbl23vn002wx5eo0sawqe38tspejq.h
tml> Acessado em: 13 de julho de 2014.
CRUSCIOL, C.A.C., R.L. COTTICA, E.V. LIMA, M.
ANDREOTTI, E. MORO & E. MARCON. Persistência
de palhada e liberação de nutrientes do nabo forrageiro
no plantio direto. Pesquisa Agropecuária Brasileira,
40: p. 161-168. 2005.
JORDAN, H.V.; ENSMINGER, L.E. The role of sulphur
in soil fertility. Advance in Agronomy, Madison, v. 10,
p. 407-434, 1958.
TRINDADE, B. S. Atributos químicos do solo e a
produtividade de grãos afetados pelo gesso
agrícola com e sem irrigação. 2013. 100 p.
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As aplicações de gesso agrícola nas suas diferentes
-1
quantidades (0, 2, 4 e 6 t ha ) não mostrou diferença
(p < 0,05), no que se refere aos quesitos analisados
como altura de planta e matéria seca. A Produção de
matéria seca da cultura foi de 1,29, 1,26, 1,25 e 1,21 t
-1
-1
ha , para as doses 0, 2, 4 e 6 t ha de gesso agrícola,
respectivamente. Segundo Barros & Jardine a
produção de matéria seca de nabo forrageiro é em
-1
-1
torno de 3,5 t ha a 8 t ha de massa seca, ficando
evidente a diferença de produção. Isso se deve a
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Palavras-Chave: Silício. GigaMix®. Cobertura de solo.

INTRODUÇÃO
O Silício é considerado um micronutriente benéfico
para as plantas, podendo ser oriundo a partir da
intemperização dos minerais primários e secundários.
O GigaMix® é um insumo mineral que pode ser
utilizado como fonte fornecedora de Silício prontamente
disponível para as plantas. Este nutriente auxilia no
espessamento da parede celular, proporcionando mais
resistência ao acamamento e pisoteio dos animais,
bem como, incremento na produção. Devido ao produto
conter mais de 20 elementos, sendo macro e
micronutrientes, para fornecimento à planta, afirma-se
que o produto GigaMix® pode aumentar o rendimento
das culturas. O objetivo deste estudo foi avaliar a
contribuição da aplicação de nutrientes no tratamento
de semente e foliar por meio da utilização do produto
GigaMix®.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na área experimental do
IFC – Câmpus Santa Rosa do Sul, localizado em Santa
Rosa do Sul, SC. O delineamento experimental
utilizado foi de blocos ao acaso, em parcelas subdivididas, com três repetições. O tratamento principal
consiste em: sem e com tratamento de semente de
-1
Aveia Preta na dose 1 kg 100 kg de GigaMix®. O
tratamento secundário consiste em: sem e com
-1
aplicação foliar de GigaMix® na dose de 1kg ha ,
conforme dosagem utilizada pelos agricultores da
região. A aplicação foliar ocorreu no início do
perfilhamento, aos 30 dias após a semeadura. As
parcelas tinham dimensão de 4,0m x 4,0m. A
semeadura de Aveia Preta, cultivar EMBRAPA-139, foi
realizada em sistema plantio direto, dia 06 de maio de
-1
2014, com densidade de sementes de 65 kg ha de
sementes. A adubação de cobertura foi realizada
apenas no estágio V2, utilizando a Uréia (45% de N)
-1
como fonte de Nitrogênio, na dose de 150 kg ha ,
aplicada à lanço na superfície. As avaliações na cultura
da Aveia Preta foram: contagem de perfilhos aos 36, 48
e 57 dias após a semeadura e rendimento final de
massa seca, utilizando-se quadro de madeira de 0,25
m² em uma área aleatória da parcela. Após a coleta
das amostras no campo, foram encaminhadas ao
Laboratório de Solos do IFC-Câmpus Santa Rosa do
Sul, onde foi realizada a identificação e determinada a
massa seca. Os resultados foram submetidos à Análise
de Variância e as médias foram comparadas pelo
Teste de Tukey (p < 0,05).

conforme mostra a tabela 1. Isso pode ser explicado
-1
devido à dosagem utilizada de 1 kg 100 kg de
semente de GigaMix®. Segundo a recomendação do
fabricante, a dosagem seria 0,5 kg de GigaMix® para
-1
100 kg de semente. Sendo assim, não se descarta a
possibilidade de ter ocorrido uma fitotoxidez, levando
assim, a um subdesenvolvimento das plantas de Aveia
Preta, observando-se também uma redução no
estande de plantas que receberam a aplicação do
produto.
Tabela 1 – Contagem de perfilhos e produção de
massa seca de Aveia Preta em função da aplicação de
GigaMix® via tratamento de semente e foliar.
Trat.

Número de perfilhos (DAS)

Massa
seca
-1
kg ha

36
48
57
Sem.
Sem
436,94
707,85
809,80
27,89
Com
376,47
615,04
694,77
27,66
Valor F
1,6 ns
11,4 ns 16,4 ns
0,1 ns
C.V.(%)
25,01
8,78
8,01
5,00
Foliar
Sem
427,45
630,40
728,43
31,50
Com
402,94
678,43
752,94
26,07
Valor F
0,9 ns
0,3 ns
0,1 ns
3,9 ns
C.V.(%)
12,30
19,02
20,24
14,38
ns: não significativo; DAS: Dias após semeadura.

CONCLUSÃO
A aplicação de Gigamix no tratamento ou via foliar não
apresentou resultado significativo, não influenciando no
desenvolvimento e produção de massa seca de aveia
preta, isso pode ser devido a não deficiência de Silício
na área de plantio ou fitotoxidez pela dose utilizada.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao Laboratório de Solos do Instituto, por
toda ajuda e apoio. Ao Instituto Federal Catarinense Câmpus Santa Rosa do Sul por fornecer a
infraestrutura necessária para a realização do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do produto em tratamento de semente e
adubação foliar não apresentou efeitos significativos no
número de perfilhos e rendimento de massa seca,
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Palavras-Chave: Yacon. Adubo. Produção.

INTRODUÇÃO
O yacon (Smallanthus sonchifolius) é uma planta
pertencente a família Asteraceae e de origem andina
(Santana & Cardoso, 2008), apresentando ampla
capacidade de adaptação a diferentes condições
climáticas e de solo. Pode produzir mais de 5 kg raízes
tuberosas por planta. A produtividade do yacon Varia
amplamente desde 20 – 40 t/ha nas partes elevados
dos Andes, entre 40 – 50 t/ha em Cajamarca no Perú
(Hermann et al., 1999; Rea, 1997), podendo atingir
mais de 100 t/ha no Brasil (Kakihara et al., 1996 citado
por Grau & Rea 1997). Baseando-se nestas
informações e no elevado potencial produtivo desta
cultura o objetivo deste trabalho foi avaliar a
produtividade de yacon submetida a diferentes
tratamentos.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na área experimental do
Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do
Sul, Santa Rosa do Sul (SC), em um gleissolo de
textura arenosa. O clima é o Cfa segundo Koppen, com
pluviosidade média de 1650 mm/ano. A matriz
experimental foi constituída por três formas de
adubação (T1 - efeito residual de adubações, T2 3
orgânica – 0,6 dm /cova de esterco de bovinos curtido;
T3 - adubação mineral NPK (05-20-20) – 20g/cova e
anteriores). O delineamento experimental foi o de
blocos inteiramente casualizados com três repetições
tendo onze plantas úteis em cada unidade
experimental. A cultura antecessora foi a aveia branca
cultivar guapa. A área apresenta longo histórico de
adubações equilibradas. O plantio do yacon foi
realizado no dia 18/08/2013 no espaçamento de 0,6 m
x 0,6 m. A colheita foi realizada no dia 21/03/2014. A
avaliação realizada foi produtividade em kg/ha por
planta. Os dados convertidos em kg/ha e submetidos à
análise de variância (ANOVA) e as médias dos
tratamentos foram submetidas avaliadas por meio do
teste Tukey para comparação de médias a um nível de
significância de 5%. Para estes procedimentos foi
utilizado o programa estatístico SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

7 e 13 kg/planta de raízes tuberosas. Considerando 5
kg/planta e produtividade alcançaria 138t/ha, podendose afirmar que produtividades superiores a 80 t/ha são
seguras para solos bem manejados e bem adubados.
Tabela 1- Produtividade de raízes de yacon.
Tratamento
Adubação orgânica
Adubação Residual
Adubação mineral

Produtividade (kg/ha)
69121 a
79671 a
90908 a

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo
teste Tukey a 5% de nível de significância.

CONCLUSÃO
As produtividades obtidas nos tratamentos de 70 e 90
t/ha confirmam o grande potencial desta cultura para a
agricultura familiar para o sul de Santa Catarina.
Sugere-se que a melhoria nas condições de drenagem
e a aplicação de produtos biológicos para o controle de
fungos patogênicos de solo e de nematoides possam
resultar em produtividades acima de 100 t/ha.
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MEIER R, LOCHS H. Pre-and probiotics. Ther Umsch
(Therapeutishe Umshau). Rev Ther. 2007; 3(64):161-9.
HERMANN, M.; FREIRE, I.; PAZOS, C.. 1999.
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Impact on a changing world, Program Report 19971998, The International Potato Center (CIP), Lima,
Peru, 425-432.
SANTANA, I.; CARDOSO, M. H. Raiz tuberosa de
yacon (Smallanthus sonchifolius): potencialidade de
cultivo, aspectos tecnológicos e nutricionais. Ciência
Rural, vol.38, n.3, 2008.
GRAU, A.; REA, J. 1997. Yacon. Smallanthus
sonchifolius. (Poepp. & Endl.) H. Robinson. In:
Hermann, M. & J. Heller (eds): Andean roots and
tubers: Ahipa, arracacha, maca, yacon. Promoting
the conservation and use of underutilized and
neglected crops. 21. Institute of Plant Genetics and
Crop Plant Research, Gatersleben/International Plant
Genetic Resources Institute, Rome, Italy, 199-242.

Embora não tenham sido constatadas diferenças
significativas entre os tratamentos (Tab. 1) as
produtividades
alcançadas
sugerem
que
aperfeiçoamentos no controle de nematoides e na
melhoria da drenagem dos solos poderá confirma as
produtividades acima de 100 t/ha citadas por (Kakihara
et al., 1996 citado por Grau & Rea 1997). No município
de Turvo – SC a família Feltrin obteve produções entre
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Palavras-Chave: Aveia-preta; Adubação. Massa seca.

INTRODUÇÃO
A aveia-preta é uma gramínea de inverno, muito
utilizada para adubação verde e cultura de cobertura
de para o plantio direto. O nitrogênio (N) é o nutriente
mais exigido e absorvido pela cultura de aveia preta,
apresentando efeito no crescimento e na produção de
fitomassa. Sabe-se que quando se tem N disponível, o
crescimento radicular e a absorção de outros nutrientes
são estimulados. Além do N, o fósforo (P), em sua
falta, também limita a produção de biomassa, por
exercer um papel vital no metabolismo da cultura.
Assim, indica-se que haja interação entre N e P,
promovendo um bom desenvolvimento da planta.
Diante desse contexto espera-se que com a alta
disponibilidade de N e P ocorra um melhor estado
nutricional da planta, estimulando o aumento da
matéria seca, resistência, crescimento, aumento de
perfilhos e a atividade radicular. O objetivo deste
estudo foi avaliar o efeito da aplicação de nitrogênio e
de fósforo no desenvolvimento e na produção de
massa seca da aveia preta.

METODOLOGIA
O experimento foi implantado no Instituto Federal
Catarinense – Câmpus Santa Rosa do Sul, em um
Cambissolo Háplico, textura média. O delineamento
experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 4
tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram:
-1
-1
-1
(i) 0 kg ha de N e 0 kg ha de P2O5; (ii) 150 kg ha de
-1
-1
-1
N e 0 kg ha de P2O5; (iii) 0 kg ha de N e 150 kg ha
-1
-1
de P2O5; (iv) 150 kg ha de N e 150 kg ha de P2O5. A
aplicação destes fertilizantes foi realizada no momento
da semeadura. Para o N foi utilizado com fonte a ureia
e para o P a fonte foi superfosfato triplo. A aveia foi
semeada no dia 13 maio de 2014, em sistema plantio
direto. A cultura antecessora foi feijão. As avaliações
na cultura constaram de: contagem de números de
perfilho aos 15, 41, e 56 dias após a semeadura e
produção de massa seca final. Os resultados foram
submetidos a análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05).

Tabela 1 – Número de colmos e produção de matéria
seca de aveia preta em função dos tratamentos.

TRAT

Dias após semeadura
25

35

45
-2

número de perfilhos m

Massa
Seca
kg ha

-1

1
323,5
472,9
471,8
825,88
2
488,2
644,7
729,4
679,60
3
360,0
557,6
591,8
898,04
4
332,9
515,3
557,6
651,7
Valor F
1,45 ns 0,84 ns 2,19 ns 1,38 ns
C.V (%)
37,7
32,73
27,54
28,51
-1
-1
ns: Não significativo. (1) - 0 kg ha de N e 0 kg ha de
-1
-1
P2O5; (2) - 150 kg ha de N e 0 kg ha de P2O5; (3) - 0
-1
-1
-1
kg ha de N e 150 kg ha de P2O5; (4) - 150 kg ha de
-1
N e 150 kg ha de P2O5

CONCLUSÃO
A adubação não interferiu no desenvolvimento e na
produção de matéria seca de aveia preta. Se o objetivo
da cultura é para produção de material vegetal para o
plantio direto, talvez a adubação da cultura não seja
necessária.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não observado diferença significativa nos parâmetros
avaliados em função dos tratamentos (Tab. 1). A
ausência de efeito pode estar relacionada ao fato de a
aveia preta ser pouco exigente em nutrição e por se
tratar de uma planta rústica. Além disso, outros fatores
podem interferir na absorção e a utilização de
nutrientes pelas plantas, tais como, clima, solo, e suas
interações, sendo que estes devem estar no nível
ótimo para o desenvolvimento da cultura.
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Palavras-Chave: Gesso. Massa seca total. Calcário.

INTRODUÇÃO
O tomate é umas das mais importantes hortaliças
produzidas mundialmente, onde o Brasil se destaca por
ser um grande produtor. A produção de tomate em
2013 foi estimada pelo IBGE em 3,6 milhões de
toneladas. O cálcio tem grande importância no
desenvolvimento da cultura, pois atua na parede
celular tornando a planta mais resistente contra o
ataque de pragas e patógenos, especialmente nos
frutos, evitando o aparecimento de doenças, como a
podridão do fundo preto do tomateiro. O gesso agrícola
é uma fonte de cálcio e enxofre ao solo sem alterar o
pH. O calcário também é uma fonte cálcio, porém tem
solubilidade muito menor que a do gesso no solo. Esta
diferença de solubilidade interfere na disponibilização
do nutriente no solo, podendo a planta do tomate
apresentar deficiência do elemento. Neste trabalho
foram avaliadas duas fontes de cálcio no
desenvolvimento inicial da cultura do tomateiro.

METODOLOGIA
O experimento foi executado em casa de vegetação,
nas dependências do Instituto Federal Catarinense
Câmpus Santa Rosa, na comunidade de Vila Nova,
Santa Rosa do Sul, Santa Catarina. O experimento foi
implantado no dia 05 de maio, utilizando 20 recipientes,
com 10 kg de solo para o desenvolvimento da cultura.
O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao
acaso com quatro tratamentos com cinco repetições.
Os tratamentos foram: T0 (testemunha) sem aplicação
de nenhuma fonte de cálcio, T1 (adição de calcário
dolomítico) na dose de 0,68g por saco, T2 (adição de
gesso agrícola) na dose de 1,5g e T3 (adição de gesso
e calcário) nas doses de 0,75g de gesso + 0,34g de
calcário. Após a distribuição dos tratamentos,
passando-se 20 dias se fez o plantio das mudas, sendo
colocadas 2 mudas por saco. Aos 45 e 55 dias após a
o plantio foram realizadas as avaliações de altura das
plantas. Aos 55 dias também foi avaliado a produção
de massa seca da cultura. As plantas foram retiradas
dos recipientes, lavadas e colocadas para secar em
estufa de circulação de ar forçado. Nesta avaliação
foram determinadas as massas secas da parte aérea e
de raiz juntas. Os dados foram submetidos a análise de
variância e as médias foram comparadas pelo teste
Tukey a 5% de probabilidade.

resposta dos tratamentos pode ser devido ao pouco
tempo de desenvolvimento das plantas. Como o
experimento tinha por objetivo a avaliação do
desenvolvimento inicial, não foi possível prorrogar as
avaliações.
Tabela 1 – Altura média das plantas de tomate em
função da aplicação de calcário e gesso agrícola.
Tratamentos
T0
T1
T2
T3

Alturas(cm) 45
dias
24.2 a
24.3 a
24.7 a
25.1 a

Altura (cm) 55
dias
27.9 a
28.4 a
29.1 a
29.2 a

Tabela 2 – Produção de massa seca das plantas de
tomate em função da aplicação de calcário e gesso
agrícola.
Tratamentos
Massa seca total, g
T0
1.14
T1
1.02
T2
1.15
T3
1.05

CONCLUSÃO
As aplicações de calcário e gesso agrícola não foram
eficientes em afetar o desenvolvimento inicial do
tomateiro. Experimentos com mais tempo para o
desenvolvimento devem ser realizados para a
avaliação de possíveis efeitos na produção de frutos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O fornecimento de cálcio com diferentes fontes, não
afetou o desenvolvimento das plantas aos 45 e 55 dias
após o plantio. (Tab. 1). A produção de massa seca
das plantas, parte aérea + radicular, também não foi
influenciada pelos tratamentos (Tab. 2). A ausência de
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Palavras-Chave: Prunuspersicae L. Armazenamento. Controle fúngico.

INTRODUÇÃO
Em Santa Catarina, o pêssego (Prunus persicae L.) é
preferencialmente consumido em seu estado in natura,
tornando imprescindíveis os dispêndios econômicos
com embalagens e defensivos que minimizem a
ocorrência de perdas pós-colheita (BASSETTO, 2006).
Assim, evidencia-se a necessidade da utilização de
métodos de controle dos fitopatógenos, pois estes
ocasionam alterações depreciativas na qualidade e
vida útil dos frutos, diminuindo a rentabilidade dos
produtores.
Objetivou-se
apresentar
métodos
alternativos de controle, visando redução de custos e
incidência de microrganismos.

