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O 1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense 

(SICT-Sul), realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 2012, foi um evento que teve por 

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

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

diversas áreas do conhecimento, tecnologia e inovação. 

Organizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina (IF-SC), Campus Criciúma, contou como coorganizadores a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), Campus Araranguá, o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC), Campus Sombrio, além do Campus Araranguá 

do IF-SC. 

Até o ano de 2011, os eventos de divulgação técnico-científica destas 

instituições eram realizados de forma individual em cada instituição. Esta forma de 

realização torna o evento oneroso e limita a abrangência da divulgação, restringindo a 

difusão do conhecimento aos alunos da instituição promotora. Entretanto, a realização do 

evento de forma integrada proporciona resultados mais satisfatórios com relação à 

abrangência da divulgação, difusão do conhecimento interdisciplinar e trocas de 

experiências entre os participantes. Além disso, abre espaço para as demais instituições 

da região interagirem ao mesmo instante com todas as Instituições de Ensino Federais. 

Neste contexto, o eventos agregados no 1º SICT-Sul foram: 

 

a) Salão de Iniciação a Pesquisa e Extensão (SIPE) – IFC, Campus Sombrio 

 

O Salão de Iniciação à Pesquisa e Extensão do IFC, Campus Sombrio ocorreu 

em duas edições (2010 e 2011), ambas realizadas na sede do Campus Sombrio. Na 

primeira edição foram apresentados 35 trabalhos na forma de pôster, enquanto na 

segunda edição do evento houve aumento de 34% no número de trabalhos inscritos, 

totalizando 47. Estes trabalhos foram divididos em apresentações oral (obrigatórias para 

alunos de graduação) e pôster. As duas edições contaram com participantes das 

seguintes instituições de ensino: IFC, IFRS, IFSC, SATC e UFSC. 

 

b) Seminário de Pesquisa, Extensão e Inovação (SEPEI) – IFSC, Campus Criciúma 

 

O 1º Seminário de Pesquisa, Extensão e Inovação do IF-SC, Campus Criciúma, 

foi realizado em 2011 e contou com a participação de cerca de 230 inscritos. O evento 
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contou com atividades como palestras, mesa redonda, minicursos, além da apresentação 

de aproximadamente 100 trabalhos no formato pôster e oral. Os trabalhos apresentados 

eram oriundos de atividades de pesquisa, extensão e inovação do IF-SC, e de outras 14 

instituições de Santa Catarina e do Paraná. 

 

c) I Semana Acadêmica dos Cursos da UFSC, Campus Araranguá 

 

A I Semana Acadêmica do Campus Araranguá - UFSC - 2011 ocorreu de 6 a 8 

de junho de 2011 na sede do Campus Araranguá da UFSC. Foram apresentados 10 

trabalhos na forma de pôster e oral. Também foram apresentadas 13 palestras de temas 

variados voltados aos cursos existentes no campus além de 3 mesas redondas e 4 

minicursos. Este evento contribuiu bastante para a integração dos alunos e cursos dentro 

do Campus Araranguá da UFSC, mas a ausência de participantes externos pode ser 

notada, problema este que deverá ser sanado através da integração com as outras 

instituições federais da região. 

 

d) Salão de Iniciação à Pesquisa, Extensão e Inovação (SIPEI) – IFSC, Campus 

Araranguá 

 

O Salão de Iniciação à Pesquisa, Extensão e Inovação do Instituto Federal de 

Santa Catarina Campus Araranguá ocorreu em outubro de 2011. Neste salão foram 

apresentados trabalhos na forma de pôster e oral, escritos no fromato resumo. O salão 

contou com participantes das seguintes modalidades de bolsa: estágio interno, extensão, 

pesquisa (PIPCIT, PIBIC, PIBIT) e ensino (PIBID). 

Congregando todos esses eventos, o 1º SICT-Sul buscou, além de integras 

servidores e alunos da região sul de Santa Catarina, 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. 

O 1º SICT-Sul recebeu a proposição de apresentação de 192 trabalhos, que 

foram avaliados por mais de 120 pareceristas. Destes, 156 foram selecionados para 

apresentação no evento, sendo 72 trabalhos completos e 84 resumos.  
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Os trabalhos tiveram como origem, além das instituições coorganizadoras do 

evneto, diversas instituições catarinenses (Esucri, FURB, IMG, Unesc, Unibave, Unisul) e 

também do Estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, de onde vieram trabalhos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) e do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). 

Durante os dois dias do evento, mais de 650 participantes passaram pelo 

Campus sede e puderam contar com uma intensa programação, com atividades em 

diversas áreas do conhecimento. Durante as 24 horas do evento, realizaram-se sete 

minicursos, 19 palestras temáticas, 9 sessões de apresentação oral com os trabalhos 

completos, uma conferência e uma mesa redonda, além de duas sessões de 

apresentação de pôster, que contou com a participação de todos trabalhos selecionados. 

A conferência de abertura teve como tema “O papel da iniciação científica nas 

instituições técnicas”, ministrada pela Profa. Dra. Fátima Peres Zago de Oliveira, do IFC, 

Campus Rio do Sul. Na mesa redonda realizada no segundo dia, debateu-se a 

importância das energias renováveis, tendo participado como debatedores os professores 

Dr. Júlio César Passos, Dra. Julieta Barbosa Monteiro e o Dr. Sérgio Colle, da UFSC, 

Campus Florianópolis. 

Dessa forma, esses anais ajudam a registrar os acontecimentos desse evento, 

uma vez que retratam, além da íntegra de todos os trabalhos apresentados, um resumo 

dos minicursos, palestras temáticas, conferência e mesa redonda ocorridos durante o 1º 

SICT-Sul. 

A Comissão de Organização deste evento.agradece a todos aqueles que, de 

uma forma ou de outra, auxiliaram na realização, contribuindo para engrandecer o evento, 

bem como aos dirigentes das instituições envolvidas por acreditarem no trabalho e no 

resultado desse evento. 

 

 

Prof. Me. Lucas Dominguini 

Editor 

Criciúma, 20 de outubro de 2012. 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

DATA HORA ATIVIDADE TEMA PALESTRANTE(S) 

15/10/12 

08:00h Minicursos 

Uso do software eQUEST para simulação energética 
de edificações 

Thaís Doll Luz, Felipe Marques 
Santos, Rogério Gomes de Oliveira 

Explorando o software Geogebra 
Beatriz Carla Koch, Gabriela Pinho 
Mallmann e Ilca Maria Ferrari Ghiggi 

Evolução da eletrônica Marcos Collares Bina 

Laboratório de matemática e suas possibilidades para o 
ensino 

Vanessa Dambros e Vanessa Mariot 
Pedro 

O desenvolvimento e utilização do laboratório de 
ciências construtivista em uma escola carente na 
preferia de araranguá 

Francisca pereira, Elis Regina 
Macedo, Jenifer Beterli de Lima, 
Geison João Euzébio 

Automação predial utilizando o celular - domótica 
Adilson Jair Cardoso e Pedro 
Augusto Rosso 

Aproveitamento e eficiência energética Andrei Franco e Jorge Angeloni 

10:00h 
Conferência de 

Abertura 
O papel da iniciação científica nas instituições técnicas Fátima Peres Zago de Oliveira 

13:30h 
Apresentações 

Orais 

Mesa 10: Saúde - Humanas Mediadora: Naracelis Poletto 

Mesa 01: Ciências Biológicas Mediador: Pedro Rosso 

Mesa 02: Educação e TIC'S I Mediadora: Vanessa Dambros 

Mesa 03: Educação e TIC'S II Mediador: Vinicius Jacques 

Mesa 06: Engenharias I Mediador: Rafael Bravo 

Mesa 07: Engenharias II Mediador: Geóvio Kroth 

16:30h 
Apresentações 

Pôster 
Sessão de Pôsteres 01   

19:00 - 
22:00h 

Palestras 
Introdução ao Google Sketchup 8 Daniel Comin 

Introdução ao Webdesing Eduardo Tanaka 

19:00 - 
20:30h 

Palestras 

Desenvolvimento de robôs para jogos de futebol de 
robôs 

Anderson Luiz Fernandes Perez, 
Thiago Steckert, Elder Dominghini 
Tramontin, Daniel Bitencourt 
Pereira, Marcelo Cavalcante dos 
Santos, Roni Carlos Ferreira 

Esclerose múltipla: terapias e particularidades de uma 
doença neurodegenerativa 

Rafael Cypriano Dutra 

Produção biológica de hidrogênio Regina Antônio 

Energia eólica: princípios, tecnologias e 
empreendimentos 

Rogério Bardini 

Empreendedorismo e plano de negócios Flávio Luis de Souza Lima 

20:30 - 
22:00h 

Palestras 

Microgeração hidroelétrica de fonte renováveis - rede 
pública de abastecimento de água 

Bruno Leonardo Alves da Silva 

Domótica 
Fernando Emílio Puntel, Edmar 
Albino da Silva e Anderson Luiz 
Fernandes Perez  

Violência simbólica e e reprodução cultural no sistema 
de ensino técnico 

 Lucas Boeira Michels 

Manual do técnico: uma proposta de atendimento ao 
cliente 

Sandra Lopes Guimarães 

Libras e o idioma que se vê Ramon Silva da Cunha 
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DATA HORA ATIVIDADE TEMA PALESTRANTE(S) 

16/10/12 

08:00h Minicursos 

uso do software equest para simulação energética de 
edificações 

Thaís Doll Luz, Felipe Marques 
Santos, Rogério Gomes de Oliveira 

Explorando o software geogebra 
Beatriz Carla Koch, Gabriela Pinho 
Mallmann e Ilca Maria Ferrari Ghiggi 

Evolução da eletrônica Marcos Collares Bina 

Laboratório de matemática e suas possibilidades para o 
ensino 

Vanessa Dambros e Vanessa Mariot 
Pedro 

O desenvolvimento e utilização do laboratório de 
ciências construtivista em uma escola carente na 
preferia de Araranguá 

Francisca pereira, Elis Regina 
Macedo, Jenifer Beterli de Lima, 
Geison João Euzébio 

Automação predial utilizando o celular – domótica 
Adilson Jair Cardoso e Pedro 
Augusto Rosso 

Aproveitamento e eficiência energética Andrei Franco e Jorge Angeloni 

10:00h 
Apresentações 

Orais 

Mesa 11: saúde - humanas Moderador: Rafael Cypriano Dutra 

Mesa 04: Educação e TIC'S III Mediadora: Giovane Lunardi 

Mesa 05: educação Mediadora: Nair Resende 

Mesa 08: engenharias iii Mediador: Maykon Cargnin 

Mesa 09: engenharias iv Moderador: Marcelo Dal Bó 

13:30h Mesa Redonda 

Energia eólica: atualidade e como o brasil poderá 
avançar? 

Júlio Cesar Passos 

Bioenergia Julieta Barbosa Monteiro 

Energia solar no país da ciência sem bandeira Sérgio Colle 

16:30h 
Apresentação 

Pôster 
Sessão de Pôsteres 02   

19:00h Palestras 

Edificações - segurança do trabalho na prática 
profissional 

Heloisa Nunes e Silva 

Licenciatura no ifsc – estágio e pibid Mirtes Lia e Felipe Damásio 

Controle digital de processos em sistemas embarcados 
- aplicações e perspectivas 

Werther Serralheiro 

Uso de organismos bioindicadores e de biomarcadores 
para avaliação de contaminação ambiental 

 Claus Tröger Pich 

Energia alternativa para rede de sensores autônomos Adilson Jair Cardoso 

Automação com controladores lógicos Giovani Batista de Souza 

Jogos matemáticos 
Hilson José Gabriel Filho, Murielk 
Sebrian Valvassore e Mateus 
Medeiros Teixeira 

Atuação dos comitês de ética nos projetos de pesquisa Giovani Lunardi 

20:45h Encerramento Números do SICT-Sul Comissão Organizadora 

21:40h Encerramento Coquetel de encerramento   
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CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
 

O PAPEL DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NAS INSTITUIÇÕES TÉCNICAS 
 

Fátima Peres Zago de Oliveira1 
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Instituto Federal Catarinense – Câmpus Rio do Sul 

 Professora do Departamento de Desenvolvimento Educacional/ 
fátima@ifc-riodosul.edu.br 

  

 
Resumo 

O uso da ciência e da tecnologia, através de processos de formação científica, tem 

proporcionado numerosas transformações na sociedade. Nessas transformações, é 

possível identificar os benefícios e também os numerosos riscos que acompanham a sede 

pelo desenvolvimento científico-tecnológico que, após a sociedade industrial, confunde-se 

com sede pelo progresso. A escola é um espaço que possibilita a mudança de 

concepções através de práticas educativas focadas na formação de um sujeito com 

atitudes autônomas e reflexivas frente ao papel social da ciência e da tecnologia. A 

formação científica, principalmente numa instituição pública, não é um bem individual, 

mas reveste-se de caráter social, uma vez que é financiada pela sociedade como um todo 

para atender as suas necessidades. Nas Instituições Técnicas, a Iniciação Científica pode 

ser um instrumento que provoca rupturas pedagógicas, epistemológicas e de concepção 

social sendo, portanto, constituinte da formação do sujeito crítico. A mesma pode 

contribuir na formação de atitudes científicas, de questionamento, com relação ao 

conhecimento. Além disso, pode ser concebida como processo de formação científica, 

entendendo a pesquisa como ambiente de aprendizagem, viabilizando ao aluno aprender 

a questionar, duvidar, argumentar com profundidade suas dúvidas e as dos colegas. Essa 

é uma visão da pesquisa que possui caráter formativo e que manter certo distanciamento 

do método científico. Dessa forma, há o entendimento de que a pesquisa escolar precisa 

acontecer paralela às aulas, independente do nível de ensino. Por isso, será discutido 

nesta conferência o papel da Iniciação Científica nas Instituições Técnicas, 

especificamente nos Institutos Federais, considerando os pactos e impactos da ciência e 

da tecnologia na sociedade contemporânea. Inicialmente é feito um resgate histórico da 

Iniciação Científica no Ensino Médio e Técnico no Brasil. Na sequencia serão discutidas 

algumas concepções de Iniciação Científica no processo de formação apresentando a 

importância de perceber o conhecimento científico como processo histórico, cultural e 

social. Por fim, são sinalizadas possibilidades de práticas de Iniciação Científica em 

Cursos Técnicos no cenário brasileiro e catarinense. No desenvolvimento da Iniciação 
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Científica no Ensino Médio e Ensino Técnico, é fundamental se efetivar uma vigilância 

pedagógica da prática docente e vigilância epistemológica do desenvolvimento do espírito 

científico. Para que isso se efetive, é fundamental uma reflexão constante acerca da 

Iniciação Científica na formação do jovem.   

 

Palavras-Chave: Instituições Técnicas, Iniciação científica, formação científica, ciência, 

sociedade. 
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MESA REDONDA: ENERGIAS ALTERNATIVAS 
 

BIOENERGIA 
Julieta Barbosa Monteiro1 

1
Universidade Federal de Santa Catarina/Departamento de Engenharia Mecânica/Centro Tecnológico 

julieta@lepten.ufsc.br 

 
Resumo 

A bioenergia proveniente da biomassa renovável vem ocupando um papel de destaque na 

matriz energética brasileira. Dentre os bioenergéticos com maior participação temos o 

Bioetanol da cana-de-açúcar e a Bioeletricidade gerada com queima do bagaço de cana-

de-açúcar, a biomassa residual em maior disponibilidade no Brasil, devido ao grande 

potencial de produção das usinas sucroalcoleiras, para atender às demandas interna e 

externa de etanol e açúcar. Segundo projeções do Plano Decenal de Expansão de 

Energia (PDE 2021) a demanda interna de etanol carburante mais que triplicará de 2011 a 

2021. Outras fontes de biomassa como os resíduos florestais, as florestas energéticas, a 

casca de arroz, o licor negro vêm também aumentando a participação das fontes 

renováveis na matriz energética brasileira devido às medidas de mitigação das emissões 

de gases de efeito estufa e de sustentabilidade adotadas pelas empresas geradoras 

destes resíduos.  

Diante deste cenário, a palestra contará com uma parte onde serão mostrados as 

principais fontes de biomassa disponíveis no Brasil e os processos de transformação, 

além da apresentação de estudos de caso abordados em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento que vimos desenvolvendo na área, em parceria com o setor produtivo. 

 

Palavras-Chave: Biomassa, Bioenergia, Biocombustível, Bioetanol, Bioeletricidade. 
 
 

ENERGIA SOLAR NO PAÍS DA CIÊNCIA SEM BANDEIRA 
 

Sergio Colle1 
1
Universidade Federal de Santa Catarina/Departamento de Engenharia Mecânica/Centro Tecnológico/ 

colle@emc.ufsc.br 

 
 
Resumo 

A palestra será dividida em dois blocos a saber, bloco 1, que contemplará os seguintes 

assuntos: recurso solar do Brasil, o cenário nacional de sistemas de aquecimento solar 

residencial, o cenário nacional de geração termosolar, o avanço das tecnologias na China, 

a comunidade de pesquisa de energia solar no Brasil. O bloco 2 contemplará 
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apresentação de dados sobre política de C&T no Brasil, perspectivas e uma crítica ao 

programa "Ciências sem Fronteira", na esteira das críticas que vêm sendo realizadas por 

notáveis cientistas brasileiros.  

 

Palavras-Chave: Recurso solar do Brasil, aquecimento solar residencial, tecnologias 

básicas, o contexto de C&T nacional. 

 

ENERGIA EÓLICA: ATUALIDADE E COMO O BRASIL PODERÁ AVANÇAR? 
 

Júlio César Passos1 
1
Universidade Federal de Santa Catarina/Departamento de Engenharia Mecânica/Centro Tecnológico/ 

jpassos@emc.ufsc.br 

 
Resumo 

Atingimos, finalmente, os 2000 MW de potência instalada em parques eólicos brasileiros 

com grandes aerogeradores quase todos conectados à rede elétrica. É verdade que 

alguns problemas localizados, por atraso nos projetos de linhas de transmissão, ainda 

não permitem o aproveitamento de toda a energia capaz de ser gerada. Os principais 

fabricantes estão instalados no país ou planejam para cá vir. Uma boa notícia foi dada 

pela presidente da ABEEÓLICA, Dra. Elbia Melo, na abertura Brazil Windpower 2012, 

ocorrida no Rio de Janeiro, entre 29 e 31 de agosto, trata-se da criação da RBPEE-Rede 

Brasileira de Pesquisa em Energia Eólica, que possibilitará o desenvolvimento de 

pesquisas aplicadas com parcerias entre empresas e universidades. Nesta apresentação, 

após uma revisão da situação atual da energia eólica, no Brasil e no mundo, serão 

apresentados alguns temas de interesse atual e que poderão envolver pesquisadores e 

empresas e mostrados os temas de pesquisa que estão sendo desenvolvidos pela equipe 

eólica do LEPTEN/UFSC, em projeto de P&D ANEEL-TRACTEBEL. O título da palestra 

mais do que um propósito a ser cumprido pelo palestrante visa, principalmente, a instigar 

a proposição de alguns dos possíveis caminhos para incentivar pesquisas nesta área 

multidisciplinar de energias renováveis. 

 

Palavras-Chave: Energia eólica, Parques eólicos, Fator de capacidade. 
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O DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 
CONSTRUTIVISTA EM UMA ESCOLA CARENTE NA PREFERIA DE ARARANGUÁ  

 

Francisca pereira1, Elis Regina Macedo2, Jenifer Beterli de lima³, Geison João 
Euzébio4  

1
Instituto Federal/ franciscapereiraifsc@gmail.com 

2,3,4
Instituto Federal/ eregina.objetiva@hotmail.com, jeniferblima@hotmail.com,geisoneuzebio@gmail.com 

 

Resumo 

O método de ensino das ciências ainda se dá, na maioria dos casos, de forma tradicional, 

não sendo compatível e nem motivadora para os discentes atuais que tem fácil acesso a 

informação. Sendo assim os alunos não se sentem parte dos processos de ensino-

aprendizagem, já que não há algo que os motive para as aulas realizadas. Portanto é 

importante inovar, mesmo com ferramentas simples e de fácil acesso adaptando o ensino 

para uma melhor construção da aprendizagem. A repercussão do trabalho pode ser 

medida na oportunidade da mudança de atitude da professora titular da disciplina de 

Física na escola. Tal professora leciona a mais de 25 anos e mesmo assim teve uma 

mudança de atitude em relação ao ensino de Física. Em suas palavras “A aula com 

experiência tornam-se mais interessante e atrativo de melhor compreensão para os 

alunos”. Este resultado é mais do que os membros do grupo de bolsistas poderiam 

esperar quando planejaram o laboratório para o ensino construtivista de Física na escola. 

 

Palavras-Chave: Laboratório, aprendizagem-significativa.  



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

28 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

AUTOMAÇÃO PREDIAL UTILIZANDO O CELULAR - DOMÓTICA 
 

Adilson Jair Cardoso, Pedro A. Rosso1 
1
Instituto Federal de Santa Catarina / adilson.jair@ifsc.edu.br 

  

Resumo 

A domótica utiliza vários elementos, que normalmente são independentes, de uma forma 

sistêmica. Ela alia as vantagens dos meios eletrônicos aos informáticos, de forma a obter 

uma utilização e uma gestão integrada dos diversos equipamentos de uma casa. A 

Domótica vem tornar a vida mais confortável e mais segura, permitindo que as tarefas 

mais rotineiras sejam executadas automaticamente. No manuseamento do sistema 

poderá fazê-lo de acordo com as suas próprias necessidades. A domótica permite o 

acesso às funções vitais da casa, como aquecimento, eletrodomésticos, alarme, 

fechaduras das portas, quer seja através de um comando remoto, da Internet ou do seu 

celular. Este minicurso visa apresentar ideias para soluções de controle residencial 

(domótica) através de celular e placa microcontrolada. Através de programas 

desenvolvidos para uso em celular baseado em sistema operacional Android e também 

para microcontrolador da família Atmega (Arduino) com o objetivo de controlar 

diretamente cargas de corrente alternada como lâmpadas, motores, etc. Na programação 

do celular será utilizado o programa gratuito App Inventor da Google. Este programa 

possui um aprendizado bastante simples, sendo acessível a alunos do ensino médio. 

 

Palavras-Chave: domótica, android, arduino bluetooth, bluetooth.  
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EXPLORANDO O SOFTWARE GEOGEBRA 
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3 IF-SC/Campus Chapecó/Eletroeletrônica/Orientadora/ilcaghiggi@hotmail.com 

 

 
Resumo 

O GeoGebra é um software com classificação de Software Livre, pois é licenciado pela 

GNU GPL, é um Software de matemática para ensino e aprendizagem. Possui a 

possibilidade de trabalho com Gráficos interativos, Álgebra e Planilhas. Pode ser utilizado 

desde a escola primária ao nível universitário. Com a possibilidade de obtenção de 

materiais de aprendizagem grátis. Por ser um software Dinâmico permite que o usuário 

(professor ou educando) faça seus desenhos (gráficos de funções ou figuras geométricas) 

com movimentos interativos. Dessa forma, o minicurso pretende apresentar os resultados 

obtidos através do estudo do software GeoGebra, com o objetivo de incentivar e facilitar a 

utilização deste software, nas aulas de matemática em todos os níveis de ensino. Será 

um curso introdutório, portanto, serão ensinados como utilizar os comandos, as barras de 

ferramentas e de menu. Pretende-se ainda apresentar algumas possibilidades de 

aplicações de utilização do software nas aulas de matemática.  

 

Palavras-Chave: GeoGebra, Ensino de matemática, Gráficos, Planilhas, Geometria. 
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EVOLUÇÃO DA ELETRÔNICA  
 

Marcos Collares Bina ¹ 
1
Instituto Federal Catarinense/Curso em Eletroeletrônica/cacobina@ifc-videira.edu.br 

  

 
 
Resumo 

O minicurso é denominado de evolução da eletrônica. Este minicurso tem como objetivo 

apresentar a evolução e utilização da eletrônica, desde sua gênese até atualmente. A 

ideia é levar o aluno a fazer uma viagem no tempo, vendo o início no século XIX, 

passando por momentos históricos relevantes e até a chegada do século XXI. A eletrônica 

evoluiu de forma significante com o uso da válvula e um segundo salto quando os 

dispositivos semicondutores foram estudados com maior profundidade, entre eles o diodo, 

transistor e amplificadores operacionais. Hoje, o mundo está caminhando para a 

nanotecnologia é uma tendência que não pode ser descartada e deve ser apresentada 

aos interessados. Durante essa viagem no tempo, haverá um paralelo entre a tecnologia 

usada na época e o momento histórico. Será apresentado também, as motivações e 

razões para que descobrissem tais tecnologias. O minicurso abordará os seguintes 

temas: definição e conceituação das grandezas básicas envolvidas, tais como corrente 

elétrica e tensão, pilhas e baterias, válvulas, diodos, transistores, amplificadores 

operacionais e algumas de suas aplicações. Outros assuntos poderão ser abordados 

durante o minicurso, pois o assunto além de ser importante é curioso, então tópicos 

relacionados à tecnologia deverão ser abordados. Por exemplo, a geração de energia 

elétrica, instalações elétricas e atualiadades. 

 

Palavras-Chave: eletrônica, evolução tecnológica e semicondutores. 
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USO DO SOFTWARE EQUEST PARA SIMULAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES 
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1
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2
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Resumo 

Atualmente há uma grande preocupação com o uso eficiente dos recursos naturais, por 

isso se faz necessário encontrar meios de aumentar a eficiência energética das 

edificações para reduzir despesas e impactos ambientais; todavia, sem desprezar o 

conforto térmico e aspectos visuais do ambiente. Ferramentas computacionais são 

utilizadas por engenheiros e arquitetos para analisar os complexos fenômenos que 

ocorrem em uma edificação e que influenciam seu consumo energético. Sendo que, 

através da simulação da carga térmica e do consumo energético de uma edificação, é 

possível sugerir alternativas de projeto para aumentar sua eficiência energética. Existem 

vários softwares no mercado com essa finalidade, sendo o software livre eQUEST uma 

boa opção por ser uma ferramenta gratuita e de fácil utilização. Este software faz cálculos 

detalhados do consumo de energia da edificação ao longo de um ano, utilizando 

informações sobre a edificação fornecidas pelo usuário, tais como dados climáticos da 

região, características geométricas, carga horária de uso e materiais de construção da 

edificação. O processo de simulação começa com o desenvolvimento de um modelo 

virtual da edificação, que é baseado nas plantas e especificações do prédio. Um modelo 

básico, com a estrutura e os equipamentos presentes na edificação é inicialmente 

desenvolvido e, na sequencia, podem ser feitas alterações na estrutura da construção ou 

nos equipamentos para melhorar a eficiência energética da mesma. O minicurso sobre a 

utilização deste software foi estruturado em duas partes: a primeira delas inclui uma 

explicação geral sobre o funcionamento do software eQUEST e sobre a forma como os 

dados devem ser fornecidos para simular uma edificação, utilizando como exemplo o 

prédio da UFSC Araranguá. A segunda etapa inclui uma simulação prática de uma 

edificação fictícia, onde os participantes do minicurso terão a oportunidade de praticar o 

aprendizado. Diante do exposto, este minicurso tem como objetivo mostrar o uso do 

software eQUEST e fornecer noções básicas para o desenvolvimento de modelos virtuais 

de edificações e para análise do desempenho energético das mesmas. 

 

Palavras-Chave: Simulação, Energética, Edificações, Eficência Energética.  
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LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E SUAS POSSIBILIDADES PARA O ENSINO  
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1
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2
Escola de Educação Básica Samuel Sandrini / vanessamariot@hotmail.com 

 
 
 

Resumo 

Os educadores matemáticos estão sempre à procura de alternativas que contribuam para 

a apropriação dos conhecimentos pelos alunos. Neste sentido, o laboratório de 

matemática se constitui em um ambiente privilegiado, que se explorado adequadamente, 

pode promover melhoras importantes na aprendizagem. Para tanto, o LABMAT, não pode 

ser entendido apenas como um lugar ou “depósito” de materiais concretos em 

matemática, mas como um ambiente que propiciará, dentre outras coisas, uma melhor 

relação interpessoal professor-aluno. Sendo assim, passa a ser um lugar onde se 

consegue aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a 

organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo, desenvolvendo a 

socialização e aumentando as interações dos indivíduos com as outras pessoas. 