METODOLOGIA
Os frutos vieram de pomares de produtores de
Urussanga - SC, da safra 2013/2014, e analisados no
Laboratório de Pós-colheita do IFC Câmpus Santa
Rosa do Sul. Foram selecionados 160 frutos e lavados
com água para evitar erro de avaliação visual da
presença ou não de fungos. Os frutos foram
organizados em dez bandejas com 16 unidades cada
com delineamento inteiramente casualizado. Os
tratamentos
foram:
I.
Frio+Fungicida;
II.
Frio+Hipoclorito de Sódio; III. Frio+Bicarbonato de
Sódio; IV. Frio+AAS; V. Frio+Testemunha; VI.
Temperatura Ambiente+Fungicida; VII. Temperatura
Ambiente+Hipoclorito de Sódio; VIII. Temperatura
Ambiente+Bicarbonato de Sódio; IX. Temperatura
Ambiente+AAS;
X.
Temperatura
Ambiente+Testemunha;
XI.
Temperatura
ambiente+Fungicida;
XII.
Temperatura
ambiente+Hipoclorito de Sódio; XIII. Temperatura
ambiente+Testemunha. No tratamento fungicida,
utilizou-se o produto Dithane (Mancozeb) com
concentração de 2,5 g/L. No tratamento com Ácido
Acetilsalicílico (AAS) utilizou-se Aspirina com
concentração de 1%. A concentração de Bicarbonato
de Sódio utilizada foi de 1%. Todos os tratamentos
foram aplicados por meio de pulverização dos frutos na
bandeja, exceto nos tratamentos com hipoclorito de
sódio, em que se utilizou imersão dos frutos por 30
segundos, em 0,5% do produto. Frutos em estufa
ficaram a 23ºC (±10C) e os frutos em frio ficaram a 80C
(±10C). Os frutos foram avaliados durante dezoito dias,
totalizando seis avaliações. Realizou-se análise visual
da incidência e do percentual de severidade da
infecção por fungos. Os dados foram submetidos à
análise de variância, seguida por separação de médias
pelo teste de Tukey (0,05%).

significativamente entre si, ao contrário das
desidratações nos frutos armazenados em frio (Tab. 1).
Tabela 1 - Comparação de perda de peso dos
tratamentos de pêssego armazenados em frio.

Médias seguidas da mesma letra (coluna) não diferem
significativamente ao nível de 1% de probabilidade pelo teste
Tukey.

A perda de peso dos frutos diferiu significativamente
nos tratamentos Bicarbonato de Sódio, Hipoclorito de
Sódio e Testemunha, em que os frutos com aplicação
de Bicarbonato apresentaram os menores valores.
Essas diferenças podem estar relacionadas com a
desuniformidade dos frutos na colheita e instalação do
ensaio. Independentemente do tratamento, quando
presentes, os patógenos foram identificados em todos
eles, como Penicilium e Rhizopus. O Pêssego é uma
drupa climatérica com epicarpo fino, o que favorece a
perda de peso e o ataque de patógenos. A incidência
de patógenos foi consideravelmente menor em frutos
mantidos em refrigeração. Todos os tratamentos
acondicionados em temperatura ambiente obtiveram
elevados valores de incidência de micoorganismos,
sendo, portanto, o armazenamento em temperatura
ambiente, um método inviável de conservação. O
Hipoclorito de sódio e o Fungicida apresentaram as
menores incidências de fitopatógenos em ambas às
condições de armazenamento.

CONCLUSÃO
A condição de armazenamento mais adequada
consiste em baixas temperaturas. O tratamento
bicarbonato apresentou menor perda de peso.

REFERÊNCIAS
BASSETTO, E. Quantificação de danos ao longo da
cadeia produtiva de pêssegos e avaliação de
métodos alternativos de controle de doenças póscolheita. 2006. 126 f. Tese (Doutorado). Piracicaba,
2006.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A perda de peso foi crescente ao longo do período de
armazenagem em todos os tratamentos. Os
armazenados em temperatura ambiente não diferiram
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Palavras-Chave: Monitoramento de Pragas. Espécies frutíferas. Anastrepha fraterculus. Grapholita
molesta.

INTRODUÇÃO
A fruticultura Brasileira vem enfrentando muitos
problemas com diversas pragas, dentre as quais duas
são de grande importância, a Grapholita molesta e
Anastrepha fraterculus. Grapholita molesta é originária
da China e no Brasil ocorre no centro-sul, onde está
localizada a maior parte da fruticultura do país. Esta
praga é de grande importância na fruticultura do Brasil
em termos de pêssego e algumas plantas da família
das Rosaceae, pois ataca ponteiros dos ramos e frutos
causando
grande
perda
na
produção
e
comercialização. No Brasil a Anastrepha fraterculus é a
principal praga dos frutos de frutíferas de clima
temperado, tendo grande importância em pomares de
maçãs, peras e pêssegos. Os danos são causados
pelas larvas que se alimentam da polpa
comprometendo
os
tecidos
de
sustentação,
ocasionando queda precoce e depreciação da
qualidade do fruto. Objetivou-se analisar a população
de mariposa oriental (Grapholita molesta) e mosca-dasfrutas (Anastrepha fraterculus), em relação a variação
de temperatura.

METODOLOGIA
Foram instalados pontos de monitoramento em seis
áreas de cultivo de frutas como nêspera, pêssego,
maçã, citros e goiaba no Câmpus Santa Rosa do Sul
do IFC, para verificar a flutuação populacional de
Mariposa Oriental e de Mosca-das-Frutas e
correlacioná-las com dados meteorológicos e a
incidência de danos e moléstias nos frutos. Para a
mariposa-oriental foram colocadas seis armadilhas
delta com um piso adesivo para fazer a captura dos
machos. No centro do piso foi colocado o septo com
feromônio sexual sintético para grafolita, trocado a
cada quatro semanas. O monitoramento foi feito
semanalmente, de março a dezembro, com a
contagem e retirada das mariposas capturadas. Para
mosca-das-frutas foram colocadas, nos mesmos locais
das armadilhas para grafolitas, seis frascos caçamosca feitas no modelo EMBRAPA (AGUIARMENEZES et al., 2006), usando como matéria prima
garrafas pet com três orifícios equidistantes de 3x2 cm
na circunferência e a uma altura de 10 cm do fundo da
mesma. A isca para capturar a mosca-das-frutas foi
composta de suco de uva (25%), água e açúcar. Em
cada armadilha foram utilizados 150mL trocados a
cada duas semanas. Em semanas mais quentes, foi
realizada a troca do suco em intervalos de uma
semana. O monitoramento foi realizado uma vez por
semana com a verificação do número de moscas
capturadas por armadilha. Para realização da
contagem das moscas capturadas, o suco foi retirado
da armadilha e colocado em um frasco, peneirado, e
observados os insetos. Os dados foram submetidos à

análise de variância, seguida por separação de médias
pelo teste de Tukey (0,05%). Os dados meteorológicos
foram retirados da estação meteorológica instalada no
IFC, Câmpus Santa Rosa do Sul.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O monitoramento mostrou que a maior incidência da
população de grafolita foi no pomar de nespereira, com
danos nas frutas e inflorescências. No citros onde
houve uma incidência significativa foram capturados
insetos, mas não foram observados danos aos frutos.
No restante dos pomares avaliados a incidência foi
menor. A incidência ocorre no período de frutificação
das diferentes plantas do pomar de nespereira, que
apresentam épocas de frutificação diversa, o que dá a
praga um período amplo de ataque. A maior ocorrência
de moscas capturadas foi nos pomares de citros na
época de safra, em que há maior infestação de
moscas. Os picos são relacionados com a safra da
laranja doce, com danos de perfurações por mosca das
frutas, com posterior incidência de fungos e podridões
e queda dos frutos. As mosca-das-frutas no pomar de
nêspera tiveram
maior pico no início de
desenvolvimento dos frutos.

CONCLUSÃO
A maior incidência de grafolita ocorre no pomar de
nêsperas e está relacionada a frutificação da espécie,
sem a interferência da temperatura que teve uma
variação de 15º a 18º graus. As moscas-das-frutas
ocorrem principalmente nas frutas cítricas, também na
época de safra das diferentes plantas cítricas e sem a
interferência da temperatura que nos maiores picos
variou de 15º a 18º.
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Palavras-Chave: Prunus pérsica. Controle alternativos. Radiação ultravioleta.

INTRODUÇÃO
A ocorrência de podridões proporciona grandes perdas
na pós-colheita de produtos hortícolas. Em pêssegos, o
patógeno Monilinia fructicola, agente causal da
podridão parda, é o fungo de grande importância na
cultura do pessegueiro. A irradiação ultravioleta é um
método alternativo de controle pós-colheita de frutas,
pois não apresenta efeito residual e período de
carência. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito
de tratamentos pós-colheita no controle de
fitopatógenos na qualidade pós-colheita de pêssego.

a maior infestação por patógenos (Tab. 1). Os frutos do
tratamento UV apresentaram menor acidez, quando
comparados aos tratamentos fungicida e testemunha.
As análises de firmeza e sólidos solúveis totais não
diferiram entre os tratamentos (Tab. 2).
Tabela 1 – Desidratação em frutos de pêssego nos
tratamentos ultravioleta, hipoclorito de sódio 1%,
fungicida e testemunha.

Tra ta mentos
UV

METODOLOGIA
O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado, sendo constituído de quatro tratamento e
nove repetições cada. Os tratamentos utilizados foram
hipoclorito de sódio a 1%, fungicida Mancozeb a 1%,
exposição à radiação ultravioleta por 10 minutos e
testemunha. Após serem tratados os frutos foram
armazenados a uma condição de 8˚C ± 2 ˚C durante o
período de sete dias. Durante o armazenamento,
avaliaram-se, diariamente, a desidratação e a
incidência de patógenos nos frutos e ao final do
período foram feitas as análises destrutivas. A
evolução do patógeno foi determinada pelo número de
frutos infectados e diâmetro da podridão. Já a
identificação dos patógenos foi obtida por meio de
isolamento em meio de cultura batata-dextrose-ágar
(BDA) e incubação por oito dias a temperatura de 28
ºC, para posterior identificação. A acidez, sólidos
solúveis e firmeza de polpa também foram avaliados na
pós-colheita dos frutos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os tratamentos radiação UV e testemunha
apresentaram o desenvolvimento dos fungos Monilinia
spp. e Penicillium spp., respectivamente. A radiação
UV não foi eficiente no controle de fungos,
apresentando
resultados
semelhantes
ao
da
testemunha, os quais diferem dos tratamentos com
hipoclorito e com fungicida, que na análise não
apresentaram
desenvolvimento
fúngico.
Possivelmente, este resultado está relacionado ao
curto período de exposição ao tratamento. O
tratamento UV teve uma menor desidratação
comparada aos demais tratamentos, hipoclorito,
fungicida e testemunha que não diferiram entre si.
Relata-se assim devido o tratamento ultravioleta não
possuir resíduos químicos os quais em contato com a
célula do fruto causam um gradiente de concentração
que por osmose leva a perda de água, sendo isto o
ocorreu nos tratamentos fungicida e hipoclorito de
sódio, já no testemunha, ocorrendo desta forma devido

Des i dra ta çã o (%)
5,27125 a *

hi pocl ori to 1%

8,7625 b

fungi ci da

8,0375 b

tes temunha

8,50125 b

médias seguidas por let ras distint as diferem ent re
si pelo t ext e de tukey, a 5%de probabilidade

Fonte: Silva (2014).
Tabela 2 – Análise de desidratação, firmeza, acidez e
sólidos solúveis totais (SST) em pêssegos nos
tratamentos: ultravioleta (UV), hipoclorito 1%, fungicida
e testemunha.
An á l i s e s
Tra ta m e n to s

Aci d e z (p H )

S ST (º B ri x)

0,3100 n s

6,5 a

14,50 n s

h i p o cl o ri to 1%

0,30

5,7 a b

14,16

fu n gi ci d a

0,29

5,1 b

14,16

te s te m u n h a

0,28

5,05 b

12,86

UV

F i rm e za (N )

ns : nã o s ignifica tivo. * Mé dia s s e guida s por le tra s dis tinta s
dife re m e ntre s i pe lo te xte de tuke y, a 5 % de proba bilida de

Fonte: Silva (2014).

CONCLUSÃO
A exposição à radiação ultravioleta por 10 minutos não
é eficiente no controle de fungos em Prunus Persica
em pós-colheita de pêssego.O tratamento exposição
UV tem menores níveis de desidratação comparado
aos demais tratamentos.
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Palavras-Chave: Pinhão. Armazenamento refrigerado. Conservação.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O pinheiro araucária, árvore de grande porte e nativa
do Brasil, produz pinhas à semente pinhão
(Araucaria angustifolia) que pode ser utilizado na
fabricação de mudas ou como alimento, mais em geral
é muito apreciado pelo seu sabor e as suas
propriedades nutricionais. Encontrado mais frequente
na região Sul do País, sendo muito procurado, na sua
época de produção que é no inverno, o que o torna
uma fonte de renda para várias famílias. O mesmo é
pouco usufruído na culinária devido á conservação
pós-colheita, pois depois de colhido a semente perde
um grande grau de umidade restringindo sua
viabilidade
fisiológica.
Habitualmente,
alguns
produtores relatam que armazenam pinhões nas
próprias pinhas, ou então já debulhados a granel, em
sacolas plásticas ou congelados moídos. Por esta
razão, é necessário o desenvolvimento de métodos
para conservação do pinhão in natura, possibilitando o
aumento de sua vida útil, viabilizando sua
comercialização durante um longo período após a
colheita, caracterizando um nicho de mercado. O
objetivo deste trabalho é determinar a qualidade de
pinhões armazenados em diferentes tipos de
embalagens e em frio, ao longo do tempo.

Em todos os períodos de armazenagem, pinhões em
redes desidrataram mais que aqueles em bolsas
plásticas, os congelados e os a vácuo. Com relação a
aparência, os pinhões em bolsas, na pinha, congelados
e sob vácuo com casca conservaram melhor a cor da
epiderme. Ao longo da armazenagem, foi observada
maior aceitabilidade dos pinhões conservados em ATM
(Atmosfera controlada), e em pinhas comparado aos
demais tratamentos em todos os períodos de
armazenagem. Pinhões embalados em Rede
mantiveram textura e sabor semelhantes aos
observados na colheita, intermediária entre pastosa e
dura. Já os pinhões das pinhas, apresentaram uma
textura um pouco mais baixa comparada a do
tratamento ATM com o passar do tempo em frio. Com o
passar do tempo, nas análises pinhões a vácuo
apresentaram sabor levemente azedo, o que pode
indicar um a ocorrência de fermentação com a
realização do vácuo. Pinhões congelados, apesar de
boa conservação ao serem experimentados tiveram
resultados negativos, pois esfarelavam na hora do
consumo.

METODOLOGIA

O armazenamento refrigerado em bolsas plásticas a
o
1 C conserva melhor a textura e sabor e minimiza a
desidratação de pinhões após colheita por até 240
dias. Pinhões armazenados a granel, apresentam
maior desidratação e textura mais fraca o que causa
menor aceitação.

O experimento foi realizado com pinhões da safra de
2013, coletados na região de Bom Jesus-RS. As
pinhas obtidas foram debulhadas e selecionadas, para
comporem os tratamentos, no Laboratório de Póscolheita do IFC Câmpus Sombrio. Os pinhões foram
armazenados em frio sob temperatura de -15ºC e 1ºC
em 6 tratamentos diferentes: bolsa plástica em frio a
1ºC, rede em frio a 1ºC, pinha em frio a 1ºC, vácuo em
frio a 1ºC, congelado a seco a -15ºC e congelado em
água a -15ºC. Cada tratamento foi composto de 45
pinhões, com 4 repetições. Os pinhões foram
analisados na colheita e após 30, 60, 90, 120, 150,
180, 210 e 280 dias de armazenamento quanto a sua
desidratação, peso, comprimento, diâmetro, cor da
epiderme, incidência de fungos e submetidos a um
painel de degustação de aceitabilidade e textura com
pessoas não treinadas. Para os painéis de degustação,
as amostras foram cozidas em panela de pressão por
60 minutos. Após o cozimento os tratamentos foram
servidos a 15 painelistas. O delineamento experimental
foi inteiramente casualizado, num esquema fatorial 6 x
6, composto de 6 formas de embalagem e 8 datas de
avaliação, com quatro repetições. Os dados foram
submetidos à análise de variância, seguida por
separação de médias pelo teste de Tukey (0,05%).

CONCLUSÃO
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Palavras-Chave: Pêssegos. Condicionamento térmico. Armazenamento refrigerado. Danos por frio.

INTRODUÇÃO
Os danos por frio são as alterações fisiológicas que
ocorrem pela exposição a baixas temperaturas em
armazenamento refrigerado, de 2 a 3ºC em pêssegos,
e que levam a manifestação de sintomas após
exposição a temperatura próximas a 20ºC para
amadurecimento (LUCHSINGER, 2000). Os danos por
frio podem ocorrer durante o armazenamento, no
transporte, no atacado e varejo e na geladeira
doméstica. Entre as várias alterações fisiológicas
associadas ao frio estão a falta de suculência, a polpa
farinhenta, o escurecimento da polpa e a falta de
amadurecimento. Como os sintomas aparecem no
amadurecimento à temperatura ambiente após a
armazenagem
refrigerada, são
experimentados
principalmente por consumidores, e não tanto por
produtores ou vendedores. Estes sintomas reduzirem a
aceitação de frutas pelos consumidores e limita a
comercialização. Objetivou-se avalar a qualidade de
pêssegos ‘Aurora’ e ‘Marli’, submetidos a diferentes
períodos de armazenamento refrigerado a 1ºC, quanto
a manifestação de danos por frio.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado na safra 2013/2014 com
pêssegos ‘Marli’ e ‘Aurora’ colhidos no estádio “DE
VEZ”. Os tratamentos consistiram de frutos no estádio
“DE VEZ” e “DE VEZ” submetidos ao condicionamento
térmico. O condicionamento térmico consistiu em
colocar os frutos em uma câmara de maturação a
temperatura de 20ºC por 24 horas antes do
armazenamento refrigerado a 1ºC, visando adiar a
manifestação de danos por frio. As avaliações
ocorreram sempre após dois dias de maturação a
20ºC, após a colheita e depois de 7, 14, 21 e 28 dias.
Os frutos foram avaliados quanto à perda de massa
fresca, firmeza de polpa, sólidos solúveis, acidez,
conteúdo de suco extraível (INFANTE et al. 2009) e
danos por frio, como lanosidade, escurecimento interno
e retenção de firmeza. Cada tratamento em cada data
de avaliação foi composto por 15 frutos. Os dados
foram submetidos à análise de variância, seguida por
separação de médias pelo teste de Tukey (0,05%).

pêssegos ‘Aurora’ a firmeza de polpa diminuiu
significativamente com o passar do tempo em
armazenagem comparada à colheita, e foi superior no
tratamento testemunha na maturação após a colheita e
após 21 dias de armazenagem. O conteúdo de suco
extraível diminui ao longo do período de armazenagem.
O tratamento de condicionamento não foi efetivo no
aumento da ou manutenção da suculência dos frutos,
mas a suculência foi superior nos pêssegos ‘Aurora’ e
‘Marli’ submetidos ao condicionamento. A suculência
média foi baixa, mesmo nos pêssegos condicionados,
abaixo de 30% de suco. Os danos por frio foram:
escurecimento da polpa e retenção de firmeza. O
escurecimento ocorreu em todos os tratamentos após
os 21 dias em frio com intensidades semelhantes,
sendo esta intensidade considerada baixa.
Nos
pêssegos ‘Aurora’ após os 28 dias em armazenamento
refrigerado os tratamentos “DE VEZ” e “DE VEZ”
condicionado apresentaram retenção de firmeza.

CONCLUSÃO
O condicionamento térmico antes da armazenagem
refrigerada aumentou a desidratação, mas foi efetivo
em manter uma maior suculência nos pêssegos
‘Aurora’ e ‘Marli’. O tratamento não retardou a
manifestação do escurecimento da polpa e retenção de
firmeza, causas do fim do período de armazenamento
de pêssegos.