Pretende-se neste mini curso identificar os aspectos gerais e os objetivos de um 

laboratório de matemática, suas implicações no processo de ensino-aprendizagem da 

matemática e apresentação dos recursos didáticos presentes no laboratório de 

matemática do IFSC. 

 

Palavras-Chave: LabMat; Recursos Didáticos; Processo Ensino-Aprendizagem.  
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APROVEITAMENTO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

 

Andrei Leandro Morsch Franco1, Jorge Luiz Angeloni2  
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Resumo 

A habilidade para usar e converter formas de energia se destaca como um meio de 

sobrevivência e prosperidade desde os tempos remotos da espécie humana. 

Recentemente, fatores como o conforto habitacional e disponibilidade energética, 

passaram a ser importantes para o desenvolvimento de um país. Com o crescimento 

demográfico e produção industrial, é promovida a busca por aproveitamentos de fontes de 

energia para suprir a crescente demanda energética. Há três décadas, considerava-se ser 

mais favorável a produção em grandes plantas, de maneira a reduzir perdas, impacto 

ambiental, incrementar a confiabilidade, disponibilidade e lucratividade, a geração de 

energia passou a ocorrer de maneira distribuída, tão próxima à carga quanto possível. 

Atualmente considera-se a disponibilidade local, viabilidade econômica, questões culturais 

e ambientais para a recomendação de determinado aproveitamento energético para o 

suprimento da demanda. Estes fatores aliados à utilização direta da fonte de energia, sem 

a necessidade de conversão em outra forma, contribuem diretamente para o incremento 

da eficiência e benefícios obtidos a partir do aproveitamento energético. De acordo com a 

necessidade, o aproveitamento energético pode acontecer de diversas formas, para 

diferentes matrizes de produção, dentre as quais se destacam; o aproveitamento da 

energia eólica, solar fotovoltaica, aquecimento por irradiação solar, energia hidráulica, 

eletroquímica e hidrocarbonetos obtidos a partir da biomassa, os quais se apresentam 

como um horizonte sustentável e renovável para utilização em meios de transporte, 

indústria química e fornecimento de energia térmica. A disponibilidade, robustez e 

confiabilidade do sistema de energia são incrementadas a partir integração de diferentes 

tipos de aproveitamentos de energia. Verifica-se um bom exemplo, na integração de 

fontes de geração solar fotovoltaica e eólica, cuja disponibilidade é geralmente 

complementar. A integração de fontes, operando de maneira distribuída, para a 

integralização da demanda, está dando seus primeiros passos no Brasil, salienta-se, 

portanto, a necessidade da divulgação de princípios e consolidação de conceitos, os 

quais contribuirão para formação da cultura acerca do tema. A partir do projeto de 

extensão, Eficiência Energética nas Escolas Públicas da Região do Vale Araranguá, 

divulgar-se-ão conceitos e boas práticas acerca do uso adequado da energia, resultando 

mailto:andrei.franco@ifsc.edu.br
mailto:jorge.angeloni@ifsc.edu.br
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em primeiro momento, na redução de custos com a energia elétrica em escolas públicas. 

A importância deste projeto se prende ao fato de que as ações isoladas, por melhores 

resultados que apresentem, tendem a perder o seu efeito ao longo do tempo. O projeto 

visa otimizar a utilização da energia elétrica através de orientações, direcionamento, 

ações e controle sobre os recursos humanos, materiais e econômicos, reduzindo os 

índices globais e específicos da quantidade de energia elétrica necessária para a 

obtenção do mesmo resultado ou serviço. Serão utilizados conhecimentos do ensino 

técnico de aprendizagem em Eletromecânica, do curso de graduação licenciatura em 

Física e da especialização PROEJA relacionado ao curso de Instalações Elétricas. 

Atualmente, estamos assistindo e participando de importantes transformações em nosso 

país e no mundo, com respeito à preocupação com a preservação do meio ambiente. É 

importante ressaltar para os alunos dos cursos conhecerem e anteciparem as mudanças 

que ocorrerão quanto às exigências de um novo mercado consumidor, que dará 

preferência e reconhecerá serviços, produtos e processos os quais possuem como 

compromisso a preservação do meio ambiente e o não desperdício do insumo energia 

elétrica. Os dados técnicos de grandezas elétricas (Consumo e Demanda) mensais e 

históricos levantados no projeto são de grande importância para a execução do 

diagnóstico energético, podendo ser extraídos da conta (ou fatura) de energia elétrica das 

escolas, assim como em conjunto com as suas próprias instalações elétricas (Potência, 

Tensão e Corrente). Esses dados poderão fornecer informações preciosas sobre a 

contratação correta da energia elétrica e seu uso adequado, bem como analisar seu 

desempenho subsidiando a gestão nas tomadas de decisões visando à redução dos 

custos operacionais. Além de contribuir para a conscientização das pessoas nas escolas, 

também contribuirá para a formação técnica e cidadã dos alunos do ensino técnico 

profissionalizante, os quais serão potenciais agentes multiplicadores do conhecimento 

quanto ao uso eficiente de energia elétrica e possibilidades referentes ao aproveitamento 

e integração de fontes de energia. 

Palavras-Chave: Energias Renováveis, Eficiência Energética, Geração Distribuída, 

Educação Sócio-Ambiental, Conversão de Energia e Integração de Fontes de Energia. 
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ATUAÇÃO DOS COMITÊS DE ÉTICA NOS PROJETOS DE PESQUISA  
 

Giovani Lunardi1 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Campus Araranguá/UFSC 
 

Resumo 

Os exponenciais  avanços da biotecnociência  nas últimas décadas exigem cada vez mais 

que centros de pesquisas, universidades e Estados fiquem atentos para que em nome do 

progresso tecnológico e na promessa da Ciência de "cura de todos os males humanos" 

não ocorram transgressões éticas. Neste sentido, surgem e regulamentam-se em todas 

as instituições, comitês de ética para pesquisa em seres humanos, animais e de 

biossegurança. A presente palestra examina os princípios bioéticos que norteiam a 

atuação destes comitês, bem como o caso brasileiro de regulamentação destes 

procedimentos pelo Conselho Nacional de Saúde que através da Resolução 196  

estabeleceu as orientações para a pesquisa em seres humanos no Brasil. Também será 

apresentada a Plataforma Brasil, ferramenta de base de dados digital que permite a 

inclusão e acompanhamento dos projetos de pesquisas submetidos aos comitês de ética 

de todas as instituições do país.     

  

Palavras-Chave: Bioética, Comitês de Ética, Plataforma Brasil. 
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EDIFICAÇÕES - SEGURANÇA DO TRABALHO NA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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1
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Resumo  

A Segurança do Trabalho pode ser entendida como uma ciência que busca preservar a 

saúde do trabalhador no ambiente laboral, através de mecanismos de prevenção dos 

riscos ocupacionais. As situações vivenciadas pelo homem ao desenvolver o trabalho e 

que podem comprometer o seu equilíbrio físico, psicológico e social , bem como o 

patrimônio físico da empresa, são compreendidas como riscos ocupacionais. As técnicas 

adotadas pelos gestores para controlar e monitorar o ambiente laboral podem ser por 

meio de atos gerenciais, administrativos, educacionais e de ordem produtiva. A finalidade 

desse gerenciamento é garantir a integridade e a capacidade laboral do homem e da 

empresa. No Brasil, há legislações específicas para regular e orientar a condição de 

trabalho, apresentada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e nas Normas 

Regulamentadoras (NR). Os setores da construção civil e da indústria de transformação 

possuem os maiores índices de acidentes do trabalho no estado de Santa Catarina. Essa 

situação de maior exposição aos riscos ocupacionais é originária de condições físicas no 

ambiente laboral e de determinados processos de produção, aliadas ao ritmo de trabalho 

intenso que acentua o estresse do organismo.  A falta de informação sobre a segurança 

do trabalho e o trabalho seguro, tanto por parte do empregado como pelo empregador/ 

gestor, refletem em custos, perdas materiais, danos ao organismo e numa sociedade 

ignorante e descrente de seus direitos. A partir disso, propõe-se apresentar uma síntese 

das legislações da área de segurança do trabalho por meio de uma linguagem cotidiana e 

através de relações com a prática profissional. Parte-se do conhecimento dos riscos 

ocupacionais e suas formas de reconhecimento, evoluindo para as estratégias de controle 

de exposição ao risco adotadas nas empresas, bem como os reflexos no indivíduo e na 

condição do trabalho. Portanto, o objetivo é compartilhar informações sobre a área de 

Segurança do Trabalho e as formas práticas, dentro do exercício profissional, que ela 

contribui para o indivíduo exercer sua cidadania e seu trabalho de forma adequada. 

 

Palavras-Chave: Segurança no trabalho, acidentes, legislação. 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

38 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

INTRODUÇÃO AO WEBDESING 
  

Eduardo Tanaka1 
http://edutanaka.com 

 
Resumo 

A primeira parte do curso consiste de slides e exposição de conteúdo, abordando os 

conceitos e terminologia básicos da internet. Definições de Mídia e Multimídia, sobre 

como "conteúdo" (informação) pode ser acessado sob qualquer formato, seja texto, áudio, 

imagens, gráficos, animações, vídeo, etc. Seguido de definições de hipertexto, como 

modelo de acesso não-linear à informação, e ligando os dois conceitos na forma de 

hipermídia — o modelo através do qual acessamos informação via internet. Ainda na 

primeira parte, serão apresentadas as siglas mais utilizadas na internet e seus 

significados (HTTP, FTP, TCP/IP, EMAIL, URL, etc), junto com algumas definições 

técnicas básicas, sobre como funciona o meio técnico onde a informação é armazenada e 

através do qual é entregue para o usuário. A ideia é mostrar como protocolos e linguagem 

são mais simples do que parecem, e que utilizamos "protocolos" e "linguagem" para 

muitas coisas na vida cotidiana — desde consultas à biblioteca, até uma entrevista de 

emprego ou mesmo na sala de aula. Havendo acesso à computadores no momento do 

curso, encerramos a primeira parte com um pequeno exercício de montagem de um 

arquivo HTML e a leitura deste via browser (localmente, sem necessidade de acesso à 

internet). Na segunda parte do curso, será abordada uma breve história de internet, com 

fatos curiosidades e fatos importantes. Em seguida, focamos em exercícios práticos, 

demonstrando em slides e (se possível) na máquina dos alunos como são estruturados 

sites, qual a diferença entre forma (o visual e a maneira como vemos o site) e conteúdo 

(os modelos e regras que fazem um site funcionar) e, havendo acesso à internet, 

podemos aplicar estes conhecimentos na criação de um blog em sala de aula. 

 

Palavras-Chave: webdesing, mídia e multimídea, montagem de arquivo HTML. 
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AUTOMAÇÃO COM CONTROLADORES LÓGICOS 
 

Giovani Batista de Souza1
 

1
Instituto Federal de Santa Catarina/Eletroeletrônica/IF-SC Campus Criciúma/giovanisouza@ifsc.edu.br 

 

Resumo 

Em um processo de automação industrial o controlador lógico (CP) é o equipamento  

utilizado como elo de integração entre os dispositivos de campo. O CP é um dispositivo 

eletroeletrônico que executa uma sequência de atividades preestabelecidas, integrando 

os sinais de campo com os atuadores externos. O CP é composto basicamente de 5 

blocos: entrada, saída, memória, CPU e porta de comunicação. Os blocos de entrada e 

saída tem as funções de isolar e adequar os sinais elétricos entre o meio externo e o 

controlador. O bloco CPU (Central de Processamento Unitário) em processar a sequência 

de atividades e o bloco de memória o espaço para armazenar dados e programas, 

lembrando que estes dois blocos são responsáveis direto na velocidade de execução das 

atividades de processamento. A porta de comunicação é o meio para a programação do 

CP e também para interação com outros dispositivos externos, tais como: interface 

humano-máquina (IHM) e redes de campo. A automação industrial é o processo que une 

acionamentos repetitivos através de atuadores, sensores e um programa que descreve o 

funcionamento requerido do sistema. Uma boa automação além da utilização de um CP 

exige a descrição do processo a ser controlado, indicando todos os sensores e atuadores 

que serão utilizados, além de descrever funcionamento do processo. Na definição do CP 

de um sistema automático observa-se entre outras características: velocidade de 

processamento; número de pontos de entradas e saídas (I/O); capacidade de memória; 

número de portas de comunicações; modularidade para futuras expansões além de 

verificar a compatibilidade com redes de comunicação padrão. Para configurar CP utiliza-

se um software de programa (programador) que tem a função organizar as cinco 

linguagens de programação padronizadas (Ladder, SFC, Booleano, Diagrama de Blocos e 

Texto Estruturado) compilando-as para linguagem de máquina. Hoje com a evolução da 

eletrônica e dos programadores praticamente não existe limite na programação de um 

CP, pois os compiladores oferecem um grande número de tipos de funções avançadas. A 

organização da memória também é uma facilidade dos novos programadores, pois 

permitem a organização dos blocos de endereços utilizados, além de permitirem a 

nomeação dos mesmos através de rótulos e comentários que facilitam a documentação 

do software. Portanto uma boa automação depende da descrição do processo a ser 
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automatizado, da escolha do controlador e das facilidades de programação do software 

de programação. 

 

Palavras-Chave: Controlador, Automação, CLP. 
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ENERGIA ALTERNATIVA PARA REDE DE SENSORES AUTÔNOMOS  
 

Adilson Jair Cardoso1 
1
Instituto Federal de Santa Catarina/ adilson.jair@ifsc.edu.br  

 
Resumo 

Embora as baterias tenham viabilizado a expansão dos sistemas eletrônicos portáteis, 

atualmente por causa de sua taxa de evolução inferior à microeletrônica (em tamanho), 

elas vêm se constituindo em um fator de limitação dessa expansão. O avanço da 

tecnologia de circuitos integrados associado ao desenvolvimento nas áreas de sensores e 

de comunicação sem fio propiciou a criação de redes de sensores sem fio. Esse tipo de 

rede pode ser aplicado no monitoramento, rastreamento, coordenação e processamento 

em diferentes ambientes. Na transmissão de dados convencional, os sensores são 

ligados por cabos elétricos até centrais de coleta de dados, sendo acessados por uma 

central de controle. Dependendo da distância entre estas centrais de coleta de dados e o 

centro de controle, o cabeamento entre eles se torna impraticável, e os dados chegam a 

ser coletados com periodicidade semanal ou superior, diretamente onde o sensor está 

instalado. As novas topologias e os diferentes algoritmos de codificação de dados 

propiciam uma redução do consumo de potência (na operação e transmissão de dados), 

favorecendo a utilização de dispositivos de captação de energia do meio ambiente. As 

fontes de energia estudadas atualmente para alimentar sensores remotos autônomos são: 

solar, vibracional, microcélula de combustível, térmica, RF e microbaterias. Segundo um 

estudo comparativo da potência fornecida em função da vida útil de baterias de zinco-ar, 

níquel metal hidreto (NiMH), alcalinas, lítio recarregável e também defontes de energia 

solar e de vibrações. Nesse estudo concluiu que, para uma vida útil superior a um ano, as 

fontes solar e de vibrações são uma ótima opção. A nanotecnologia vem contribuindo 

também para a área de captação de energia, por meio da criação de novos compostos ou 

produtos. 

 

Palavras-Chave: captação de energia, energy harvesting, microgeradores. 
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JOGOS MATEMÁTICOS 
 

Hilson José Gabriel Filho, Murielk Sebrian Valvassore, Mateus Medeiros Teixeira1 
1
mateus.teixeira@ifsc.edu.br 

 

Resumo 

A utilização de jogos como estratégia de ensino-aprendizagem é um recurso pedagógico 

que tem apresentado bons resultados, pois cria situações que permitem ao aluno 

desenvolver métodos de resolução de problemas, estimulando a sua criatividade e 

participação. Nesta apresentação, introduziremos dois jogos matemáticos que vem 

constantemente ganhando espaço dentro das salas de aula: Quadrado Mágico e Sudoku. 

O primeiro consiste em preencher uma tabela de “n” linhas e “n” colunas com algarismos 

de 1 a n2, sem repetição, de modo que a soma de cada linha, coluna e diagonais 

permaneça constante. O menor quadrado mágico possível é o de 9 elementos, ou seja, 

com 3 linhas e 3 colunas (3x3 ou ordem 3), pois não existe uma forma de dispor os 

elementos de 1 a 4 (2x2 ou ordem 2) de modo que a soma de dois dos elementos seja 

igual a soma dos dois restantes. Ainda, os quadrados mágicos podem ser classificados 

em três classes distintas, sendo que há formas diferentes de resolução para cada uma 

delas. Do mesmo modo, há uma diferença no modo de resolução de um quadrado mágico 

de ordem par (4x4, 6x6, 8x8, ...) e um de ordem ímpar (3x3, 5x5, 7x7, ...). Veremos 

algumas dessas técnicas no decorrer da apresentação. O Sudoku consiste em preencher 

uma tabela de 9 linhas e 9 colunas divididas em 9 regiões de 3 linhas e 3 colunas de 

modo que os algarismos de 1 a 9 apareçam uma, e somente uma vez em cada linha, 

coluna ou região, sendo que algumas posições já estão preenchidas inicialmente. Há 

quatro níveis de Jogos Sudoku, sendo que o mais difícil (apelidado de diabólico) possui 

um grau de complexidade tão alto, que é necessário escrever todas as possibilidades em 

papel e após, fazer uma análise complexa.  

 

Palavras-Chave: Jogos Matemáticos, Quadrado Mágico, Sudoku 
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ESCLEROSE MÚLTIPLA: TERAPIAS E PARTICULARIDADES DE UMA DOENÇA 
NEURODEGENERATIVA  

 

Rafael Cypriano Dutra 
UFSC/Campus Araranguá 
rafaelcdutra@gmail.com 

rafael.dutra@ufsc.br 

 
Resumo 

A esclerose múltipla (EM) é a mais comum doença inflamatória desmielinizante do 

sistema nervoso central (SNC), a qual causa incapacidade neurológica em pacientes 

adultos jovens. Os sintomas da EM incluem perda neuronal, dano axonal e atrofia do 

SNC, devido a uma resposta neuroinflamatória progressiva e crônica, a qual envolve o 

sistema imune inato e o adaptativo. Além disso, a ruptura da barreira hemato-encefálica 

(BHE), após o desenvolvimento da neuroinflamação, é uma das etapas essenciais para a 

progressão da EM, a qual envolve a modulação das moléculas de adesão/ligação celular. 

Apesar dos grandes avanços observados nas últimas décadas quanto aos mecanismos 

envolvidos no desenvolvimento e controle da EM, nenhum tratamento completamente 

seguro e eficaz surgiu até o presente momento. Nesta palestra iremos explorar os 

fenômenos iniciadores da doença, as diversas manifestações clínicas presentes, os 

principais fármacos utilizados na terapêutica e, principalmente, as recentes descobertas 

com relação aos novos imunomoduladores em estudos pré-clínicos e clínicos. Além disso, 

pretendem-se abordar as curiosidades, custos, particularidades e perspectivas para o 

tratamento desta doença neurodegenerativa.  

 

Palavras-Chave: Autoimunidade, Neuroinflamação, Esclerose Múltipla, Desmielinização, 

Imunomoduladores. 
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VIOLÊNCIA SIMBÓLICA E REPRODUÇÃO CULTURAL NO SISTEMA DE ENSINO 
TÉCNICO 

 

Lucas Boeira Michels1 
1
Instituto Federal de Santa Catarina/Ensino/Campus Araranguá/lucasboeira@ifsc.edu.br 

 

Resumo 

Esta palestra tem como objetivo discutir o assunto Violência Simbólica no Ensino Técnico/ 

Médio. A Violência Simbólica é um termo sociológico criado por Pierre Bourdieu para 

definir a violência cultural existente em nossa sociedade. Segundo o autor, nenhuma 

cultura pode ser definida como natural, universal, neutra e nem mesmo como superior à 

outra. Para ele, toda cultura é uma definição arbitrária de uma grupo ou de um agente 

social. O que ocorre na escola é a imposição dissimulada da cultura dominante como 

sendo neutra ou natural, e esse processo Bourdieu chama de Violência Simbólica. É uma 

violência que impõe uma arbitrariedade como sendo natural. Tanto o conteúdo, quanto o 

poder e a forma de imposição são sempre arbitrários. A cultura dominante é aquela 

adotada pela escola como sendo universal. Por consequência, os alunos que se 

destacam, são aqueles que possuem uma cultura familiar mais alinhada com a cultura 

escolar. São aqueles que tiveram contato desde a sua infância com a cultura dominante, 

cercada de livros e outros símbolos que a escola usa como sendo universais. Na escola 

ocorre a reprodução da cultura dominante resultando na reprodução das desigualdades 

sociais/culturais, uma vez que nem todos conseguem se convertem tão rapidamente à 

esta cultura. Por essa razão, Bourdieu conclui que a escola não consegue ser um 

instrumento de redução das desigualdades, pois ela desconsidera as diferenças culturais 

presentes na sociedade e contribui para a reprodução das desigualdades. Este tema 

desperta certa angustia dos pesquisadores, pois o que se espera dos Institutos Federais é 

a “construção de uma nova sociedade fundada na igualdade política, econômica e social: 

uma escola vinculada ao mundo do trabalho numa perspectiva radicalmente democrática 

e de justiça social” (PACHECO, 2010, p. 8). Quando se estuda a Violência Simbólica 

percebe-se que este desafio é ainda maior, pois as amarras sociais/culturais e a própria 

escola dificultam ainda mais este processo de igualdade. Em suma, a dissimulação é o 

que distingue a violência simbólica de outras violências. Por ser de desconhecida, essa 

violência é difícil de ser percebida, apresentando um grande poder dominador. Por estes 

motivos é que o tema violência simbólica deve ser difundido, com a proposta de despertar 
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a tomada de consciência dos agentes sócias sobre o poder de transformação que 

possuem na produção cultural e social. 

 

Palavras-Chave: violência simbólica, herança cultural, reprodução cultural, desigualdade 

social/cultural, sistema de ensino. 
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USO DE ORGANISMOS BIOINDICADORES E DE BIOMARCADORES PARA 
AVALIAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL  

 

Claus Tröger Pich1 
1
Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Araranguá. 

claus.pich@ufsc.br 

 
Resumo 

Diversos agentes tóxicos (estressores) são gerados pela atividade antrópica, os quais são 

capazes de comprometer a qualidade ambiental, à saúde humana e das demais 

comunidades biológicas. Neste sentido, o monitoramento ambiental é uma ferramenta 

fundamental de avaliação do estado de preservação e/ou grau de degradação dos 

ecossistemas, fornecendo subsídios para a proposição de estratégias de conservação de 

áreas naturais e de recuperação dos ecossistemas degradados. Em função da grande 

diversidade de impactos sobre os ecossistemas, o controle ambiental de riscos ecológicos 

deve envolver uma abordagem integrada, através do monitoramento da qualidade física, 

química e biológica. Desta forma monitoramento biológico constitui uma importante 

estratégia na avaliação das respostas das comunidades biológicas frente a modificações 

nas condições ambientais originais. Para o monitoramento biológico tem-se proposto o 

uso de organismos bioindicadores, os quais são capazes responder ao estresse, em 

decorrência da exposição a agentes estressores presentes em águas, solos e ar. Além do 

controle de emissão e do controle da concentração de contaminantes no meio ambiente, 

a coleta sistemática, padronizada e documentada de dados sobre os efeitos sofridos em 

organismos bioindicadores também constitui em um sistema de controle de qualidade 

ambiental. São aspectos do monitoramento biológico o levantamento e avaliação de 

modificações na riqueza de espécies e índices de diversidade, a observação da 

abundância de organismos resistentes, a perda de espécies sensíveis e a sensibilidade 

destas a concentrações de substâncias tóxicas, a probabilidade de um agente estressor 

causar efeito adverso no ambiente e nas populações, a determinação dos possíveis riscos 

ecológicos e finalmente a proposição de estratégias de conservação e recuperação de 

ecossistemas. A detecção precoce de uma exposição a agentes tóxicos pode diminuir, 

significativamente, a ocorrência de efeitos adversos ao organismo. A exposição pode ser 

avaliada por medida da concentração do agente químico em amostras ambientais 

(monitorização ambiental) ou através da medida de parâmetros biológicos (monitorização 

biológica), denominados indicadores biológicos ou biomarcadores. Biomarcadores são 

hoje definidos como respostas biológicas adaptativas a estressores, evidenciadas como 

alterações bioquímicas, celulares, histológicas, fisiológicas ou comportamentais e podem 
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ser usados para vários propósitos, dependendo da finalidade do estudo e do tipo da 

exposição. Dentre as aplicações dos biomarcadores, encontram-se a avaliação da 

exposição (quantidade absorvida ou dose interna). a avaliação dos efeitos do agente 

tóxico e avaliação da  suscetibilidade individual, a elucidação  da relação causa-efeito 

e dose-efeito na avaliação de risco à saúde, o diagnóstico clínico e a monitoração 

biológica, realizada de maneira sistemática e periódica. 

 

Palavras-Chave: Risco biológico, biomarcadores, biomonitores, monitoramento 

ambiental. 
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ENERGIA EÓLICA: PRINCÍPIOS, TECNOLOGIAS E EMPREENDIMENTOS  
 

Rogério Bardini1 

1
Engenheiro Civil 

Caixa Econômica Federal - Gerência Desenvolvimento Urbano e Rural – Criciúma/SC 
E-mail: bardini.com@uol.com.br 

   

 
Resumo 

O aproveitamento da energia eólica no mundo se consolida cada vez mais como uma 

alternativa viável e limpa. Por isso, muitos países que possuem potencial eólico, estão 

ampliando a geração de energia a partir desta fonte em sua matriz energética. No Brasil a 

energia eólica é a fonte de geração de energia elétrica que mais cresce, sendo que o 

potencial eólico brasileiro é estimado em 300 GW. Muitos parques eólicos estão sendo 

implantados em diversos Estados brasileiros, dentre estes está Santa Catarina, 

proporcionando a atuação de profissionais das diversas áreas de engenharia. Diante 

deste contexto serão abordados os princípios da energia eólica, a atual tecnologia e, 

particularmente, os aspectos construtivos dos parques eólicos, nos quais os profissionais 

da engenharia civil estão inseridos com importante atuação. 

 

Palavras-Chave: Energia Eólica, Engenharia Civil, Tecnologia. 
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MICROGERAÇÃO HIDROELÉTRICA DE FONTE RENOVÁVEIS - REDE PÚBLICA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

Bruno Leonardo A. da Silva1 
1
IFSC/Campus Chapecó/brunosilva@ifsc.edu.br 

  
Resumo 

Sistemas hidráulicos com tubulação forçada previamente existente, como a rede pública 

de distribuição de água, que operam sob pressão, podem ser utilizados para produzir 

energia elétrica, com impacto ambiental reduzido e baixo custo de implantação e 

manutenção. Neste contexto, a utilização da água para geração elétrica não reduz a sua 

disponibilidade e nem altera a sua qualidade. Assim, o presente trabalho analisa o 

potencial existente na rede hidráulica de abastecimento urbano e sua viabilidade 

econômica na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, Brasil. Estes sistemas 

hidráulicos trabalham sob pressão, necessitando de uma válvula reguladora para reduzi-la 

no ponto final de utilização da água. Esta pressão excedente pode ser utilizada para 

geração de energia elétrica aproveitando o sistema adutor já existente, com grande 

economia na implantação. Paralelamente à válvula reguladora pode-se instalar um 

sistema de geração de energia elétrica, mantendo as características de pressão, vazão e 

qualidade da água para o consumo humano. A metodologia seguida foi o levantamento da 

rede de distribuição de água de Pato Branco, com os pontos potenciais de geração, 

cálculo da energia disponível em cada ponto levantado, escolha do sistema de turbina, 

gerador e sistemas de controle mais apropriados, estudo da forma de utilização da 

energia gerada de maneira mais eficiente e com perdas reduzidas, projetando cenários de 

utilização e comercialização, cálculo de viabilidade econômica, através de análise 

financeira de investimento e levantamento de custos junto a revendas de equipamentos 

de geração de energia elétrica. A energia gerada pode ser utilizada no cenário 1, geração 

de maneira descentralizada e consumo da energia gerada pela própria SANEPAR em 

sistemas de automação e supervisão em cada VRP ou cenário 2 venda de energia para a 

concessionária de energia. Os resultados demonstraram que oitos pontos de geração são 

viáveis e 11 pontos de geração não são viáveis economicamente no cenário 1 num 

período de 20 anos. Já para o cenário 2 foi demonstrado que a viabilidade foi menor em 

relação ao cenário 1. Cinco pontos são viáveis economicamente e 11 são inviáveis de 

exploração do ponto de vista econômico. Como principais contribuições deste trabalho, 

destaca-se que o estudo pode servir como um roteiro para avaliação de microgeração de 

localidades com o mesmo perfil da rede de distribuição de água de Pato Branco. Foram 
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constatados vantagens como menor agressão ao meio ambiente, através da geração 

distribuída de fonte renovável e redução dos gastos com energia elétrica. 

 

Palavras-Chave: Geração hidroelétrica. Microgeração. Rede de distribuição de água. 

Viabilidade econômica. 
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INTRODUÇÃO AO GOOGLE SKETCHUP 8  
 

Daniel Comin da Silva1 
1 
IFSC / Campus Criciúma / Prof. Área de Desenho e Projeto de Edificações / daniel.comin@ifsc.edu.br  

 
Resumo 

O Sketchup 8 é um software de modelagem 3D disponibilizado gratuitamente pelo  

Google. Ele se destaca pela maneira rápida, fácil e intuitiva que permite a criação de 

objetos e estudos volumétricos. Por estas suas características busca-se através desta 

palestra apresentar a interface do programa e suas ferramentas básicas, permitindo ao 

aluno iniciar uma modelagem 3D, bem como despertando-lhes o interesse pelo software, 

para que de forma autônoma os interessados possam buscar informações 

complementares e  aprimorar suas habilidades. De modo a familiarizar os alunos com o 

programa, será apresentada uma seleção de imagens e modelos do Sketchup, 

permitindo-lhes visualizar suas possibilidades e limitações, a qualidade do material que 

pode-se obter, bem como algumas metodologias de trabalho e de apresentação do 

produto. Diante da popularidade do Sketchup e sua consequente interface com inúmeros 

outros softwares, faz-se também de grande importância a exposição de programas 

disponíveis no mercado que complementam e muitas vezes aprimoram todo trabalho 

desenvolvido na plataforma do Google. Tendo exposto um panorama geral deste 

programa, permitindo e incentivando questionamentos sobre eventuais dúvidas e 

curiosidades a respeito dele, serão apresentadas noções básicas sobre as ferramentas de 

desenho e de edição, permitindo aos alunos desenvolverem suas primeiras maquetes 

eletrônicas. Para tal, serão abordadas as seguintes questões: apresentação e 

configuração da área de trabalho; ajustes iniciais do arquivo modelo; apresentação e 

aplicação das ferramentas de desenho (linha, retângulo, círculo, arco e polígono) e de 

edição (mover, copiar, puxar, rotacionar, escala, espelhar, equidistância e siga-me); tipos 

de seleção (linhas, faces e objetos); visualização panorâmica e orbitar; estilos; exibições; 

criação de blocos e componentes e aplicação de materiais. As ferramentas apresentadas  

serão exercitadas individualmente por meio da construção de um modelo 3D de uma 

edificação, a ser desenvolvido a partir de um projeto fornecido (planta baixa, cortes e 

fachadas de uma guarita). Desta forma, as principais ferramentas do Sketchup serão 

expostas, discutidas coletivamente e exercitadas individualmente. No entanto, é 

importante salientar que em razão da carga horária, a palestra se empenhará mais na 

apresentação do software e suas ferramentas, ficando o exercício pleno das informações 

apresentadas por iniciativa dos interessados. Isso se faz possível pois, conforme já 
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mencionado, o Sketchup é disponibilizado gratuitamente na internet e possui uma 

interface bastante intuitiva. Sendo assim, interesse e dedicação são pré-requisitos de um 

bom modelador 3D e suas habilidades serão proporcionais a sua atenção e envolvimento 

com o exercício do seu conhecimento.  

 

Palavras-Chave: Google Sketchup 8; Modelagem 3D; Maquete Eletrônica; Curso Técnico 

em Edificações. 
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DESENVOLVIMENTO DE ROBÔS PARA JOGOS DE FUTEBOL DE ROBÔS 
 

Daniel Bitencourt1, Elder Dominghini Tramontin1, Marcelo Cavalcante dos Santos1, 
Roni Carlos Ferreira1, Thiago Steckert1, Anderson Luiz Fernandes Perez1. 

1
Universidade Federal de Santa Catarina 

Campus Araranguá 
Laboratório de Automação e Robótica Móvel  

 

Resumo 

A robótica móvel é um ramo da robótica que estuda técnicas para construção e controle 

de robôs que possuem capacidade de locomoção usando rodas, pernas ou qualquer outro 

dispositivo que permita sua locomoção. Robôs móveis são excelentes ambientes de 

pesquisa, pois além de enfrentarem os mesmos problemas clássicos que os robôs 

estacionários, relativos à cinemática e à dinâmica de operação, também enfrentam 

problemas de natureza ambiental, como desviar de obstáculos em movimento. 

Atualmente existem duas federações que regulamentam os campeonatos de futebol de 

robôs, uma coreana (FIRA) e outra japonesa (RoboCup). As duas federações têm como 

principal objetivo fomentar as pesquisas em robótica visando aumentar o número de 

pesquisadores na área e as inovações tecnológicas empregadas nos times que 

participam dos campeonatos. Em ambas as federações o futebol de robôs é usado como 

um problema padronizado para o qual é necessária a convergência de uma série de 

atividades de pesquisa; o objetivo tanto da FIRA como da RoboCup é incentivar o 

desenvolvimento de ferramentas de robótica, de visão computacional e de inteligência 

artificial. Nos torneios da FIRA e da RoboCup, juntamente com os jogos, as equipes 

apresentam trabalhos descrevendo suas propostas, permitindo dessa forma o intercâmbio 

de ideias e o desenvolvimento tecnológico. Esta palestra abordará as experiências na 

construção de robôs, para a categoria F-180 Small Size League, presente na RoboCup, 

da Equipe Araranguá Intruders da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus 

Araranguá. Serão tratados temas como o planejamento e a construção do hardware, a 

arquitetura do software para obtenção, tratamento, controle e envio de dados e de outras 

atividades pertinentes a uma equipe de futebol de robôs.  

Palavras-Chave: Robótica, Futebol de Robôs, Inteligência Artificial. 
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CONTROLE DIGITAL DE PROCESSOS EM SISTEMAS EMBARCADOS - 
APLICAÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

Werther Serralheiro1 
1
Instituto Federal de Educação de Santa Catarina – Campus Araranguá / werther@ifsc.edu.br 

  

Resumo 

O problema do controle de variáveis e estados de sistemas tem sido estudado ao longo 

destes dois últimos séculos, com abordagens tecnológicas das mais variadas. Uma área 

da engenharia, a de Controle de Processos, nasceu e se desenvolveu na pesquisa e 

inovação tecnológica para a resolução deste problema. O processo histórico deste 

desenvolvimento será abordado, culminando enfim nas mais modernas tecnologias. Nos 

dias atuals, os sistemas de processamento digitais tem sido amplamente utilizados como 

recurso tecnológico para a solução em controle de processos, pela sua robustez, 

flexibilidade, compactabilidade e programabilidade. Aplicações específicas de controle de 

processos digitais para sistemas embarcados irão ser abordados, incluindo as modernas 

técnicas de controle digital, e serão apresentadas novas perspectivas para a área. 

 

Palavras-Chave: Controle digital, sistemas embarcados, técnicas de controle. 
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EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS 
 

Flávio Luis de Souza Lima1 
1
Valor & Foco Gestão da Inovação / Diretor / flavio@valorefoco.com.br 

  
 
 

Resumo 

A ação do empreendedorismo abrange desde a concepção de uma nova ideia até a 

identificação de uma oportunidade associada que, por sua vez, pode ou não se configurar 

em um negócio atrativo. Existe um número significativo de ideias de negócio que nunca 

foram implantadas, além de outras tantas que não se mostraram economicamente 

sustentáveis no mercado, muito pela falta de um planejamento que atentasse para os 

diferentes aspectos concernentes ao  negócio. Apenas em 2010, 58% das empresas de 

micro e pequeno porte  nacionais fecharam as portas antes mesmo de completar cinco 

anos de existência. De acordo com o Sebrae, os principais fatores que influenciam no 

processo de mortalidade das empresas são a falta de planejamento, de técnicas 

comerciais e de marketing, de avaliação de custos e de fluxo de caixa financeiro, dentre 

outros. Neste contexto, a importância de um planejamento adequado que sustente a 

análise dos riscos e a avalie as oportunidades envolvidas, favorecendo ao 

desenvolvimento sustentável e competitivo de um novo empreendimento, torna-se em um 

fator preponderante para o sucesso de qualquer negócio. Tal ação, além de promover a 

definição dos passos imediatos de forma objetiva e o estabelecimento de métricas de 

progresso, contribui também na identificação de situações adversas antes do 

comprometimento de recursos. Em suma, o planejamento de um novo empreendimento 

garante a redução do tempo aplicado, dos recursos envolvidos e do esforço associado 

para o seu desenvolvimento competitivo. 

 

Palavras-Chave: empreendedorismo, planejamento, risco, competitividade. 
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MODELAGEM E ANÁLISE DE UM SISTEMA ELETRO-HIDRÁULICO COM CONTROLE 
DE PRESSÃO INFLUENCIADO POR CARGA NEGATIVA 

 

Rafael Rivelino Bravo1 

1
 Instituto Federal de Santa Catarina. Departamento de Eletroeletrônica/ Mecatrônica, Campus Criciúma. 

rafael.bravo@ifsc.edu.br 

 

Resumo: O presente artigo descreve o comportamento de um motor hidráulico que opera com cargas de 
tração num plano vertical. Com o objetivo de evitar que haja um decréscimo de pressão na entrada do 
atuador em consequência da ação da carga é realizado o controle de pressão por meio de uma válvula 
limitadora de pressão proporcional e um controlador PI. Para tanto, é desenvolvido um modelo matemático 
linear de 5ª. ordem, a partir do qual se analisa a influência da carga negativa e alterações na velocidade de 
operação do atuador sobre as variáveis do processo. Alterações nos coeficientes do modelo da válvula 
limitadora de controle da pressão são efetuadas a fim de avaliar o comportamento do servomecanismo 
operando com válvulas de diferentes níveis de amortecimento. Características entre diferentes 
configurações de válvulas de contrabalanço mecânicas, tradicionalmente usadas neste tipo de aplicação, 
são analisadas. Entradas em tensão na forma de funções rampa e degrau são aplicadas ao modelo a fim de 
simular os comandos efetuados pelo operador da máquina hidráulica. As curvas de resposta dinâmica das 
diversas variáveis, em particular, da pressão controlada, demonstram a coerência do modelo usado sob a 
perspectiva do comportamento da máquina. O projeto de controle usando um controlador PI mostrou-se 
satisfatório no atendimento aos requisitos de desempenho dinâmico da compensação. 
 
Palavras chave: controle de pressão, hidráulica proporcional, controle de cargas. 

 

1 Introdução 
 

A influência de cargas de tração no controle de movimento de cargas está 

presente em uma ampla gama de aplicações de engenharia. Máquinas de uso industrial e 

móbil, como guindastes, guinchos, escavadeiras e a maioria das máquinas destinadas à 

elevação e transporte de cargas precisam ser projetadas objetivando proporcionar baixa 

sensibilidade ao sistema, no sentido de diminuir o esforço do operador para compensar a 

influência de cargas variáveis durante a operação da máquina.  

No segmento de elevação e transporte de cargas, a tecnologia hidráulica tem 

sido amplamente empregada em decorrência de suas características diferenciadas e 

favoráveis, tais como: baixa relação peso/potência, respostas rápidas e precisas, inércia 

reduzida, adaptação automática de forças e/ou torques, segurança eficaz contra sobre-

cargas, capacidade de operação com grandes potências, dentre outras. 

As válvulas de contrabalanço, balanças de pressão e válvulas de frenagem têm 

sido usadas em circuitos hidráulicos com o objetivo de reduzir, neutralizar ou compensar a 

ação de cargas de tração, denominadas cargas negativas. Na maioria das aplicações 

estas válvulas são atuadas mecânica e/ou hidraulicamente. Para tanto, existe no mercado 

uma diversidade de configurações de válvulas que realizam o controle de pressão. 

As configurações mais comuns variam de acordo com o tipo de pilotagem, 

interna e/ou externa, o tipo de dreno, interno ou externo, com a localização das tomadas 
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de pilotagem, na entrada ou saída da válvula, e ainda com a atuação da pressão-piloto, a 

qual pode agir no sentido de abrir ou fechar a válvula. A escolha pelo tipo de linha de 

pilotagem da válvula de contrabalanço determina parte da perda de carga gerada no 

circuito e, consequentemente, o nível de aquecimento transferido para o óleo hidráulico.  

Em se tratando de circuitos fechados, esta escolha normalmente tende para 

pilotagem externa, pois esta permite menor aquecimento do óleo durante o movimento de 

descida de cargas. Da mesma forma, o ajuste de abertura da válvula independe do peso 

da carga, o que garante uma única regulagem de pressão de abertura da válvula, 

normalmente da ordem de 100 a 200 psi (TRINKEL, 2000). Em contrapartida, o controle 

da carga tende a ser menos estável se comparado ao controle realizado por válvulas com 

pilotagem interna. Adicionalmente, a válvula perde sua função de “segurança” nos casos 

de parada brusca da carga, o que pode acarretar em pressão induzida pela carga na linha 

encarregada de gerar a contrapressão de frenagem. Neste caso, deve-se acrescentar um 

circuito de segurança contra sobrecargas. 

Para sanar estas limitações, pode-se optar pela pilotagem interna e externa 

simultânea da válvula de contrabalanço. Neste caso, a relação de áreas de linha de 

pilotagem deve ser da ordem de 7:1 a 10:1, ou superior, o que resulta em menor perda de 

energia. Além disso, a regulagem da pressão de abertura da válvula está sempre 

vinculada à condição mais crítica (ou condição de maior carga), o que resulta em um 

circuito menos eficiente se comparado ao circuito com válvula de contrabalanço com 

piloto externo. 

Atualmente existem no mercado válvulas de contrabalanço com funcionamento 

mais amortecido. O objetivo é o de proporcionar movimentos de abertura e fechamento 

mais suaves, requisito este necessário especialmente quando a pilotagem é realizada 

externamente, o que resulta em um maior controle sobre a carga operada. 

Há ainda as chamadas válvulas proporcionais, as quais podem ter comando 

manual-mecânico ou eletro-mecânico. Neste último caso, pode-se empregar a válvula 

limitadora de pressão proporcional para realizar o controle da pressão encarregado pela 

sustentação da carga. 

As válvulas proporcionais apresentam as seguintes vantagens inatas: 

1. Valores de vazão e pressão infinitamente ajustáveis; 

2. Ajuste automático durante a operação da máquina; 

3. Redução no consumo de energia graças ao controle de vazão e pressão, o 

qual pode ser ajustado conforme a demanda do sistema; 
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4. Simplificação do circuito através da substituição de várias válvulas on-off por 

uma proporcional; 

5. Redução dos picos de pressão e eventuais irregularidades na movimentação 

das cargas, o que pode ser obtido por meio da aplicação de sinais na forma 

de rampa. 

Não obstante o uso das válvulas limitadoras ser bastante difundido, seu 

tamanho nominal (normalmente até 25) geralmente é limitado a pequenas e médias 

vazões. Para o emprego em grandes vazões (tamanho nominal até 100) faz-se 

necessário usar as válvulas denominadas elementos lógicos que operam nesta condição 

com reduzida perda de carga. O uso de elementos lógicos para controle de pressão 

implica na seleção de válvulas de duplo estágio, sendo o estágio piloto uma válvula 

proporcional. A maior limitação desta escolha provém da dificuldade de ajuste da válvula, 

como consequência de seu grande ganho de vazão e baixo amortecimento.  

O uso de válvula proporcional no controle em malha fechada da carga permite 

que a pressão de controle seja monitorada pelo transdutor 0Z1, o que equivale a um 

controle de pressão por pilotagem externa (Figura 1). Além disso, pode-se fazer uso da 

função rampa para controlar o tempo de comutação do solenóide UR1 a fim de evitar 

transições bruscas da válvula direcional 1V1, o que poderia produzir oscilações de 

pressão e irregularidades durante a movimentação da carga em consequência de 

mudanças abruptas na velocidade do motor. Outra vantagem obtida com o uso de válvula 

proporcional provém da possibilidade de fácil alteração da pressão de referência e 

controle. Pode-se em decorrência da necessidade de melhora da estabilidade e controle 

da máquina aumentar o valor do sinal elétrico de referência da pressão de controle. Esta 

ação pode resultar em maior segurança na operação da máquina hidráulica, trazendo 

como desvantagem um maior aquecimento do óleo com redução da eficiência mecânica. 

O circuito mostrado na Figura 1 é atuado pelo motor hidráulico 1A, cujo eixo de 

transmissão está indiretamente acoplado à carga negativa. A não inclusão dos elementos 

mecânicos na modelagem, como caixas redutoras, sistemas de polias, catraca e o freio, 

decorre do requisito de simplificação do modelo. Elementos mecânicos introduzem não-

linearidades, as quais não podem ser tratadas diretamente pela teoria linear de controle. 

O componente usado como elemento de controle é a válvula limitadora de 

pressão proporcional 1V2 controlada por um controlador PI. O projeto do controlador está 

baseado no método do lugar das raízes. Selecionou-se uma válvula com eletrônica 
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integrada com compensação de zona morta operando na região linear, cuja dinâmica foi 

representada por um modelo de 2ª. ordem. 

 

Figura 1. Circuito eletro-hidráulico de testes. 
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Parâmetros do Modelo: 

 

m=2000 kg (massa da carga) 

e=1.5.108 Pa (módulo de compressibilidade efetivo) 

UR1=2 V (Sinal de entrada da válvula direcional) 

UR2=1 V (Sinal de entrada da válvula de contrabalanço) 

Kpc2=0,2 (Ganho proporcional do controlador) 

Im=46.10-3 kg.m2 (momento de inércia do motor) 

IL = 1.8 kg.m2 (momento de inércia da carga) 

Bm=1.13675 N.m.s (coeficiente de amortecimento viscoso) 

-1=v=50 ms (constante de tempo da válvula de contrabalanço) 

Kq1 = 6.6867.10-4 m3/V.s (ganho de vazão, válvula 1V1) 

Kc1 = 8.9156.10-10 m3/Pa.s (ganho de vazão-pressão, válvula 1V1) 

Kq2 = 8.3333.10-4 m3/V.s (ganho de vazão, válvula 1V2) 
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Kc2 = 2.3810.10-10 m3/Pa.s (ganho de vazão-pressão, válvula 1V2) 

Km2 = 1.10-6 V/Pa (ganho do transdutor de pressão) 

V1 = V2 = 3.2618.10-3 m3 (volume de óleo nas linhas de E/S do motor) 

r = 0.3 m (raio do tambor de carga) 

VD = 242 cm³ (volume do motor) 

T = 1 seg. (atraso da resposta) 

 

O solenóide proporcional UR1 da válvula 1V1 determina a vazão qv1 e a 

velocidade de trabalho do motor 1A, que neste estudo, simula a descida da carga. O 

comportamento dinâmico da válvula foi desprezado. Os parâmetros do modelo estão 

listados na sequência. Os valores dos parâmetros foram baseados em cálculos estáticos 

de dimensionamento mecânico e hidráulico e informações fornecidas no catálogo dos 

fabricantes dos componentes mostrados no circuito. 

 

2 Descrição do modelo e análise dinâmica 
 

O modelo desenvolvido no ambiente simulink do software Matlab está 

mostrado por meio de um diagrama de blocos na Figura 2. A Figura 2 mostra as variáveis 

usadas na simulação para obtenção das respostas dinâmicas e análise do 

comportamento do sistema eletro-hidráulico. A Figura 3 mostra o diagrama de blocos 

simplificado, a partir do qual se obtém a localização dos pólos e zeros das respectivas 

funções de transferência. 

O objetivo do circuito eletro-hidráulico é o transporte de cargas no plano vertical 

por meio do motor hidráulico 1A. O vazamento interno do motor foi ignorado no modelo. O 

comando do operador está representado pelo sinal UR1 vindo da válvula proporcional 1V1 

que produz a rotação do motor e a descida da carga. A condição mais crítica de comando 

é representada por uma entrada em degrau. A contrapressão que garante o controle 

sobre o movimento da carga é obtida através da perda de carga gerada pela válvula 

limitadora de pressão 1V2. Portanto, o objetivo do projeto do controlador é o de controlar 

a abertura da válvula de forma que a pressão P1 seja mantida sob determinado valor de 

acordo com o sinal de referência pré-definido para o solenóide UR2. 

Com base nos valores usuais de pressão pré-ajustados nas válvulas de 

contrabalanço com pilotagem externa e regulagem manual, estipula-se um valor 

equivalente a 10 bar na linha de pressão P1, o qual deve ser mantido durante a descida 
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de cargas (UR2 = 1 volt) (TRINKEL, 2000). Qualquer desvio deste valor deve ser 

automaticamente corrigido pelo controlador. 

 

Figura 2. Diagrama de blocos: sistema eletro-hidráulico com controle de pressão. 
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Figura 3. Diagrama de blocos simplificado. 
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Observa-se na Figura 3 que existem três entradas independentes que 

influenciam a movimentação do atuador: a tensão de entrada UR1(s) para abertura da 

válvula direcional, a carga Tc(s) e a tensão de referência UR2(s) do solenóide proporcional 

da válvula limitadora, que controla a vazão na saída no motor e, consequentemente, a 

pressão P1. Isto significa ser necessário considerar a influência de outras “perturbações” 

na análise do mecanismo. 
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Foram incluídas algumas não-linearidades no diagrama de blocos do 

SIMULINK/MATLAB do modelo teórico do mecanismo hidráulico, tais como saturação do 

sinal de alimentação do solenóide proporcional e vazão das válvulas. Neste último caso, 

em decorrência da linearização da equação da vazão, da não inclusão do freio (e ação da 

carga) e da faixa de operação da válvula, a resposta do modelo fornece vazão “negativa”, 

o que não acontece de fato. Para fins de simplificação da figura, os blocos das não 

linearidades não foram incluídos na Figura 2. 

Como pré-requisitos para o projeto do controlador definiu-se que a 

compensação de pressão efetuada pela válvula limitadora seja rápida e pouco oscilatória, 

com picos de pressão limitados a 50% acima do valor estacionário da pressão P2 e erro 

máximo de regime permanente de 10% do valor de referência. Estes critérios são 

estabelecidos qualitativamente com base na estabilidade e segurança de controle da 

carga. A função transferência do controlador PI usado é: 

 ( ) PC2 PC2
c I 2

I 2

K K1
G s s s K

s T s

 
    

 
 (01) 

As constantes do controlador adotadas foram: 

 K I 2  = 15;     KP C 2  = 0,2  

O lugar das raízes da função transferência G3(s) e controlador PI está 

mostrado na Figura 4, onde se verifica um ganho proporcional crítico Kpc2  10 e uma 

frequência crítica de operação  = 21,1 rad/s. O gráfico foi obtido usando como 

parâmetros da válvula 1V2, v = 1,0 e n = 20 rad/s. 

O critério usado para localização do zero do controlador objetivou aumentar a 

estabilidade relativa e diminuir o tempo de compensação do erro da válvula limitadora 

1V2. A escolha pelo controlador PI decorreu de sua fácil aceitação e sintonia na indústria 

e da necessidade de compensar o erro estacionário. O termo derivativo não trouxe 

benefícios na redução do tempo de resposta e tornou o sistema mais oscilatório. 
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Figura 4. Lugar das raízes da função transferência G3(s) e controlador PI. 

 

 

Apesar do ganho crítico mostrado no gráfico do lugar das raízes ser 

significativamente alto, o ganho proporcional do controlador foi estabelecido em um valor 

bem menor, de 0,2. Esta discrepância se deve por causa da influência da localização das 

raízes das outras funções de transferência, em particular, a influência da carga Tc (s), 

cujos zeros da função de transferência G2(s) estão localizados mais próximos da origem 

do semi-plano complexo. 

Outra variante analisada foi à variação dos parâmetros do modelo da válvula 

limitadora de pressão. Foram testados modelos de 1ª. e 2ª. ordem, nos quais foram 

alterados a constante de tempo da válvula v, o fator de amortecimento v e a frequência 

natural nv, respectivamente. 

Para a constante de tempo da válvula v foram adotados valores entre 50 a 100 

ms. Para o fator de amortecimento v foram adotados valores de 0,4 a 1,5. A frequência 

natural nv resultou do inverso do produto destes parâmetros. Não obstante, valores de v 

 1 resultarem em raízes reais e sistemas mais amortecidos, o que é desejável em 

válvulas de contrabalanço, observou-se que a redução da frequência natural e/ou 

aumento da constante de tempo aproximou os zeros e pólos da função de transferência 

G2(s) à origem do semi-plano complexo, tornando o sistema menos estável e limitando o 

ganho de regime permanente (lembrando que o denominador da função de transferência 

de G2(s) é igual ao denominador de G3(s) que está em malha fechada). Em termos 

práticos, válvulas mais lentas podem comprometer a compensação do sistema, trazendo 

instabilidade operacional e aumento no tempo de compensação. 
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Na Tabela 1 estão descritos os valores dos parâmetros do modelo de 2ª. 

ordem da válvula limitadora de pressão 1V2 usados nos testes. Outros testes similares 

foram realizados, inclusive usando um modelo de 1ª. ordem, porém, os resultados 

trouxeram conclusões semelhantes as referidas no parágrafo anterior. A Figura 5 mostra 

o gráfico resultante referente à variável de controle, no caso, a pressão P1(s), onde se 

constata a deterioração da estabilidade da resposta obtida com a válvula mais lenta. 

 

Tabela 1. Variação dos parâmetros do modelo de 2ª. ordem da válvula Limitadora de 
Pressão. 

Teste Constante de tempo v2 Fator de amortecimento v2 Freqüência natural n2 

Teste 1 50 ms 0,4 50 rad/s 

Teste 2 50 ms 1,0 20 rad/s 

Teste 3 100 ms 1,0 10 rad/s 

 

Figura 5. Comparação entre modelos de válvulas de controle de pressão. 
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Conforme mencionado, em função da simplificação do modelo, não foram 

incluídos outros elementos mecânicos. Um cilindro hidráulico de simples ação com 

avanço por força de mola geralmente é usado como freio mecânico, conforme está 

representado na Figura 1. Em uma situação normal de despressurização do circuito da 

máquina, o freio estaria ativado, o que impediria a queda acentuada de pressão que se 

verifica no gráfico mostrado na Figura 5. Observa-se ainda que, mesmo na ausência do 
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freio, o tempo decorrido para de compensação é inferior a um segundo, o que torna a 

operação da máquina bastante segura em condições normais de funcionamento.  

Em condições de aumento do peso da carga para quatro toneladas, por 

exemplo, a simulação permite verificar que resposta da compensação mantém o mesmo 

padrão de comportamento. A diferença está somente no aumento da amplitude negativa 

do pico de pressão P1(s) e do aumento da pressão P2(s) de regime permanente, 

responsável pela sustentação da carga. 

 

3 CONCLUSÃO 
 

O artigo apresentou algumas características fundamentais das válvulas usadas 

em circuitos eletro-hidráulicos que operam com carga negativa. O emprego de válvulas de 

controle de pressão e vazão tem sido extensivo para compensar o esforço 

desestabilizante gerado pela carga. Os recursos disponíveis na tecnologia das válvulas 

proporcionais permitem controlar de forma contínua, segura e versátil a movimentação de 

cargas. Para tanto, neste trabalho foi elaborado um modelo matemático linear de 5ª. 

ordem, o qual representou um circuito atuado por um motor hidráulico cuja função foi a de 

realizar o controle de pressão do atuador sujeito a cargas negativas. Empregou-se uma 

válvula limitadora de pressão proporcional para gerar a contrapressão de sustentação da 

carga, e uma segunda válvula direcional proporcional para controlar a velocidade do 

motor. Alterações nos coeficientes do modelo de 2ª. ordem da válvula limitadora de 

pressão foram efetuadas a fim de avaliar o comportamento do mecanismo operando com 

válvulas de diferentes níveis de amortecimento. Observou-se que válvulas mais lentas, 

ainda que mais amortecidas, induzem a instabilidade operacional, o que reduz o ganho do 

controlador. Os gráficos gerados na simulação computacional demonstraram a coerência 

do modelo e do comportamento das variáveis mediante alterações dos sinais de entrada. 