REFERÊNCIAS
INFANTE R.; MENESES C.; RUBIO P.; SEIBERT E.
Quantitative determination of flesh mealiness in peach
[Prunus persica L. (Batch.)] through paper absorption of
free juice. Postharvest Biology and Technology, v.51,
p.118-121 2009.
LUCHSINGER, L. Avanços na conservação de frutas
de caroço. In: Simpósio Internacional de Frutas de
Caroço. Pêssegos, nectarinas e ameixas, Porto Alegre,
2000. Anais... Porto Alegre, 2000. p.95-105.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A desidratação aumentou com o tempo em
armazenamento e foi maior em pêssegos ‘Aurora’ e
‘Marli’ submetidos ao condicionamento. A firmeza de
polpa diminuiu em todas as avaliações na maturação
dos pêssegos ‘Marli’ e apresentou diferenças
significativas somente após 28 dias de armazenagem
quando os frutos testemunha foram mais firmes. Nos
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Palavras-chave: Adsorção. Azul de metileno. Cerâmica vermelha.

O azul de metileno é a substância mais comumente usada
em tingimento de algodão, por esse motivo, o corante
geralmente é descartado erroneamente em efluentes
pelas Indústrias Têxteis. Segundo Annadurai, Juang e Lee
(2002) o carvão ativado é o adsorvente mais utilizado
comercialmente no tratamento do efluente, porém seu uso
é limitado devido ao seu alto custo. Em colunas de
adsorção, o grau de adsorção depende de variáveis como
concentração de adsorvente, capacidade de adsorção,
temperatura e a área de superfície. Neste experimento foi
utilizado resíduo de cerâmica vermelha como adsorvente
para azul de metileno, em coluna.

Figura 1 – Absorbância do efluente de saída da coluna
em função do tempo.
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METODOLOGIA
Preparação da amostra
Após a coleta dos resíduos de cerâmica
vermelha, as amostras foram trituradas e separadas por
diferença de granulometria. Para o estudo do efeito da
temperatura e do pH na remoção de azul de metileno,
utilizou-se os resíduos com granulometria entre 0,30 mm
< Dmédio < 1,18 mm. As demais granulometrias foram
descartadas do processo. Os materiais foram lavados e
filtrados para eliminar quaisquer grãos fora da faixa
granulométrica definida. Na sequência, os materiais foram
secos em estufa a 110 °C por 24 h.
Ensaio de adsorção
Para o ensaio de adsorção, utilizou-se uma
coluna de vidro (30 mm de diâmetro e 300 mm de altura),
encamisada para controle da temperatura de adsorção.
Utilizou-se uma massa de 25 g de cerâmica vermelha na
granulometria apresentada que, adicionada no interior da
coluna, produziu um leito de 60 mm de altura. A solução
de azul de metileno, de concentração 25 mg/L foi
adicionada na coluna e escoou por gravidade. A vazão foi
controlada por meio da altura da coluna de afluente.
Alíquotas do efluente foram removidas a cada intervalo de
três minutos. A temperatura da coluna foi controlada em
40 °C utilizando o banho termostático para a coluna. O pH
da solução foi mantido em 6,0 ao longo do experimento. A
concentração de azul de metileno foi determinada por
espectroscopia de UV-Vis, no comprimento de onda de
645 nm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 mostra a absorbância da solução em função do
tempo no efluente de saída da coluna. Percebe-se que
para tempos próximos de zero, a remoção do efluente é
máxima, sendo que a absorbância da solução é próxima
de zero. Com o tempo, há uma saturação da coluna
adsortiva.

A Equação (1) permite calcular a quantidade de pigmento
removido, por grama de adorvente.
MNOP

QR ST S UW Q VT
X

YZR[\ ]

(1)

Assim, a capacidade de adsorção do material foi
calculada em 95 mg/g de adsorvente.

CONCLUSÃO
Os dados demonstram à possibilidade do uso de resíduo
de cerâmica vermelha em colunas de leito fixo destinadas
a adsorção de azul de metileno. Assim, o adsorvente
possuem uma boa capacidade de adsorção e podem ser
eficazes na remoção do corante azul de metileno em
meios aquosos.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Campus
Criciúma pela concessão do espaço para realização do
trabalho.

REFERÊNCIAS
VIEIRA, C. et al. Avaliação do processo de adsorção do
processo de remoção de cor em efluentes de lavanderias
industriais de jeans por argila usmectita brasileira. VI
Congresso Brasileiro de Engenharia Química e
Iniciação Científica. Campinas, 2005.
BUSTAMANTE, G. M. ; BRESSIANI, J. C. A indústria
cerâmica brasileira. Revista Cerâmica Industrial. São
Paulo, 2000.
ANNADURAI, G.; JUANG, R-S; LEE, D-J. Use of
cellulose-based wastes for adsorption of dyes from
aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials,
2002.

1100

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ELEMENTOS DE MÁQUINAS- ELEMENTOS DE FIXAÇÃO- CHAVETAS
Thiago Viebrantz¹; Ramon Oliveira¹; Ramon Canarin¹; Andre Dal Pont¹; Vinícius
Rodrigues Borba²
1

Aluno/Curso Técnico Integrado em Mecatrônica/IFSC- Campus Criciúma /E-mail: thiagotiti10@hotmail.com
2
Professor/Áreas Técnicas/IFSC- Campus Criciúma/e-mail: vinicius.borba@ifsc.edu.br

Palavras-Chave: Elementos de máquinas. Chavetas. Mostruário.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo preparar e
confeccionar um mostruário de chavetas, definindo o que
elas são e identificando os tipos, visando apresentá-las
aos colegas de classe e aos futuros alunos da unidade
curricular de elementos de máquinas facilitando, assim, a
aprendizagem, sobretudo a possibilidade de visualização
das mesmas por meio do mostruário. Elementos de
máquinas tem o propósito de estudar componentes
básicos que, ao se associarem, permitem a montagem de
um sistema mecânico (CUNHA, 2005, p. 1). Dentre os
vários existentes, podemos citar alguns: elementos de
fixação, transmissão, molas, eixos e outros. Nosso
desenvolvimento foi dentro dos elementos de fixação,
trazendo um estudo relacionado às chavetas sendo estas
elementos mecânicos que permitem a transmissão do
torque do eixo para engrenagens ou polias. (Desenho
técnico mecânico II). As chavetas são classificadas em
relação as suas características, e as principais são:
chaveta retangular ou plana, chaveta meia lua e chaveta
inclinada. Chavetas planas são empregadas para torque
de sentido único, sendo a mais comum. Chavetas
inclinadas são usadas quando o torque de transmissão é
maior que nas chavetas planas. Chaveta meia lua tem
uma característica de transmissão de médio torque e
pode ser empregada em máquinas operatrizes e
automóveis. (MELCONIAN, 2000, p. 315).

METODOLOGIA
O trabalho iniciou com uma pesquisa exploratória a partir
de referências bibliográficas. Teve um prazo de início e
conclusão de três semanas, sendo desenvolvido por
quatro integrantes do curso técnico integrado de
mecatrônica, com objetivo de apresentar a importância
deste elemento, a fim de disponibilizar as informações
encontradas para as pessoas que estão associadas a
este conteúdo. Na oficina, a equipe confeccionou o
mostruário, classificando as chavetas de acordo com suas
especificações (Fig. 1). Cabe ressaltar que as mesmas
foram adquiridas com as doações dos colegas do IFSC,
câmpus Criciúma.

Com as pesquisas realizadas, aprendemos mais sobre
chavetas,
suas
aplicações
e
classificações,
desenvolvendo, assim, um trabalho que ajudará os
envolvidos no assunto a terem uma melhor compreensão
por meio da visualização do mostruário, o que contribui
para o processo de ensino-aprendizagem. Além do mais,
um dos importantes aspectos encontrados, foi a falta de
conhecimento dos vendedores sobre tal assunto, visto
que foi nítida a dificuldade de comunicação entre cliente e
vendedor, como também é perceptível a falta do elemento
no mercado na cidade de Criciúma e região.

CONCLUSÃO
Diante dos argumentos expostos, entendemos que as
chavetas são elementos de fixação empregados para
segurança e transmissão de potência para máquinas,
entre outras aplicações. Apresentando o mostruário aos
colegas de classe, atingimos o objetivo de facilitar a
visualização e compreensão das mesmas. Com a
ferramenta 5W2H, houve a possibilidade de maior
organização, pois ela permitiu identificar dados
importantes do trabalho. Outro principal fator na
elaboração do trabalho de estudo é o conhecimento sobre
chavetas que ele nos proporcionou.

AGRADECIMENTOS
Concedemos nossas gratidões ao professor das áreas
técnicas, Vinícius Rodrigues Borba, por dispor seu
conhecimento a respeito do assunto e incentivar a
realização do trabalho.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 1 – Mostruário chavetas.
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Palavras-Chave: Rolamentos. Elementos de máquinas. Máquinas.

INTRODUÇÃO

simples a uma mais complexa, dependendo da sua
aplicação.

Os elementos de máquinas denominados rolamentos são
“elementos metálicos que apresentam forma cilíndrica
compostos
por
vários
subelementos.
Possuem
principalmente a função de sustentar um sistema de
transmissão de torque suportando muitas vezes esforços
simples ou combinados”(SURATO, 2014). Esses
elementos “podem ser classificados em grupos conforme
sua função. Dentre os vários elementos de máquinas
existentes, pode-se citar elementos de fixação, como
parafusos, porcas e arruelas, elementos de transmissão,
como correias e polias, elementos de apoio; como
mancais, guias e rolamentos, entre outros”(GENEROSO,
2014). As mais diversas máquinas empregam rolamentos
por sua ampla padronização de vários tipos e uma variada
gama de dimensões. A proposta desse trabalho teve
como base a construção de um painel de rolamentos que
contribuiu para a classificação dos elementos trabalhados.

Figura 1 – Painel de Rolamentos

METODOLOGIA
Escolhemos um painel para demonstrar de uma forma
breve e simplificada a variedade de rolamentos
encontrados no mercado. Após adquiridos, os rolamentos
passaram por um processo de limpeza para podermos
manuseá-los de uma melhor forma. Para a montagem do
painel utilizamos o laboratório de mecatrônica
disponibilizado no Câmpus Criciúma e neste local,
organizamos os componentes conforme a sua estrutura.
Além dos rolamentos o material utilizado foi uma placa de
madeira. Os componentes obtidos foram fixados por meio
de uma abraçadeira na placa, e as especificações dos
rolamentos foram encontradas nos catálogos dos
fabricantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Adquirimos os materiais utilizados no projeto da
construção do painel por meio de compras em lojas
especializadas. Após isso, classificamos os mesmos
conforme sua designação: Rolamentos de Agulhas,
Cilíndricos, Rígidos de uma Carreira de Esfera sem /com
Blindagem, e Autocompensador de rolos.

AGRADECIMENTOS
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agradecemos também a Carla Scapini pela colaboração
na correção.
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CONCLUSÃO
Após o término do painel, obtivemos excelentes
resultados. Além de adquirimos um conhecimento maior
sobre os rolamentos, o painel também servirá para que
futuras pessoas possam aprender mais sobre esse
material tão utilizado, mas pouco conhecido. Alguns
desses materiais utilizados possuem desde uma estrutura
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Palavras-chaves: Parafuso. Perfil. Painel.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo fazer um
mostruário de parafusos, para mostrar aos alunos do
Instituto a sua classificação e aplicação. Apesar de
parecer um elemento tão comum, o parafuso é o modo
mais utilizado de unir peças por constituir uma união
móvel (CUNHA, 2005, p.73). Nesta apresentação,
abordaremos mais sobre este elemento de máquina,
baseados em pesquisas em livros e na internet. Segundo
o site Zé Moleza, há, historicamente, tratados sobre o uso
do parafuso nos escritos de Arquimedes (278 A.C. a 212
A.C.) Entretanto, os indícios são de que este elemento de
fixação era pouco utilizado. Por volta de 1846, surgiu a
necessidade de padronização deste, formando-se, assim,
o que era conhecido como "Roscas Americanas".
(SCHLEDER, 2006). Estas supriram as necessidades por
um tempo, mas tornaram-se inábeis para as diversas
utilizações atuais. De acordo com as informações que
colhemos nos vídeos aulas do telecurso 2000, a
padronização dos parafusos, nos dias de hoje, é muito
mais elaborada. Todo parafuso é composto por uma
rosca, um conjunto de filetes em torno de uma superfície
cilíndrica, de modo que a rosca interna e a rosca externa
se encontrem. Os tipos de roscas são sempre definidos
pelos perfis, que aparecem nos parafusos de maneira
uniforme, mantendo sempre o mesmo passo. Os perfis
definem o tipo de aplicação da rosca e são divididos em
cinco tipos: perfil triangular (parafusos e porcas de
fixação), perfil trapezoidal (parafusos com movimento
suave e uniforme), perfil redondo (parafusos com grandes
diâmetros, sujeitos a grandes esforços), perfil quadrado
(parafusos que sofrem grandes esforços ou choques) e
perfil dente de serra (parafuso que exige grande esforço
em apenas um sentido). Os formatos da cabeça, do corpo
e da ponta do parafuso variam muito, podendo ser
classificados em quatro grandes grupos: passante, nãopassante, pressão e prisioneiro.

METODOLOGIA
Montamos um trabalho, mostrando a importância da
utilização do parafuso e da rosca, suas especificações e
aplicações, para montar um mostruário que apresente
diversos tipos de parafusos e roscas presos em uma
superfície, onde são especificados os dados de cada um
deles. Tal mostruário servirá para futuros alunos do
Instituto como forma de lhes facilitar o aprendizado. Este
trabalho foi realizado por quatro integrantes do curso
técnico integrado de mecatrônica.

Figura 1 – Painel de parafusos.

CONCLUSÃO
Levando-se em conta o que foi observado, compreende-se
que os parafusos têm diversas classificações para cada
serviço a que serão submetidos. Sabe-se que uma
classificação muito importante é a diferença de tipos de
rosca, que são definidos pelo perfil. Um fato inegável, que foi
comentado logo no início do trabalho, que é o parafuso o
elemento de máquina mais utilizado como fixação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilizamos a maioria dos parafusos de trabalhos
anteriores, os mesmos foram realizados pela turma na
matéria de Elementos de Máquinas. Todos precisaram ser
medidos novamente para conferir as especificações.
Estas estão expostas na tabela.
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Palavras-Chave: Deficientes visuais. Sensores ultrassônicos. Arduíno.

INTRODUÇÃO

Figura 34 – Protótipo de dispositivo para portadores de
deficiência visual.

Em plena era digital, a era das facilidades, é de consenso
geral de órgãos do governo e da população, a promoção
da inclusão de pessoas com deficiência visual. Contudo,
essa “era das facilidades” ainda deixa a desejar na
questão da acessibilidade para aqueles que possuem a
perda ou redução da capacidade visual. Assim, este
projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um
dispositivo capaz de alertar o portador através da emissão
de um sinal sonoro sobre possíveis obstáculos localizados
a sua frente, evitando ou minimizando riscos de
acidentes.

METODOLOGIA
Neste trabalho, foi elaborado um dispositivo que auxiliará
na identificação de obstáculos usando sensores
ultrassônicos para portadores de deficiência visual. De
início, foi estudado o funcionamento dos sensores
ultrassônicos a fim de obter-se conhecimento maior sobre
os mesmos. Após, foram utilizados os conhecimentos,
obtidos através de aulas teóricas e práticas na unidade
curricular de Eletrônica para elaborar o dispositivo final,
fazendo uso também do microcontrolador Arduíno. “O
Arduino é uma placa que permite a automação de
projetos eletrônicos e robóticos por profissionais e
amadores” (SOARES, 2013, p.1). Foram utilizados ainda
os seguintes equipamentos: baterias como fonte de
energia para a placa Arduíno e fones de ouvido para
emissão dos sinais sonoros para o usuário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi implementado um protótipo contendo dois sensores
ultrassônicos e um alto-falante que emite um sinal sonoro
de acordo com a aproximação de obstáculo. Foi
percebido que o sinal sonoro interfere no bem estar do
usuário. Com base nisso, foi pesquisado se já teria sido
criado algum dispositivo semelhante, encontrando-se
apenas como o demonstrado na figura 1, idealizado pelo
oftalmologista Leonardo Gontijo, porém este faz uso de
motores de vibração, o que é substituído neste projeto por
sinais sonoros. Percebeu-se com esse sistema que fica
falho a detecção de obstáculos abaixo dos joelhos. Sendo
assim, continuou-se a busca por assuntos relacionados à
área de Eletrônica. A figura 1 ilustra uma demonstração
do dispositivo, entretanto, este por sua vez, apenas
possui sensores no peitoral e na cintura por serem os
locais mais propícios para o encontro de objetos. O
funcionamento do dispositivo é dado da seguinte forma:
ao sensor ultrassônico detectar algum objeto à frente do
portador com até quarenta centímetros de distância é
ativado o auto falante com sinais sonoros, alternando a
frequência ao diminuir a distância, sinalizando ao usuário
a presença de objetos.

Fonte:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult26
3u601024.shtml

CONCLUSÃO
Com base nos estudos realizados durante o
desenvolvimento do projeto, foi constatado que ainda não
foi elaborado um dispositivo como o apresentado neste.
Assim sendo, este trabalho é inicial e possibilita grandes
avanços, como na detecção de imperfeições das vias, por
exemplo, buracos e escadas em declives. Com este
projeto ainda não é possível substituir a bengala, porém
serve como complemento para esta.
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Palavras-Chave: Água. Simulação Monte Carlo. Anomalias.

INTRODUÇÃO
A água é uma substância muito importante para a vida em
nosso Planeta, pois refrigera, lubrifica e transporta
substâncias. Por esses motivos é um dos líquidos mais
estudados atualmente. Muitas de suas propriedades ainda
não são completamente entendidas, propiciando o
surgimento de muitos modelos matemáticos que tentam
descrever suas propriedades e responder às questões
ainda em aberto. A água possui cerca de quarenta
anomalias diferentes, e em decorrência de algumas
destas anomalias é possível a existência de vida em
nosso planeta. Acredita-se que as anomalias presentes
na água estejam ligadas à existência de um segundo
ponto crítico entre duas fases líquidas de diferentes
densidades na região super fria da água. Neste trabalho
estudamos, através de simulação computacional, uma
generalização do modelo em duas dimensões proposto
por Henriques et al. (2005) que apresenta as duas fases
líquidas de diferentes densidades e reproduz as
anomalias na densidade (TMD) e difusão da água.

Fazendo essa análise para diferentes temperaturas, foi
possível montar o diagrama de fases do modelo (Fig. 2).
Figura 1 – Curva típica de densidade vs. Temperatura
para um potencial químico fixo.

Figura 2 – Diagrama de fases potencial químico vs.
temperatura.