O uso de um controlador PI mostrou-se suficientemente eficiente no tocante ao 

atendimento dos pré-requisitos do projeto de controle. 
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Resumo: No presente trabalho é realizado o estudo comportamental de um posicionador eletro-hidráulico 
assimétrico acoplado a uma carga suspensa e controlado por uma válvula direcional proporcional. Com o 
objetivo de testar os limites operacionais do servomecanismo, a pressão de trabalho do circuito é alterada e, 
resultados relacionados às especificações do projeto de controle, em particular, o tempo de assentamento e 
erro de regime permanente, são analisados. Em acréscimo, faz-se a comparação entre os resultados 
interligando a válvula ao atuador nas configurações 4/3 e 3/3, onde se observa que, de acordo com as 
condições de realização do experimento, ambas apresentam vantagens e desvantagens em termos de 
desempenho estático e dinâmico. Observou-se durante os experimentos que a variação da pressão tornou 
mais evidente as diferenças de comportamento devidas às características físicas de cada configuração 
testada do conjunto válvula e atuador, e que limitações do sistema mecânico, como atrito do atuador, zona 
morta, perda de carga e histerese da válvula, podem limitar o desempenho do sistema no tocante ao 
atendimento dos requisitos dos parâmetros de controle. Por fim, foi realizado o projeto do controle por meio 
de um controlador PD, o qual se mostrou satisfatório no atendimento das especificações de projeto.  

 

Palavras chave: controle de posição, hidráulica proporcional, servoposicionador eletro-hidráulico. 

1 INTRODUÇÃO 

A automação de processos vem crescendo cada vez mais em diversos setores 

da atividade humana, o que se deve, dentre outros fatores, à evolução da eletrônica, da 

informática e dos dispositivos de acionamento e medição. Neste contexto, os sistemas 

mecânicos têm um papel fundamental na automação de tarefas que exigem o 

posicionamento de materiais, objetos ou ferramentas. Estes sistemas mecânicos são 

acionados por atuadores elétricos, hidráulicos ou pneumáticos. 

Dentre outras vantagens, os atuadores hidráulicos apresentam excelentes 

características de relação força/dimensão e são muito utilizados quando grandes cargas 

inerciais precisam ser manipuladas. Todavia, estes atuadores apresentam características 

dinâmicas e não linearidades que dificultam seu controle em malha fechada em 

aplicações que requerem alto desempenho. Portanto, o estudo das características 

dinâmicas e das não-linearidades dos atuadores hidráulicos e o desenvolvimento de 

algoritmos de controle têm merecido grande interesse da comunidade científica, tanto nos 

seus aspectos teóricos como nos seus aspectos práticos. 

No controle de posição de máquinas, os atuadores estão sujeitos a diferentes 

tipos de carregamento: de tração, compressão, variável, inercial ou a combinação destes. 

O desequilíbrio de forças causado pela ação de cargas pode gerar ou intensificar 
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problemas de ruído, irregularidades na movimentação, baixo desempenho estático e 

dinâmico, picos de pressão e cavitação em atuadores e linhas de transmissão do fluido.  

O controlador proporcional é o mais utilizado no controle de atuadores 

hidráulicos. Porém, quando se trabalha com carregamentos maiores e são exigidos erros 

de posicionamento e seguimento de trajetórias menores, o desempenho do sistema com 

esse controlador pode apresentar resultados não satisfatórios. O controlador proporcional 

é projetado considerando o sistema como sendo linear, e isto limita o desempenho 

alcançado pelo mesmo em função das não linearidades, das incertezas paramétricas e 

dos pólos complexos pouco amortecidos inerentes ao atuador hidráulico (CUNHA, 2001). 

Em contrapartida, dependendo dos requisitos de projeto e seleção dos componentes do 

servomecanismo (atuador e válvula), o uso do controlador PID (e suas variantes) têm 

trazido resultados considerados satisfatórios no atendimento as especificações de 

controle. Além disso, devido a sua simplicidade, facilidade de parametrização e aceitação 

na indústria, o controlador PID ainda é o controlador mais usado.  

Neste cenário, o presente trabalho tem o objetivo de realizar o estudo e 

controle de posição de um atuador hidráulico linear diferencial acoplado a uma carga 

negativa. O atuador é controlado por uma válvula direcional proporcional interligada ao 

atuador nas configurações 3/3 e 4/3 e um controlador PD. Os resultados são 

apresentados, discutidos e comparados. 

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA E METODOLOGIA DE TRABALHO 

Com o objetivo de simular as condições de carregamento de tração constante, 

o atuador é interligado por meio de uma roldana e cabo de aço a uma carga suspensa. 

Uma válvula direcional proporcional com zona morta (em torno de 20% por via), tamanho 

nominal TN 2 e sem LVDT (histerese de 5%) é usada como elemento de controle. A 

Figura 1 ilustra o esquema de montagem e a Figura 2 o diagrama eletro-hidráulico. O 

sistema de posicionamento foi representado por um modelo matemático de 4ª. ordem 

linearizado. O diagrama de blocos representativo do modelo está mostrado na Figura 3.  

A partir do modelo validado experimentalmente, foi elaborado o projeto de 

controle, cujos critérios de desempenho foram: redução do tempo de assentamento para 

50% do tempo obtido com o sistema em malha fechada e ganho proporcional unitário, 

erro de regime permanente inferior a 1 mm e posicionamento sem sobre passagens. O 

projeto do controlador foi elaborado de acordo com o método do lugar das raízes. Não-

linearidades inerentes do servomecanismo foram introduzidas a posteriori a validação do 
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modelo linear no ambiente de simulação, a fim de representar as condições reais de 

operação do sistema mecânico. 

 

Figura 1. Esquema de montagem do circuito de testes. 

 

 

 

Em função da incompatibilidade entre as áreas cilindro diferencial e válvula 

proporcional simétrica, utilizou-se a combinação de válvula 3/3 e atuador assimétrico, 

conforme mostrado no diagrama da Figura 2(b). O uso da configuração de válvula 

direcional 3/3 tem a vantagem de criar uma contrapressão permanente no lado da haste 

do cilindro, resultando em um sistema mais seguro e isento do problema de cavitação, 

critério importante, quando se opera com carga negativa. Por outro lado, a força máxima 

do cilindro é inferior se comparada à força de um cilindro diferencial interligado a uma 

válvula 4/3. Esta última consideração é importante caso seja solicitado o esforço do 

atuador também no movimento de avanço. 

O esforço negativo (carga operando no plano vertical) faz parte dos quatro 

modos de operação de um atuador, que segundo Münzer (2002), dependem do sentido 

da força que a carga exerce e da velocidade que será impelida sobre ela. Para o caso de 

sistemas que operam com carga negativa, os mesmos se enquadram no fenômeno 

denominado “run away”, o qual pode ser entendido como fuga da carga. Isto implica na 

possibilidade de um descontrole do movimento caso não sejam tomadas medidas de 

prevenção, uma vez que a força exercida pelo peso induz ao movimento de descida. 
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Figura 2. Diagrama eletro-hidráulico do circuito de teste, configuração: (a) 4/3; (b) 3/3. 
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Outro aspecto importante que merece ser mencionado é a capacidade 

hidrostática do cilindro, a qual depende do dimensionamento do mesmo. Neste trabalho, a 

capacidade do cilindro é superior à necessária para deslocar a carga. Se for 

desconsiderada a perda de carga da válvula e demais elementos do circuito, o cilindro 

tem uma capacidade de puxar uma carga (movimento de retração), na condição de 

equilíbrio, de aproximadamente 735 N, o que equivale aproximadamente 3,5 vezes à 

carga trabalhada (a uma pressão de 60 bar). Nesta condição, seria suficiente uma 

pressão de aproximadamente 16 bar para se alcançar a condição de equilíbrio de forças. 

No entanto, nas condições reais de trabalho foram empregados componentes de tamanho 

reduzidos (válvula proporcional, blocos de distribuição, mangueiras, conexões e engates 

rápidos), o que resultou em grande perda de carga. Por esta razão, fez-se necessário 

operar a uma pressão bem maior que a encontrada no cálculo da condição de equilíbrio. 

Assim, devido a presença das perdas de energia e do atrito do cilindro, verificou-se 

experimentalmente que pressões iguais ou inferiores à 35 bar não foram capazes de 

garantir a movimentação do carregamento no sentido ascendente. Consequentemente, 

para a realização dos experimentos foram ajustadas pressões entre 35 e 60 bar. 

 

 

 

 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

72 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

Figura 3. Diagrama de blocos do modelo do posicionador eletro-hidráulico. 
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Parâmetros do modelo Descrição 

D1 = 16 mm  Diâmetro nominal do cilindro 

dh = 10 mm Diâmetro da haste 

L = 200 mm Curso nominal do cilindro 

ps = 60 bar Pressão de suprimento ajustada na válvula de alívio 

Mc  20 kg Massa da carga 

Bc=1041.424 N.s/m Coeficiente de atrito viscoso (experimental) 

βe = 1,5.10
8
 Pa Módulo de compressibilidade efetivo do sistema hidráulico 

Kqi = 6.9444.10
-6

 Ganho de vazão (dado de catálogo) 

Kpi = 5.6818.10
6
 Ganho de pressão (dado de catálogo) 

d = 0.1 s Atraso de resposta (experimental) 

Km = 50 V/m Ganho do transdutor de posição (dado de catálogo) 

v = 10 ms Constante de tempo da válvula (dado de catálogo) 

VT = 5.127.10
-5

 m
3
 Volume de fluido hidráulico 

3 ANÁLISE DINÂMICA 

As curvas de comparação que permitiram a validação do modelo teórico estão 

mostradas na Figura 4. Observa-se que houve boa concordância entre a resposta do 

sistema real com as respostas dos modelos linear (modelo 1) e do modelo teórico no qual 

foram inseridos blocos de não-linearidades (no ambiente MATLAB/ SIMULINK) em ambos 

os regimes, permanente e transiente. O segundo modelo teórico será denominado de 

modelo 2. Para a realização dos testes foi aplicada uma entrada em degrau unitário na 

condição sem carregamento. O modelo 2 apresentou um erro de regime permanente de 

aproximadamente +2 e -2 mm, enquanto o sistema real apresentou resposta com 

amplitudes acima (maior) que o sinal de referência, mas variando em amplitude de 0 à 4 

milímetros aproximadamente utilizando um controlador proporcional (RABELO, 2012). A 
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maior diferença foi observada no regime permanente, em particular, no avanço do cilindro 

devido à linearização do modelo e a não representação fiel do modo regenerativo do 

posicionador.  

 

Figura 4. Análise de respostas obtidas: comparação entre os modelos real x simulação, 
configuração 3/3. 

 

 

3.1 Análise comportamental do servoposicionador mediante variações da pressão 

de suprimento e alteração da configuração da válvula proporcional 

Os gráficos mostrados na sequencia ilustram o comportamento do 

posicionamento do cilindro hidráulico mediante variações na pressão de suprimento 

usando a mesma válvula nas configurações de 3 ou 4 vias, ou seja, somente com o 

pórtico A ou A e B ligados ao cilindro respectivamente (Figura 3). O objetivo é o de avaliar 

o comportamento do cilindro e válvula sob diferentes condições operacionais. As 

respostas da Figura e da Figura  mostram as variações de comportamento no 

posicionamento do atuador acoplado à carga. Os resultados, em termos dos parâmetros, 

Tempo de Assentameto, Ts, e erro de regime permanente são apresentados na Tabela 2 

e Tabela 3 (RABELO, 2012). 

  

1 mm 
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Figura 5. Resposta de posicionamento: Válvula de 3 vias e atuador com carga. 

 

 

 

Tabela 1. Resultados obtidos com Válvula 3/3. 

Valores de erro médio (mm) e tempo de assentamento (Ts) para a configuração de 3 vias 

 

 AVANÇO RETORNO TOTAL 

Pressão do sistema (bar) Erro (-) Ts Erro (+) Ts Erro 

60 2,6039 0,8 1,9002 1,9 1,8907 

50 2,0749 0,8 2,3551 2,5 1,9274 

45 2,1525 0,8 2,7743 2,9 2,0561 

40 2,1690 1 4,1993 5,9 2,7142 

35 1,4401  18,0569 Não alcançou 7,9754 

 

 

Figura 6. Resposta de posicionamento: Válvula de 4 vias e atuador com carga. 
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Durante o avanço verifica-se nitidamente a influência do peso da carga no 

posicionamento do atuador do sistema em malha fechada com ganho proporcional 

unitário, não obstante, o peso da carga ser razoavelmente inferior a capacidade do 

cilindro. Observa-se no experimento que, repetidamente, ocorre sobrepassagem no 

movimento de avanço e erro estacionário positivo no retorno. No movimento de recuo, à 

medida que a pressão é reduzida verifica-se, como esperado, o aumento do tempo de 

assentamento do sistema. 

 

Tabela 2. Resultados obtidos com Válvula 4/3. 

Valores de erro médio (mm) e tempo de assentamento (Ts) para a configuração de 4 vias 

 AVANÇO RETORNO TOTAL 

Pressão do sistema (bar) Erro (-) Ts Erro (+) Ts Erro 

60 2,5138 1 2,6696 1,4 2,7172 

55 2,4608 1 3,0866 1,5 2,2988 

50 2,4402 1 3,5338 1,8 2,4513 

45 2,5650 1 4,8236 2,7 3,0317 

40 1,3874 1 3,5175 3,9 2,0149 

37,5 1,1029 1,4 5,3008 10 2,6591 

35 0,8058  20,0402 Não alcançou 8,4777 

 

 

Para o caso da utilização de válvula com 3 vias e cilindro diferencial, verifica-se 

uma resposta mais rápida, com um menor tempo de assentamento. Como desvantagem 

observa-se que o sistema apresenta um maior desvio da posição ideal, resultando em um 

erro médio maior. Esta diferença no tempo de resposta entre as duas configurações 

analisadas se deve ao fato da criação do circuito regenerativo. A tabala 3  apresenta os 

resultados obtidos com as duas configurações de válvulas. 

Tabela 3. Comparação entre válvulas de 3/3 e 4/3. 

 Válvula 4/3 Válvula 3/3 

Movimento do 

atuador 

Erro Tempo de 

assentamento 

Erro Tempo de 

assentamento 

Avanço Menor  Maior Maior Menor 

Retorno Maior Menor Menor Maior 
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Movimento de avanço:  

Pela criação do circuito regenerativo, o tempo de assentamento é menor 

usando a configuração 3/3. Em contrapartida, pela influência da carga e geração do 

circuito regenerativo, a tendência do posicionador é a de apresentar sobrepassagem, tal 

como mostrado nos resultados. Aliada a esta condição, tem-se os seguintes fatores que 

colaboram para este comportamento: 

1. Histerese da válvula proporcional 

2. Zona morta residual não compensada (e influenciada pela temperatura do óleo). 

A resolução da cartela eletrônica digital de compensação de zona morta é de 

0,1 Volt. 

3. Atrito do cilindro 

4. Ganho proporcional unitário. 

Em acréscimo, a relação diferencial de áreas do atuador proporciona o 

fenômeno de intensificação de pressão nos pórticos B  T, o que cria uma contrapressão 

maior na configuração 4/3 na região de abertura da válvula, resultando em menor 

sobrepassagem e erro de regime permanente. 

Em linhas gerais, pode-se concluir que, nestas condições de teste, o erro de 

regime e o tempo de assentamento apresentaram um comportamento inversamente 

proporcional.  

 

Movimento de retorno:  

No movimento de retorno verifica-se que o comportamento do atuador é 

alterado; Com a combinação atuador e válvula 3/3, o erro torna-se menor e o tempo de 

assentamento maior, comparativamente à válvula 4/3 (Tabela 3). 

Nesta condição, a força que produz o retorno do cilindro depende da pressão 

de suprimento que atua na câmara B. No entanto, a ligação da câmara B com a linha de 

suprimento ocorre por meio de uma mangueira de tamanho nominal ¼”. Em decorrência 

das conexões de engate rápido, do bloco de ligação e distribuição do fluido, do 

comprimento e da seção estreita de escoamento da mangueira, verificou-se que estes 

componentes produzem uma perda de carga superior à ligação dos pórticos A  T da 

válvula proporcional (e outros acessórios), se for considerada a operação na tensão 

nominal da válvula, o que resultou numa resposta mais lenta com o uso da configuração 

3/3. 
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O menor erro de regime permanente da válvula 3/3 é justificado também pela 

perda de carga. Porém, nesta condição, a maior perda de carga é produzida pela válvula 

proporcional na região de abertura (faixa de operação de posicionamento) em 

comparação a mangueira. Como a carga age no sentido contrário a força ascendente do 

cilindro e o sistema opera com apenas com ganho proporcional unitário, verifica-se que a 

válvula 4/3 apresenta maior erro. Aliada a esta característica, os itens 1, 2 e 3 acima 

citados na análise do movimento de avanço do cilindro também se aplicam para justificar 

esta mudança de comportamento. 

4 AJUSTE DO CONTROLADOR 

Pelo método do lugar das raízes se obteve iterativamente a localização dos 

zeros e pólos de um controlador PD. O ajuste de sintonia final no controlador resultou em 

um ganho proporcional de Kp = 6 e ganho derivativo de TD = 0,03. O termo derivativo 

contribui para redução de sobrepassagem gerada pelo ajuste do ganho proporcional. Para 

um valor reduzido do ganho do termo integral KI não houve melhora na redução do erro 

de regime permanente. O incremento de KI reduziu a estabilidade do sistema e trouxe 

oscilações e sobrepassagens na resposta de posição do atuador. Os valores médios para 

o erro obtidos nos testes estão apresentados na Tabela 4. Na Figura 5 estão mostradas 

as curvas de posição do sistema com e sem compensação. Similarmente, na Tabela 5 

estão apresentados os parâmetros de desempenho para as mesmas condições de 

trabalho (RABELO, 2012). 

 

Tabela 4. Valores de erro de regime do sistema compensado. 

Reposta com controlador: Valores de erro médio com carga 

Testes realizados (n°) Erro médio (mm) 

AVANÇO 

Erro médio (mm) 

RETORNO 

Erro médio (mm) 

TOTAL 

1 0,3540 0,4025 0,3782 

2 0,4800 0,3600 0,4230 

3 0,3860 0,4680 0,4270 

Erro médio total 0,4067 0,4102 0,4094 
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Figura 5. Comparação de desempenho do sistema sem e com compensação, acoplado à 

carga. 

 

 

Tabela 2. Comparação de desempenho do sistema sem e com compensação. 

Reposta com controlador – Comparação dos valores de erro médio (mm) e tempo de assentamento (Ts) 

 AVANÇO RETORNO TOTAL 

Testes realizados Erro Ts Erro Ts Erro 

Sem controlador 2,0800 0,83 1,4685 1,85 1,7743 

Com controlador 0,3540 0,47 0,4025 0,48 0,3782 

 

5 CONCLUSÃO 

No presente trabalho foi realizado, por meio de um controlador PD, o controle 

de posição de um atuador hidráulico acoplado a uma carga suspensa e comandado por 

válvula direcional proporcional na configuração de 3 ou 4 vias. O posicionador foi 

representado por um modelo linear de 4ª. ordem e foi empregado o método do lugar das 

raízes para determinar a localização das raízes do controlador. O projeto iniciou com a 

modelagem matemática e validação experimental do sistema. Após a realização dos 

ajustes do controlador por meio de simulação computacional e sintonia verificou-se que o 

mesmo atendeu às especificações pré-estabelecidas. Dessa forma, o resultado foi 

considerado satisfatório e teve sua eficácia comprovada por meio de testes práticos. Em 

acréscimo, foram alteradas as condições de trabalho do circuito, em particular, da pressão 

de suprimento e a configuração entre as ligações da válvula proporcional e atuador. O 

objetivo foi o de verificar a mudança de comportamento do posicionador relativamente a 

sua capacidade de atender as especificações estáticas e dinâmicas do projeto de 

controle. Os resultados mostraram os limites de trabalho em que o posicionador foi capaz 
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de desempenhar sua função, mesmo sob condições mais severas, o que em termos 

práticos implicou numa operação próxima do limite da capacidade do atuador. Observou-

se também durante os experimentos que a variação da pressão tornou mais evidente as 

diferenças de comportamento devidas às características físicas de cada configuração 

testada do conjunto válvula e atuador, e que limitações do sistema mecânico, como atrito 

do atuador, zona morta, perda de carga e histerese da válvula, podem comprometer o 

desempenho do sistema no tocante ao atendimento dos requisitos do projeto de controle. 
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Resumo: O Didascálico- Mostra de Arte e Cultura do IFSC- é um evento multiplicador das artes,que 
promove a educação por meio da linguagem artística, no IFSC- Campus Florianópolis. Também é um fator 
de inclusão artística e social com a valorização da arte e da cultura em nossa comunidade, envolvendo o IF-
SC, a grande Florianópolis e outras regiões. O Didascálico tem como proposta a apresentação do trabalho 
de grupos em diferentes áreas de atuação, com o intuito de que haja um contato maior entre os 
participantes e possibilitando assim a troca de experiências, conhecimentos do amador com o profissional. 
Esse relacionamento também se evidência com a arte-educação, a qual dá ênfase ao processo, à vivência 
e ao contato com as estéticas. O Didascálico proporciona estímulo ao seu espectador, envolvendo-o e 
estimulando-o à participação e sensibilização, por meio de propostas de trabalhos desenvolvidos e 
oferecidos durante o evento. A mostra oportuniza apresentações artístico-culturais, palestras, mesa-
redonda, oficinas, varal literário, workshops entre outras atividades. O público participa de todas as 
atividades gratuitamente, o que promove a participação de todos indistintamente e também a formação de 
plateia. A aceitação e o sucesso da mostra são os resultados e se comprovam com o aumento do público 
participante a cada ano. Um resultado, que nos surpreendeu, foi que no 10º Didascálico, tivemos pela 
primeira vez a participação de 25 professores de diversas áreas do IF-SC, envolvidos nas mais variadas 
apresentações artístico-culturais.   

 
 
Palavras-Chave: Evento; Arte; Cultura. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O IF-SC do campus de Florianópolis desenvolve atividades artísticas de 

extensão como o Coral, a Orquestra, a Oficina de Artes Plásticas, a Oficina de Teatro e o 

Grupo Teatral Boca de Siri/IF-SC, sendo um dos poucos a oferecer, gratuitamente, tantas 

modalidades artísticas para os alunos e à comunidade. 

O Grupo Teatral Boca de Siri, criado em 1995, é o responsável, juntamente 

com a professora Tania Meyer, pela realização do Didascálico. A ideia surgiu em um 

encontro do Grêmio Estudantil com o grupo teatral. Esse grupo desenvolve desde 2001 

uma mostra em que os estudantes apresentam sua montagem anual. Em 2010, com o 

aumento de participantes e de público, foi transformada em mostra artístico-cultural, 

oportunizando a apresentação de trabalhos de arte de alunos, servidores, professores e 

da comunidade, da grande Florianópolis e outras regiões. 

Esse trabalho surgiu das necessidades do grupo, que historicamente sempre 

procurou estar a par da produção local de teatro por meio de conversas, debates, além é 

claro de assistir a produções de outros grupos. Porém, o contato com companhias 

amadoras e escolares é difícil, pois geralmente as montagens quando escolares são 
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apresentadas poucas vezes com pouca divulgação e dentro da própria escola. Já as 

amadoras não possuem estrutura organizacional e financeira, dessa forma suas 

produções não conseguem atingir um grande público, apesar da cidade de Florianópolis 

ter um festival nacional de teatro, Floripa – Teatro (Festival de Teatro Isnard Azevedo). 

Porém, esses grupos tem a possibilidade apenas de se inscreverem nas sessões 

alternativas (chamadas de sessões malditas).  

O Didascálico propõe, assim, que os grupos amadores e escolares sejam os 

grupos principais do evento e que possam se aperfeiçoar nas oficinas gratuitas 

oferecidas. Portanto, o Didascálico tem como proposta apresentar o trabalho de grupos 

com diferentes áreas de atuação, com o intuito de haver um contato maior entre os 

participantes e possibilitando, assim, a troca de experiências, conhecimentos do amador 

com o profissional. Esse relacionamento também se evidência com a arte-educação, a 

qual dá ênfase ao processo, à vivência e ao contato com as estéticas. Nesse sentido, 

Desgranges afirma que: 

 

Uma das importantes características da arte moderna foi o estímulo à participação 
do receptor, convidando-o a estabelecer uma relação co-autoral com o evento, 
especialmente em uma atitude responsiva, de quem formula interpretações para 
questões apresentadas pelo autor. A arte contemporânea, por sua vez, pretende 
levar ao extremo essa atitude proposta (DESGRANGES, 2010, p.159).   

  

O Didascálico proporciona, portanto, esse estímulo ao seu espectador, 

envolvendo-o e estimulando-o à participação e à sensibilização, com propostas de 

trabalhos desenvolvidos e oferecidos ao longo da semana de sua realização.                         

Segue, abaixo, uma síntese do histórico do Didascálico ao longo dos anos: 

 No 1o Didascálico, que aconteceu de 05 a 09 de novembro de 2001, foram 

apresentadas cinco leituras dramáticas e cinco peças teatrais e oferecidas oficinas de: 

“Treinamento do Ator”, “Dança de Salão” e de “Reciclagem Artesanal de Papel”. Contou 

com aproximadamente 50 pessoas por espetáculo. 

  No 2o Didascálico, que se realizou de 25 a 29 de novembro de 2002, 

apresentaram-se sete peças teatrais, uma de teatro-dança e uma leitura dramática. 

Neste, houve uma inovação com as Oficinas de: “Voz e Canto”, “Técnicas de Escalada e 

Rapel”, “Clown” e “Treinamento do Ator”. Ocorreu também a primeira mostra de filmes. A 

média de público deste ano foi de 60 pessoas por espetáculo. 

No 3o Didascálico, que ocorreu de 24 a 28 de novembro de 2003, foram 

apresentadas nove peças teatrais e uma performance músico-teatral. Além disso foram 
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oferecidas oficinas de: “Percussão Corporal”, “Construção de Movimento Expressivo” e 

“Corpo em Cena”. Realizou-se a segunda edição da mostra de filmes. A média de público 

do evento foi de 85 pessoas por espetáculo. 

O 4o Didascálico realizou-se de 22 a 26 de novembro de 2004. Durante o 

evento foram apresentados dez espetáculos teatrais e uma performance musical. Pela 

primeira vez contou com a participação do Grupo de Teatro do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Paraná (TECEFET) do Instituto Federal do Paraná, IF-PR. 

Foram oferecidas oficinas de: “Dança de Salão”, “Malabares”, “Técnica Vocal”, 

“Confecção de Bonecos com Material Reciclável”, “Técnicas de Teatro de Rua” e 

“Movimento Corporal”. Realizou-se, também, a terceira edição da mostra de filmes. A 

média de público foi de 95 pessoas por espetáculo. 

 No 5º Didascálico, houve, pela primeira vez, a apresentação de um espetáculo 

infantil. Aconteceu de 21 a 25 de novembro de 2005. Além da apresentação de nove 

espetáculos teatrais, foram oferecidas oficinas de: “Voz”, “Improvisação e Composição da 

Dança Contemporânea”, “Técnicas Circenses”, “Papel Reciclável” e “Leitura Dramática”. 

Foi realizada, também, a Exposição “10 Anos de Teatro no IF-SC – História do Grupo 

Teatral Boca de Siri”, com horário de visitação para os participantes, os alunos e a 

comunidade. A média de público por espetáculo foi de 100 pessoas. 

O 6o Didascálico, aconteceu de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2006. 

Foram apresentados também nove espetáculos teatrais e oferecidas oficinas de: 

“Técnicas Circenses”, “Teatro de Rua”, “Corpo e Voz” e “Dança”, contando, em média, 

com 105 pessoas em cada apresentação. 

O 7º Didascálico realizou-se de 05 a 09 de novembro de 2007. Durante o 

evento foram apresentados doze espetáculos, sendo nove teatrais, uma intervenção-

performance e duas apresentações musicais, uma no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC). 