METODOLOGIA
O sistema foi estudado através de simulações de Monte
Carlo em uma rede 10x10. Uma molécula de água é
σ
representada por uma variável de ocupação i e seis
τi
variáveis de braços
que representam as ligações de
hidrogênio. Cada sítio da rede pode estar vazio ou
ocupado por uma molécula de água que interage com
seus seis primeiros vizinhos. A interação é dada pela
equação
E=( v +2u) ∑ σ i σ j 2u ∑ σi σ j τi τ j
〈ij 〉

σ i=0

〈 ij 〉

σ =1

Onde
representa um sítio vazio e i
um sítio
τi =0
τ =1
ocupado,
representa um braço inerte e i
um
braço ligante. Além disso, -v representa a interação tipo
van der Waals e 2u a interação de ligação de hidrogênio.
Quando duas moléculas vizinhas fazem uma ligação de
hidrogênio, a energia do sistema diminui de um fator -2u.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a construção do diagrama de fases do modelo,
foram obtidas curvas de densidade em função do
potencial químico para diferentes temperaturas. Uma
curva típica de densidade vs. potencial químico é
mostrada na Figura 01. Nela é possível ver que, em
baixíssimo potencial químico o sistema encontrasse na
fase gás, onde a densidade é aproximadamente nula.
Aumentando o potencial químico, o sistema sofre uma
transição de fase de primeira ordem (descontínua)
passando para a fase líquida de baixa densidade (LDL),
onde a densidade é ρ≈ 0,75 . Aumentando-se mais o
potencial químico o sistema passa por uma nova
transição de fase de primeira ordem para a fase líquida de
alta densidade (HDL) onde a densidade é ρ≈1,0 .

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos mostram que mesmo um modelo
muito simples de água é capaz de capturar o
comportamento real. As duas fases líquidas de diferentes
densidades estão presentes e a linha de anomalia da
densidade. Futuramente iremos estudar a difusão do
modelo para verificar se o modelo apresenta anomalia na
difusão.
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Palavras-Chave: Bentonita. Calcinação. Adsorção. Aflatoxina B1.

INTRODUÇÃO
Bentonitas são argilas que apresentam elevada
capacidade de adsorção, fato que propicia seu uso como
adsorvente de micotoxinas em rações (LINDEMANN et
al., 1997; MAGNOLI et al., 2008). Dentre as micotoxinas,
a aflatoxina B1 (AFB1) apresenta elevado grau de
toxidade,
causando
problemas
na
saúde,
desenvolvimento e bem estar animal. Neste contexto, a
proposta deste estudo é investigar a influência do
tratamento térmico nas fases mineralógicas de bentonita,
e na capacidade de adsorção da AFB1.

Figura 1 – Ensaio de adsorção da AFB1 pelas amostras
de bentonita in natura e tratadas termicamente (125, 250,
o
500, 750 e 1000 C).

METODOLOGIA
Amostras de bentonita foram coletadas no município de
Criciúma, Santa Catarina, região Sul do Brasil. Em
seguida, o material foi lavado com água destilada para
remoção de impurezas e, posteriormente, seco a 60 oC
durante 8 horas. Depois de realizado o processo de
lavagem, a bentonita foi tratada termicamente em forno
mufla (Jung, N1100) a temperatura de 125, 250, 500, 750
e 1000 oC, durante 4 horas. As amostras antes e após os
tratamentos foram caracterizadas por difração de raios-X
(DRX), sendo que as medidas foram realizadas em um
difratômetro Philips, modelo X’pert, com radiação cobre
Kα (λ= 1,5418 A), potência de 40 kV e 30 mA. Para
realização dos testes de adsorção, foram adicionados 50
µL de bentonita (concentração de 0,6 mg/mL) a 1 mL de
solução de AFB1 (30 µM). Em seguida, as amostras
foram deixadas overnight e centrifugadas (80-2B
Centribio) a 2000 rpm, durante 57 minutos. As
quantificações foram realizadas através da utilização de
espectrofotômetro UV/vis (Q7980 Quimis) a 365 nm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A transformação das fases mineralógicas antes e após o
tratamento térmico, foram analisadas por DRX através da
identificação dos seguintes picos: montmorilonita, quartzo,
caulinita e muscovita. O pico da montmorilonita teve
o
pequenas variações nas temperaturas de 125 a 750 C,
desaparecendo quando realizado o tratamento a 1000 oC.
o
Na temperatura de 500 C ocorreu a desidroxilação da
caulinita, resultando no colapso da estrutura e
desaparecimento do pico em 12,4° (2θ). As fases
cristalinas da bentonita desapareceram após calcinação a
o
1000 C, sendo apenas identificado o pico de quartzo.
Através da espectrofotometria UV/visível, nenhuma
mudança foi observada na capacidade de adsorção da
bentonita in natura ou tratada termicamente a 125, 250 e
o
500 C (Fig. 1). No entanto, a capacidade de adsorção de
AFB1 diminuiu nos tratamentos de calcinação realizados
o
o
a 750 C (21,3 % de AFB1 adsorvida) e 1000 C (25,6 %
de AFB1 adsorvida) quando comparado com a bentonita
in natura (31,6 % AFB1 adsorvida).

CONCLUSÃO
O tratamento térmico afetou a estrutura da bentonita,
causando ruptura do pico da montmorilonita, caulinita e
muscovita, além da diminuição da sua capacidade de
adsorção da AFB1. Os resultados obtidos podem
contribuir para uma melhor compreensão da eficácia da
bentonita no controle dos efeitos tóxicos provocados por
AFB1.
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INTRODUÇÃO
A indústria têxtil brasileira ocupa a 5ª posição entre os
maiores produtores mundiais de manufaturados têxteis
(3,1% da produção mundial), e a 4ª posição entre os
maiores produtores mundiais de artigos de vestuário
(2,9% do total). Em ambos os setores a produção mundial
é liderada pela China e Hong Kong, que são responsáveis
por quase 50% da produção mundial. As fibras têxteis são
as matérias primas de toda a indústria têxtil sendo
produzidas no mundo cerca de 80 milhões de toneladas
(PCI Fibres, 2012). A indústria de vestuário se posiciona
como um dos maiores setores de consumo de fibras
têxteis e a fabricação e comercialização de seus produtos
é de grande importância econômica. No Brasil é
obrigatória a etiquetagem de têxteis durante a sua
comercialização, justificada pela impossibilidade do
cliente final identificar o tipo de material existente nos
artigos, prevenindo-se possíveis reações alérgicas e
garantindo a confiabilidade na escolha da sua matéria
prima. A etiquetagem dos artigos têxteis e regulamentada
o
pela Resolução n 2 de 06/05/2008, do Conmetro e sua
fiscalização realizada pelo Inmetro. Neste trabalho
pretende-se identificar as fibras têxteis presentes em
artigos oriundos da indústria de confecção de Araranguá,
pela sua morfologia através de microscopia ótica e assim
orientar a correta etiquetagem do material.

METODOLOGIA
As amostras oriundas da indústria de confecção se
apresentam na forma de tecidos planos ou malhas. Os
quais, apesar de serem fabricados a partir de fios têxteis
possuem estrutura completamente diferente, nos tecidos
planos são utilizados dois conjuntos de fios que são
cruzados perpendicularmente, exigindo a análise de cada
conjunto. As amostras são então preparadas para a
microscopia ótica, sendo necessário a analise das vistas
longitudinal e transversal das fibras. A identificação é
realizada através da comparação visual com fotos
padronizadas em normas nacionais (ABNT) ou
internacionais (AATCC, ISO, DIN).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1 – Vista longitudinal, fibras de cânhamo e
algodão. Ampliação 100x

Figura 2 – Vista transversal, fibras de acrílico (400x),
viscose (400x) e polipropileno trilobal (200x)

CONCLUSÃO
A microscopia ótica demonstrou ser de grande
importância para identificação de fibras têxteis,
principalmente entre as fibras naturais, mas com
possibilidade de ser utilizada na identificação de algumas
fibras artificiais (viscose) e sintéticas (acrílico) que
possuem formatos característicos.
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As fibras têxteis são classificadas de acordo com seu
processo de obtenção/fabricação em dois grandes
grupos: Naturais e Químicas. Entre as fibras químicas
existe uma subdivisão em artificiais e sintéticas de acordo
com o tipo de matéria prima utilizada. Nas Figuras 1 e 2,
são apresentadas algumas das fibras encontradas nos
produtos enviados ao laboratório. A comparação das
fibras com fotografias padrão permite a sua identificação,
sendo recomendada a execução das duas vistas para
cada fibra. Na Figura 1 observa-se a diferença da
morfologia de fibras através da seção longitudinal e na
Figura 2 por meio da seção transversal.
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Palavras-Chave: Robótica Educacional. Arduino. STEM.
.

INTRODUÇÃO

REFERÊNCIAS

Desde o final dos anos 1980 uma área da robótica, a
robótica educacional, vem sendo utilizada com o intuito de
auxiliar as disciplinas escolares, com o objetivo de
fomentar e incentivar o ingresso de jovens nas carreiras
das áreas de ciência, tecnologia, engenharias e
matemática (STEM - do inglês Science, Technology,
Engineering, and Mathematics) (COELHO et al., 2013).
Porém, um dos problemas encontrados é a falta de
material didático qualificado e atrativo para estudantes do
ensino fundamental e médio (SANTOS et al., 2013).
Tendo em vista essas metas, o Clube de Robótica
Berserkers foi criado com o objetivo de desenvolver
materiais didáticos práticos para realizar as aulas,
adequando às necessidades de estudantes e professores
do IFRS - Câmpus Restinga.

COELHO, M. H. K. ; AGUIAR, A. F. ; BONATTO, A. C.;
Hamerski, J. C. ; LUNARDI, Roben Castagna . Avaliação
de Sensores para Medição de Distância de Kits de
Robótica Educacional: Influência do Ambiente. I
Encontro de Computação dos Institutos Federais
(ENCOMPIF 2013) - XXXIII Congresso da Sociedade
Brasileira de Computação, 2013, Maceió/AL.
LINDSAY, A. Robotics with the Boe-Bot: Student Guide:
Version 3.0, Parallax, Inc. Publisher, v. 3.0, ISBN
9781928982531, 2010.
SANTOS, T. M. A. ; AGUIAR, A. F. ; COELHO, M. H. K.
; LUNARDI, Roben Castagna . Roboceti: kits de
robótica produzidos pelos institutos federais. III
Mostra de Produção Científica Tecnológica (3ª MCPT),
2013, Rio Grande, RS. III Mostra de Produção Científica
Tecnológica (3ª MCPT), 2013.

METODOLOGIA
O Clube de Robótica Berserkers utiliza em suas oficinas
duas placas controladoras Parallax e baseadas em
Arduino, sensores, atuadores, servomotores, resistores e
demais componentes elétricos e mecânicos (LINDSAY,
2010). A partir desse material, foram criadas aulas
praticas, tanto para a programação e confecção de
circuitos simples, para que os alunos possam aprender
conceitos que envolvem as áreas do STEM.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado parcial, há um acréscimo na procura ao
projeto, que inicialmente constava de um a dois alunos
por semana, hoje chega a receber de três a oito por turno.
Temos como resultado também a procura de alunos do
campus que não participam da oficina, mas que
demonstram interesse em aprender para que possam
realizar seus próprios projetos. Os estudantes também
demonstraram uma melhora na criatividade, tendo mais
capacidade para enfrentar desafios propostos durante as
aulas, maior velocidade de raciocínio e são mais
autônomos nas maneiras de resolve-los.

CONCLUSÃO
As aulas criadas foram realizadas a partir de pesquisas
sobre programação em Arduino e o funcionamento dos
componentes eletrônicos utilizados nas mesmas. Isso
possibilitou um domínio maior do conteúdo para quem
apresentasse a aula e uma compreensão melhor para
quem as executasse. Os resultados preliminares indicam
estudantes que participam das atividades têm mostrado
maior responsabilidade com sua assiduidade e com
melhora no desempenho acadêmico, principalmente nas
disciplinas ligadas ao STEM.

1108

3º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

SHIELD E INTERFACE GRÁFICA PARA FOMENTAR A ROBÓTICA EDUCACIONAL
Tiago Maurício A. S. Dos Santos1; Abner Fraga de Aguiar2; André Marcelo
Schneider3; Roben Castagna Lunardi4
1,2,3,4

IFRS - Câmpus Restinga/tmalbuquerque@restinga.ifrs.edu.br, afaguiar@restinga.ifrs.edu.br,
andre.scheider@restinga.ifrs.edu.br, roben.lunardi@restinga.ifrs.edu.br

Palavras-Chave: Robótica Educacional. Shield. Arduino.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Com os avanços tecnológicos ao decorrer das últimas
décadas, a robótica está presente no nosso dia-a-dia, por
exemplo, em sistemas de segurança, equipamentos para
transporte de carga em fábricas e até para auxiliar na
limpeza de residências. Mais especificamente na
educação, a Robótica vem sendo utilizada para auxiliar no
processo de ensino-aprendizagem das áreas vinculadas à
Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (do inglês,
STEM - Science, Technology, Engineering and
Mathematics) (COELHO et al., 2013). Para facilitar a
utilização da Robótica Educacional em sala de aula, o
projeto visa criar um Shield e uma Interface gráfica de
programação para abstrair a complexidade mecânicas,
elétricas e de programação, possibilitando simplicidade e
praticidade para a utilização por professores e alunos de
diferentes cursos, mesmo que sem experiência em
robótica. O Shield foi projetado para ser utilizado em
placas controladoras compatíveis com Arduino Uno,
possibilitando conectar módulos de sensores sem o risco
de realizar curtos ou outros problemas elétricos. Além
disso, as bibliotecas de programação foram projetadas
para abstrair a complexidade das especificidades da
placa.

Com base em oficinas de robótica feitas com o Kit de
robótica educacional pelo projeto Roboceti, espera-se ter
uma diminuição no numero de reprovações e evasões nos
cursos técnicos, podendo contribuir no processo de
aprendizado dos alunos nas áreas vinculadas ao STEM.
O projeto terá papel fundamental na formação de
profissionais qualificados nos Institutos Federais,
ajudando na forma de ensinar e aprender.

METODOLOGIA
O Shield desenvolvido possibilita realizar a ligação dos
módulos de sensores de temperatura, gás, som, toque,
entre outros, junto ao micro controlador compatível ao
Arduino Uno. Com a utilização de cabos que não
permitem uma conexão errada, tem-se uma grande
diminuição nos riscos de danos ao controlador e aos
componentes ligados a ele. Com a utilização de
bibliotecas de programação criadas para o controle de
cada módulo junto à interface gráfica, o aluno com maior
dificuldade poderá aprender de forma mais simples,
através da programação por blocos. Para o aluno que
possua experiência em programação, tem-se a opção do
uso destas bibliotecas de códigos para a utilização de
módulos de sensores. O aluno com maior experiência
pode codificar através da programação padrão do
Arduino.

REFERÊNCIAS
BALOGH, R. Educational Robotic Platform based on
Arduino. In: Proceedings of the 1st international
conference on Robotics in Education, RiE2010.
September 2010., pp. 119-122. FEI STU, Slovakia.
COELHO, M. H. K. ; AGUIAR, A. F. ; BONATTO, A. C.;
HAMERSKI, J.C.; LUNARDI, RC. Avaliação de Sensores
para Medição de Distância de Kits de Robótica
Educacional: Influência do Ambiente. In: I Encontro de
Computação dos Institutos Federais - XXXIII Congresso
da Sociedade Brasileira de Computação, 2013,
Maceió/AL.
PETROVIČ, P., BALOGH, R., LÚČNY, A.,
ROBOTIKA.S.K. Approach to Educational Robotics from
Elementary Schools to Universities. In: Proceedings of
the 1st international conference on Robotics in Education,
RiE2010. September 2010., pp. 165-170. FEI STU,
Slovakia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do inicio de 2012 até o final de 2013, o projeto
ROBOCETI teve como principal objetivo criar um Kit de
Robótica Educacional. Foram criadas placas compatíveis
com Arduino Uno modificadas para a utilização de
módulos de sensores também criados por este projeto,
que depois passaram por diversos testes para identificar
possíveis problemas e assim repará-los. O Shield, junto
com um micro controlador compatível ao Arduino Uno,
possui as mesmas funcionalidades da placa criada pelo
ROBOCETI, mas com um custo mais acessível, pois a
complexidade de produção é reduzida.
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ESTUDO ACERCA DA APLICAÇÃO DA LÓGICA FORMAL AOS CIRCUITOS DIGITAIS
João Victor Fernandes1; Sérgio Portella2
1IFRS – Câmpus Restinga/Técnico de Eletrônica integrado ao Ensino Médio/ jvfpinheiro@restinga.ifrs.edu.br
2 IFRS – Câmpus Restinga /Setor Curricular de Ensino/ sgportella@gmail.com

Palavras-Chave: Lógica formal. Circuitos digitais. Ensino.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa a apresentação de duas
linguagens lógicas, a filosófica e a aplicada a circuitos
digitais, enquanto ferramentas de padronização de
possibilidades nas relações entre fenômenos de interesse
científico, bem como apresenta uma ferramenta aplicada
ao ensino curricular da lógica em cursos técnicos e
discute as vantagens da mesma.

METODOLOGIA
Dada a aquisição do conhecimento lógico no âmbito
técnico educacional, a pertinência de aproximarmos a
lógica filosófica ordinária traz o acréscimo da formalização
do saber técnico por mais das vezes aceito como dado
estabelecido,
para,
então,
ser
refletido
como conhecimento dinâmico e apropriado pelo sujeito
crítico.
Nossa investigação, ademais, permite a
caracterização do escopo científico e tecnológico dos
sistemas digitais com base na apreciação da sofisticação
oferecida por Boole à disjunção exclusiva presente na
lógica formal filosófica de Frege, própria, enquanto
discurso filosófico, à análise essencialista do discurso da
ciência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nosso experimento investigativo teve como resultado
inicial a oferta à comunidade escolar de uma ferramenta
de ensino dos conteúdos de lógica formal anteriormente
aplicados e pressupostos em âmbito unicamente teórico.
Qual seja, uma placa de operadores lógicos em conjunto
com uma maleta de funções cuja propriedade lógica
permite a visualização em forma de leds luminosos dos
resultados das operações lógica. Este momento do
projeto beneficiou primordialmente cursos na modalidade
EJA da nossa comunidade escolar. Ao disponibilizar esta
ferramenta de ensino aos estudantes, em especial, a
modalidade EJA, percebemos uma maior apropriação dos
conteúdos e maior interesse pelos estudos, que então
tornaram-se
práticos.
A discussão interna
ao
desenvolvimento do projeto igualmente possibilitou-nos
questionar a ocorrência de um desmembramento da
linguagem lógica em duas áreas, a saber, uma própria ao
estudo formal da lógica, outra aos sistemas digitais. Essa
discussão derivou da percepção de duas referências
terminológicas distintas à figura linguística do OU, seja o
XOR exclusivo dos circuitos digitais, seja a disjunção
inclusiva da lógica fregeana, trazendo-nos uma percepção
distinta de ambas as ciências.

conteúdos. Ademais, a rotina comparativa das linguagens
lógicas filosófica e de sistemas digitais instigou nosso
questionamento ao motivo do diferente tratamento
recebido pela disjunção nos referidos âmbitos. Ou seja,
percebendo a pertinência científica da filosofia, enquanto
disciplina epistemológica, compreendemos a disjunção
exclusiva da lógica de Frege como o tratamento
qualitativo que diverge da percepção fenomenológica,
focada no resultado, da disjunção do tipo XOR da lógica
de sistemas digitais, para, assim, caracterizarmos o foco
tecnológico que vige sob os mesmos.

AGRADECIMENTOS
Deixando salvo como grande participação do aprendizado
e pesquisa para este projeto, Professores: Sérgio Portella,
João Roberto Gabbardo, Alexsandro Bonatto e Matias
Muraro IFRS - Campus Restinga.

REFERÊNCIAS
FREGE, G. Sobre sentido e a referência. In: Lógica e
Filosofia da Linguagem. São Paulo: Cultrix/USP, 1978.
PEIRCE, C.S. Semiótica e Filosofia. Introd., Seleção e
Trad. O. S. da Mota, L. Hegenberg. São Paulo: CULTRIX,
1972.
PINTO, J.F. Boole e Frege: matematização da lógica
vs. Logificação. Disponível em:
<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9975.pdf>. Acesso
em 04/07/2014.

CONCLUSÃO
A presente investigação permitiu-nos apreciar o maior
interesse gerado nos estudantes pelos conteúdos de
lógica, essenciais à formação técnica, uma vez estiverem
os mesmo demonstrados de modo visual e prático, bem
como sua resultante melhor compreensão desses
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AVALIAÇÃO DE PERFORMACE DE MODELOS COMPUTACIONAIS DISTRIBUÍDOS
PARA APLICAÇÕES WEB
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Casagrande1; Paulo João Martins1
1
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Palavras-Chave: Sistemas Distribuídos. Clusters Computacionais. Análise de Performance.

Esta pesquisa se dispôs a analisar dois modelos distintos
de implementação de um cluster para o processamento
de uma aplicação web: um deles utilizando um modelo
tradicional, através da clusterização de um servidor de
aplicação Glassfish; e o outro utilizando dos recursos de
um framework para a construção de aplicações
distribuídas denominado JPPF. Com base nos resultados
atingidos, observou-se as principais vantagens e
desvantagens dos modelos propostos.

Gráfico 1 – Tempos de latência coletados nos testes.
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METODOLOGIA
A metodologia de desenvolvimento do trabalho consistiu
inicialmente na elaboração de dois modelos de cluster
para a execução de aplicações web baseadas na
plataforma JEE e no desenvolvimento de uma aplicação
protótipo para a realização dos testes de performance.
Para a realização dos testes, foi utilizado como
ferramenta o software JMeter, pelo qual realizou-se a
simulação de diferentes números de usuários virtuais. No
primeiro modelo, utilizando o Glassfish Server Open
Source Edition, utilizou-se do suporte para a clusterização
de servidores web disponível na ferramenta para a
criação do ambiente de execução. Foram determinados
três cenários diferentes neste modelo: um único servidor,
dois servidores clusterizados e quatro servidores
clusterizados. No segundo modelo, utilizou-se de um
único servidor Glassfish para realizar a execução da
aplicação. Entretanto, o processamento das tarefas
implementadas na aplicação ficou ao encargo dos nós de
um cluster de computadores construído por intermédio do
framework JPPF. Da mesma forma que o primeiro
modelo, foram determinadas três cenários diferentes
neste modelo: um único nó, dois nós e quatro nós. Um
dos nós do cluster foi executado na mesma máquina do
servidor de aplicação Glassfish com o intuito de diminuir o
tráfego de rede nas tarefas de menor carga de trabalho.
Os dois modelos foram implementados em redes ethernet
de 1 gigabit dedicadas, com máquinas homogêneas com
relação à software e hardware. Foram analisadas
métricas de latência em ambos os cenários utilizando-se
de ambiente com 4 nós de processamento. Um método
de resolução de multiplicação de matrizes de 128x128 foi
utilizado para a execução dos testes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

2

4
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16 32 64 128 256
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Em termos de performance, pode-se constatar uma
superioridade maior do modelo JPPF na utilização de
cargas pequenas de usuários, situação que pode ser
explicada pela implementação paralela desenvolvida
através do framework. Entretanto, o modelo de utilização
exclusivo com servidores Glassfish demonstrou uma
maior consistência nos resultados gerenciamento das
tarefas e uma maior estabilidade de respostas.

CONCLUSÃO
Ainda que o modelo JPPF tenha apresentado uma
performance geral superior ao modelo Glassfish
(principalmente nos testes com clusters de 4 nós), boa
parte de seu sucesso pode ser atribuída ao modelo de
programação paralela sob o qual foi construída a
aplicação. Logo, de forma que os modelos tenham sido
melhores do ponto de vista de performance em
determinados casos, conclui-se que a utilização de ambos
de forma conjunta pode acrescentar desempenho no
processamento de tarefas de alta performance.

AGRADECIMENTOS
À Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) por
meio dos seus programas de incentivo à pesquisa.

REFERÊNCIAS
COHEN, L. Java Paralel Processing Framework, 2013.
Disponível em: <http://jppf.org>. Acesso em: 28 out. 2013
STALLINGS, W. Arquitetura e organização de
computadores. Traducao Daniel Vieira; Ivan Bosnic. 8.
ed. São Paulo (SP): Pearson, 2010.

Os tempos de latência coletados nos testes foram
compilados e representados no gráfico 1, representando a
média de tempos para cada cenário com diferentes
números de usuários.
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REFLEXOS DA VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO LOCAL NO AUMENTO DO
CONSUMO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS NO INTERIOR DO RS
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Palavras-Chave: Qualidade. Agricultura Familiar. Varejo.

INTRODUÇÃO
Atualmente existe um estímulo por parte da mídia e de
órgãos internacionais de saúde que levam a um aumento
do consumo de FLV (Frutas, Legumes e Verduras) numa
abordagem de saúde pública preventiva, incentivando a
população a ter uma dieta alimentar mais saudável
(BRANDÃO, 2011). Tais elementos fazem com que a
seção de FLV venha ganhando importância no varejo de
alimentos, avigorando a complexidade das relações que
são exigidas para atender, de forma satisfatória, o
consumidor final. Para suprir habilmente os produtos
demandados num mercado exigente, dentro do período
esperado, a parte ‘para trás’ da cadeia de suprimentos
precisa estar adequadamente gerenciada. Isso tem
levado a busca de alternativas às tradicionais Centrais de
Abastecimento (CEASA), concretizada através da compra
direta dos produtores. Neste sentido, este trabalho analisa
as curvas de vendas de FLV de um varejo regional após o
estímulo a produção local, através do fornecimento direto
de Frutas, Legumes e Verduras aos supermercados por
agricultores familiares.

impulsionando a agricultura familiar, gerando renda e
aquecendo a economia local.

REFERÊNCIAS
AKATU. Como e por que os brasileiros praticam o
consumo
consciente?
Disponível
em:<
http://www.altosestudos.com.br/?p=39819> Consulta em:
jun de 2014.
BRANDÃO, J. B. A gestão da Cadeia de Suprimentos
das redes regionais de Varejo de Frutas, Legumes e
Verduras no Rio Grande do Sul. Tese de Doutorado.
Programa de Pós Graduação em Extensão Rural,
Universidade Federal de Santa Maria, 2011.

METODOLOGIA
A opção metodológica para essa pesquisa é o Estudo de
Caso. O estudo tem um caráter exploratório e analisou
dados primários obtidos pelas curvas ABC de compras e
vendas fornecidas pelo supermercado, durante um
período de dois anos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a implantação do projeto de fomento a produção
local em parceria com trinta agricultores familiares, o
varejo estudado conseguiu um aumento na oferta da
produção local de folhosas em torno de 28% ao ano
(durante os dois anos estudados). Esse aumento na
oferta de produtos com qualidade superior e forte apelo
de identidade (já que era enfatizado nas embalagens
“Produto da Terra da Gente”) resultou num aumento de
vendas das folhosas da rede varejista em 83% por ano.
Como se pode observar, houve um aumento significativo
nas vendas após o fomento e o estabelecimento da marca
que possui o apelo de identidade com a produção local.
Isso leva a acreditar que o apoio à agricultura familiar
levou a um incremento nas vendas. Tal aspecto é
confirmado por estudos que afirmam cerca de 70% dos
consumidores apresentam posicionamento que valoriza
positivamente produtos, bens e serviços que agregam
algum benefício social ou ambiental (AKATU, 2014).

CONCLUSÃO
Constatou-se o comportamento positivo do consumidor
relacionado à oferta de produtos fornecidos por
agricultores familiares do município. Tal fato aponta que é
possível estimular o consumo de produtos saudáveis,
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A DANÇA COMO FORMA DE EXPRESSÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL GRUPO
ARTÍSTICO E CULTURAL DANÇAS E ANDANÇAS
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Palavras-Chave: Dança folclórica. Ritmo. tradicionalismo.

INTRODUÇÃO
A dança constitui uma das mais belas expressões da
cultura de um povo, de uma região, de um país, e, vem
acompanhando o ser humano desde o início dos tempos,
através de sua história. A dança é um exercício completo
de agilidade, flexibilidade, elasticidade, vigor e energia
física que desenvolve um forte senso de ritmo e
aperfeiçoa a força e o equilíbrio, proporcionando
benefícios terapêuticos, tais como o alivio da tensão
emocional, o desenvolvimento crítico do raciocínio, da
imaginação, da percepção espacial e da atenção, além de
proporcionar autocontrole e autoconfiança através da
facilidade de execução dos movimentos. No contexto
social
aprende-se
a
cooperar
com
outros
dançarinos/colegas, ter consideração uns aos outros e um
código de comportamento social. São incomparáveis os
valores sociais desenvolvidos através da dança, uma vez
que conjuga os mais diversos aspectos da vida coletiva.
Adquirem-se valores culturais como a compreensão de
povos e nações ou de outros períodos históricos de nosso
próprio país. O projeto de extensão que se descreve
neste resumo teve como objetivo geral constituir um grupo
de danças para apresentações culturais e como objetivos
específicos oportunizar aos envolvidos o ingresso na arte
da música e da dança, estimular talentos, perceber a
importância da música e da dança como cultura, conhecer
as diversidades de ritmos e danças do folclore gaúcho,
oportunizar o desenvolvimento da concentração, da
atenção, da criatividade e da cooperação, desenvolver a
sociabilidade na participação de trabalho em grupo, bem
como representar e divulgar o Instituto e o Campus em
eventos culturais.

METODOLOGIA

emocional, o desenvolvimento do raciocínio, da
imaginação, da percepção espacial, além de proporcionar
autocontrole e autoconfiança. A aquisição de valores
culturais através do estudo e compreensão de alguns
períodos históricos regionais melhora a identidade
pessoal dos envolvidos.

CONCLUSÃO
Através do grupo artístico-cultural foi proporcionada aos
envolvidos uma maior integração, desenvolvimento da
sociabilidade, da concentração, da atenção, da
criatividade e da cooperação e também a divulgação do
Instituto através da participação em eventos, tais como:
XXII Encontro Cultural e Tradicionalista dos Institutos
Federais da Região Sul (Alegrete/RS), no CTG Porteira
do Faxinal (Praia Grande/SC), na Festa da Gila e do
Queijo Serrano (Bom Jesus/RS) e nas apresentações
culturais do desfile Cívico de 7 de setembro (Santa Rosa
do Sul/SC).

AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao Instituto Federal Catarinense – Campus
Santa Rosa do Sul pela viabilização das viagens
realizadas para as apresentações do grupo.

REFERÊNCIAS
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano.
Petrópolis, Vozes, 1996.
MARQUES, Isabel. Dançando na escola. 5ª ed. São
Paulo: Cortez, 2010.
SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo:
Unesp, 1991.

Os participantes selecionados constituíram um grupo que,
através de oficinas, aulas de ritmo, ensaios e
apresentações orientadas pelo bolsista/instrutor foram
instruídos e capacitados em danças gaúchas de salão
(vanerão, bugio, vanera, rancheira, milonga, chamamé,
polca, chote e valsa) e em danças folclóricas de
apresentação (Maçanico, Pezinho, Chote Carreirinha).
Nas oficinas foi trabalhado um embasamento teórico
sobre a cultura regional e tradicionalista, dos símbolos
regionais, da indumentária e das expressões. Nos ensaios
de dança foi criado um ambiente que proporcionou aos
participantes descontração e integração ao grupo,
desenvolvendo a sensibilidade e a criatividade por meio
do contato com a linguagem artístico-musical.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os principais resultados percebidos foram o crescimento
pessoal, o companheirismo, o convívio em grupo, a
cooperação, além de assimilar novas culturas e saberes.
Através da dança percebe-se o alívio da tensão
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BREVE ESTUDO DO HISTORICO DO ORNAMENTO JURÍDICO DO SETOR
ENERGÉTICO BRASILEIRO
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Palavras-Chave: Histórico. Ordenamento jurídico. Setor energético brasileiro.

INTRODUÇÃO
O Direito da Energia tem como foco de estudo o
conhecimento dos principais conceitos relativos à
indústria das fontes energéticas e à política energética
nacional, bem como do arcabouço jurídico aplicável à
atividade de energia. Neste contexto, o presente trabalho
teve por objetivo realizar estudos do histórico do
ordenamento jurídico relacionados ao setor energético
brasileiro.

METODOLOGIA
Os estudos foram realizados mediante a pesquisa em
dispositivos legais e na doutrina que versam sobre esta
temática. Estes estudos foram compilados em formato de
elaboração textual e discutidos em seminários internos
com a participação dos acadêmicos pesquisadores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos com a pesquisa permitem observar
que o ordenamento jurídico do setor energético passou a
ter mais ênfase na fase de desenvolvimento da
iluminação pública, onde as Câmaras Municipais
desenvolveram uma série de Leis Regulamentares.
Posteriormente, se deu início a contratos de concessão
energética entre empresas e o governo, outorgas voltadas
à exploração de carvão, decretos que facilitavam e
criavam boas condições para a atividade de companhias
e empresas que fossem sinônimo de desenvolvimento
para o país. Ressalta-se que até a Constituição de 1988
existia uma constância no tratamento jurídico referente ao
setor energético, determinando, em sua maioria, matérias
relacionadas a competências e titularidade de bens
ambientais relacionado ao setor energético.

CONCLUSÃO
A partir destes estudos, foi possível concluir que é de
grande relevância o conhecimento dos aspectos históricos
relacionados ao ordenamento jurídico do setor energético
brasileiro para que se possa compreender a realidade
atual desta atividade econômica e sua legislação vigente.

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à Universidade Federal de Santa
Catarina pelo apoio técnico
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Palavras-Chave: Ocupação. Estrutura fundiária. Agricultura familiar.

INTRODUÇÃO
A estrutura fundiária brasileira atual é reflexo da maneira
como o território foi ocupado na colonização. Este
processo resultou de um lado a concentração de terras,
onde poucos eram senhores e possuidores de vastas
extensões, e de outro onde a grande maioria da
população ficou sem acesso a terra, ou com parcelas
muito pequenas que nem sempre garantiam a
subsistência. (CASSOL ; WIZNIEWSKY, 2008) A não
distribuição das terras gerou uma grande desigualdade
social, observada também na atualidade. Um projeto de
reforma agrária no país é inexistente ou ineficiente, sendo
que há ocorrência de algumas ações próximas ao objetivo
de redistribuição de terras, traduzida na criação de
assentamentos.(BELEDELLI, 2005)
O conhecimento
sobre formas de uso e posse de terras é importante para
compreensão das relações sociais e econômicas ligadas
a questão agrária, comprovando-se a necessidade de
desenvolver estudos relacionados ao tema, contribuindo
para o debate. Ainda observa-se a carência de trabalhos
que tragam à discussão a questão agrária relacionada
com suas consequências sociais, econômicas e
produtivas de maneira conjunta. Podendo reconhecer a
interferência que um aspecto tem nos demais. Tais
estudos contribuiriam também para formação de
profissionais do campo das agrárias com maior
sensibilidade à presença do elemento social dos sistemas
de produção, sendo este elemento fundamental.
Objetivando caracterizar um assentamento, com seu
exemplo de sucesso, gerado a partir a luta pela terra no
estado do Rio Grande do Sul e ainda atendendo aos
requisitos do curso de Engenharia Agronômica,
apresentamos nossa proposta de investigação que tem
por objetivo final o desenvolvimento do trabalho de
conclusão de curso (TCC) baseado na discussão da
questão agrária no Brasil.

METODOLOGIA
A metodologia que dará suporte ao estudo terá duas
frentes, uma bibliográfica e outra de entrevistas e
levantamento de dados. A primeira de revisão
bibliográfica visa aprofundar o debate sobre: processo de
ocupação do território brasileiro, histórico das lutas pela
terra, MST- Movimento dos Sem Terra, Assentamento
Capela e demais temas afins. A continuidade da pesquisa
será de visitas ao Assentamento Capela para coletar
dados sociais e econômicos através de entrevistas. A
visitação ao local para coleta de dados será de dezembro
2014 a fevereiro 2015, conforme disponibilidade dos
assentados. O universo pesquisado será composto por
pessoas que fizeram parte do processo de ocupação do
Assentamento Capela. Para a caracterização produtiva
serão identificados os sistemas produtivos existentes. Na
etapa subsequente os dados coletados serão tabulados e
analisados de forma a responder aos problemas da
investigação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este resumo visa apresentar um projeto em estágio inicial
de desenvolvimento ainda não é possível a apresentação
de resultados. Na maioria dos trabalhos as experiências
dos assentamentos e de suas famílias por vezes não é
descrita, o que nos impede de entender a complexidade
do resultado positivo de um projeto de acesso a terra.
Assim, a partir da caracterização socioeconômica e
produtiva do Assentamento Capela, localizado em Nova
Santa Rita e Capela do Santana- RS, será possível
observar as mudanças tanto no aspecto produtivo, quanto
no social na trajetória de vida das famílias e do grupo
assentado.
Sendo que, alguns fatores a serem
investigados seriam inserção social e econômica da
população assentada, através da diversificação de
produtos agrícolas para a comercialização na região. Bem
como, a forma de organização dos agricultores em
cooperativa formal e mesmo em formas diferentes de
associativismo, traduzidas muitas vezes no simples uso
coletivo de máquinas agrícolas.

CONCLUSÃO
Tendo em vista que o trabalho encontra-se em uma fase
inicial, de elaboração do projeto, fichamento da
bibliografia e elaboração do questionário de entrevistas,
não se pode descrever conclusão para o presente
resumo.

REFERÊNCIAS
CASSOL, K.P., WIZNIEWSKY, C.R.F. Análise
socioecnonômica do Assentamento Carlos Mariguella,
Santa Maria-RS. In: Encontro Nacional de Grupos de
Pesquisa- ENGRUP, 4., 2008, São Paulo. Anais... p. 176204, São Paulo.
BELEDELLI, S. A cultura dos camponeses sem terra e
a organização do território dos assentamentos. 2005.
139 p. Dissertação de mestrado (Programa de pósgraduação em geografia), Instituto de Geociências,
UFRGS, Porto Alegre, 2005.
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DISPENSAÇÃO DE BENZODIAZEPÍNICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE UM
MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA
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Palavras-Chave: Benzodiazepínicos. Psicotrópicos. Sistema Único de Saúde (SUS).