Foram oferecidas oficinas de: “Instrumentalização de Personagem”, “Composição 

Corporal”, “Construindo Estórias no Teatro a Partir de Fragmentos de Texto”, “Corpo e 

Voz” e um “Workshop de Violão Clássico”. A média de público por espetáculo foi de 120 

pessoas em cada apresentação, e, aproximadamente, 25 pessoas em cada oficina. 

O 8º Didascálico, que ocorreu de 14 a 18 de setembro de 2009, ofereceu aos 

participantes e à comunidade, como nas outras edições, oficinas gratuitas durante a 

semana do evento “Dramaturgia do Corpo – a Exploração do Movimento na Composição 

da Cena”, “Improvisação em Cena”, “Teatro de Bonecos com Material Reciclável”, “Dança 

do Ventre”, “Dança de Salão” e “Dança de Rua”. E apresentações teatrais, folclóricas, 
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musicais, recitais de poesia, palestras e mesa redonda, bem como exposição de pinturas, 

trabalhos de pesquisa, textos criativos e poesias dos alunos e da comunidade. A Figura 1 

mostra a repercussão do evento na Espanha. 

 

Figura 1 - Foto professora Tania e alunos no 8º Didascálico no site da Galiza na 
Espanha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.pglingua.org 

 

O 8º Didascálico contou com a participação de poetas da Galiza na Espanha. A 

partir desse primeiro contato com os poetas galegos, no Didascálico, foi criado o Instituto 

Cultural Brasil-Galiza- ICBG. Participaram também o Núcleo de Estudos da Terceira Idade 

-NETI (UFSC) e a Associação dos Poetas Advogados de Santa Catarina. Até esta edição, 

o evento recebeu o nome de: Didascálico- Mostra de Teatro -IF-SC. Essa mostra teve um 

destaque maior, pois atraiu 5.500 pessoas.  

No 9º Didascálico, de 20 a 24 de setembro de 2010, houve apresentações para 

o público interno e externo de nossa Instituição, com um público médio durante a semana 

do evento de aproximadamente 3500 pessoas, com uma média de público de 140 

pessoas por espetáculo e de 25 pessoas por oficina. A partir desta edição, o evento 

passou a chamar-se Didascálico – Mostra de Arte e Cultura -IF-SC. 

A abertura do 9º Didascálico contou com a apresentação do Coral e Orquestra 

do IF-SC, Campus Florianópolis. Durante o evento foram apresentados nove espetáculos 
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teatrais, dois espetáculos de dança, seis apresentações musicais, dezessete bandas, 

mostra de vídeos, capoeira, exposição de desenhos, fotografias, pinturas, livros, varal 

literário e poesias da Galiza-Espanha. Além de oficinas e de whorkshops, foram 

confeccionados pelos alunos origamis para fazer parte da decoração do evento. Com a 

comemoração dos 15 anos do Grupo Teatral Boca de Siri - IF-SC foi feita uma exposição 

com intuito de contar a sua trajetória. A figura 2 apresenta uma das demonstrações do 9º 

Didascálico. 

 

    Figura 2 - Apresentação do Boi de Mamão da Costa da Lagoa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Tania Meyer. 

 

O 10º Didascálico foi realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2011, 

oferecendo aos participantes, como nas outras edições, oficinas gratuitas durante os dias: 

oficina de forró, ator manipulador de bonecos, Improvisação Teatral, Dança Flamenca, 

Dança de Rua, Técnica Vocal Aplicada ao Rock, Expressão Corporal, Balé e Pintura. 

Participaram do evento o Campus Continente com o projeto “Cultura Osmótica” e o 

Campus São José com o projeto: “Corpos Teleperformáticos”. Houve, também, 

apresentação de vídeo, capoeira, musicoterapia, lançamento de livro, declamação de 

poesias, apresentação de “Pau de Fita”, música erudita e popular, com a presença da 

orquestra do IF-SC, campus Florianópolis (OEXP), do coral-IF-SC e diversas bandas 

musicais, grupos de dança, de teatro, palestra de literatura, espetáculo de Clown e, 

também, exposição de desenho, pintura e fotografia.  
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Figura 3- Cortejo de Palhaços do 10º Didascálico. 
 

 
 

Fonte: Tania Meyer. 

 

Nesta edição, comemoraram-se os 10 anos do Didascálico e os 10 anos da 

OEXP -Orquestra Experimental – IF-SC. Foi realizado na sexta-feira anterior ao evento, 

um chamamento aos participantes, intitulado de “Cortejo de Palhaços”, como podemos 

observar na figura 3, com desfile e cantorias com paródias musicais de autoria da 

professora Tania Meyer. 

O 10º Didascálico- Mostra de Arte e Cultura -IF-SC apresentou um público 

médio durante a semana do evento de 4500 pessoas, com uma média de 130 pessoas 

por espetáculo e de 20 pessoas por oficina.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A mostra oportuniza apresentações artístico-culturais, palestras, mesa-

redonda, oficinas, varal literário, workshops entre outras atividades. O público participa de 

todas as atividades gratuitamente, o que promove a participação de todos indistintamente 

e também a formação de plateia.  

No início, a mostra acontecia no miniauditório da Instituição, que tem 

capacidade para 140 lugares sentados. No 8º Didascálico, a mostra começou a ocupar o 

hall de entrada da Instituição, o centro de convivência, o que aumentou substancialmente 

o número de espectadores, pois o lugar favoreceu o evento, que estimulou a todos a 

participarem.  

Esse evento é um multiplicador das artes, promove a educação por meio da linguagem 

artística, no IFSC- Campus Florianópolis. Também é um fator de inclusão artística e social 
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pela valorização da arte e da cultura em nossa comunidade, envolvendo o IF-SC, a 

grande Florianópolis e outras regiões. 

Em 2010, foi criado um projeto de extensão- Incentivo à Iniciação Teatral, que 

viabilizou a realização do 9º Didascálico. Graças a esse projeto, a mostra contou com um 

bolsista e verba específica. O bolsista, como um monitor e, portanto, com agenda de 

estudo e bolsa-auxílio, teve a oportunidade de, como um estudante carente, trabalhar as 

suas habilidades e conhecimentos em teatro especialmente, sendo motivado a 

desenvolver o seu interesse e a sua prática teatral. Proporcionou também aos integrantes 

do Grupo Teatral Boca de Siri - IF-SC o trabalho em grupo com a comunidade, assim 

como uma excelente experiência de trabalho na organização de evento artístico-cultural, 

envolvendo-os durante o ano e em toda a semana do evento, como aconteceu no 9º e no 

10º Didascálico - Mostra de Arte e Cultura - IF-SC. 

Em 2011, dois projetos de extensão foram aprovados: Aproex – Pequenos 

Projetos, no qual o 10º Didascálico - Mostra de Arte e Cultura - IF-SC foi inscrito e o 

Aproex - Cultural, no qual foi inscrito o Registro Histórico dos 10 Anos do Didascálico. 

Para esses projetos foi destinada verba especifica para a bolsa- auxilio aos estudantes, 

além de verba para a realização do evento, o que foi de suma importância para o seu 

êxito. 

Durante o período de pesquisa histórica dos 10 anos de evento foram 

realizadas entrevistas com pessoas que participaram de edições anteriores e que 

inclusive fizeram com que o evento acontecesse. 

A mostra de arte e cultura – o Didascálico – é uma forma de permitir a troca de 

conhecimentos e a troca de experiências. Benjamim (1987) apresentou sobre a falta de 

experiência na modernidade: 

 

Pois qual o valor de nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula 
a nós? A horrível mixórdia de estilos e concepções do mundo do século passado 
mostrou-nos com tanta clareza aonde esses valores culturais podem nos conduzir, 
quando a experiência nos é subtraída hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em 
dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. Sim é preferível confessar 
que essa pobreza de experiência não é mais privada, mas de toda a humanidade. 
Surge assim uma nova barbárie (BENJAMIN, 1987, p. 115). 

 

Por intermédio do Didascálico é possível vivenciar diferentes tipos de 

experiências. Desse modo percebe-se que o Disdascálico é de suma importância para a 

inclusão da arte, não só durante os dias da mostra, mas como algo consistente e 
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permanente dentro da instituição com um numero cada vez maior de participantes do 

corpo docente, discente, servidores e da sociedade civil em geral.  

É importante destacar e refletir sobre as implicações entre a educação 

tecnológica e a arte-educação, possibilitando um espaço para que o sujeito da 

aprendizagem adquira um conhecimento artístico-cultural e assuma uma postura crítica 

perante o mundo que o cerca. Para que a arte-educação se consolide é necessária a 

presença do espectador.  

 

A educação artística, no entanto não pode existir sem a frequentação da arte. 
Como pensar em uma pedagogia do espectador sem o necessário incentivo à 
produção teatral e a projetos que facilitem e estimulem o acesso às salas? De que 
valem espetáculos de qualidade se o público não tem acesso a eles? 
(DESGRANGES, 2010, p.176).       

 

A interação entre professor-aluno-comunidade, ou ainda entre professor-artista-

espectador nessa mostra artística e cultural, o Didascálico, tornou-se fundamental no 

ensino das artes dentro do Instituto Federal de Santa Catarina. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A aceitação e o sucesso da mostra comprovam-se com o aumento do público 

participante a cada ano. Quando começou, apresentou um público de 50 pessoas por 

espetáculo. Já na última edição havia em média 3500 pessoas durante a semana da 

realização do evento, o que evidencia que os objetivos foram alcançados. No gráfico 

abaixo, destacamos o crescimento da mostra artística ao longo de nove anos. 

 
 

Figura 4 – Gráfico do número de público por Didascálico. 

 
Fonte: Tania Meyer. 
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O gráfico acima demonstra claramente a evolução do evento em relação à 

formação de plateia, no período de 2001 até 20101. Outro resultado, que nos 

surpreendeu, foi que no 10º Didascálico, tivemos pela primeira vez a participação de 25 

professores de diversas áreas, envolvidos nas mais variadas apresentações artístico-

culturais.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Como resultado deste trabalho de 10 anos, estamos realizando o 11º 

Didascálico, com mais clareza, organização e valorização dentro do Instituto Federal de 

Santa Catarina. Neste ano de 2012, o Grupo Teatral Boca de Siri -IF-SC encontra-se 

reunido, juntamente com a professora Tania Meyer, coordenadora do evento, e a 

comissão organizadora  formada por alunos, professores, servidores e pessoas da 

comunidade, desde o dia 02 de dezembro de 2011, para a organização do 11º 

Didascálico - Mostra de Arte e Cultura -IF-SC, que será realizada de 05 a 09 de novembro 

de 2012. Será o décimo primeiro ano que o Didascálico promoverá a arte e a cultura em 

nossa Instituição e na comunidade em geral. A partir da edição passada, pela primeira 

vez, foram envolvidos, na comissão organizadora, pessoas da comunidade, professores, 

servidores e alunos dos outros Campus. Esperamos com isto contribuir para que o 

Didascálico tenha uma repercussão nacional nos Institutos Federais de nosso país, 

tornando-se, assim, um projeto de extensão permanente na instituição.  
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Abstract - This paper describes an approach for harvesting electrical energy from a low-cost piezoelectric 
element operating at low amplitude vibration to power an autonomous and self-powered sensor. The 
converter consists of an ordinary piezoelectric buzzer and a steel ball bonded onto it. Furthermore, the 
design of the CMOS energy processor is presented focusing on the voltage multiplier and for which 
simulation and measurements results are discussed. This paper presents  simple and analytical  formulas 
with high precision to predict  the dc output voltage of the voltage multiplier.  

Index Terms - autonomous sensor, alternative energy, energy harvesting, microgenerators 

1 INTRODUCTION 

 

The micro-sensor networking has been identified as one of the 21 most important 

technologies of the 21st century (21 ideas for the 21st century,1999 ) and as one of 10 

emerging  technologies that will change the world (10 emerging technologies that will 

change the world,2003). 

One of the most challenging issues in this area is the development of energy 

sources that can supply enough power for wireless communication of sensed data. 

Investigation has focused on batteries and ambient power scavenging to provide power to 

the autonomous  sensor.  

In conventional data transmission, sensors are connected by electrical cables to a central 

data collection (datalogs or other control device) being accessed by a central control. 

Depending on the distance between the datalogs and control center, the cabling between 

them becomes impraticable, and the data are collected periodicity weekly or more, directly 

where the sensor is installed. 

Fig. 1 (a) shows the topology of the micro-sensor wireless networking and Fig. 1 (b) 

shows an example of a sensor node.  The power can be obtained by vibrations, solar, or 

even by radio frequency (RF) signal. 

In these networks, each node can be equipped with a variety of sensors, such as 

acoustic, seismic, infrared video cameras, heat, temperature, pressure, etc. These nodes 

can be organized into clusters in which, at least one of the sensors should be capable of 

detecting an event in the region, process it and to take decision to perform or not a 

broadcast of the result to other nodes. 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

91 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

A typical application is the monitoring of industrial machinery, where the 

vibrations are continuous. In (Roundy,2004), a study of continuous power generated vs 

lifetime of different source, such as batteries, solar cells and vibrations was performed, 

and it indicates that for lifetimes of 2 years or longer (as will usually be the case) solar 

energy and vibrations are the best options because small size batteries can’t provide 

enough energy for wireless sensor nodes (roughly, 100 microwatts average power 

comsuption). 

Fig. 1. Wireless sensor networking.  

 

 

Commercial solar cells have around 20% of efficiency (Barnett,2004), but 

adequate light sources are not always available. Otherwise, piezoelectric vibration-based 

systems seem to be an attractive and practical solution, combining good power density 

and availability of primary source. Efficiency above 50% is easily obtained. 

In the industrial environment, the vibrations have acceleration amplitude varying 

between 0,1 m/s2 and 10 m/s2 with frequencies between 50 Hz and 120 Hz  (g=9,81 m/s2) 

(Roundy,2004). Thus, the piezoelectric ceramics produce alternate voltages ranging from 

hundreds of milivolts to a few volts. Table I shows some examples of vibrations sources 

with peak of acceleration and frequency of vibrations. 

The main goal of this work is to focus in the operation for low amplitude 

vibrations (0.5 g or smaller) harvesting electrical energy for (re)charging a battery or a 

capacitor. 

Tab. I: Peak acceleration and frequency  fort several vibrations sources (Roundy,2004), 
(Beeby,2007). 

 

Ref. (Roundy,2004) 

 

Peak accel. (m/s2 ) 

 

Freq.(Hz) 

Base of a 5 HP 3-axis machine tool 10 70 

Refrigerator 0,1 240 

HVAC vents in office building 0,2 - 1,5 60 

 3CV AC motor with base loosed  9,1 120 

   

Ref. (Beeby,2007)    
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Top of the HVAC to several offices 0,31 50 

Common compressor  0,15 - 3,2 43 a 109 

In the room compressor 0,056 43 

 

2 CIRCUIT DESCRIPTION 

The energy scavenging system includes an electric power generator (piezo 

transducer or buzzer), a storage device (capacitor), and an AC-DC converter. The system 

is electrically self-powered.  An essential characteristic of this energy scavenging circuit is 

the capability of converting small energy amounts to suitable values of charge for charging 

a capacitor, which in turn is use it for powering electronic circuits.  

A vibrating piezoelectric device generates an AC voltage while electrochemical 

batteries require a DC voltage, hence the first stage needed in an energy harvesting circuit 

is an AC–DC rectifier connected to the output of the piezoelectric device. We can use 

voltage rectifier structure to generate sufficient voltage to the charge control circuit. The 

traditional structure is showed in the Fig. 4. A challenging task is converting minimum 

energy amounts to suitably charge a battery or a capacitor, and use it for powering 

electronic circuits. In this paper, we discuss and simulate a CMOS power processor with 

the functions mentioned above, analyzing its use in real world applications. 

A. Generator:  

A full custom design of a piezogenerator using special piezoceramics with high 

conversion factor is possible but it is a high cost solution. An alternative way is to use a 

cheap on-the-shelf device (buzzer) maximizing the conversion by using a mass bonded to 

the piezoceramic (Cardoso,2006). This configuration generates voltages of around 

hundreds of milivolts at low vibration amplitude (dozens to hundreds of milig).  

B. Voltage Multiplier 

The majority of industrial machinery produces vibrations with small amplitudes, 

thus the voltage generated by the piezoelectric ceramic (buzzer) will also be small (150 mV 

to 1 V). This voltage is insufficient to power an integrated circuit. To resolve this problem, a 

voltage multiplier can be used to increase the voltage to values compatible with the 

integrated circuits. 

These voltage multipliers can be designed using the classical structure (Fig. 2) 

(Cockcroft,1932). This topology  is more useful to design in an integrated circuit, because 

the output current is independent of the number of stages, and the efficiency can be 
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archived with high parasitic capacitance. The parasitic capacitance reduce the voltage in 

the nodes, and so the voltage in the output.  

 

Fig. 2. Half-wave voltage multiplier structure. 

 

 

 

In (Curty,2005) was presented a modification of rectifier  of Fig. 3, to operate 

like as full-wave voltage multiplier. 

The principal problem of this topology (Fig. 4)  the threshold voltage of the 

diodes. We can design the diodes in the CMOS technology using transistor MOS to reduce 

the threshold voltage and design all control in a integrated circuit (Cardoso, Feb. 2010) 

(Cardoso, Dec. 2010) . How the base of this voltage multiplier is a diode, is important to 

know their possibilities. In our last publication (Cardoso,2012), we presented a analytical 

model to predict the output DC voltage of the voltage multiplier, valid to ultra-low input 

voltage (25 mV to 2 V) with high precision. In this paper we show that, for input voltage 

bigger than the thermal voltage (VP/nt>1) , the dc output voltage is 

  ln 2 1L P t L SV N V n I I      
(1) 

where: N is the number of diode of the voltage multiplier; n is the slope factor; VP is 

input peak voltage IL is the load current, t is the thermal voltage, and IS is the diode 

saturation current.  

In order to check the validity of the model, we simulated and measured the 

performance of the voltage doubler. The results are shown in the Fig. 3 (a) and (b). The 

complete work was presented in (Cardoso,2012). For the measurements we employed off-

the-shelf 1N4148 diodes and 470 nF capacitors. The experimentally extracted parameters 

for the diodes are IS=4.5 nA and nt=48.5 mV. In these experiements we use a square 

wave in the input of the voltage multiplier. 
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3  EXPERIMENTAL PROCEDURES   

A. Generator 

The energy converter consists of a steel ball attached onto an ordinary 

piezoelectric buzzer. The mass bonded weighs 65grams and the buzzer has the following 

dimensions: metal diameter (dm=50mm), metal thickness (hm=0.3mm), piezo diameter 

(dp=28mm) and piezo thickness (hp=0.20mm ) (Cockcroft,1932). 

 

Fig. 3. dc output voltage of the half-wave rectifier versus load current for (a) VP= 0.3, 0.6, 
1.2, and 2 V (b) VP=25, 50, 75, 150 mV. 

 
(a) 

 
(b) 

 

B. Autonomous Sensor 

This section will present the prototype of an autonomous sensor with RF 

development kit eZ430 2500 from Texas Instruments. Fig. XX shows this kit. The 

hardware includes: Two eZ430-RF2500T target boards based in the MSP430F2274 ultra-

low-power processor (with 16MHz of clock frequency) and CC2500 wireless transceiver 

operating at 2.4GHz, one eZ430-RF USB debugging interface, one MSP430 development 

tool CD-ROM containing documentation and new development software for eZ430-

RF2500, eZ430-RF2500 sensor monitor (code and visualizer). The circuit operates from 

1.8V to 3.6Vdc. The sensor is fully autonomous, being powered only by vibrations capted 

from a 175 liters  compressor with a 2 HP motor. In the place (on the compressor) where 

the piezogenerator was installed, the measured vibration was 10mm/s. At the head of the 

cylinder, the vibration measured was around  52mm/s. 
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Fig. 4 shows a photo of the prototype. This photo was taken during a 

transmission period. We can observe that the DC voltage  is 2.2 V.  The transceiver 

consumes around 15mA for the transmission/reception of data and 1.4 A in standby 

mode. The piezoceramic has 25 mm of diameter and the steel ball has weight of 30 

grams. The voltage multiplier is the same of the Fig. 3 with three stages (or six 

diodes/capacitors). The diodes used was 1N4148 and capacitors of 400 nF. In the output 

was used capacitor of 3 mF to maintain the output voltage between 3.3 Vdc and 2.2 Vdc in 

the transmission period. The generator is capable of providing 3.3 V for a loading time of  

4-5 minutes. To decrease this time you can choose to add generators in parallel 

(producing more power), or using a transmitter that consume less current during the 

transmission. We can use diodes with higer saturation current IO and lower threshold 

voltage using Shockley diodes or MOS transistor tied diode in CMOS process. 

Several academic studies have transmitters circuits that consume less than 

10mA. 

Fig. 4.  Prototype of autonomous sensor. 

 

 

 

IV DIODES IN CMOS TECHNOLOGIES  

 

Fig. 5 shows the two possible topologies for the MOS transistor connected as a 

diode. It is important to note that the diode current is composed by the channel current 

plus the current of the extrinsic diode. The disadvantage  of the MOS transistor in the 

usual connection, with the bulk (B) tied to the source (S) (Fig. 4a), is the high reverse 

current. In effect, the reverse current of the device in Fig. 8a is due to the direct current in 

the extrinsic diode which increases exponentially with the increase of the magnitude of the 

reverse bias. To avoid the high reverse current of the conventional MOS diode, the 
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DTMOS (Dynamic Threshold voltage MOSFET) connection can be used. In effect, in the 

DTMOS connection of the MOSFET, with the gate (G) tied to the substrate (Fig. 4b), the 

channel and the extrinsic diodes are in parallel. The DTMOS connection can be used for p 

channel transistors in an n-well process or for the nMOS transistors in p- or triple-well 

processes. To model the MOS diodes, we will use, for the sake of simplicity, the weak 

inversion model, which is appropriate for low voltage operation 

The drain to source current is expressed (Vittoz,1977) by 

GB T SB DB

t t t

V V V V

n

DS o

W
I I e e e
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(3) 

2 1

0O ox tI μ nC e     (4) 

 

where: VT: threshold voltage; n is the slope factor, 
oxC ´is the oxide capacitance per unit 

area. 
 
Fig. 5: Transistor MOSFET conected as diode. (a): Standard conection S=B; (b) Conection 

DTMOS. 

 

 

4.1 Voltage multiplier  - Topology with MOS transistor 

Fig. 6 shows the topology of the voltage multiplier using MOS transistor 

connected as diode. In recent technologies such as 90nm, the threshold voltage is 

approximately 250mV. It is also possible to use transistors zeroVT in which the threshold 

voltage is lower than 100mV. The threshold voltage in common diodes is much greater. 
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Fig. 6. Topology of voltage multiplier with MOS  transistor tied diode. 

 

 

5 CONCLUSIONS 

In this paper was analyzed an energy harvester to power an autonomous and self-

powered sensor, consisting of a piezoelectric generator and a voltage multiplier. The 

generator was able to power the sensor to transmit the  temperature measured in periods 

of 4-5 minutes.The piezoelectric generator is assembled with a low-cost piezoelectric 

(buzzer) and uses mechanical vibrations as input. Its response was measured as a 

function of the input vibration amplitude and output load. In this paper the simple and 

analytical formulas  with high precision to predict the dc voltage of the voltage multiplier 

was presented and compared with measurements. In this work also was presented the 

MOS transistor connected as a diode for use in a voltage multiplier within an integrated 

circuit. Thus, various other blocks (charge controller, transciever, etc) may be designed 

together into a integrated circuit to improve effciency to the converter. 
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Resumo: Pterodon emarginatus Vogel (Leguminosae), conhecida popularmente como sucupira branca ou 
faveiro é uma árvore aromática nativa que mede de 5-10 metros de altura, facilmente encontrada na região 
do cerrado brasileiro. É utilizada na medicina tradicional para o tratamento de reumatismo e disfunções 
respiratórias, assim como por suas propriedades analgésicas, depurativa e tônicas. Os objetivos deste 
trabalho foram realizar uma triagem fitoquímica, determinar os teores de cinzas totais e umidade, assim 
como caracterizar citogeneticamente as sementes de P. emarginatus. As sementes foram devidamente 
trituradas e utilizadas para a realização de diversas reações para a pesquisa de classes químicas do 
metabolismo secundário. O óleo essencial e as frações foram obtidos utilizando aparelho de Clevenger e 
Soxhlet, respectivamente. Os teores de cinzas totais e umidade para as sementes de P. emarginatus foram, 
respectivamente, de 0,64% e 3,09%. Detectou-se nas sementes a presença de flavonóides, cumarinas, 
saponinas, triterpenos/esteróides e óleo essencial. A análise citogenética das sementes demonstrou o 
número cromossômico de 2n=16. Em conjunto, os resultados obtidos podem auxiliam na correta 
identificação das espécies de sucupira branca, assim como caracteriza as diferentes classes de 
constituintes químicos presentes nas sementes de P. emarginatus, podendo estes no futuro ser utilizados 
para o desenvolvimento de novos fármacos e/ou como fonte de matérias primas farmacêuticas.  
 
Palavras-Chave: Pterodon emarginatus, Fitoquímica, Citogenética, Óleo essencial, Frações.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A família Leguminosae consiste de aproximadamente 650 gêneros e 18.000 

espécies (JUDD et al., 1999). O gênero Pterodon compreende quatro espécies nativas do 

Brasil: Pterodon abruptus Benth, Pterodon apparicioi Pedersoli, Pterodon emarginatus 

Vogel, Pterodon pubescens Benth e Pterodon polygalaeflorus Benth (CARVALHO, 2004).  

Pterodon emarginatus Vogel conhecida popularmente como sucupira-branca 

ou faveiro é uma espécie nativa distribuída por toda região central do Brasil (Goiás, Minas 

Gerais, Bahia e São Paulo). As sementes são comercializadas em mercados populares 

por suas propriedades farmacológicas, tais como, depurativa e tônica (ARRIAGA et al., 

2000). Além disso, crescentes estudos têm demonstrado diferentes atividades 

farmacológicas para a espécie P. emarginatus as quais podemos citar: propriedades 

cicatrizantes (DUTRA et al., 2009c), antimicrobiana e leishmanicida (DUTRA et al., 

2009a), antiulcerogênica e antiinflamatória (DUTRA et al., 2009b) e analgésica (DUTRA et 

al., 2008). Mais recentemente, um interessante trabalho demonstrou que o extrato oleoso 

obtido das sementes de P. pubescens Benth apresentou significativa atividade 

antinociceptiva em modelos de dor aguda e crônica (NUCCI et al., 2012). Estudos 

fitoquímicos do gênero Pterodon tem demonstrado a presença de alcalóides nas cascas 
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das árvores (TORRENEGRA et al., 1989), isoflavonas e alguns triterpenos na madeira 

(MARQUES et al., 1998), diterpenos e isoflavonas no óleo das sementes (ARRIAGA et 

al., 2000; SANTOS et al., 2010; SPINDOLA et al., 2011). O diterpeno 14,15- 

epoxigeranilgeraniol e alguns derivados isolados de P. pubenscens têm sido associado 

com uma atividade protetora contra a penetração de cercárias de Schistosoma mansoni, 

principal vetor da esquistossomose (DOS SANTOS FILHO et al., 1972). 

No entanto, recentemente alguns autores sugerem que as espécies Pterodon 

emarginatus Vogel, Pterodon pubescens Benth e Pterodon polygalaeflorus Benth seriam 

uma mesma espécie, porém poucos estudos abordam esta problemática. Além disso, 

estes representantes são comumente confundidos na medicina tradicional com a árvore 

Bowdichia virgiloides Kunth, morfologicamente bem diferentes das espécies do gênero 

Pterodon, principalmente com relação aos frutos, porém todas apresentam o mesmo 

nome popular. Por esta razão, o desenvolvimento de um método fácil e reprodutível para 

a correta identificação destas espécies, assim como a identificação dos constituintes 

químicos, torna-se extremamente necessário, a fim de auxiliar a população na utilização 

das espécies com atividades farmacológicas comprovadas. Neste contexto, o objetivo do 

presente trabalho foi realizar a caracterização fitoquímica e citogenética das sementes de 

P. emarginatus Vogel.  

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Coleta do material vegetal 

Sementes da espécie P. emarginatus foram coletadas em setembro de 2006, 

no município de Três Marias/MG-Brasil e identificadas pela Dra. Fátima Regina Gonçalves 

Salimena do Departamento de Botânica, UFJF, Brasil. Uma exsicata da espécie foi 

depositada no Herbário CESJ da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG-Brasil sob o 

número 48.077. 