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Os Benzodiazepínicos (BDZs) são drogas com atividade
ansiolítica, hipnótica, ansiolítica, anticonvulsivante e
miorrelaxante que começaram a ser utilizadas na década
de 60. São prescritos para diversos transtornos
psiquiátricos, dentre eles os mais comuns são: ansiedade
generalizada, fobia social, transtorno de pânico,
transtorno de sono e podem ainda atuar como
coadjuvantes no tratamento de transtornos de humor e
transtornos psicóticos. O uso prolongado de BDZs,
ultrapassando períodos de 4 a 8 semanas pode levar ao
desenvolvimento
de
tolerância,
abstinência
e
dependência. Em torno de 50% das pessoas que usam
benzodiazepínicos por mais de um ano têm sintomas de
abstinência. São eles: tremores, sudorese, taquicardia,
letargia, náuseas, vômitos, cefaleia, dores musculares e
insônia. O Brasil é o segundo páis que mais consome
este grupo de medicamentos e estima-se que 1,6% da
população seja usuária crônica de BDZs. O consumo
excessivo de medicamentos pela população é
considerado
um
problema
de
saúde
pública,
principalmente o de psicotrópicos, que são indutores de
dependência física e química em pacientes que fazem
uso prolongado destes. Este estudo teve como objetivo
avaliar o consumo BDZs padronizados no Serviço Público
Municipal por meio da frequência de receitas aviadas.

Entre os psicotrópicos, os BDZs figuram como
medicamentos com razoável margem de segurança e
inegável eficácia, o que justifica sua popularidade junto
aos médicos e à população. Apesar da segurança
oferecida observa-se na literatura a recomendação
preferencial de outras intervenções que não a prescrição
de BDZs para o tratamento ou alívio sintomático de
estado ansiosos e de insônia. São recomendados agentes
farmacológicos não pertencentes à classe dos BDZs, bem
como intervenções psicoterápicas ou a combinação de
ambos. A importância de controlar a prescrição e a
dispensação dos BDZs, deve-se ao elevado risco de
dependência associado ao uso crônico da medicação,
bem como o risco de intoxicação letal pelo medicamento.

METODOLOGIA

REFERÊNCIAS
COOK, J.M.; MARSHALL, R; MASCI, C; COYNE, J.C.
Physicians' perspectives on prescribing
benzodiazepines for older adults: a qualitative study. J
Gen Intern Med 2007.
FIRMINO, K. F. et al . Fatores associados ao uso de
benzodiazepínicos no serviço municipal de saúde da
cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Brasil. Cad.
Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 27, n. 6, June 2011.
RIBEIRO, C.S. et al . Chronic use of diazepam in primary
healthcare centers: user profile and usage pattern. Sao
Paulo Med. J., São Paulo, v. 125, n. 5, Sept. 2007.

Foi realizado um estudo transversal e descritivo na
dispensação de medicamentos benzodiazepínicos a partir
das prescrições aviadas na farmácia de uma Unidade
Básica de Saúde do SUS, de um município do Estado de
Santa Catarina. As prescrições aviadas foram coletadas
no período de 1º de fevereiro a 30 de junho de 2014. Os
dados foram analisados através do programa Microsoft
Excel® e apresentados através de frequências simples e
percentuais, utilizando gráficos e tabelas para sua
apresentação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 2.347 prescrições de psicoativos dispensadas 66,5%
eram do sexo feminino sendo 43,1% classe dos BDZs.
Dados da pesquisa mostram que os números de pessoas
nas faixas etárias foram: 18-30 6,6%, 31-40 11,2%, 41-50
19,4%, 51-60 25,6% e 60anos < 37,2%. A frequência de
distribuição entre os BDZs padronizados foram:
Clonazepam 31,7%, alprazolam 26,4%, bromazepam
21,5% e diazepam 20,4%. O aumento progressivo de
dose foi observado em 31,8% dos pacientes. Entre as
especialidades médicas apenas 19,5% das receitas
prescritas por psiquiatras, 14,7% por neurologistas e
65,8% outros profissionais.
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LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DA PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS
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Palavras-Chave: Doenças Reumáticas. Epidemiologia. Fisioterapia.

INTRODUÇÃO
As doenças reumáticas constituem um grupo amplo de
patologias. O termo genérico de artrite ou reumatismo
aplica-se atualmente a mais de 180 diferentes situações
clínicas, que têm em comum dor articular ou periarticular,
em uma ou mais articulações, que podem atingir
indivíduos de todas as idades. A fisioterapia é um dos
recursos mais indicados para o tratamento destas
patologias. Considerando a inexistência de dados
epidemiológicos sobre estas patologias na região, para
que se possa propor um plano de atendimento à
população da cidade de Balneário Arroio do Silva,
portadora de doenças reumáticas, faz-se necessário
investigar a prevalência dessas patologias. Neste sentido,
o objetivo desse estudo, que está em andamento, é
realizar um levantamento epidemiológico da prevalência
das doenças reumáticas no município de Balneário Arroio
do Silva/SC.

METODOLOGIA
O presente estudo, do tipo descritivo e exploratório,
consiste na análise dos prontuários dos pacientes
encontrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do
município de Balneário Arroio do Silva/SC e descrição dos
casos portadores de doenças reumatológicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o momento, foram analisados 3.766 prontuários,
correspondentes a 7 microáreas do total de 18 existentes
no município analisado. Desse total, encontrou-se 354
indivíduos portadores de patologias reumáticas, divididos
em 32 patologias distintas. Destes indivíduos, 242(68,6%)
eram do sexo feminino e 102(28,8%) do sexo masculino.
Os diagnósticos mais prevalentes foram lombalgia com
104(29,4%) casos, dorsalgia com 56(15,8%), cervicalgia
com
42(11,9%),
lombociatalgia
com
42(11,9%),
poliartralgia com 37(10,5%), osteoartrite(OA) na coluna
vertebral com 30(8,5%), osteoporose com 25(7,1%),
espondiartropatia com 19(5,4%), tendinite de ombro com
17(4,8%) e OA não especifica com 17(4,8%).
Na
sequência encontrou-se 13(3,7%) casos de OA
generalizada, 11(3,1%) de artrite reumatóide, 11(3,1%) de
fibromialgia, 11(3,1%) de poliartrose, 10(2,8%) de OA no
joelho, 10(2,8%) de dor miofascial, 8(2,3%) de Gota,
8(2,3%) de bursite, 6(1,7%)de bursite no ombro,
5(1,4%)de OA no ombro e 5(1,4%) casos de tendinose
no ombro. Os diagnósticos menos prevalentes foram
cervicobraquialgia com 4(1,1%) casos, artrite psoriática
com 4(1,1%), OA nas mãos com 3(0,8%), OA no quadril
com 3(0,8%), febre reumática com 3(0,8%), tendinose no

punho com 2(0,6%), lúpus eritrematoso sistêmico com
2(0,6%) e reumatismo extra-articular, síndrome de
Sjogren, doença de Paget e Osteopenia com 1(0,3%)
cada qual com apenas um caso encontrado. Os
resultados, ainda que parciais, estão de acordo com
alguns estudos que descrevem que a lombalgia atinge
proporções verdadeiramente epidêmicas, sendo referida,
pelo menos em alguma fase da vida, por cerca de 80%
das pessoas. Além disso, devido ao aumento da
longevidade, a OA e a osteoporose são patologias com
passaram a ser consideradas como parte natural do
envelhecimento, pois se estima que 40% das pessoas
com idade superior a 70 anos apresentem OA.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados parciais, verifica-se que as dores
ao longo da coluna vertebral (lombalgia, dorsalgia, a
lombociatalgia e cervicalgia), seguidas de poliartralgia, OA
na coluna vertebral e osteoporose, são os diagnósticos de
patologias reumáticas mais prevalentes no município
Balneário Arroio do Silva/SC.

REFERÊNCIAS
CARDOSO, A. et al. Regras de ouro em reumatologia Lisboa : DGS, 2005.
LAIRES, P. GOUVEIA, M. BRANCO, J. O impacto
económico das doenças reumáticas. Observatório
Nacional das doenças reumáticas, Lisboa, Portugal, 2013.
WOOLF, A. D. What healthcare services do people with
musculoskeletal conditions need? The role of
rheumatology. Ann Rheum Dis, 2007;66:281-282.
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES E DAS
ALTERAÇÕES POSTURAIS DOS PARTICIPANTES DO SEPEX - 2013
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¹Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Araranguá/UFSC/ anacristina.fariasdeoliveira@gmail.com

Palavras-Chave: Epidemiologia. Fatores de risco cardiovasculares. Alterações posturais.

INTRODUÇÃO
A semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Universidade Federal de Santa Catarina (SEPEX)
acontece desde o ano 2000, com atividades para a
comunidade acadêmica e também aberta ao público em
geral. São apresentados mini-cursos, painéis e mostradas
atividades de cada campus individualmente. A
participação do curso de Fisioterapia do Campus de
Araranguá nas atividades do SEPEX iniciou-se em 2011.
No ano de 2013 a participação da fisioterapia foi com a
realização de avaliações posturais e antropométricas para
a comunidade participante do SEPEX, com o objetivo de
conhecer um pouco sobre a fisioterapia e realizar um
estudo epidemiológico de uma população em geral.

Tabela 2 – Frequência de alterações posturais.
Alterações posturais
Ombro esquerdo elevado
Encurtamento de sóleo e ilíaco
Inclinação lateral da cabeça para a esquerda
Hiperlordose da coluna lombar
Joelhos varos
Cabeça anteriorizada

Frequência
52,38%
21,42%
21,42%
16,66%
11,90%
11,90%

CONCLUSÃO

Os participantes foram convidados por anúncio no palco
principal a realizarem as avaliações, nas quais foram
coletados dados como nome, idade, endereço e profissão,
se o participante tinha alguma queixa principal e histórico
familiar. Além da anamnese, foram realizadas as
seguintes medidas e avaliações: pressão arterial (PA),
peso, altura, índice de massa corpórea (IMC),
circunferência abdominal, prática de atividade física e
avaliação postural. Foram avaliadas 42 pessoas, com
idades entre 8 e 90 anos de idade. Os resultados foram
armazenados e tabulados para estudo.

Dentre os resultados mais relevantes, destaca-se que a
maioria dos participantes avaliados eram estudantes, que
por consequência disso passam a maior parte do tempo
em dedicação ao estudo, sentados e muitas vezes com
má postura, além de realizarem poucas atividades físicas,
sejam elas esportivas ou de lazer. Sugere-se que a má
postura associada ao sedentarismo possa desencadear
ou acentuar os desvios posturais como ombro esquerdo
elevado, inclinação da cabeça para a esquerda,
encurtamento de musculatura posterior da perna e
hiperlordose lombar. Após as avaliações os participantes
receberam orientações acerca do controle dos fatores de
risco cardiovasculares além de algumas instruções para a
melhora da postura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

Foram realizadas 42 avaliações, sendo avaliados 27
indivíduos do sexo feminino e 15 do sexo masculino; entre
os avaliados 20 eram estudantes. na tabela 1 são
mostrados
os
dados
referentes
á
avaliação
antropométrica. Dentre os avaliados em relação ao IMC,
de acordo com as diretrizes brasileiras de obesidade, 12
participantes estavam na classificação normal, 07
estavam com sobrepeso, 03 com obesidade Grau I, e os
outros 20 não foram avaliados quanto ao IMC. De acordo
com a diretriz de hipertensão de 2010, 31 participantes
estavam classificados como pressão arterial ótima, 03
participantes limítrofe, 01 participante com hipertensão no
estágio I, 01 participante com a hipertensão no estágio II e
06 pessoas não foram avaliadas quanto a pressão
arterial. Dos participantes 8 apresentavam como histórico
familiar à diabetes e 4 a hipertensão arterial sistêmica. Os
dados coletados na avaliação postural são apresentados
na abela 2.

VI DIretrIzes BrasIleIras De Hipertensão. Revista
Brasileira de Hipertensão. volume 17, NÚmeRo 1,
jaNeiRo/maRço de 2010
Diretrizes brasileiras de obesidade 2009/2010 / ABESO
- Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da
Síndrome Metabólica. - 3.ed. - Itapevi, SP : AC
Farmacêutica, 2009.
Disponível em: sepex.ufsc.br/historico/. Acessado em:
04/07/2014

METODOLOGIA

Tabela 1 – Caracterização antropométrica da amostra
Avaliação
Idade (anos)
Altura (m)
Peso (kg)
Circunferência abdominal (cm)

Média ± Desvio-Padrão
32,70 ± 18,00
1,65 ± 0,12
66,15 ± 14,58
81,70 ± 16,88
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Palavras-Chave: Dor lombar. Sintomas. Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
Dor Lombar é uma complexa desordem na altura da
cintura pélvica, que envolvem aspectos anatômicos,
fisiológicos, psicológicos e sociais. A sua ocorrência é
muito frequente, mais de 80% sentirão dor na região
lombar em algum momento da vida. O objetivo desse
estudo foi caracterizar a auto-percepção da qualidade de
vida e percepção de dor em indivíduos portadores de
lombalgia.

METODOLOGIA
Foram avaliados cinco indivíduos portadores de
lombalgia nos municípios Arroio do Silva e Araranguá.
Para mensuração da auto-percepção da qualidade de
vida e da dor foram utilizados o Questionário de
Qualidade de Vida Short Form -36 (SF-36) Escala
analógica visual (EAV) para medir a intensidade da dor no
paciente e o Questionário Roland Morris que avalia a
incapacidade funcional em portadores de lombalgia. O
questionário SF-36 avalia domínios como capacidade
funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral
da saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitação por
aspectos emocionais e saúde mental.

RESULTADOS
Os resultados desse estudo demonstraram que a dor
lombar foi de 7,80 ± 1,92 e a pontuação média para os
domínios de qualidade de vida foram: capacidade
funcional: 39,00 ± 13,42; limitação por aspectos físicos:
40,00 ± 41,83; dor: 40, 20 ± 21,26; estado geral da saúde:
51,80± 19,92; vitalidade: 52,00± 19,24; aspectos sociais:
62,20 ± 29,42; limitação por aspectos emocionais: 26,40 ±
36,15 e saúde mental: 59,20 ± 23,22.

CONCLUSÃO
Verifica-se que nos indivíduos avaliados apresentaram
dor lombar característica e dentre os aspectos de
qualidade de vida os domínios mais comprometidos foram
a capacidade funcional e aspectos emocionais.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, I.C.G.B. et al. Prevalência de dor lombar
crônica na população da cidade de Salvador. Revista
Brasileira de Ortopedia, 43(3): 96-102, 2008.
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Palavras-Chave: Osteoartrite. Qualidade de vida. Autopercepção.

INTRODUÇÃO
A Osteoartrite é uma doença degenerativa osteoarticular,
crônica e progressiva, de etiologia multifatorial que se
manifesta por artralgia, rigidez e limitação da função
articular. Esses sintomas clínicos repercutem na
qualidade de vida e na auto-percepção do estado da
doença. O objetivo do presente estudo é caracterizar a
qualidade de vida e a autopercepção do estado da
doença em indivíduos portadores de Osteortrite de
joelhos.

METODOLOGIA
Foram avaliados quatro (4) indivíduos portadores de
Osteoartrite de joelhos nos municípios Balneário Arroio do
Silva e Araranguá. Para mensuração da qualidade de vida
e da auto-percepção do estado da doença foram
utilizados o Questionário de Qualidade de Vida Short
Form 36 (SF-36) e o Questionário Westren Ontario and
McMaster Universities (WOMAC), avaliando domínios
como capacidade funcional, limitação por aspectos
físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos
sociais, limitação por aspectos emocionais, saúde mental,
rigidez articular e função física.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados desse estudo demonstraram que a
autopercepção do estado da doença tiveram valores
médios de 281,25 ± 77,39 para dor, 118,75 ± 55,43 para
rigidez e 718,75 ± 369,90 para função física. A pontuação
média para os domínios de qualidade de vida foram 42,50
± 41,73 para capacidade funcional, 6,44 ± 12,88 para
limitação por aspectos físicos, 31,00 ± 22,32 para o
estado geral da saúde, 40,00 ± 12,25 para vitalidade,
55,63 ± 23,75 para aspectos sociais, 33,33 ± 47,14 para
limitação por aspectos emocionais e 37,00 ± 17,09 para
saúde mental.

CONCLUSÃO
Verifica-se que nos indíviduos avaliados apresentaram
pior auto-percepção do estado da doença para o
domínimo função física e dentre os aspectos de qualidade
de vida o mais comprometido foi o aspecto social.

REFERÊNCIAS
MICHAEL, J. W. P.; SCHLUTER-BRUST, K. U.; EYSEL,
P. The epidemiology, etiology, diagnosis, and treatment of
osteoarthritis of the knee. Dtsch Arztebl Int., v. 107, n. 9,
p. 152-162, 2010.
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Palavras-Chave: Osteoartrite. Equilíbrio corporal. Joelho.

INTRODUÇÃO
A osteoartrite é uma doença crônico degenerativa, de
etiologia multifatorial que se manifesta por atralgia, rigidez
e limitação da função articular. Entre as doenças
reumáticas é a mais frequente em toda a população
mundial. Sua prevalência aumenta com a idade, em torno
de 7% entre pessoas de 65-70 anos e de 11,2% entre
aqueles com idade superior a 80 anos O objetivo é
caracterizar o equilíbrio corporal em indivíduos portadores
de osteoartrite de joelhos.

METODOLOGIA
Foram avaliados três indivíduos portadores de osteoartrite
de joelhos nos municípios Arroio do Silva e Araranguá.
Para mensuração do equilíbrio corporal foram utilizados
como Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), que avalia o
equilíbrio corporal dinâmico e estático e a Falls Efficacy
Scale (FES), que avalia o medo de quedas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados desse estudo demonstraram que o
equilíbrio corporal estático e dinâmico foi 45,67 ± 2,08 e o
medo de queda foi 30,33 ± 6,43.

CONCLUSÃO
Verificou-se que os indivíduos avaliados nesse estudo
apresentam um risco relativo de ocorrência de quedas e
demonstraram medo em cair.

REFERÊNCIAS
MARX, F. C.; OLIVEIRA, L. M.; BELLIINI, C. G.; RIBEIRO,
M. C. C. Translation and cultural validation of the
Lequesne's algofunctional questionnaire for osteoarthritis
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO
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INTRODUÇÃO

planejamento e execução de ações. A educação inclusiva
no Brasil ainda aparece como um desafio, sendo um
caminho/estratégia para que haja o reconhecimento e o
respeito pela diversidade e uma inclusão plena dos
portadores de necessidades especiais na sociedade como
um todo. O psicólogo poderá contribuir para melhorar
qualitativamente o processo de inclusão em diversos
aspectos, por meio de intervenções pontuais com alunos,
professores, família e comunidade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira
contempla o direito da educação para todos,
desenvolvendo o educando, exercendo a cidadania e
qualificando-o para o trabalho. Diante de tal legislação
que define a igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, o presente trabalho pretende
descrever as possibilidades de atuação do psicólogo em
processos de educação inclusiva. Na contemporaneidade,
emerge a necessidade de intervenção do profissional da
Psicologia
em
situações
que
envolvam
indivíduos/família/escola com algum tipo de necessidade
especial, superando uma atuação puramente remediativa.

Agradecemos a Faculdades Esucri pelo apoio ao presente
trabalho.

METODOLOGIA

REFERÊNCIAS

Esse estudo tem como objetivo realizar uma revisão de
literatura assistemática, a partir de autores que discutam
acerca da educação inclusiva e o papel do psicólogo na
mesma, considerando a legislação brasileira vigente.
Como fonte de dados são usadas as publicações do
Conselho Federal de Psicologia e artigos de periódicos
científicos da base SciELO, PePSIC com estudos
recentes da temática em questão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

AGRADECIMENTOS

ALMEIDA, S.F.C. (Org.). Psicologia Escolar: ética e
competências na formação e atuação profissional.
Campinas: Alínea, 2010.
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Educação
inclusiva: experiências profissionais em psicologia.
Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2009.
MENDES, E.G.; ALMEIDA, M.A.; HAYASHI, M.C. (org).
Temas em educação especial: múltiplos olhares.
Araraquara, SP: Junqueira & Marin. Brasília, 2008.

Na contemporaneidade, emerge a necessidade de
intervenção do profissional da Psicologia em situações
que envolvam indivíduos/família/escola com algum tipo de
necessidade especial, superando uma atuação puramente
remediativa.
De
acordo
com
o
referenciado,
historicamente a atuação do psicólogo estava embasada
em um viés clínico e no enfoque da avaliação de
habilidades específicas, cujos pressupostos encontram-se
em práticas dicotômicas advindas de questões teóricopráticas. Pressupõe-se que o desafio atual refira-se a uma
atuação multiprofissional articulada a atenção aos alunos,
professores, pais e comunidade escolar. De forma a
fomentar as possibilidades de inserção dos alunos com
deficiências ou transtorno no desenvolvimento nos
espaços comuns, de acordo com suas necessidades,
auxiliando a equipe no processo de reflexão e prática
diante as diversidades. Com o intuito de realizar uma
atuação ampliada, os profissionais têm de superar muitos
desafios, predominando, por exemplo: a existência do
preconceito; falta de apoio social e políticas públicas que
insiram de forma abrangente a pessoa com necessidade
especial; falta de formação em educação inclusiva entre
outros aspectos pertinentes.

CONCLUSÃO
Faz-se de suma importância compreender que o encontro
da psicologia com a educação deve partir da
compreensão dos espaços sócio-históricos, para que a
singularidade da situação seja sempre considerada no
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PROMOÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA – CÂMPUS ARARANGUÁ.
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1
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Palavras-Chave: Exercício físico. Ginástica laboral. Sedentarismo.

INTRODUÇÃO
Jornadas extensas de trabalho, ausência de intervalo
entre as tarefas, execução de tarefas em posturas
inadequadas, sedentarismo, sobrepeso e estresse são
alguns fatores relacionados ao surgimento de doenças
musculoesqueléticas, como a lombalgia, e doenças
cardiovasculares, como a hipertensão arterial que, se não
tratadas, podem evoluir com maus prognósticos
(CARDOSO, 2011). Neste contexto, o projeto de extensão
“Promoção à saúde dos servidores da Universidade
Federal de Santa Catarina” propõe a execução de
atividades físicas orientadas por alunos de fisioterapia e
supervisionados por professores aos servidores do
campus de Araranguá da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).

METODOLOGIA

Tabela 1 – Avaliação SF 36.
Capacidade funcional
Limitação por aspectos físicos
Dor
Estado geral da saúde
Vitalidade
Aspectos sociais
Aspectos emocionais
Saúde Mental

Antes
95
100
72
85
80
100
100
80

Depois
95
100
72
72
70
100
100
76

Tabela 2 – Dados antropométricos.
Massa corporal (kg)
Altura (m)
Circunferência Abdominal(cm)
Circunferência quadril (cm)

Antes
´77,40
1,75
91,00
105,00

Depois
78,90
1,75
95,00
107,00

Tabela 3 – Dados cardiorrespiratórios (Shutle Walking test).
Todos os participantes foram submetidos à avaliação da
capacidade física (shuttle walking test), da qualidade de
vida (questionário SF-36) e da prática de atividade física
(Atividade Física habitual). Adicionalmente, eles foram
avaliados com relação aos seguintes parâmetros: massa
corporal, altura, postura, circunferência abdominal,
circunferência do quadril, pressão arterial e frequência
cardíaca. A realização das atividades iniciou-se
posteriormente às avaliações, foram supervisionadas e
tinham como objetivo alongamento, fortalecimento
muscular e condicionamento cardiorrespiratório. Antes e
após cada sessão foram mensurados os dados vitais dos
participantes. O protocolo tem duração de 40 a 50
minutos e ocorre três vezes na semana, os grupos
musculares trabalhados foram quadríceps, tríceps sural,
abdominal, ísquios, bíceps e tríceps. Bimestralmente, os
voluntários são reavaliados com os mesmos instrumentos
da avaliação inicial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram avaliados 13 voluntários, dentre eles, um
completou os dois meses de intervenção e já foi
reavaliado. Os dados da avaliação relativos ao SF-36
estão contidos na Tabela 01. Na avaliação
antropométrica, houve aumento em relação a todas as
medidas aferidas (Tab. 2). No Shutle Walking Test (Tab.
3), a distância prevista para esse voluntário era de 1184
metros, o valor percorrido na primeira avaliação foi
54,89% do previsto; de acordo com a escala de Borg, o
valor de dispnéia e fadiga de membros inferiores foi de
três e cinco, respectivamente. Na reavaliação, a distância
percorrida apresentou o mesmo resultado de 54,89% do
previsto, e o cansaço relatado foi de três e seis.

FC repouso (bpm)
FR repouso (irpm)
SpO2 (%)
PA repouso (mmHg)
FC pós teste (bpm)
FR pós teste (irpm)
SpO2 (%)
PA pós teste

Antes
103
18
97
110x80
159
17
99
140x90

Depois
67
15
99
120x80
174
14
95
150x70

CONCLUSÃO
De acordo com Cardoso (2011), através da prática de
atividades físicas é possível diminuir dores, ter maior
mobilidade e bom condicionamento físico. Dentre os
dados observa-se melhora no condicionamento físico,
uma vez que tanto a frequência cardíaca quanto a
frequência respiratória basais apresentaram valores
inferiores
na
reavaliação.
No
primeiro
teste
cardiorrespiratório realizado, o voluntário foi incapaz de
manter a velocidade requerida, já na reavaliação manteve
o ritmo, mas foi interrompido por alcançar 90% da
frequência cardíaca máxima prevista. A atividade física
quando praticada de forma assídua têm importante papel
na vida dos funcionários, porém, é necessário mais tempo
de intervenção assim como uma maior adesão dos
funcionários.

REFERÊNCIAS
CARDOSO, P.A.; RODRIGUES, W.C.C.; SOUZA M.V.M.
A ginástica laboral como instrumento preventivo
contra dores musculares desenvolvidas no ambiente
de trabalho: revisão da literatura. Rev. Científica
ESAMAZ, v.3, n.1, p.44-65, 2011.
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VISITAS ORIENTADAS: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO E INGRESSO
DE NOVOS ALUNOS NO IFC-CÂMPUS SOMBRIO
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Palavras-Chave: Escolas da região. Roteiro elaborado. Divulgação.
Tabela 1 – Visitantes em 2012 e 2013

INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento do projeto foi possível oferecer e
organizar as visitas que ocorreram no Instituto Federal
Catarinense - Câmpus Sombrio no decorrer de 2013. As
escolas da região oferecem aos seus alunos de 8ª série
do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio a
oportunidade de conhecer o Câmpus durante o ano letivo.
A estes alunos visitantes foi possível demonstrar novos
caminhos na educação, ciência e tecnologia e ao mesmo
tempo, contribuir com a formação científica e humanista
dos acadêmicos envolvidos, visto que há geração e troca
de conhecimentos entre estes. O objetivo do projeto foi
levar à comunidade externa do IFC - Câmpus Sombrio
informações relevantes sobre o mesmo, seus cursos,
formas de ingresso, moradia, alimentação e auxílios. Esta
foi uma chance ímpar na divulgação do mesmo
mostrando as diversas oportunidades que cada estudante
pode ter ao ingressar na rede de ensino pública, gratuita e
de excelente qualidade. Os dados obtidos durante as
visitas foram avaliados comparando-os com os de 2012,
realizou-se ainda um levantamento dos alunos visitantes
que realizaram inscrição nos exames de seleção, e que
posteriormente ingressaram nos cursos oferecidos pelo
Câmpus.

METODOLOGIA
As visitas ocorreram nas dependências da Sede do IFC Câmpus Sombrio, nos turnos da manhã e tarde sendo
acompanhadas pelos acadêmicos. Os roteiros iniciavam
com uma breve palestra e apresentação de um vídeo
institucional, além disso, os alunos e/ou demais visitantes
recebiam instruções em relação aos cursos ofertados pelo
IFC - Câmpus Sombrio, formas de ingresso, opções de
moradia e alimentação. Foram elaborados quatro roteiros
de visitas em função da série em que o aluno se
encontrava, ou seja: Roteiro para alunos de 1ª a 4ª série;
Roteiro para alunos de 5ª e 6ª série; Roteiro para alunos
de 7ª, 8ª série ou 9º ano, com enfoque para apresentação
dos cursos técnicos integrados ao ensino médio e, Roteiro
de visita para alunos do ensino médio, sendo este voltado
à divulgação dos cursos superiores. As visitas eram
registradas em um livro próprio, onde constavam
informações das escolas e dos alunos.

Ano Nº
visitantes
2012 255
2013 942

Nº escolasNº
de
atendidas Municípios
8
6
24
14

Tabela 2 – Alunos inscritos no exame de seleção 2013
Curso
T. Agropecuária
T. Informática

Total
deVisitantes
inscritos
2013
395
89
204
28

Matrícula
efetiva
33
16

CONCLUSÃO
Houve aumento significativo do número de escolas e
alunos visitantes no ano de 2013 quando comparado com
2012. Ao se avaliar os inscritos nos cursos superiores, foi
observado que nenhum deles se encontrava nas listas de
visitantes de 2013, podendo ser justificado pela atual
procura nos mesmos por ex-alunos dos cursos técnicos
oferecidos pelo Câmpus. Pelo aumento do número de
visitantes e alunos inscritos nos exames de seleção
conclui-se que o projeto teve seus objetivos alcançados.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos a professora orientadora Ivete Maria Grisa
por toda ajuda e apoio. Ao grande parceiro Éliton Pires,
que contribuiu com ilustres ideias ao projeto. Ao Instituto
Federal Catarinense - Câmpus Sombrio por fornecer a
infraestrutura necessária para a realização do projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas visitas agendadas e recepcionadas em 2013, foram
atendidos 942 visitantes, de 24 escolas oriundas de 14
municípios da região. Na análise dos dados, observaramse os resultados comparados aos do ano de 2012,
apresentados nas tabelas 1 e 2:
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Palavras-Chave: Conservação; Refrigeração. Atmosfera normal. Modificada.

INTRODUÇÃO
A pitaya é uma frutífera tropical da família cactaceae,
pertencente ao gênero Hylocereus, originária das
Américas, apresenta potencial agronômico e econômico,
devido sua rusticidade e alto valor comercial (BRUNINI E
CARDOSO, 2011). Destaca-se a espécie Hylocereus
undatos, que externamente apresenta a cor vermelharosa, com polpa branca. Atualmente vem despertando
interesse de fruticultores das regiões brasileiras, em
razão, de seu valor de mercado e boa aceitação pelos
consumidores (DUARTE, 2013). Contudo, poucas
pesquisas
tem
sido
realizadas
sobre
seu
desenvolvimento, condições de colheita, amadurecimento
e comportamento pós-colheita. Estudos mostram que por
ser um fruto tropical, em condições ambientais, deteriorase com facilidade, e por consequência sua vida útil para a
comercialização é curta. Diante do exposto, o objetivo do
trabalho foi avaliar a qualidade e a vida útil de frutos de
pitayas vermelhas de polpa branca submetidos a
diferentes condições de atmosfera normal (AN) e
atmosfera modificada (AM) armazenadas sob baixas
temperaturas.

sólidos solúveis diminuiu de forma acentuada em todas as
datas de avaliação, o que pode ser resultado do consumo
de açucares na respiração. O tratamento AM apresentou
suculência superior ao AN, o conteúdo de suco mostrou
redução significativa da analise inicial para todos os
períodos de avaliação, provavelmente houve a aderência
da água livre as pectinas da parede celular, passando
para um estado de gel e não estando disponível para
compor o suco das frutas, semelhante ao que é
observado em frutas de caroço submetidas a
armazenamento por período superior a 15 dias. Houve
redução da aceitabilidade nos dois tratamentos, o que
pode estar relacionado com a queda nos teores de
açúcar. A textura observada nos tratamentos apresentou
tendência de manter-se mais mole, porém aos 7 dias de
armazenagem o AM apresentou textura intermediária
mole para crocante de acordo com os painelistas.

CONCLUSÃO
1.
2.

A atmosfera modificada causa menor perda de
massa fresca.
Pitayas podem ser armazenadas por até 23 dias
conservando as características organolépticas.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na safra 2013/2014 com
pitayas, colhidas no litoral sul de Santa Catarina. Os frutos
foram transportados ao Laboratório de Pós-colheita do
IFC – Câmpus Santa Rosa do Sul. Os tratamentos
consistiram de: 1. ANFR: Atmosfera normal em frio (8ºC);
2. AMFR: Atmosfera modificada (8ºC). Os produtos
submetidos à atmosfera modificada foram acondicionados
em filmes plásticos de polietileno. Na colheita e após 7,
15, 23, e 30 dias de armazenagem as pitayas foram
avaliadas quanto à perda de massa fresca, firmeza de
polpa, sólidos solúveis e conteúdo de suco extraível. Nas
mesmas datas as pitayas foram submetidas a um painel
de degustação para pessoas. Cada tratamento em cada
data de avaliação foi composto por 10 frutos. Os dados
foram submetidos à análise de variância, seguida por
separação de médias pelo teste de Tukey 0,05.

REFERÊNCIAS
BRUNINI, M. A.; CARDOSO, S. S. Qualidade de pitayas
de
polpa
branca
armazenadas
em
diferentes
temperaturas. Revista Caatinga, Mossoró, v. 24, n. 3, p.
78-84, jul.-set., 2011.
DUARTE, M. H. Armazenamento e qualidade de pitaia
(Hylocereus undatus (haw) Briton e Rose) submetido
a adubação orgânica. Dissertação (mestrado),
Universidade Federal de Lavras. Lavras, 2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O teste de tukey a 5% revelou que a diferença
significativa entre os tratamentos quanto a perda de
massa fresca aumentou com o tempo de armazenagem,
sendo maior em AN, demonstrando que o uso de
atmosfera modificada é uma alternativa viável de
aumentar a vida útil dos produtos. Houve o aumento da
firmeza em ambos tratamentos, porém observou-se que
as pitayas em AN apresentaram maiores valores de
firmeza comparados ao AM corroborando com os
resultados de Duarte (2013), que observou aumento da
firmeza interna durante o armazenamento de 21 dias,
reportando também que a perda de massa fresca
ocasiona murchamento e flacidez dos frutos. O teor de
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Palavras-Chave: Aveia-preta. Adubação. Massa seca.

INTRODUÇÃO
A aveia-preta é uma gramínea de inverno, muito utilizada
para adubação verde e cultura de cobertura de para o
plantio direto. O nitrogênio (N) é o nutriente mais exigido e
absorvido pela cultura de aveia preta, apresentando efeito
no crescimento e na produção de fitomassa. Sabe-se que
quando se tem N disponível, o crescimento radicular e a
absorção de outros nutrientes são estimulados. Além do N,
o fósforo (P), em sua falta, também limita a produção de
biomassa, por exercer um papel vital no metabolismo da
cultura. Assim, indica-se que haja interação entre N e P,
promovendo um bom desenvolvimento da planta. Diante
desse contexto espera-se que com a alta disponibilidade
de N e P ocorra um melhor estado nutricional da planta,
estimulando o aumento da matéria seca, resistência,
crescimento, aumento de perfilhos e a atividade radicular.
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da aplicação de
nitrogênio e de fósforo no desenvolvimento e na produção
de massa seca da aveia preta.

METODOLOGIA
O experimento foi implantado no Instituto Federal
Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, em um
Cambissolo Háplico, textura média. O delineamento
experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 4
tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram: (i) 0
-1
-1
-1
kg ha de N e 0 kg ha de P2O5; (ii) 150 kg ha de N e 0
-1
-1
-1
kg ha de P2O5; (iii) 0 kg ha de N e 150 kg ha de P2O5;
-1
-1
(iv) 150 kg ha de N e 150 kg ha de P2O5. A aplicação
destes fertilizantes foi realizado no momento da
semeadura. Para o N foi utilizado com fonte a ureia e para
o P a fonte foi superfosfato triplo. A aveia foi semeada no
dia 13 maio de 2014, em sistema plantio direto. A cultura
antecessora foi feijão. As avaliações na cultura constaram
de: contagem de números de perfilho aos 15, 41, e 56 dias
após a semeadura e produção de massa seca final. Os
resultados foram submetidos a análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05).

Tabela 1 – Número de colmos e produção de matéria seca
de aveia preta em função dos tratamentos.
TRAT

Dias após semeadura
25

35

45
-2

número de perfilhos m

Massa
Seca
kg ha

-1

1
323,5
472,9
471,8
825,88
2
488,2
644,7
729,4
679,60
3
360,0
557,6
591,8
898,04
4
332,9
515,3
557,6
651,7
Valor F
1,45 ns 0,84 ns 2,19 ns 1,38 ns
C.V (%)
37,7
32,73
27,54
28,51
-1
-1
ns: Não significativo. (1) - 0 kg ha de N e 0 kg ha de
-1
-1
P2O5; (2) - 150 kg ha de N e 0 kg ha de P2O5; (3) - 0 kg
-1
-1
-1
ha de N e 150 kg ha de P2O5; (4) - 150 kg ha de N e
-1
150 kg ha de P2O5

CONCLUSÃO
A adubação não interferiu no desenvolvimento e na
produção de matéria seca de aveia preta. Se o objetivo da
cultura é para produção de material vegetal para o plantio
direto, talvez a adubação da cultura não seja necessária.

AGRADECIMENTOS
Ao instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do
Sul, que disponibilizou todos os materiais e o espaço para
realização do projeto. Ao Professor Fernando José
Garbuio que nos auxiliou na execução do projeto.

REFERÊNCIAS
KICHEL, A. N.; MIRANDA, C. H. B. Uso de Aveia Como
Planta Forrageira. EMBRAPA GADO DE CORTE. Campo
Grande, MS, dez. 2000. Disponível em:
<http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/divulga/GCD45
.html>, acesso em: 14 de jul. de 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não observado diferença significativa nos parâmetros
avaliados em função dos tratamentos. A ausência de efeito
pode estar relacionado ao fato de a aveia preta ser pouco
exigente em nutrição e por se tratar de uma planta rústica.
Além disso, outros fatores podem interferir na absorção e a
utilização de nutrientes pelas plantas, tais como, clima,
solo, e suas interações, sendo que estes devem estar no
nível ótimo para o desenvolvimento da cultura.
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Palavras-Chave: Molas. Elementos de máquina.