 

2.2 Extração do óleo essencial 

O óleo essencial foi extraído em aparelho de Clevenger pelo método de 

hidrodestilação durante quatro horas. Foram pesados 30 g de sementes, as quais foram 

trituradas e adicionadas ao balão contendo 300 mL de água destilada. Após a extração, o 

óleo foi acondicionado em frasco de vidro âmbar e utilizado imediatamente para a 

realização das análises. 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

101 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

2.3 Preparo das frações 

Para o preparo das frações, 30 g de sementes foram trituradas e submetidas à 

extração utilizando aparelho de Soxhlet. Após o acondicionamento das sementes ao 

cartucho e adaptação ao balão de fundo redondo, a amostra foi submetida a extrações 

sucessivas com hexano, butanol e metanol até atingir o esgotamento dos solventes. As 

frações hexânica (FH) e metanólica (FM) foram submetidas à rotaevaporação até 

eliminação completa do solvente. Tais frações foram utilizadas para a caracterização 

fitoquímica. 

 

2.4 Estudo fitoquímico 

As sementes foram devidamente trituradas e submetidas à pesquisa dos 

produtos do metabolismo secundário, assim como as respectivas frações, através de 

reações de grupos funcionais da molécula (MATOS, 1997): flavonóides (reação com 

cloreto de alumínio, reação com ácido bórico, reação com hidróxido de sódio, reação de 

Shinoda), leucoantocianidinas (reação com ácido clorídrico concentrado), taninos (reação 

com sais de ferro, reação com alcalóides e reação com gelatina,), cumarinas (reação com 

hidróxido de potássio), heterosídeos cardiotônicos (reação de Kedde, reação de 

Liberman-Buchard,), saponinas (índice de espuma), alcalóides (reação de Dragendorf) e 

antraquinonas (reação de Borntraeger).  

 

2.5 Determinação da umidade 

O teor de umidade foi determinado em sistema de infravermelho SI4040 

GEHAKA acoplado a balança digital BG200. O valor da umidade foi obtido através da 

média de três determinações com 1 g da semente de P. emarginatus devidamente seca e 

triturada. Esse procedimento é importante para determinação dos teores dos constituintes 

a serem quantificados. Foi calculado o teor de umidade pela diferença entre os pesos 

iniciais e finais dos cadinhos, conforme descrito: % teor de umidade = peso inicial do 

cadinho – peso final do cadinho x 100. 

 

2.6 Determinação de cinzas totais 

Cadinhos foram previamente calcinados em mufla a 600ºC por 1 h para a 

retirada completa de sua umidade. Após essa operação, 1 g da semente de P. 
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emarginatus devidamente seca e triturada foi adicionada em cadinho e levado à mufla, 

com elevação da temperatura até 600ºC, para incineração durante 4 h. O valor de cinzas 

totais foi obtido através da média de três determinações em cada amostra. Em seguida, 

foi calculada a porcentagem de cinzas conforme descrito: % cinzas totais = [(peso do 

cadinho + amostra após incineração) – peso do cadinho calcinado] (g) / peso da amostra. 

 

2.7 Análise citogenética 

A análise citogenética foi realizada a partir das raízes provenientes da 

germinação das sementes de P. emarginatus, conforme previamente descrito (COELHO 

et al., 2005). As raízes com aproximadamente 1 cm, foram submetidas a tratamentos de 

bloqueio celular, os quais consistiram na submersão das mesmas em solução de 8-

hidroxiquinoleína (HQ) 2 mM, durante o intervalo de tempo de 2, 4, 6 e 8 h, mantidas em 

temperatura ambiente. Para a confecção das lâminas, as raízes foram hidrolisadas 

utilizando solução de ácido clorídrico 5 N, seguida por dissociação celular. Com o auxílio 

de microscópio estereoscópico (SZ40, Olympus - Japão) e bisturi, a região meristemática 

foi dissociada sobre uma lâmina, onde foram gotejadas 3 a 4 gotas de fixador ácido 

acético:metanol, 1:4, v/v, gelado. As lâminas foram coradas com solução de Giemsa 5%. 

As lâminas foram analisadas sob microscópio óptico e, as células que apresentaram 

cromossomos bem espelhados e com nível de condensação desejável, foram capturadas 

por uma câmara de vídeo acoplado ao microscópio (BX51, Olympus - Japão) digitalizados 

e analisados por meio do software Image-Proplus (Media Cybernetics), o qual possui 

ferramentas para a determinação do tamanho dos cromossomos.    

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os teores de cinzas totais e umidade para as sementes de sucupira-branca 

foram, respectivamente, de 0,46% e 3,08% estando dentro dos valores estabelecidos nas 

diferentes farmacopéias (FARRIAS, 2003). As Tabelas 1, 2 e 3 ilustram os constituintes 

do metabolismo secundário presentes nas sementes; fração hexânica (FH) e fração 

metanólica (FM), respectivamente. Os resultados foram expressos pela intensidade da 

reação, isto é, sinal (+) para menor intensidade e (+++) para maior intensidade. O sinal (-) 

foi indicativo da ausência de reação.  
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Tabela 01 – Identificação de grupos de substâncias do metabolismo secundário 
nas sementes de P. emarginatus. 

Classes de substâncias Reações químicas Resultados 

 AlCl3 + 

Flavonóides H3BO3 + 

 NaOH 1N + 

 Shinoda + 

Leucoantocianidinas H2SO4 concentrado + 

 Alcalóide + 

Taninos Gelatina + 

 Sais de ferro + 

Heterosídeos 
cardiotônicos 

Lieberman-Buchard + 

Kedde - 

Cumarinas KOH 2N + 

Saponinas Índice de Espuma Tubo 5 – 1:200 

Alcalóides Dragendorf - 

Antraquinonas Borntraeger - 

Óleo essencial  1,4 mL – 5,41% 

Legenda: – = não detectado, + = resultado positivo. AlCl3, cloreto de alumínio, H3BO3; ácido 

bórico; NaOH, hidróxido de sódio; H2SO4, ácido sulfúrico; KOH, hidróxido de potássio.  

 

As Tabelas 2 e 3 demonstram os constituintes do metabolismo secundário 

presentes na fração hexânica (FH) e metanólica (FM) obtida das sementes de P. 

emarginatus.  

 

Tabela 02 – Identificação de grupos de substâncias do metabolismo secundário 
na FH das sementes de P. emarginatus. 

Classes de substâncias Reações químicas Resultados 

 AlCl3 - 

Flavonóides H3BO3 - 

 NaOH 1N - 

 Shinoda - 

Leucoantocianidinas H2SO4 concentrado + 

 Alcalóide + 
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Taninos Gelatina + 

 Sais de ferro + 

Heterosídeos 

cardiotônicos 

Lieberman-Buchard + 

Kedde + 

Cumarinas KOH 2N - 

Saponinas Índice de Espuma - 

Alcalóides Dragendorf - 

Antraquinonas Borntraeger - 

Legenda: – = não detectado, + = resultado positivo. AlCl3, cloreto de alumínio, H3BO3; ácido 

bórico; NaOH, hidróxido de sódio; H2SO4, ácido sulfúrico; KOH, hidróxido de potássio.  

 

Tabela 03 – Identificação de grupos de substâncias do metabolismo secundário 
na FM das sementes de P. emarginatus. 

Classes de substâncias Reações químicas Resultados 

 AlCl3 + 

Flavonóides H3BO3 + 

 NaOH 1N + 

 Shinoda - 

Leucoantocianidinas H2SO4 concentrado + 

 Alcalóide - 

Taninos Gelatina - 

 Sais de ferro - 

Heterosídeos 

cardiotônicos 

Lieberman-Buchard - 

Kedde - 

Cumarinas KOH 2N + 

Saponinas Índice de Espuma Tubo 5 – 1:200 

Alcalóides Dragendorf - 

Antraquinonas Borntraeger - 

Legenda: – = não detectado, + = resultado positivo. AlCl3, cloreto de alumínio, H3BO3; ácido 

bórico; NaOH, hidróxido de sódio; H2SO4, ácido sulfúrico; KOH, hidróxido de potássio.  

  

A pesquisa fitoquímica tem como objetivo principal conhecer os constituintes 

químicos presentes em diferentes espécies vegetais. Quando não se dispõe de estudos 

químicos sobre a espécie de interesse, a análise fitoquímica preliminar pode indicar os 
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grupos de metabólitos secundários relevantes na mesma. Caso o interesse esteja restrito 

a uma classe específica de constituintes ou às substâncias responsáveis por certa 

atividade biológica, a investigação deverá ser direcionada para o isolamento e a 

elucidação estrutural das mesmas (FALKENBERG et al., 2004). As reações químicas 

realizadas para a triagem fitoquímica permitem verificar a presença de classes de 

substâncias oriundas do metabolismo secundário das plantas e, neste estudo, 

demonstraram à presença de flavonóides, leucoantocianidinas, taninos, cumarinas, 

saponinas, triterpenos/esteróides e óleo essencial (OE), nas sementes de P. emarginatus 

(Tabela 1), assim como taninos e heterosídeos cardiotônicos na FH (Tabela 2) e 

flavonóides, leucoantocianidinas, heterosídeos cardiotônicos, cumarinas, saponinas e 

antraquinonas, na FM (Tabela 3).  

A ausência ou presença de certos constituintes químicos detectados na triagem 

fitoquímica podem ser explicadas pela época da colheita, pelo manejo e 

acondicionamento da planta ou pela degradação dos constituintes por fatores ambientais 

(SIMÕES et al., 2004). Porém, essas reações são, geralmente, inespecíficas e ocorrem 

em grupos funcionais ou estruturas comuns a várias substâncias, exceto as de alcalóides 

e antraquinonas, as quais são reações consideradas específicas devido à presença de 

estruturas típicas a uma única classe de substância. Os resultados fitoquímicos 

apresentados neste estudo estão de acordo com trabalhos prévios, os quais detectaram a 

presença de isoflavonas e alguns triterpenos nas sementes de P. emarginatus, assim 

como na madeira (MARQUES et al.,1998). No entanto, nesta triagem não foi possível 

detectar a presença de alcalóides, encontrados nas cascas das árvores conforme descrito 

anteriormente (TORRENEGRA et al., 1989). Possivelmente, este resultado possa ser 

justificado pelo fato deste constituinte ser exclusivo das cascas desta espécie ou por este 

constituinte estar em pequena concentração nas sementes (CASTELLANI, 1997). 

Além disso, o óleo obtido das sementes de P. emarginatus apresentou 

coloração branco-amarelada com grande rendimento de 4% (p/p) do peso fresco, 

demonstrando uma priorização anatômica e química na produção dos óleos essenciais, 

como forma de adaptação ao ambiente. Segundo Carvalho (2004, p. 383), esta 

priorização pode ser explicada, pelo menos em parte, pelo fato da espécie P. emarginatus 

ser típica do cerrado brasileiro e, muitas vezes, necessita de fonte de reserva para 

conseguir sobreviver às alterações bióticas e abióticas. O resultado da análise do óleo por 

CG-EM identificou onze compostos, principalmente monoterpenos e sesquiterpenos, tais 

como: δ-elemeno (4,8%), β -elemeno (15,3%), trans-cariofileno (35,9%), β-gurjunene 
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(4,6%), α-humuleno (6,8%), γ-Muurolene (2,7%), germacreno-D (9,8%), biciclo-

germacreno (5,5%), espatulenol (5,9%), óxido de cariofileno (3,8%) e acetato de cis-

farnesil (4,9%). De forma satisfatória, estes resultados confirmam os nossos dados 

obtidos anteriormente (DUTRA et al., 2009b). A análise da composição química do OE 

revelou o predomínio de sesquiterpenos, assim como detectado por Coelho et al. (2005), 

os quais também identificaram estes sesquiterpenos no extrato etanólico obtido por 

maceração estática (15 dias) das sementes de P. pubescens Benth (sinonímia botânica 

de P. emarginatus Vogel). Os teores de trans-cariofileno (35,9%) e α-humuleno (6,8%) 

foram considerados elevados, em relação ao rendimento dos outros constituintes 

identificados no OE das sementes, o que indica uma excelente qualidade do OE, devido à 

menor formação de óxido de cariofileno e ausência do hipóxido. 

A caracterização citogenética (mitótica) da espécie P. emarginatus foi 

realizada, a fim de confirmar sua verdadeira identificação, já que a diversas espécies do 

gênero Pterodon, tais como a espécie aqui em estudo, são por diversas vezes confundida 

com P. polygalaeflorus e P. pubecens. Para a espécie P. emarginatus, o tratamento com 

8-HQ 2 mM, por 6 h em temperatura ambiente, foi ideal para contagem do número 

cromossômico de 2n = 16, corroborando com a literatura descrita para caracterização 

meiótica da espécie (COLEMAN e DEMENEZES, 1980). Através da visualização de 

aproximadamente 10 metáfases, foram realizadas medidas dos cromossomos 

metafásicos demonstrando um cariótipo unimodal para a espécie, cujo tamanho 

cromossômico variou de 1,5 µm a 2,3 µm, constituindo, em sua maioria, de cromossomos 

metacêntricos, conforme mostra a Figura 1. 

 
 

Figura 1 – Metáfase mitótica de P. emarginatus Vogel. Barra correspondente a 5 m. 
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Desta forma foi possível caracterizar a espécie em estudo, confirmando a 

identificação botânica. Os cromossomos metafásicos demonstraram um cariótipo 

unimodal. Esta caracterização foi extremamente importante, já que no começo do 

presente trabalho, os autores estavam com dificuldade quanto à padronização das 

sementes utilizadas e após a caracterização citogenética a espécie em estudo foi 

caracterizada quanto ao real número cromossômico. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conjunto, os resultados obtidos neste projeto podem efetivamente auxiliar 

na correta identificação das espécies de sucupira branca, assim como caracteriza as 

diferentes classes de constituintes químicos presentes nas sementes de P. emarginatus, 

podendo estes no futuro serem utilizados para o desenvolvimento de novos fármacos e/ou 

como fonte de matérias primas farmacêuticas. 
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Resumo: Os Resíduos da Construção Civil (RCC) são os gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil. A produção de RCC oscila entre 0,23 a 0,66 t/hab/ano e 
representa de 51 a 70% da massa dos resíduos sólidos municipais. As deposições irregulares são comuns 
nos municípios brasileiros e, diante da falta de alternativas para destinação ou disposição corretas, 
provocam desperdício de materiais nobres e elevados dispêndios para as ações corretivas. No dia 29 de 
fevereiro de 2012 foi realizada uma audiência com as autoridades políticas de Criciúma, que discutiu a 
Gestão de Resíduos Sólidos no Município. O prazo para apresentação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, exigência da Lei 12.305/2010, terminou dia 2 de agosto de 2012 e nenhuma informação 
sobre o assunto foi divulgada até o momento. Atualmente o município de Criciúma não possui nenhum 
aterro para Resíduos de Construção Civil. Verificou-se que há iniciativas de reaproveitamento e reciclagem 
dos RCC, mas que muitos materiais ainda são descartados e que este descarte é feito por intermédio de 
empresas terceirizadas. Verificou-se também que a maioria das construtoras não está preocupada com o 
destino que os tele-entulho dão aos seus resíduos e que apenas uma solicitou a autorização para o 
transporte e depósito dos mesmos.  
 
Palavras-Chave: Resíduos da Construção Civil, Área construída, Gestão de resíduos. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os Resíduos da Construção Civil (RCC), segundo a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, são “os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos 

para obras civis” (BRASIL, 2010). De acordo com a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) n. 307, nos RCC estão inclusos materiais, tais como:  

 

tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, 
tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 
asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados 
de entulhos de obras, caliça ou metralha (CONAMA, 2002).  
 

A quantidade de RCC gerado oscila entre 0,23 a 0,66 t/hab/ano, segundo 

estudo realizado por Pinto (1999) em algumas cidades brasileiras e representa uma fatia 

entre 51 e 70% da massa dos resíduos sólidos municipais (MARQUES NETO, 2005). 

Para Guerra (2009), 75% dos resíduos gerados são provenientes de obras informais (de 

reformas e construções realizadas na maior parte das vezes pelos usuários dos imóveis), 

o que contribui para as disposições irregulares. Marques Neto (2005) aponta como 
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possíveis locais de destinação final dos resíduos sólidos os lixões, aterros sanitários, 

terrenos baldios, vias públicas, rios, represas e córregos, dentre outros, locais que 

também são apontados por Pinto (1999) para destinação dos resíduos de construção civil. 

Estes dados são preocupantes, pois, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 50,8% dos municípios brasileiros o destino dos resíduos sólidos 

são os lixões (IBGE, 2008). 

As deposições irregulares e aparente falta de alternativas para destinação ou 

disposição corretas provocam o desperdício de materiais nobres e elevados dispêndios 

para as ações corretivas. Mas o cenário atual traz novas e grandes responsabilidades 

para os envolvidos na cadeia de geração dos resíduos sólidos, incluindo os RCC no 

município de Criciúma. É que em novembro de 2009 foi assinado um Termo de Ajuste de 

Condutas (TAC) envolvendo o Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON), 

a Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (FAMCRI), empresas privadas de coleta, 

transporte e destinação final de RCC do município (tele-entulho) e o Ministério Público 

Estadual (MPE), onde foi elaborado o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos de 

Construção e Demolição (PGIRCD).  

Neste mesmo termo, o SINDUSCON, representando as construtoras de 

Criciúma, comprometeu-se a implantar o Sistema de Produção Mais Limpa (P+L) nos 

canteiros de obras, promovendo treinamento para os operários por meio de cartilhas 

explicativas e de palestras, além de divulgar os danos ambientais causados pelo mau 

gerenciamento dos RCC, promovendo a conscientização dos envolvidos e disseminando 

a informação sobre o Termo de Ajustamento de Conduta. 

 

A gestão de resíduos da construção civil (RCC) em canteiros de obras é um 
método eficaz para minimizar os impactos ambientais causados por esta atividade, 
já que a mesma mostra-se como uma das principais geradoras de resíduos 
sólidos urbanos, além de consumir de maneira exorbitada recursos naturais 
(SILVA, 2010, p. 7). 
 

No dia 29 de fevereiro de 2012 foi realizada uma audiência com as autoridades 

políticas de Criciúma para discutir a Gestão de Resíduos Sólidos no Município. Foram 

disponibilizados recursos federais para a elaboração de um plano de gerenciamento 

destes resíduos, mas o prazo para apresentação do Plano terminou dia 2 de agosto de 

2012 e nenhuma informação sobre o assunto foi divulgada até o momento2. 

Não há registros na literatura sobre o total de RCC gerados pelas construtoras 

                                            
2
  Disponível em http://www.clicatribuna.com/noticia/criciuma-atrasada-na-gestao-de-residuos-76724. 
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da região e se as mesmas, de alguma forma, reutilizam esses resíduos. No entanto, 

podem ser realizadas estimativas diretas, por meio da contabilização do deslocamento de 

cargas por parte dos transportadores de RCC (tele-entulhos), ou de forma indireta, por 

meio da análise do licenciamento para construção e das certidões de Habite-se.  Neste 

caso, estima-se uma produção de 0,15 t de entulho para cada m² de área construída 

(PINTO, 1999). Utilizando os dados sobre as licenças para construção expedidas pelo 

órgão responsável da Prefeitura de Criciúma no período 2001-2010 e a estimativa de 

produção de RCC proposta por Pinto (1999), Cardoso (2011) estimou que a produção de 

RCC no período oscilou entre 0,62 kg/hab/dia, em 2003, e 1,46 kg/hab/dia, em 2010, o 

que resulta em uma produção média de 145,65 t de RCC por dia no período. No entanto, 

nos últimos anos, em face das políticas públicas relacionadas a moradia, a produção 

estimada de RCC vem aumentando gradativamente. 

Atualmente, no município de Criciúma atuam mais de 20 construtoras, as 

quais, assim como outros geradores públicos ou privados, são responsáveis pela correta 

destinação destes resíduos a Pontos de Entrega de Pequenos Volumes, Áreas de 

Transbordo e Triagem, Áreas de Reciclagem ou aterros de Construção Civil (CONAMA, 

2002). No entanto, no município não há nenhum aterro para Resíduos de Construção Civil 

e o aterro mais próximo é o da SANTEC Saneamento & Tecnologia Ambiental Ltda., 

localizado no município de Içara. 

A busca de alternativa para solucionar ou minimizar o problema dos RCC é um 

desafio urgente, mas para isto há sempre necessidade de informações.  Neste contexto, o 

presente trabalho teve por objetivo diagnosticar quais os tipos de resíduos são gerados 

pelas construtoras de Criciúma e o destino dos mesmos, verificando quais estão sendo 

reutilizados ou reciclados. 

   

2 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi realizada em quatro das principais construtoras da 

região de Criciúma. Para levantamento dos dados foram realizadas entrevistas com os 

responsáveis pela área ambiental ou engenheiro civil responsável de cada empresa tendo 

como base um questionário semiestruturado (em anexo) com questões sobre a 

quantidade de m² construídos; o volume e tipos de resíduos gerados; separação dos 

resíduos. Além disso, procurou-se identificar se algum tipo de resíduo é reutilizado em 

obra e se são descartado de forma correta.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando questionadas sobre à quantidade mensal de m² construídos, obteve-se 

entre as cinco construtoras uma média de aproximadamente 6.825 m² por mês, 

totalizando 27.300 m² por mês, tendo como referência os meses de abril e maio de 2012. 

 

Figura 1 – Quantidade de m² construídos por mês nas construtoras pesquisadas. 

 
 

Segundo Pinto (1999), para cada m² de área construída é gerada uma média 

de 0,15 t de resíduos. Com base nesta equação, estima-se que sejam geradas 

aproximadamente 4.095 t de resíduos por mês somente nas quatro principais construtoras 

da região de Criciúma.  

Quanto ao volume de resíduos gerados por mês, os entrevistados deram 

respostas similares, informando que é difícil precisar um número exato, visto que isso 

varia muito, dependendo da fase em que cada obra se encontra. 

Em relação aos tipos de resíduos que são gerados, as quatro construtoras 

informaram que os resíduos gerados em maior quantidade são tijolos e outros produtos 

cerâmicos, madeiras e embalagens (plásticos e papéis), que estão entre aqueles citados 

na Resolução n. 307 do CONAMA.  

Das construtoras pesquisadas, 75% já realizam em suas obras a separação de 

papel, plástico e metais para a reciclagem e em todas elas a madeira é vendida para 

cerâmicas vermelhas para ser utilizada como combustível para os fornos. Em uma obra 

visitada, verificaram-se baias para triagem de resíduos de Classe B (Figura 02). 
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Figura 02 – Baias para triagem de resíduos 

 

 

Para as construtoras, o valor arrecadado com a venda de papel, plástico e 

metais para reciclagem e de madeira para olarias é insignificante, apenas um “valor 

simbólico” nas palavras de um entrevistado e em uma delas esses materiais são doados. 

No que tange a reutilização de resíduos de classe A na própria obra, todas as 

construtoras reutilizam os restos de concreto, tijolos e outros produtos cerâmicos na forma 

de aterro, e o que sobra é entregue para os tele-entulhos, mas apenas uma construtora 

possui um triturador a seco, utilizando resíduos de concreto moído como agregado.  

Considerando que o gerador do resíduo é o responsável pelo descarte correto 

dos RCC (CONAMA, 2002), questionou-se sobre o local de descarte dos materiais não 

reutilizados ou reciclados.  Todas as construtoras responderam que terceirizam o serviço 

de descarte e que responsabilizaram as empresas terceirizadas (tele-entulho) pelo local 

de descarte. No entanto, nenhum dos entrevistados soube responder com certeza se a 

empresa contratada possuía autorização para o descarte dos resíduos e apenas uma das 

construtoras visitadas informou já ter solicitado à terceirizada a autorização para o 

descarte. Esta construtora está em processo de adequação ao Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-h) no nível A. É importante frisar que o 

gerador do resíduo é o verdadeiro responsável pelo descarte dos RCC e que em caso de 

irregularidades por parte dos terceirizados, são os geradores que terão que arcar com as 

responsabilidades legais. 

Nenhuma das construtoras separa o gesso para reciclagem e três das 

construtoras visitadas não tinham conhecimento da alteração da resolução CONAMA 

307/2002 para CONAMA 431/2011, na qual o gesso passa da classe C (na qual se 

desconhece qualquer forma de reutilização ou reciclagem) para classe B (classificado 
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como material reciclável). Segundo os entrevistados, na maioria das vezes o próprio 

fornecedor de gesso se responsabiliza pelo descarte dos mesmos, destinando-o ao aterro 

da SANTEC.  

Em face destas informações, foram contatados os gesseiros e todos 

informaram que encaminham os resíduos de gesso para a SANTEC Saneamento & 

Tecnologia Ambiental Ltda., porém não foi verificado se os mesmos possuíam algum 

contrato para a deposição deste tipo de resíduo.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo revelou que quatro das principais construtoras da região de Criciúma 

constroem juntas aproximadamente 27.300 m2 por mês e que do montante de materiais 

utilizados nestas construções 4.095 t resultam em resíduos.  

Observou-se também que as construtoras desconheciam a alteração na 

resolução do CONAMA em relação aos resíduos de gesso, demonstrando surpresa 

quando questionadas se estavam encaminhando o gesso para a reciclagem (Classe B). 

Com relação a outros resíduos desta classe, 75% separam em suas obras papel, plástico 

e metais para a reciclagem. 

Todas as construtoras reutilizam restos de concreto, tijolo e outros produtos 

cerâmicos na forma de aterro e o que sobra é encaminhado para os tele-entulhos, sendo 

que apenas uma das empresas possui um triturador a seco e, neste caso, os resíduos de 

concreto resulta em agregado. 

Verificou-se que a maioria das construtoras não está preocupada com o 

destino que os tele-entulhos dão aos seus resíduos e apenas uma informou ter solicitado 

a autorização para o transporte e depósito dos mesmos, o que permite inferir que a 

fiscalização do descarte de RCC em Criciúma ainda é incipiente. 
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Resumo: Numerosas aplicações de sistemas digitais demandam a expansão de dispositivos de entrada e 
saída (E/S) de microprocessadores ou microcontroladores. A abordagem mais trivial, usar um dispositivo 
com maior quantidade de periféricos nem sempre é viável, pois em algumas situações implica em aumento 
injustificável de custo. A interface SPI tem se tornado um dos padrões mais adotados em tais aplicações, 
devido à sua simplicidade e fácil implementação. Numerosos microcontroladores integram um dispositivo de 
comunicação SPI, e alguns circuitos integrados digitais simples podem interagir com o padrão. Dispositivos 
lógicos programáveis (PLDs), por outro lado, oferecem uma solução de projeto digital importante como 
alternativa ou complementarmente aos microcontroladores. PLDs têm a capacidade de processamento 
concorrente de sinais, enquanto microcontroladores são sequenciais. O artigo abordará a utilização de um 
CPLD (dispositivo lógico programável complexo) para fazer a expansão de pinos de E/S de um uCduíno 
(módulo didático de microcontrolador com arquitetura similar à do padrão Arduino), como uma interface SPI. 
O projeto foi desenvolvido em VHDL (uma linguagem específica para descrição de hardware), no ambiente 
de desenvolvimento Quartus II, da ALTERA. O objetivo deste estudo é estabelecer o domínio do tema pelo 
grupo de pesquisa, visando à preparação de material de apoio a outras pesquisas e didático em geral, em 
consonância com as necessidades do Projeto FPGA para Todos. Os resultados obtidos foram a produção 
de uma página explicativa divulgada na internet, a utilização desse sistema em outras pesquisas do IFSC e 
do próprio projeto FPGA para Todos. Ao final do desenvolvimento, os objetivos propostos inicialmente foram 
satisfatoriamente atingidos. 
 