INTRODUÇÃO
A fim de facilitar a realização de determinada tarefa, o
ser humano idealiza mecanismos. Estes devem ser
projetados visando o seu funcionamento integral e
seguro. Com base nisso, o projetista deve ter
conhecimentos sobre resistência, propriedades dos
materiais e elementos de máquinas, para determinar
corretamente as dimensões e os tipos de elementos a
serem utilizados no projeto. Um grupo de elementos
muito importante são as molas, elementos elásticos
que, sob ação de uma força, deformam-se,
armazenando energia e quando descarregados
retornam às suas formas iniciais e retomam as forças
armazenadas. São utilizados para armazenar energia,
distribuir
forças,
amortecer
impactos,
manter
superfícies em contato e limitar esforços (NIEMANN,
1993, p. 186). As molas são classificadas em: tração,
torção e compressão. Os ganchos das molas de tração
permitem tracionar a mola para atingir carga
determinada e, após alívio dessa carga, a mola de
tração volta a sua altura original sem deformações.
Este tipo de mola é aplicado especialmente em
sistemas de freio, tampas de bagageiro, porta de
lavadores, portas de garagem, interruptores elétricos e
utensílios domésticos. Já as molas de torção são
necessárias para armazenar e liberar energia de
rotação ou para manter a pressão sobre uma distância
curta. Geralmente são utilizadas em relógios,
pregadores de roupa, pregadores de cabelo,
maçanetas, entre outros. As molas de compressão se
deformam perante uma carga de compressão, têm uma
ampla gama de aplicações e podem ser encontradas
em quase todos os produtos mecânicos, como
componentes
de
fechadura,
amortecedores,
compressores, válvulas, interruptores elétricos e muito
mais. Baseado nisso, é extremamente necessário um
material didático para auxiliar no ensino desses
conceitos, classificação e aplicações de tais elementos
de máquinas. No presente estudo foi realizada a
construção de um painel didático contendo os
diferentes tipos de molas – fornecidas pelos alunos.

METODOLOGIA
Primeiramente, houve o processo de compra de molas
de dimensões específicas e diferenciadas entre si –
molas de tração e de compressão. Para isso, todos
tiveram que adquirir molas, e informar suas
especificações (dimensões, tipo). Porém, muitos
fornecedores não disponibilizavam essas medidas nem
mesmo o fabricante da mola, o que gerou dificuldade.
Em seguida, a partir dessa aquisição, montou-se o
painel, levando em consideração as classificações das
molas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste estudo, foi descoberto em quais utilizações os
diferentes tipos de molas são necessários. Além da
dificuldade em descobrir as especificações das molas,
muitas lojas não proporcionavam uma grande
variedade de molas – de modo que as mais
encontradas foram molas de compressão. Na internet,
entretanto, é possível encontrar vários fabricantes –
internacionais e nacionais – que possuem uma
diversidade de molas, podendo-se ordenar as mesmas
com especificações próprias. Todos tiveram a
responsabilidade de comprar molas de variadas
especificações, o que gerou certa experiência no
mercado de elementos de máquinas. As molas foram
organizadas no seguinte painel, levando em conta seus
respectivos comprimentos – em ordem decrescente, da
esquerda para a direita – e segundo seus tipos: na
parte superior as molas de compressão, abaixo as
molas de tração (Fig. 1).
Figura 1 – Mostruário de molas.

CONCLUSÃO
Constatou-se que as molas são elementos de
máquinas muito utilizadas e importantes no mundo da
mecânica – e em geral – porém, no comércio, elas não
recebem sua devida importância. Concluiu-se ainda,
que cada classificação de mola tem sua utilização
específica na mecânica. O painel auxiliará como um
material de apoio sobre molas ao processo de ensinoaprendizagem de novos alunos no IFSC - Campus
Criciúma. Além disso, a compra das molas
proporcionou aos alunos alguma experiência no
mercado de elementos de máquinas.
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Palavras-Chave: Projeção ortogonal. Aprendizagem. Desenho técnico.

INTRODUÇÃO
Com o objetivo de facilitar a aprendizagem de alunos
em processo de formação profissional, o professor
pode desenvolver em aula metodologias diversificadas.
Em aulas de Desenho Técnico tradicionais percebe-se
que os alunos apresentam dificuldades para
compreenderem a representação de vistas dos objetos
no plano em função da necessidade de visualização do
objeto concreto a partir do abstrato. Assim, com o
intuito de diversificar o ensino de projeções ortogonais,
foram utilizadas peças, em MDF reciclado, com
formatos parecidos com os dos livros, em aulas de
Desenho Técnico dos cursos técnicos do Instituto
Federal de Santa Catarina, Câmpus Criciúma. Projeção
ortogonal é a forma de representação de uma peça de
três dimensões em uma superfície plana (CRUZ, 2010,
p. 79). Desenho técnico é uma linguagem gráfica de
representação de um objeto, para o qual são utilizadas
normas nacionais e internacionais. Tem origem na
geometria descritiva e tem como objetivo representar
no plano objetos tridimensionais. Essa linguagem é
utilizada em operações de fabricação e montagem de
produtos em indústrias. (SPECK; PEIXOTO, 2010).
Cabe ressaltar que, para o professor, essa metodologia
também facilita o ensino de projeções ortogonais.

METODOLOGIA
Diante da dificuldade dos alunos e dos professores no
processo de ensino-aprendizagem de projeções
ortogonais na disciplina de Desenho Técnico,
percebeu-se a necessidade de desenvolver-se uma
técnica que suprisse essa demanda. Avaliou-se que a
utilização de peças similares às presentes em livros
poderia contribuir com a resolução desse problema. As
peças foram fabricadas com restos de MDF no
Laboratório de Mecânica do Câmpus Criciúma. Foram
levadas para as aulas de Desenho Técnico e entregues
a cada aluno, que passaram a utilizá-las durante as
aulas. Com o objetivo de conhecer a opinião dos
alunos quanto a essa nova metodologia, foi aplicado
um questionário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a fabricação das peças, as mesmas foram
usadas nas aula de Desenho Técnico do Curso
Técnico Integrado de Mecatrônica, a figura 01 mostra
duas peças e seu desenho em projeções ortogonais
feitas por alunos em uma folha A4. Depois da utilização
das peças nas aulas, o professor realizou um
questionário com três perguntas: Questão 1 - Durante
as aulas de projeções ortogonais você utilizou
desenhos de livros e peças de MDF. Você teve maior
facilidade para aprender projeções ortogonais com
peças de MDF ou com desenhos de livros?; Questão 2
- O uso das peças nas aulas de desenho técnico
facilitou o aprendizado de projeções ortogonais?; e
Questão 3 - Considerando as peças de MDF, dê sua

opinião em relação ao que poderia ser feito para
melhorar o aprendizado de projeções ortogonais. Para
a pergunta 1, 56% dos alunos, conforme tabela 1,
responderam que tiveram maior facilidade para
aprender projeções ortogonais usando as peças de
MDF. Já na questão 2, conforme tabela 2, observa-se
92% de aceitação do uso de peças na aula de desenho
técnico.
Figura 1 – Peça e desenho de projeção ortogonal.

Tabela 1 – Respostas da questão 1
Resposta
Peças de MDF
Questão 1

56%

Tabela 2 – Respostas da questão 2
Resposta
Sim
Questão 2
92%

Desenhos de
Livros
44%
Não
08%

A última questão foi uma pergunta aberta, para a qual
tiveram muitas respostas. Dentre elas, destacam-se:
mudança de cor da peça e medidas mais exatas.
Portanto, pode-se considerar que a utilização de peças
de MDF atingiu o objetivo proposto na pesquisa.

CONCLUSÃO
O professor tem a liberdade de desenvolver em suas
aulas metodologias que podem contribuir para o
ensino-aprendizagem. Tal projeto teve como intuito a
confecção de peças de MDF para auxiliarem na
visualização de vistas no ensino de projeções
ortonogais da Unidade Curricular de Desenho Técnico.
Com tal estudo, percebeu-se que os alunos aprovaram
a nova metodologia ao confirmaram através de um
questionário que as peças de MDF facilitaram o seu
aprendizado de projeções ortogonais. Os alunos,
também, contribuíram sugerindo alternativas que
podem melhorar tal projeto, o que demonstra a
necessidade de novas proposições relativas ao
desenvolvimento de materiais didáticos.
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Palavras-Chave: Eletrocardiograma. Sistema Embarcado. Raspberry PI.

INTRODUÇÃO

Figura 2 – Sinal adquirido

Este trabalho visa aprimorar a aquisição dos pulsos
elétricos
gerados
pela
atividade
cardíaca,
implementando um algoritmo em uma plataforma de
sistema embarcado. O foco principal da pesquisa foi a
redução de custo em conjunto com a garantia de um
alto coeficiente de segurança.

METODOLOGIA
Um circuito amplificador isolado foi utilizado para
adquirir um sinal analógico diferencial, o qual foi
adquirido por um conversor A/D do tipo Sigma-Delta. O
sinal foi então processado pelo sistema embarcado
Raspberry Pi, e tratado para reduzir interferencias
externas, causadas principalmente pela rede CA. O
circuito de amplificação utilizado está disponível no site
http://biosignals.berndporr.me.uk/ (PORR, 20014) e foi
acrescido de um circuito optoisolador baseado no CI
4n25 (VISHAY, 20014), que pode ser observado na
figura a seguir:

Figura 3 – Sinal filtrado

Figura 1 – Circuito Optoisolador

CONCLUSÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O sinal deveria ser adquirido pela Raspberry Pi a
cerca de 250hz, porém a aquisição ocorreu a
140hz. O sinal apresentava um ruído constante
de 50hz proveniente da rede AC, como
observado na figura 2. O sinal adquirido foi então
tratado digitalmente e o ruído removido utilizando
um filtro de resposta infinita. O sinal resultante se
apresentava livre do ruído de 50hz como
observado na figura 3. O novo sinal filtrado era
então claro, e possibilitava a análise por um
profissional especializado na área da saúde do
coração.

Com
este
projeto,
demonstra-se
que
o
desenvolvimento de sistemas de monitoramento
cadíaco em plataformas compactas é viável,
possibilitando a expansão do atendimento médico
móvel em situações onde existem restrições ao acesso
de equipamentos. Um desenvolvimento futuro dessa
linha de pesquisa seria a compactação do sistema e
integração àdispositivos móveis como celulares e
tablets.
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Resumo: Este texto referencia uma primeira experiência de integração das TICs em cenário educacional no
âmbito da Educação Básica a partir da utilização de laboratório remoto via dispositivos móveis. Para isso
apresentaremos projeto piloto desenvolvido pelo Laboratório de Experimentação Remota (RExLab), da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e iniciado no segundo semestre de 2013 pela Escola
Básica Municipal Jardim das Avenidas (CAIC) em Santa Catarina, Brasil. O projeto tem como objetivo
despertar o interesse vocacional dos alunos do Ensino Fundamental pelas carreiras de engenharia e pela
pesquisa cientifica e tecnológica. O desenvolvimento está baseado na utilização de experimentos remotos e
do acesso aos seus respectivos conteúdos educacionais através de dispositivos móveis. A integração entre
os dispositivos móveis, ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e experimentos físicos acessados
remotamente proporcionam aos alunos uma maneira diferente de lidar com a disciplina de ciências naturais
de maneira simples em qualquer lugar e momento. A arquitetura implementada no projeto piloto
apresentado é baseada totalmente em recursos de software de código aberto e open-hardware que incluem
o sistema de gestão de aprendizagem (Moodle), o software aplicativo RExMobile e os experimentos
remotos desenvolvidos pelo RExLAb
Palavras-Chave: Dispositivos móveis. Educação básica. Ensino fundamental. Experimentação básica.
Laboratórios remotos.

1 INTRODUÇÃO
O relatório NMC Horizon Report: Edição K-12 2013 desenvolvido pelo NMC (The
New Media Consortium), entidade focada em discutir novas tendências de mídia,
comunicação e educação, que reúne empresas e instituições como a Universidade de
Harvard, por exemplo, traz as principais tendências do mundo educacional para os
próximos anos. O documento sobre a educação básica aponta as tecnologias emergentes
para a educação básica ao longo de três horizontes de adoção que indicam prazos
possíveis para a sua entrada em uso geral no ensino, aprendizagem e investigação
criativa. No horizonte de curto prazo, em torno de 12 meses, são destaques a
computação em nuvem e a aprendizagem móvel. Para o segundo horizonte de adoção,
em torno de dois ou três anos, espera-se amplo crescimento de análise de aprendizagem
e conteúdos abertos. No horizonte de longo prazo, em torno de quatro ou cinco anos,
estão as impressões em 3D e laboratórios virtuais e remotos (JOHNSON et al., 2013).
Neste documento é apresentado projeto que contempla conteúdos didáticos
acessados por dispositivos móveis e que são complementados pela interação com
experimentos remotos. O piloto foi implementado na disciplina de ciências naturais da
Educação Básica em uma escola pública municipal de Araranguá em Santa Catarina.
A aprendizagem móvel tem potencial para se tornar uma parte integral dos
processos de ensino e de aprendizagem na educação fundamental e média, pois é cada
vez mais comum os alunos terem e usarem dispositivos portáteis, ainda que as
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instituições proíbam tais equipamentos em sala de aula por parte dos discentes. Com
interfaces de toque e de fácil interação, os tablets e os smartphones se constituem em
oportunidades para o ensino, aprendizagem, colaboração e produtividade contínua
estimulada pela Internet. O uso de telefones móveis cresce rapidamente Segundo o portal
teleco (http://www.teleco.com.br/smartphone.asp), com base em dados publicados pelo
IDC (International Data Corporation), no segundo trimestre de 2013 foram embarcados
237,9 milhões smartphones no mundo superando em 42,3% o mesmo período em 2012.
Ainda segundo dados da IDC o mercado de smartphones no Brasil alcançou a venda de
13,7 milhões de unidades nos dois primeiros trimestres de 2013 aproximando-se da
quantidade total vendida em 2012 que alcançou 16 milhões de unidades. Com estes
resultados, as vendas de smartphones superaram as de celulares tradicionais pela
primeira vez no Brasil, representando 54% da base (IDC's, 2013).
De acordo com o estudo divulgado pela IDC World Wide Quarterly Tablet Tracker
em 28 de maio de 2013 os embarques tablet devem crescer 58,7% em 2013 alcançando
229,3 milhões de unidades em relação ao número de 144,5 milhões de unidades do ano
de 2012. De acordo com o estudo do IDC, os envios globais de tablets devem superar os
números de notebooks e netbooks neste ano e dos PCs em geral em 2015. Em relação
ao Brasil foram embarcados no segundo trimestre de 2013 1,9 milhões de unidades que
somados aos 1,3 milhões do primeiro trimestre totalizam 3,2 milhões de unidades nos seis
primeiros meses de 2013 igualando o número vendido em 2012 que também alcançou 3,2
milhões (IDC's, 2013).
Estes números comprovam o alto grau de difusão e penetração destas tecnologias
e colocam-nas como fortes candidatas para programas de “aprendizagem móvel”. As
atitudes sociais tornam as tecnologias móveis facilitadores e poderão se constituir em
importante fator de sucesso no seu uso no processo de ensino-aprendizagem, pois, são
dispositivos utilizados cotidianamente e, portanto mais fáceis de serem incorporados, uma
vez que seu uso é familiar.
Apesar destes dados, o uso dos dispositivos móveis no ensino e na
aprendizagem, no Brasil, ainda está restrito a iniciativas que se encontram em níveis
iniciais de desenvolvimento. Estudo efetuado pela UNESCO publicado em 2012
(UNESCO, 2012) identificou 21 iniciativas de “aprendizagem móvel” na América Latina
que estão relacionadas ao apoio prestado aos docentes e a pedagogia em sala de aulas
ou fora dela e segundo a publicação “apesar de haver consultado especialistas brasileiros
e haver realizado extensas buscas na Internet” os pesquisadores não encontraram
projetos relevantes no Brasil. Em parte isto se explica devido ao fato que a maioria dos
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programas existentes é de projetos piloto impulsionados por organizações sem fins
lucrativos ou universidades e que são endereçados tipicamente a pequenos grupos e
focalizadas em necessidades particulares ou locais e que carecem de visibilidade.
Neste documento é apresentada a experiência do uso da integração entre
dispositivos móveis e experimentação remota aplicada ao ensino de ciências naturais
para alunos do ensino fundamental em escola pública a partir de ambiente desenvolvido e
construído no RExLab da UFSC em Araranguá, Santa Catarina. O projeto desenvolvido
pelo RExLab e iniciado pela Escola Básica Municipal Jardim das Avenidas (CAIC) e
contemplou o acesso a experimentos remotos pelos computadores do laboratório de
informática e nos dispositivos móveis dos alunos. O principal objetivo foi motivar e instigar
os alunos nesta disciplina e quem sabe auxiliar no combate a evasão dos graduandos nos
primeiros anos dos cursos de engenharia.
2 METODOLOGIA
Disponibilizar os recursos da experimentação remota em dispositivos móveis
permite um novo espaço de interação propício ao desenvolvimento de ambiente voltado à
educação ubíqua, onde a mobilidade do estudante e a percepção dos elementos que
estão em seu contexto são parte do processo educativo. Ao proporcionar que o estudante
ultrapasse a barreira das salas de aulas busca-se um diferencial em relação ao simples
uso de laboratórios virtuais que apenas simulam situações e não interagem com
equipamentos reais. A partir de um smartphone, com acesso a internet, o aluno poderá
acessar em qualquer momento as experiências disponíveis nos laboratórios, interagindo
com os equipamentos reais e conferindo os conceitos que são estudados em sala de
aula, podendo relacionar o conhecimento com a observação dos experimentos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A integração da ER com os dispositivos móveis no projeto é proporcionado pelo
aplicativo RExMobile desenvolvido no RExLab. O RExMobile foi desenvolvido em HTML5,
CSS3 e com recursos do jQuery Mobile e tem permitido a realização de atividades
didáticas com os experimentos por diferentes Sistemas Operacionais dos dispositivos
móveis, como Android, iOS, Windows Phone e Symbian (SILVA et al., 2012).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo de experimentação remota do RExLab se utiliza de elementos do elearning no ensino presencial para disponibilizar experimentos físicos a distância dentro
de uma aula que não usufrui destes recursos ou são impossibilitados de frequentar
espaços laboratoriais. A aplicação do projeto piloto ocorreu na Escola Básica Municipal
Jardim das Avenidas (CAIC) e teve como principal objetivo despertar, aos poucos, o
interesse pelas engenharias através de um ensino mais aplicado utilizando as tecnologias
móveis, justamente pelo uso comum dos dispositivos móveis nas escolas.
Cerca de 20 alunos da 8ª série do Ensino Fundamental da escola utilizaram os
recursos disponibilizados pelo projeto onde eles tiveram a disposição experiências
práticas remotamente através de computadores, smartphones ou tablets.
No projeto piloto foram utilizados alguns experimentos remotos que já haviam sido
desenvolvidos pelo RExLab. Entre as atividades desenvolvidas pela professora no
laboratório de informática e pelos dispositivos móveis, os discentes realizaram
experiências sobre eletricidade, controlando e observando o experimento denominado
quadro elétrico. Durante as aulas ainda foram acessados os outros experimentos
disponíveis no ambiente, com o intuito de familiarizar-se com as plataformas de
aprendizagem.
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