Palavras-Chave: SPI, CPLD, Arduino, Lógica Programável, Expansão de E/S. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Microcontroladores são dispositivos padrão na indústria para aplicação em 

diversas categorias de projetos na área de Eletrônica Digital, devido aos numerosos 

recursos integrados à maioria destes componentes, facilidade de uso e baixo custo. Entre 

as novas soluções propostas para o desenvolvimento com microcontroladores, destaca-

se a plataforma Arduino, que une uma placa (solução de hardware) e um ambiente de 

desenvolvimento aberto (solução de software). O padrão Arduino é caracterizado por uma 

biblioteca com funções que simplificam o desenvolvimento de projetos e o seu 

aprendizado, tornando-o um excelente recurso didático para o ensino de tecnologia. 

Por outro lado, dispositivos de lógica programável (PLDs, sigla em inglês) são 

também uma tecnologia largamente adotada em novos projetos. PLDs têm a capacidade 

de executar uma grande quantidade de processos lógicos em modo concorrente 

(simultaneamente), enquanto microcontroladores executam operações sequencialmente, 

uma instrução após outra. Ainda, PLDs existem em versões com grande quantidade de 

pinos, com maiores ou menores quantidades de recursos de lógica, permitindo o 
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desenvolvimento de projetos bastante complexos. Um CPLD (Complex Programmable 

Logic Device) é um PLD que se destaca por ter um alto desempenho, baixos custo e 

consumo de energia. 

A integração entre sistemas microcontrolados e de lógica programável pode, 

por vezes, ser a solução adequada para um projeto. Um problema comumente 

encontrado é a necessidade de expansão dos recursos de entrada e saída (E/S) de um 

microcontrolador. Shulte (2011, p.1) descreve o interfaceamento com um 

microcontrolador, para expansão das suas capacidades de E/S, como uma das cinco 

principais aplicações práticas de um CPLD. 

Como um recurso didático, e para aplicação em outras pesquisas, o projeto 

FPGA para Todos, uma iniciativa do CNPq e do IFSC que tem por objetivo a 

disseminação da tecnologia de lógica programável (MELO, 2011, p.5), estudou e 

implementou sistemas integrando um módulo uCduíno, kit desenvolvido pelo professor 

Édson Melo, baseado na Arduino Duemilanove (MELO, 2011, p.6), e um módulo de 

CPLD, desenvolvido pelo próprio projeto (MELO, 2011, p.4). Na aplicação descrita neste 

artigo, o kit CPLD atua como uma expansão dos pinos de saída do microcontrolador, 

gerando 24 sinais de saída a partir de 6 linhas de comunicação entre os módulos, como 

ilustra a Figura 01. A interface de comunicação utilizada entre os kits foi a SPI, que se 

caracteriza por ser um protocolo simples de ser implementado. 

Figura 01: Expansão dos pinos de saída usando o protocolo SPI 

 

Fonte: Projeto FPGA para Todos (fpgaparatodos.com.br) 

 

O desenvolvimento desse projeto visa a demonstrar uma aplicação da lógica 

programável, na integração de sistemas microcontrolados, explorando as suas 

possibilidades e promovendo a iniciação tecnológica dos bolsistas envolvidos. 
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2 METODOLOGIA 

 

O sistema foi desenvolvido em quatro etapas: Inicialmente, analisou-se o 

padrão de comunicação SPI e decidiu-se pelo modo de operação a ser utilizado. Em 

seguida, estudaram-se as funções disponíveis na biblioteca do Arduíno para o uso da 

comunicação SPI. A implementação do protocolo SPI de comunicação no CPLD 

compatível com o Arduíno foi o terceiro passo. Finalmente, integrou-se o microcontrolador 

com o CPLD, compondo o sistema completo. 

 

2.1 Protocolo SPI de Comunicação 

 

O protocolo SPI define um enlace de comunicação síncrona full-duplex, em que 

um dispositivo mestre comanda o processo de comunicação com um ou mais dispositivos 

escravos. A Figura  apresenta uma configuração bastante simples de comunicação SPI 

entre dois dispositivos, destacando os sinais envolvidos (WIKIPEDIA, 2012): 

 SCLK: Sinal de clock da comunicação, emitido pelo mestre; 

 MOSI (Master Output, Slave Input): Sinal para envio de dados do mestre 

para o escravo; 

 MISO (Master Input, Slave Output): Sinal para envio de dados do escravo 

para o mestre; 

 SS\ (Slave Select): Sinal de habilitação do escravo. 

 

Figura 02: Interface de comunicação SPI 

 

Fonte: Wikipedia(WIKIPEDIA,2012) 

 

O padrão SPI define o comportamento das linhas de modo a garantir a 

comunicação de dados, em quatro possíveis modos de operação. A figura abaixo mostra 

as formas de onda para os modos de operação 3 e 1 (ATMEL, 2012). O modo escolhido 

para a transmissão foi o 3, com a transmissão dos bits da palavra em ordem crescente 

(iniciando-a pelo bit menos significativo).  
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Figura 03: Formas de onda da comunicação SPI. 

 

Fonte: Folha de dados do microcontrolador ATmega328 (ATMEL, 2012)
 
 

 

2.2 Padrão SPI no Arduino 

 

O Arduino provê uma biblioteca que simplifica o desenvolvimento de aplicações 

envolvendo a comunicação SPI. Para a configuração do modo de operação, são 

disponíveis as funções SPI.setBitOrder(), SPI.setClockDivider() e SPI.setDataMode(). 

Para início e fim de comunicação, utilizam-se as funções SPI.begin() e SPI.end().  

Finalmente, a transmissão e recepção (simultâneas) de dados é comandada pela função 

SPI.transfer() (ARDUINO, 2012). 

Para aplicação neste projeto, decidiu-se por utilizar velocidade de comunicação 

de 4 Mbits/s, executando a leitura no momento da subida do clock e o envio na descida 

do clock (modo 3) e os dados são enviados do LSB (“least significant bit”, ou seja, bit 

menos significativo) para o MSB (“most significant bit”, ou bit mais significativo). 

 

2.3 Implementação de Recepção SPI em CPLD 

 

O expansor foi desenvolvido como atividade do projeto FPGA para Todos, 

utilizando o kit de CPLD como base. O CPLD presente no kit é um EPM7064SLC44-10 da 

família MAX7000S, da ALTERA©. Além do CPLD, o kit também possui geradores de clock 

de alta e baixa frequências e 32 pinos de E/S. 
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A descrição do expansor foi feita no Quartus® II em linguagem VHDL (VHSIC 

Harware Description Language), de forma que o circuito implementado funcionasse como 

um registrador de deslocamento de 24 bits. Além do registrador de deslocamento, o 

sistema também possui um reset e suas saídas podem ser habilitadas ou não. A Figura 

04 apresenta um diagrama de blocos do sistema implementado. 

Figura 04 – Sistema implementado no CPLD 

 

Fonte – Projeto FPGA para todos (fpgaparatodos.com.br) 

 

2.4 Integração e Teste do Sistema 

 

Para exemplificar o uso do expansor, utilizaram-se três placas com oito LEDs 

cada como saídas do kit CPLD, representando uma expansão de seis interfaces (pinos da 

comunicação SPI e pinos de habilitação) para 24. O CPLD recebe dados do uCduíno e os 

apresenta nos LEDs. A Figura 05 mostra o kit CPLD montado com as placas de LEDs e 

os fios conectando o kit CPLD ao kit uCduíno. 
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Figura 05 – Kit CPLD com as placas de LEDs e uCduíno conectados. 

 

Fonte – site FPGA para todos (fpgaparatodos.com.br) 

 

 

A Figura 06 apresenta a montagem, com a interligação dos kits de CPLD e 

uCduino. Na fotografia, o sistema é alimentado via cabo USB, a partir de um 

microcomputador PC. 

Figura 06 - Sistema montado com o kit CPLD e o kit uCduíno 

 

Fonte – site FPGA para todos (http://fpgaparatodos.com.br) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em uma análise simples da temporização do sistema, verifica-se que a 

comunicação SPI no padrão Arduino, para o modo de operação programado e para o 

clock de 16 MHz do uCduino, sendo a comunicação realizada a 4MHz, implica em um 

intervalo de aproximadamente 2 µs para transmissão de um byte. Considerando o tempo 

de execução de instruções adicionais no programa, verificou-se um tempo médio de 8 µs 

por byte, adequado para muitas aplicações práticas. 
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O desenvolvimento do sistema de expansão de E/S teve como um primeiro 

resultado a produção de uma página explicativa (SILVA, 2012), publicada no site 

fpgaparatodos.com.br, demonstrando passo a passo como implementar o sistema, além 

de elucidar, para os bolsistas envolvidos, conceitos de lógica programável, VHDL e 

aplicação de CPLDs. 

Além da página, um grupo de alunos e professores do curso de Automobilística 

do IF-SC (Campus Florianópolis) está utilizando o sistema em uma pesquisa na qual se 

exige o acionamento de diversos mostradores numéricos. A Figura 07 mostra um bloco do 

seu projeto, com os displays e o uCduíno. Nesta aplicação, o CPLD recebe do 

microcontrolador do uCduino, via SPI, a cada 2 ms, uma palavra de 32 bits que comanda 

os três mostradores. O tempo para a transmissão do dado é fator crítico aqui, pois o envio 

dos dados não deve comprometer os processos de aquisição de dados e cálculos 

matemáticos a serem executados no sistema. Aqui, o tempo verificado para o envio dos 

dados é de aproximadamente 32 µs, compatível com as restrições do projeto. 

Figura 07: Conjunto de uCduíno, Módulos de CPLD  e mostradores. 

 

Fonte: Projeto FPGA para Todos. 

Mais uma aplicação da expansão de E/S do uCduino com CPLD está prevista 

no projeto de um Laboratório Remoto para experimentação com CPLD, atualmente em 

desenvolvimento no projeto FPGA para Todos. Neste caso, o microcontrolador se 

comunica com diversos CPLDs através da interface SPI, como mostrado no diagrama de 

blocos parcial seguinte. 
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Figura 08: Diagrama de Blocos do Laboratório Remoro. 

 

 

Fonte: Projeto FPGA para Todos. 

 

 O sistema será utilizado como interface de comunicação entre o kit arduíno 

ligado ao computador e os kits que estarão sendo utilizados. Diferentemente da aplicação 

anterior, o tempo despendido na comunicação entre o uCduíno e o CPLD não será 

crucial, pois o atraso relacionado a conexão de internet faz com que esse tempo seja 

irrelevante.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos resultados, podemos observar que a aplicação desenvolvida é, de 

fato, muito útil, sendo utilizada em diversos outros projetos. Vale também destacar que 

este estudo visou a divulgar a utilização de lógica programável no âmbito institucional, 

sendo utilizado pelo curso de automobilística do próprio IFSC, bem como em âmbito 

geral, através da página explicativa divulgada na internet. Além disso, o sistema também 

se mostrou útil no desenvolvimento de outra atividade do Projeto FPGA para Todos, o de 

um laboratório remoto. 

O conceito estudado aqui tratou apenas o CPLD fazendo a expansão das 

saídas. Um próximo projeto poderia ser o desenvolvimento de um sistema para a 

expansão da entrada e posteriormente a integração dos dois sistemas, de forma criar um 

componente completo. 
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Resumo: O processo de fabricação de revestimentos cerâmicos por moagem via úmida necessita do 
conhecimento da capacidade de desaglomeração das matérias-primas em meio aquoso. Esta característica 
é avaliada, principalmente, para as argilas por um método conhecido como curva de defloculação. Trata-se 
da determinação do ponto de menor viscosidade em função da concentração de defloculante adicionados 
na suspensão cerâmica. Neste projeto foram estudados dois métodos para obtenção da curva de 
defloculação de uma argila plástica e outra de baixa plasticidade. O primeiro método utiliza a matéria-prima 
seca passante em malha # 32 mesh e agitação mecânica para homogeneização da barbotina. O segundo 
método utiliza a matéria-prima in natura e o processo de moagem para obtenção da suspensão cerâmica. 
Os resultados mostram que a obtenção da curva de defloculação das matérias-primas pelo processo de 
moagem reproduz as condições industriais de utilização da matéria-prima. Foi possível observar também 
que neste método a quantidade de defloculante utilizada foi sempre maior do que o método por agitação 
mecânica, demonstrando a influência da interação das partículas da argila in natura. 
 
Palavras-Chave: método, defloculação, matérias-primas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de produção de revestimentos cerâmicos por moagem via úmida é 

um dos mais difundidos no meio cerâmico mundial e no Brasil, este processo é muito 

difundido em Santa Catarina. Este processo pode ser por moagem contínua ou 

descontínua e utiliza a água para homogeneizar a mistura dos diversos tipos de matérias-

primas e em seguida é necessário fazer a sua retirada por atomização (secagem por 

spray) (OLIVEIRA e HOTZA, 2011, p.39). Para tornar este processo mais eficiente, em se 

tratando do tempo de moagem e da quantidade de água a ser utilizada, é necessário 

utilizar um aditivo químico que traga estas vantagens, conhecido como defloculante. Estes 

resultados são alcançados, pois os defloculantes agem na desaglomeração das partículas 

de argila, sendo estas as responsáveis por aumentar a viscosidade da suspensão 

cerâmica. 

Segundo Gomes et. al. (2005, p. 337) a eficiência dos defloculantes é, 

comumente, investigada através das curvas de defloculação, que objetivam determinar a 

menor quantidade de defloculante necessária para conduzir as suspensões a seus 

menores valores de viscosidade aparente. Estes valores são apresentados em formas de 

gráficos, que podem ser obtidos através de diversos métodos, mas basicamente 

consistem em aumentar gradativamente a concentração de defloculante na suspensão 
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cerâmica e medir o valor correspondente da viscosidade da suspensão. A Figura 01 

apresenta uma representação da curva de defloculação, onde no eixo da abscissa são 

inseridos a concentração de defloculante e no eixo da ordenada o valor da viscosidade ou 

do tempo de escoamento da suspensão.  

 

Figura 01 – Representação de uma curva de defloculação. 

 

Fonte: Adaptado de Gomes et. al. (2005, p.337). 

O tipo de defloculante é outra variável que interfere na desaglomeração das 

suspensões cerâmicas, pois existem três tipos de mecanismos de defloculação. Segundo 

Pandolfelli et. al. (2000, p. 30-31) as forças de repulsão podem ser originadas através da 

estabilização eletrostática, estabilização estérica e estabilização eletroestérica, alterando 

a interface partícula/líquido do sistema, promovendo a dispersão da suspensão. A Figura 

02 apresenta os mecanismos utilizados neste projeto. 

 

Figura 02 – Representação dos mecanismos de estabilização de suspensões: (a) 
estabilização eletrostática; (b) estabilização eletroestérica. 

  

(a) (b) 

Fonte: Adaptado de Pandolfelli et. al. (2000, p. 31). 
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Portanto o objetivo deste projeto é avaliar os efeitos do tipo de matéria-prima, 

tipo de defloculante e, principalmente, o método de preparação das suspensões 

cerâmicas para elaboração das curvas de defloculação, pois estas variáveis podem 

interferir diretamente no comportamento desta característica e levar a conclusões 

distorcidas sobre a utilidade da matéria-prima no processo de moagem via úmida, 

inviabilizando o uso da mesma. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Inicialmente foram selecionados 15 kg de cada tipo de matéria-prima, sendo 

uma argila plástica e outra argila de baixa plasticidade. Desta quantidade foram 

separados 2 kg de cada argila para a secagem em estufa laboratorial na temperatura de 

110±10°C e em seguida foram desagregadas em um britador de mandíbulas laboratorial e 

peneiradas em malha 32 mesh. Em seguida pesou-se 350g do pó seco em uma balança 

de resolução de 0,01g e foi calculada a quantidade necessária de água correspondente a 

40%. O pó seco foi dissolvido em água através de um agitador mecânico com o objetivo 

de obter uma suspensão homogênea. Para a obtenção da curva de defloculação, para 

cada tipo de argila foram selecionados dois tipos de defloculantes, o silicato de sódio 

(estabilização eletrostática) e o poliacrilato de sódio (estabilização eletroestérica e são 

mais eficientes que o silicato de sódio, conforme Morelli e Baldo (2004)). Para avaliar o 

efeito de cada defloculante na defloculação das matérias-primas, no caso do silicato de 

sódio foram adicionados 0,2% (em massa seca) do mesmo na suspensão e para o 

poliacrilato de sódio foram adicionados 0,1% (em massa seca) para cada ponto da curva 

de defloculação. A massa correspondente de defloculante foi pesada em uma balança 

digital de resolução de 0,01g. O tempo de escoamento da suspensão foi determinado com 

a utilização de um Copo Ford nº 4 e um cronômetro digital. A densidade da suspensão foi 

determinada utilizando um picnômetro de corpo metálico de volume igual a 100 mL. 

Sendo que este procedimento foi realizado até que obtiveram-se três valores maiores do 

que o menor valor de tempo de escoamento obtido, conforme apresentado pela Figura 01. 

Esta metodologia está padronizada conforme descrito por AICE/ITC (1992). 

Numa segunda etapa do projeto foram obtidas as curvas de defloculação 

utilizando o processo de moagem laboratorial como preparação das suspensões 

cerâmicas. Este processo foi utilizado para a obtenção de cada ponto da curva de 

defloculação. Foi utilizado um moinho gira-rápido de 1 L calibrando-o com 500g de bolas 
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de alta-alumina de diâmetro pequeno (menor que 20 mm), 300g de matéria-prima (em 

base seca) e adicionados 40% de água. O tempo de moagem para preparação das 

suspensões cerâmicas foi padronizado em 15 minutos, ou seja, todos os pontos das 

curvas foram obtidos com este tempo, a fim de obter uma proximidade dos resíduos de 

moagem para evitar interferência dos mesmos. Os tipos e percentuais de defloculantes 

foram mantidos, assim como o procedimento para determinação do tempo de escoamento 

e densidade das barbotinas obtidas. Este procedimento foi realizado até que obtiveram-se 

três valores maiores do que o menor valor de tempo de escoamento 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 03 apresenta as curvas de defloculação para uma argila de baixa 

plasticidade e para uma argila plástica obtidas com a utilização de silicato de sódio como 

defloculante. O método de preparação da suspensão cerâmica foi através da agitação por 

agitador mecânico (batedeira). Pode-se perceber que o menor tempo de escoamento 

obtido (11,03s) foi para a argila de baixa plasticidade, demonstrando que para este tipo de 

matéria-prima a quantidade de defloculante necessária para diminuir sua viscosidade é 

menor (0,6%), pois a interação entre as partículas também é menor aumentando a 

eficiência do defloculante. Nesta mesma condição de processamento, a argila plástica 

ficou com um tempo de escoamento maior (13,68s) e também com uma maior quantidade 

de defloculante (1,0%). Pode-se perceber que o tipo de matéria-prima influencia no 

comportamento da curva de defloculação, pois as argilas plásticas possuem maior 

dificuldade para deflocularem.  

Fazendo uso do mesmo procedimento de preparação da suspensão cerâmica, 

o defloculante poliacrilato de sódio foi testato. Na Figura 04 pode-se perceber que para a 

argila de baixa plasticidade o tipo de defloculante não influenciou no comportamento da 

curva de defloculação, devido as baixas forças de atração das partículas da matéria-

prima, assim o mecanismo de estabilização não foi determinante para a redução do 

tempo de escoamento. Em contrapartida, para a argila plástica o mecanismo de 

defloculação foi determinante, pois para promover a redução do tempo de escoamento 

desta matéria-prima, foi necessária uma quantidade menor de defloculante (1,0% para 

0,6%).  
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Figura 03 – Curvas de defloculação com silicato de sódio. Preparação: agitador 
mecânico. 

 

 

Figura 04 – Curva de defloculação com poliacrilato de sódio. Preparação: agitador 
mecânico. 

 

 

A Figura 05 apresenta exatamente esta comparação entre os dois 

defloculantes utilizados na curva de defloculação da argila plástica, demonstrando a 

influência do mecanismo de estabilização do poliacrilato de sódio sobre a suspensão 
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cerâmica. Portanto, para obter um mesmo tempo de escoamento é necessária uma 

concentração de poliacrilato de sódio menor do que a concentração de silicato de sódio. 

 

Figura 05 – Comparação entre as curvas de defloculação da argila plástica com silicato 
de sódio e poliacrilato de sódio. Preparação: agitador mecânico. 

 

 

Para avaliar o efeito do processo de preparação da suspensão cerâmica sobre 

a obtenção da curva de defloculação, as amostras foram preparadas através do processo 

de moagem laboratorial, conforme descrito no procedimento experimental. A Figura 06 

apresenta as curvas de defloculação da argila de baixa plasticidade e da argila plástica 

obtidas utilizando o silicato de sódio como defloculante. Pode-se perceber que para a 

argila de baixa plasticidade o comportamento da defloculação é semelhante ao obtido 

pela agitação mecânica, mas a quantidade de defloculante necessária foi duas vezes 

maior (1,2%), ou seja, o processo de moagem diminui o tamanho das partículas fazendo 

com que a interação entre elas seja maior, necessitando de uma maior quantidade de 

defloculante para diminuir o tempo de escoamento. Segundo Perez (2007, p.32), durante 

o processo de moagem das matérias-primas, para tempos longos de moagem, aumenta-

se a solubilidade dos sais presentes na argila e a superfície de contato entre água e o 

sólido, aumentando assim a troca catiônica, diminuindo a fluência do sistema, através de 

um aumento da viscosidade aparente do sistema. Isto fica ainda mais evidente analisando 

a curva de defloculação da argila plástica, onde o tempo de escoamento obtido foi de 

38,46s para uma quantidade de defloculante de 2%. Aqui o efeito do processo de 
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moagem é ainda mais significativo, apesar disso, tem-se uma aproximação da realidade 

fabril, já que estas matérias-primas são utilizadas num processo de moagem via úmida. 

 

Figura 06 – Curvas de defloculação com silicato de sódio. Preparação: processo de 
moagem. 

 

 

Figura 07 – Comparação entre os métodos de obtenção das curvas de defloculação da 
argila plástica com silicato de sódio. 

 

A Figura 07 mostra uma comparação entre as curvas de defloculação da argila 

plástica, obtidas com diferentes processos de preparação das suspensões cerâmicas. 

Fica evidente a influência que o método de preparação tem sobre os resultados da 

reologia da matéria-prima testada. Portanto, para se ter uma verdadeira ideia sobre o 
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comportamento reológico de matérias-primas plásticas é necessário determinar a curva 

de defloculação pelo método da moagem, já que para as matérias-primas não plásticas 

essa diferença não é significativa. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados demonstram que existem influencias significativas 

do tipo de matéria-prima, do tipo de defloculante e, principalmente, do tipo de processo de 

preparação das suspensões cerâmicas na obtenção das curvas de defloculação. 

Portanto, para uma análise mais precisa sobre o comportamento reológico das matérias-

primas é necessário realizar a preparação das suspensões cerâmicas através do 

processo de moagem laboratorial. Apesar de que neste processo, a quantidade de 

amostra necessária para a análise seja maior, mas os resultados apresentados estarão 

mais próximo da realidade industrial, evitando assim surpresas durante o processo 

industrial. 
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Resumo: O desenvolvimento de formulações de massas cerâmicas é uma tarefa muitas vezes difícil, pois a 
seleção das matérias-primas é um fator determinante para a obtenção de massas adequadas ao processo 
produtivo e que atenda as características técnicas do produto a ser fabricado. Uma característica de uma 
massa cerâmica é sua coloração e está diretamente relacionada com o tipo de matéria-prima utilizada, mas 
principalmente a presença de óxidos corantes (ferro e titânio) em sua composição química. Frente a isto, o 
objetivo deste projeto é avaliar a influência dos óxidos corantes na coloração de uma massa cerâmica 
formada por feldspato sódico e argilito. Além da presença dos óxidos, avaliar também a influência da 
temperatura máxima de queima na cor da massa cerâmica. Foram elaboradas massas cerâmicas com 
concentrações de óxidos corantes de 0,36% até 3,03% e queimadas em temperaturas de 1100°C, 1150°C e 
1175°C. Os resultados mostram que existe uma influência significativa da presença de óxidos corantes na 
coloração das massas e que as temperaturas mais elevadas não contribuem significativamente para uma 
alteração da cor de queima das massas cerâmicas. 
 
Palavras-Chave: matérias-primas, condições de queima, cor de queima, suporte cerâmico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Os revestimentos cerâmicos possuem características químicas, tamanho, 

forma, acabamento superficial, propriedades mecânicas, propriedades funcionais e custos 

bastante diversificados. Nos últimos anos, vários métodos vêm sendo aplicados à 

formulação e reformulação de massas cerâmicas com vistas à obtenção de propriedades 

específicas, otimimização de etapas de processamento cerâmico visando aumento de 

produtividade, como consequência a redução de custos e o atendimento as legislações 

ambientais, reduzindo a geração de efluentes sólidos, líquidos e gasosos (OLIVEIRA E 

HOTZA, 2011). Relacionando com a formulação de massas cerâmicas, os minerais 

industriais compreendem uma grande variedade de rochas e minerais, não metálicos na 

sua maioria, com determinadas propriedades físicas e químicas, que os tornam 

importantes na fabricação de vários produtos (MOTTA et. al. 2002). As massas cerâmicas 

para revestimentos, e em geral para todas as massas, são referidas como triaxiais, em 

função de serem constituídas por matérias-primas plásticas, fundentes e refratárias, 

podendo uma mesma matéria-primas assumir uma ou mais destas funções (OLIVEIRA E 

HOTZA, 2011). 

Para a produção de revestimentos cerâmicos e porcelanatos (esmaltados ou 

técnicos) uma preocupação no desenvolvimento de novas formulações é o uso de 

matérias-primas que irão influenciar na coloração do suporte cerâmico, tornando-se um 
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grande desafio na obtenção de massas tecnológicas, de baixo custo e com coloração 

clara. Sabe-se que dentre os fatores que determinam a cor do suporte, tem-se a presença 

de óxidos corantes, como o óxido de ferro (vermelho, marrom) e óxido de titânio 

(amarelo). Com isso, muitos técnicos quando pretendem desenvolver uma massa 

cerâmica optam por uma cor clara, pois com base nas cores aceitas pelo mercado, 

acabam por adotar uma tonalidade de massa mais clara, relacionando com produtos de 

qualidade. Desta forma, surge uma limitação no uso de algumas matérias-primas com o 

custo mais baixo, em virtude da presença destes óxidos corantes. 

Os feldspatos, quando desmagnetizados, possuem cor de queima branca, já os 

argilitos podem apresentar cor de queima em tons de marrom. O caulim, que pode ser 

branco quando puro, mas com impurezas, tem tonalidade amarelada, avermelhada, 

acinzentada. E as argilas refratárias, quando pura, não apresenta quase nenhum 

resquício de óxido de ferro. Após queimada, a argila para grés apresenta uma coloração 

que varia entre cinza claro e cinza escuro. Já a argila vermelha possui alto teor de óxido 

de ferro em sua composição (BARBA et. al. 1997). 

Por apresentarem estas características, este projeto tem por objetivo avaliar a 

influência da quantidade dos óxidos de ferro e titânio na coloração das massas cerâmicas, 

além de verificar a contribuição das condições de queima, mais especificamente, a 

temperatura de queima. 

 

2 METODOLOGIA 

 

As matérias-primas selecionadas neste estudo foram um feldspato, com um 

percentual de óxido de ferro e titânio baixo, e um argilito, com os percentuais elevados 

destes óxidos, cujas análises químicas estão apresentadas na Tabela 01.   
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Tabela 01 – Análise química das matérias-primas. 

Óxidos Argilito Feldspato 

SiO2 64,98 70,11 

Al2O3 16,94 13,78 

TiO2 0,69 0,07 

Fe2O3 5,47 0,29 

CaO 0,30 3,20 

MgO 1,68 1,51 

Na2O 0,80 6,58 

K2O 4,00 1,20 

PF 4,91 3,20 
Fonte: fornecido por Eliane S/A Revestimentos Cerâmicos. 

 

Através da análise química destas matérias-primas foram elaboradas as 

formulações com diferentes percentuais de óxidos de ferro e titânio, conforme 

apresentado pela Tabela 02. A composição química de cada formulação de massa foi 

calculada utilizando o método da aditividade. Este método utiliza funções individuais de 

valores lineares e, em vez de pesos dos critérios, adota coeficientes de valor, que indicam 

a importância relativa de cada critério (DAL BÓ et. al. 2011). A Eq.(1) representa como é 

determinada o percentual de Fe2O3 da formulação analisada, onde Fe2O3i é o percentual 

de Fe2O3 de cada matéria-prima (%) e “xi” é a fração do componente na formulação (%): 

                
   

 

   

              (1) 

 

Tabela 02 – Formulação de massa e percentuais dos óxidos de ferro e titânio. 

Formulações F (%) F1 (%) F2 (%) F3 (%) F4 (%) 

Fe2 O3 +TiO2 (%) 0,36 0,53 0,99 2,04 3,02 

Argilito 0,00 3,00 11,00 29,00 46,00 

Feldspato 100,00 97,00 89,00 71,00 54,00 

 

Estas formulações foram moídas a úmido em moinho gira-rápido de 1 L, com 

500g de bolas de alta-alumina de diâmetro pequeno (menor e igual a 20 mm), 400g de 

material seco, 40% de água em sobre carga e 1% de defloculante (silicato de sódio). O 

resíduo de moagem estabelecido foi de 3,0% a 3,5% na malha # 325 mesh (45µm). As 

barbotinas foram secas em estufa laboratorial na temperatura de 110ºC±10°C e  

destorroadas em britador de mandíbulas e moinho de martelos. Em seguida foram 

peneiradas na malha de # 32 mesh (500µm) e umidificadas com 7% de uma solução de 
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CMC e deixadas em repouso por 24 horas. Todas as massas utilizadas até este momento 

foram pesadas em uma balança digital com resolução de 0,01g. As massas obtidas foram 

conformadas em uma prensa hidráulica laboratorial, com cavidade de 80mm x 20mm. O 

carregamento utilizado foi de 20g de massa para cada corpo-de-prova, com pressão 

específica de desaeração de 0,50 MPa e compactação de 30 MPa. Foram compactados 

15 corpos-de-prova para cada formulação de massa. Após a compactação, as amostras 

foram secas em estufa laboratorial na temperatura de 110ºC ±10°C. A queima foi 

realizada em forno mufla laboratorial com as temperaturas máximas de 1100°C, 1150°C e 

1175ºC, com taxa de aquecimento de 5,4°C/min e patamar de queima de 5 minutos na 

temperatura máxima. 

Com a queima dos corpos-de-prova das formulações foram determinadas as 

coordenadas colorimétricas Lh, ah e bh utilizando um espectrofotômetro da marca BYK 

Gardner modelo Spectro-guide gloss, que utiliza o espaço colorimétrico Hunterlab. A 

coordenada “Lh” avalia a luminosidade da cor, ou seja, avalia se a cor é clara (branca) ou 

escura (preta), variando seu valor entre 0 (preto) até 100 (branco). A coordenada “ah” 

avalia as cores vermelho (valores positivos) e verde (valores negativos). A coordenada 

“bh” avalia as cores amarelo (valores positivos) e azul (valores negativos). Ainda é 

possível avaliar a variação de tonalidade (E) das amostras testes em relação a amostra 

padrão, utilizando a Eq. (2), onde as variações das coordenadas Lh (Lh), ah (ah) e bh 

(bh) são referentes ao valor da amostra padrão menos o valor da amostra teste. 

                                      (2) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 01 mostra a variação da cor dos corpos-de-prova em função da 

temperatura de queima (1100°C, 1150°C e 1175°C) e do percentual de óxidos de ferro e 

titânio presentes nas formulações. Pode-se perceber que para uma temperatura de 

queima de 1100°C a tonalidade da cor vai de um rosa muito claro até um marrom 

avermelhado e a medida que aumenta a temperatura a intensidade das cores mais 

escuras aumenta, chegando aos tons de marrom escuro. Segundo Roveri et. al. (2007) 

acima de 1000°C ocorre a liberação de ferro bivalente, que por oxidação passa a ferro 

trivalente responsável pela cor vermelha e em temperaturas acima de 1100°C, começa a 

ocorrer uma super queima e o ferro trivalente começa a reduzir gerando a cor marrom 

avermelhado escuro a preto. 
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Figura 01 – Corpos-de-prova com variação do percentual de óxido de ferro e titânio com 

variação de temperatura. 

   
        1100°C              1150°C         1175°C 

 

Com o objetivo de quantificar a análise visual anteriormente realizada, a cor 

dos corpos-de-prova foi medida e relacionada com a temperatura de queima e a 

concentração dos óxidos de ferro e titânio. Na Figura 02 fica evidente que com o aumento 

da quantidade de óxido de ferro e titânio na massa cerâmica ocorre uma diminuição do 

valor da coordenada Lh, mesmo que em pequenas quantidades destes óxidos. A variação 

desta coordenada é da ordem de 5-7 pontos para um pequeno acréscimo no percentual 

de óxidos corantes, sendo da ordem de 0,17%, mostrando uma grande influência destes 

óxidos na luminosidade (Lh). A temperatura também contribui para uma redução 

significativa no valor da coordenada Lh, mas uma análise entre as temperaturas de 

1150°C e 1175°C percebe-se que esta contribuição é pouco significativa. 

 

Figura 02 – Variação da coordenada “Lh” em função do percentual de óxidos e da 
temperatura de queima. 
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Os resultados apresentados na Figura 03 mostram que quanto mais óxidos 

corantes encontrados nas formulações, maiores são os valores da coordenada ah, 

apresentando uma tonalidade mais avermelhada, mas com o aumento da temperatura de 

queima há uma diminuição do tom avermelhado dando lugar a uma cor mais escura, o 

marrom, como pode-se observar na Figura 01. Isto novamente é justificado pelo fato do 

ferro trivalente, em temperaturas mais altas, volta a reduzir e originar cores mais escuras 

como o marrom. Novamente, em temperaturas mais elevadas esta contribuição é menor 

para a cor marrom dos corpos-de-prova. Aonde o maior destaque é atribuído a 

formulação F4 com 3,03% de óxidos de ferro e titânio, que devido sua grande 

concentração de óxidos se tornou mais escurecido e pode perceber a alteração da cor 

vermelha para o marrom. 

 

Figura 03 – Variação da coordenada “ah” em função do percentual de óxidos e da 

temperatura de queima. 
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amostras apresentaram uma tendência ao amarelo, ou seja, um aumento positivo no valor 

da coordenada BH, pois no sistema de cor CMYK, a quantidade de amarelo presente no 

tom avermelhado aumenta. Em temperaturas mais altas, como em 1150°C e 1175°C 
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considerada uma cor terciária, ou seja, uma mistura de duas cores primárias em 

proporções diferentes ou uma mistura das três cores primárias (azul cian, vermelho 

magenta e amarelo limão). Nestas temperaturas o valor da coordenada bh tende a um 

aumento da quantidade da cor azul, pois ocorre uma redução no valor da coordenada bh.  

Figura 04 – Variação da coordenada “bh” em função do percentual de óxidos e da 

temperatura de queima. 
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pode-se perceber que em pequenas quantidades e temperaturas mais baixas, pode-se 

utilizar este tipo de matéria-prima. 

 

Figura 05 – Variação da tonalidade (E) em função do percentual de óxidos e da 

temperatura de queima. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste projeto pode-se analisar a influência da presença de óxidos corantes, 

como os óxidos de ferro e titânio, assim como a variação de temperatura na coloração de 

massas cerâmicas. Os resultados mostram que variações de cor são sentidas mais pela 

variação da quantidade dos óxidos e em temperaturas mais altas, a contribuição da 

temperatura não é significativa. Portanto, um controle no tipo de matéria-prima utilizada e 

também em sua análise química é fundamental para obter colorações mais claras. 
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Resumo: A carência das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar vem ocasionando o êxodo 
rural. Os agricultores que optam por permanecer no campo necessitam expandir as áreas destinadas à 
produção agrícola para obterem o necessário para o sustento da família. Em Santa Catarina as matas 
ciliares estão entre as formações vegetacionais mais afetada por este processo, comprometendo assim a 
biodiversidade local. O objetivo desse estudo foi inventariar a comunidade de Pentatomoidea (Hemiptera-
Heteroptera) em dois fragmentos de mata ciliar localizados no município de Jaguaruna/SC. As coletas 
ocorreram entre outubro e novembro de 2011, semanalmente, totalizando 96 horas de amostragem. Foram 
coletados insetos imaturos e adultos com auxílio de guarda-chuva entomológico, totalizando 584 
pentatomóideos pertencentes a três famílias, 20 gêneros e 27 espécies. A família mais rica em espécies e 
gêneros e mais abundante foi Pentatomidae (N=489; 83,73%) e o gênero mais rico foi Edessa Fabricius, 
1803 (S=4; 14,81%). Quatro espécies foram mais abundantes: Arvelius albopunctatus (De Geer, 1773) 
(S=137; 23,46%), Galgupha punctifer McAtee & Malloch, 1933 (S=93; 15,92%), Thyanta (Argosoma) humilis 
Bergroth, 1891 (S=73; 12,5%) e Agroecus scabricornis (Herrich-Schäffer, 1844) (S=66; 11,30%), 
correspondendo a 63,18% do total coletado. Segundo os estimadores de riqueza foi amostrada entre 
78,96% e 92% da fauna local de Pentatomoidea no fragmento 1 e entre 83,72% e 91,42% no fragmento 2. 
A coleta de imaturos permitiu uma melhor caracterização da comunidade, sendo que 27,57% do total 
coletado eram ninfas. Edessa nigropunctata Silva, Fernandes & Grazia, 2006 é um novo registro de 
distribuição para o Estado de Santa Catarina e para as 27 espécies amostradas é o primeiro registro de 
ocorrência para o município de Jaguaruna. Os dados obtidos nesse trabalho demonstram que fragmentos 
degradados possuem uma maior riqueza e abundância de pentatomóideos, podendo ser indicadores de 
ambientes impactados, principalmente em estágio inicial de regeneração. 

 
Palavras-chave: Pentatomoidea, Mata ciliar, Agricultura familiar.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da colonização a agricultura tem tido uma importância 

significativa na economia do Brasil. Enfatiza-se, sobretudo, a contribuição provinda da 

agricultura familiar, que em Santa Catarina abrange 180 mil famílias, ou seja, mais de 

90% da população rural (EPAGRI, 2010). Porém, é notório seu decréscimo nos últimos 

anos, devido principalmente à escassez de políticas públicas, ocasionando o êxodo rural 

e, consequentemente, a expansão e crescimento das cidades. Os agricultores que optam 

permanecer no campo necessitam expandir as áreas destinadas à produção agrícola para 

obter o necessário para o sustento da família.  

Jaguaruna é um dos municípios do Estado que desde o início da sua 

colonização tem como base econômica a produção agrícola e a mão de obra empregada 

é predominantemente familiar. Entretanto, os agricultores têm realizado a supressão da 

vegetação com a finalidade de expandir as áreas destinadas à produção. As matas 

ciliares estão entre as formações vegetacionais mais afetadas por este processo, pois são 
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onde ocorrem os solos mais férteis e úmidos (VAN DEN BERG; OLIVEIRA-FILHO, 2000). 

Essa fitofisionomia possui características peculiares que favorecem principalmente os 

pequenos animais, como os insetos, que são mais exigentes de sombra, água, nutrientes 

e/ou outros recursos mais raros ou ausentes nos sistemas adjacentes mais abertos 

(BROWN Jr., 2004).  

Dentre os insetos abundantes em matas ciliares, destacam-se os percevejos 

(BROWN Jr., 2004), são exclusivamente terrestres e pertencem à Ordem Hemiptera e a 

Superfamília Pentatomoidea (SCHUH; SLATER, 1995). Entre os fitófagos, várias espécies 

são oportunistas de plantas cultivadas e, entre os predadores, algumas espécies têm 

ação efetiva como controladores biológicos (GRAZIA; FORTES; CAMPOS, 1999). 

Diante da atual situação de risco em que se encontram os remanescentes 

desses ecossistemas e considerando que o conhecimento que se tem sobre a 

composição de espécies típicas de matas ciliares ainda é insuficiente para subsidiar 

ações conservacionistas, é importante à realização de pesquisas, principalmente com 

grupos ainda poucos estudados, como os Pentatomóideos, para compreender as 

respostas desses organismos às modificações no habitat natural. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A área de estudo é composta de dois fragmentos de Mata Ciliar, denominados 

de Fragmento 1 (F1) e Fragmento 2 (F2), localizados na margem esquerda do Rio 

Urussanga, na zona rural do município de Jaguaruna, sul do Estado de Santa Catarina, 

nas coordenadas geográficas centrais 28°43'18.36"S e 49° 9'50.45"O (F1) e 

28°43'20.41"S e 49° 9'53.69"O (F2) (Figura 1). 

O F1 possui área aproximada de 5 ha e se encontra em Estádio Inicial de 

Regeneração (Pioneira). A vegetação do fragmento é pouco heterogênea e apresenta-se 

bastante degradada devido às atividades realizadas em áreas adjacentes, como 

agricultura (cultivo de arroz, fumo, mandioca e milho), pecuária e silvicultura. O F2 tem 

aproximadamente 30 ha e se encontra em Estádio Médio de Regeneração (Secundário 

Inicial). O entorno e o interior deste fragmento foi utilizado para pecuária, sendo que há 

cerca de 10 anos esta atividade foi abandonada e no local foi utilizado para restauração o 

método de Transposição de Galharia (REIS; KAGEYAMA, 2003). A vegetação desse 

fragmento é mais heterogênea que a do F1.  

Figura 1 – Mapa de Santa Catarina e mapa/imagem de satélite de Jaguaruna com 
destaque para os dois fragmentos estudados. 
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Fonte: Modificado de CODESC (2005). 

 

As coletas foram realizadas semanalmente no período de outubro a novembro 

de 2011, totalizando 48 horas em cada fragmento. Para amostragem utilizou-se um 

guarda-chuva entomológico de 1m2 sendo dados 10 golpes nos ramos da vegetação 

encontrada entre 0,5 a 2 m do solo, recolhendo os espécimes e acondicionando-os em 

potes plásticos. Para os insetos juvenis seguiu-se a proposta de Mendonça, Schuwertner 

e Grazia (2009), sendo criados em potes contendo alimento e água. Os que atingiram o 

estágio adulto, assim como os insetos adultos coletados, foram submetidos à eutanásia 

com vapor de acetato de etila, alfinetados, secados em estufa, etiquetados e identificados. 

A classificação adotada para a superfamília Pentatomoidea seguiu Grazia, Schuh e 

Wheeler (2008) e os exemplares foram depositados na coleção do Departamento de 

Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (DZRS). Foram construídas 

curvas de abundância (n) e riqueza (S) com o programa Excel® 2007 e calculados os 

índices de diversidade de Shannon (H’) e dominância de Simpson (D) com auxílio do 

programa Past 2.15 (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001). Os estimadores de riqueza 

utilizados foram Bootstrap, Chao 1, Jacknife 1 e Michaelis-Menten com o programa 

EstimateS 8.2 (COLWELL, 2005).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em 96 h de amostragem foram registrados para os dois fragmentos estudados 

um total de 584 pentatomóideos, pertencentes a três famílias, 20 gêneros e 27 espécies 

(Tabela 1). 

Tabela 1 – Espécies de Pentatomoidea e número de indivíduos (N) registrados em dois 
fragmentos de mata ciliar, localizados no município de Jaguaruna, SC. 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
FRAGMENTO 1 FRAGMENTO 2 TOTAL 

N % N % N % 

Pentatomidae 

Arvelius albopunctatus (De Geer, 1773) 108 30,6 29 12,6 137 23,5 

Thyanta (Argosoma) humilis Bergroth, 1891 56 15,9 17 7,4 73 12,5 

Agroecus scabricornis (Herrich-Schäffer, 1844) 3 0,8 63 27,3 66 11,3 

Edessa subrastrata Bergroth, 1891 17 4,8 18 7,8 35 6,0 

Edessa rufomarginata  (De Geer, 1773) 28 7,9 - - 28 4,8 

Edessa meditabunda (Fabricius, 1784) 17 4,8 6 2,6 23 3,9 

Edessa nigropunctata Silva, Fernandes & 

Grazia, 2006 
1 0,3 21 9,1 22 3,8 

Thynacanta marginata Dallas, 1851 18 5,1 - - 18 3,1 

Supputius cincticeps (Stål, 1860) 13 3,7 3 1,3 16 2,7 

Euschistus (Lycipta) triangulator (Herrich-

Schäffer, 1842) 
5 1,4 9 3,9 14 2,4 

Mormidea notulifera Stål, 1860 8 2,3 5 2,2 13 2,2 

Podisus nigrispinus (Dallas, 1851) 10 2,8 2 0,9 12 2,1 

Dichelops (Diceraeus) furcatus (Fabricius, 

1775) 
7 2,0 1 0,4 8 1,4 

Oebalus poecilus (Dallas, 1851) 3 0,8 4 1,7 7 1,2 

Mormidea v-luteum (Lichtenstein, 1796) - - 3 1,3 3 0,5 

Piezosternum tumbergi Stål, 1860 1 0,3 2 0,9 3 0,5 

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) 2 0,6 - - 2 0,3 

Oebalus ypsilongriseus (De Geer, 1773) 2 0,6 - - 2 0,3 

Chinavia impincticornis (Stål, 1862) 1 0,3 - - 1 0,2 

Euschistus (Lycipta) aceratos Berg, 1894 1 0,3 - - 1 0,2 

Loxa deducta Walker, 1867 1 0,3 - - 1 0,2 

Loxa viridis (Palisot de Beauvois, 1805) - - 1 0,4 1 0,2 

Piezodorus guildinii (Westwood, 1837) - - 1 0,4 1 0,2 

Proxys albopunctulatus (Palisot de Beauvois, 

1805) 
- - 1 0,4 1 0,2 

Tibraca limbativentris Stål, 1860 1 0,3 - - 1 0,2 

Scutelleridae Scutelleridae sp.1 2 0,6 - - 2 0,3 

Thyreocoridae Galgupha punctifer McAtee & Malloch, 1933 48 13,6 45 19,5 93 15,9 

TOTAL   353 100,0 231 100,0 584 100,0 
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Em F1 obteve-se maior riqueza e abundância, sendo coletados 353 

pentatomóideos (60,45%) pertencentes a três famílias, 18 gêneros e 23 espécies. Em F2 

foram coletados 231 pentatomóideos (39,55%) pertencentes a duas famílias, 15 gêneros 

e 18 espécies. Estes dados corroboram com o mencionado por Brown Jr. Et al. (1997) e 

Mendonça, Schuwertner e Grazia (2009) que afirmaram que áreas impactadas 

apresentam maior riqueza e abundância de pentatomóideos.  

Em F1, a família mais rica em espécies e gêneros e mais abundante foi 

Pentatomidae (S=21; G=16; N=303), seguida por Thyreocoridae (S=1; G=1; N=48) e 

Scutelleridae (S=1; G=1; N=2). Em F2 Pentatomidae (S=21; G=15; N=186) foi a mais rica 

em espécies e gêneros e mais abundante, seguida de Thyreocoridae (S=1; G=1; N=45). A 

maior riqueza de Pentatomidae nos dois fragmentos já era esperada, pois esta é a maior 

família de Pentatomoidea, com cerca de 4.500 espécies (GRAZIA; SCHWERTNER, 

2011). Em outros estudos realizados no sul do Brasil, essa família também foi a que 

apresentou maior riqueza (BARCELLOS, 2006; CAMPOS et al., 2009; MENDONÇA; 

SCHUWERTNER; GRAZIA, 2009). 

O gênero Edessa Fabricius, 1803 foi o mais rico tanto em F1 (S=4; 16,67%) 

como em F2 (S=3; 17,39%). Ambas as áreas obtiveram uma elevada riqueza de 

edessíneos, contestando Barcellos (2006) que afirmou que edessíneos são habitantes de 

estratos superiores. Infere-se que esses insetos ocupam estratos inferiores em outras 

fitofisionomias, como nas matas ciliares, pois insetos fitófagos são fortemente 

influenciados por fatores ambientes como a umidade (BROWN Jr., 1997). 

Em F1 o gênero Euschistus Dallas, 1851 (S=2; 8,70%) aparece em segundo 

lugar em termos de representatividade. Os demais gêneros apresentaram somente uma 

espécie cada (S=1; 4,35%), sendo responsáveis por 62,22% do total coletado. Em F2 o 

segundo gênero mais representativo foi Mormidea Amyot & Serville, 1843 (S= 2; 11,11%), 

enquanto os demais gêneros apresentaram somente uma espécie cada (S=1; 5,55%), 

sendo responsáveis por 72,22% do total coletado. 

A espécie mais abundante em F1 foi Arvelius albopunctatus (S=108; 30,59%), 

que é uma espécie oportunista de diversas culturas e de espécies da flora silvestre 

(PANIZZI et al., 2000). Em F2 a espécie mais abundante foi Agroecus scabricornis (S=63; 

27,27%). Ambas as espécies também estavam entre as mais abundantes em um estudo 

realizado por Campos et al. (2009). 

Das 27 espécies coletadas nos dois fragmentos, 15 (55,56%) apresentam 

registro como espécies oportunistas de plantas cultivadas. Oito espécies não tem registro 
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de serem ou não oportunistas de plantas cultivadas, três são predadoras e uma espécie 

não foi possível fazer a associação já que não foi identificada. Três espécies amostradas 

são predadoras (Podisus nigrispinus, Supputius cincticeps e Thynacanta marginata), 

totalizando 46 espécimes (7,88%) e, segundo Grazia, Fortes e Campos (1999), o fato de 

algumas espécies da subfamília Asopinae serem predadores de outros artrópodes é muito 

importante, já que são eficazes controladores biológicos de pragas.  

A coleta e a criação de imaturos até a fase adulta para posterior identificação 

mostrou-se importante para a caracterização das comunidades estudadas, sendo que 

foram coletados 276 espécimes imaturos e destes 161 (58,33%) atingiram a fase adulta, 

correspondendo a 27,57% do total amostrado nas duas áreas. Em F1 foram coletados 

235 imaturos e 136 (57,87%) atingiram a fase adulta, representando 38,53 do total. Em F2 

foram coletados 41 imaturos e 25 (60,97%) atingiram a fase adulta, equivalente a 10,82% 

do total. É preocupante o fato de que F1 tenha sido coletado três vezes mais ninfas que 

F2, pois como em muitas espécies a alimentação ocorre principalmente na fase larval 

(STEHR, 1991), estas podem causar grandes danos às plantas hospedeiras 

(BRAILOVSK; CERVANTES; MAYORGA, 1992). 

A curva de suficiência amostral não apresentou uma estabilidade razoável em 

ambos os fragmentos. Estes dados evidenciam que um maior esforço amostral poderia 

aumentar o número de espécies em ambas às áreas amostradas (Figura 2). 

 

Figura 2 – Curva de acumulação de espécies de pentatomóideos ao longo de oitos 
coletas em dois fragmentos de mata ciliar localizados no município de Jaguaruna/SC. 

 
 

Os estimadores de riqueza indicaram que o número de espécies coletadas 

representa mais de 70% do número esperado nas áreas estudadas. Entre 78,96% (Jack 

1) e 92% (Chao 1) da fauna local de Pentatomoidea foi registrada em F1 e entre 83,72% 

(Jack 1) e 91,42% (Bootstrap) em F2. Em F1 os estimadores de riqueza não paramétricos 
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variaram entre 25 (Chao 1) e 29,13 (Jack 1), com valores intermediários de 25,68 

(Bootstrap) e 27,01 (Michaelis-Menten), enquanto que em F2 os estimadores de riqueza 

não paramétricos variaram entre 19,69 (Bootstrap) e 21,50 (Jack 1), com valores 

intermediários de 20 (Jack 1) e 21,06 (Michaelis-Menten) (Figura 3). 

 

Figura 3 – Estimativa de riqueza obtida a partir de estimadores não paramétricos: Chao 1, 
Jacknife 1, Bootstrap e Michaelis-Menten: (A) Fragmento 1 (B) Fragmento 2. 

 

 

 

As curvas dos estimadores também não estabilizaram, confirmando que o 

aumento de amostragens poderia aumentar o número de espécies amostradas em cada 

fragmento. Porém, levando em consideração a riqueza e abundância coletada nesse 

estudo, considera-se que o levantamento foi satisfatório. 

A curva de distribuição de abundância evidencia um pequeno número de 

espécies com abundância elevada e um elevado número de espécies com baixa 

abundância (Figura 4). Quatro espécies foram mais abundantes: Arvelius albopunctatus 
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(S=137; 23,46%), Galgupha punctifer (S=93; 15,92%), Thyanta humilis (S=73; 12,5%) e 

Agroecus scabricornis (S=66; 11,30%), correspondendo a 63,18% do total coletado.  

 
Figura 4 – Abundância de Pentatomóideos em ordem decrescente, amostrados em 
Jaguaruna, SC. 

 
 

 

O F1 apresentou maiores de diversidade H’ = 2,29 (Índice de Dominância de 

Shannon-Wiener) e D = 6,48 (1/ 0,1543) (Índice de Simpson), foram um pouco maiores 

que em F 2, onde obteve-se, respectivamente,  H’ = 2,21 e D = 6,60 (1/0,1514).  

Uma espécie pertencente à família Scutelleridae não foi possível de ser 

identificada, pois a taxonomia é fragmentada (MENDONÇA, Jr., SCHWERTNER; 

GRAZIA, 2009).  

Baseado na Coleção Entomológica de Referência da UNESC (CERSC), 

Edessa nigropunctata é um novo registro de distribuição para o Estado de Santa Catarina. 

Como este é o primeiro estudo deste táxon no município de Jaguaruna, amplia-se com o 

mesmo o número de áreas amostradas assim como o registro de distribuição geográfica 

das 27 espécies coletadas.  

A utilização de pentatomóideos como indicadores de ambientes impactados, 

podendo ser utilizados como subsídios para medidas de gestão ambiental já foi 

mencionada por alguns autores (BROWN Jr. et al.,1997; MENDONÇA; SCHUWERTNER; 

GRAZIA, 2009). Os resultados deste estudo também evidenciaram que em F1, que é o 

fragmento mais degradado, obteve-se maior riqueza de pentatomóideos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

152 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

Os dados obtidos nesse trabalho demonstram que fragmentos degradados 

possuem maior riqueza e abundância de pentatomóideos, sugerindo a utilização desses 

insetos como indicadores de ambientes impactados, principalmente daqueles em estágio 

inicial de regeneração. No entanto, é necessário mais estudos com essa ênfase, 

principalmente em matas ciliares. 

Devido à elevada abundância de edessíneos amostrados, infere-se que em 

matas ciliares eles possam ocupar os estratos inferiores. Esta hipótese é reforçada pela 

observação da associação desses insetos com ambientes mais úmidos. 

A coleta de imaturos permitiu melhor caracterização da comunidade estudada. 

Em F1 foi coletado três vezes mais ninfas que em F2, fato que merece uma atenção, pois 

como muitas espécies alimentam-se na fase larval, podem assim causar grandes danos 

às plantas hospedeiras. 

Ampliou-se o número de áreas e fitofisionomias amostradas no Estado, 

evidenciando assim a importância de levantamentos em fragmentos ainda não estudados. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo refletir sobre os enfoques atuais no que diz respeito à 
língua/linguagem da criança surda, filha de pais ouvintes, em suas interações e apropriações com a lingua 
materna, língua natural, primeira e segunda língua e as implicações no processo de alfabetização e 
letramento. Pretende também ressaltar a importância da família e da escola como agentes mediadores, 
bem como a relevância da utilização da língua de sinais em espaços formais e informais para a estruturação 
linguística da criança surda. Em uma perspectiva bilíngue, traz à tona questões relacionadas ao ensino e 
aprendizagem da língua portuguesa escrita como segunda língua. A inquietude em relação ao ensino e 
aprendizagem da língua escrita para as crianças surdas provocou uma busca incessante por respostas à 
indagação: por que as crianças surdas, embora tenham todas as capacidades e possibilidades para a 
apropriação da língua escrita, continuam tendo grandes dificuldades de expressar suas ideias e 
pensamentos nesta modalidade da língua. Se analisar o processo de aquisição da língua escrita nas 
crianças ouvintes, perceber-se que elas chegam à escola com um considerável grau de domínio da língua 
falada, sua língua natural e primeira língua, tendo sido construída harmoniosamente na interação com a 
língua materna, requisitos indispensáveis para a alfabetização e letramento. 
 
Palavras-Chave: Língua materna. Língua natural. Primeira e segunda língua. Língua de sinais. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As tendências atuais e as conquistas da comunidade surda vêm sendo foco de 

discussões no tempo presente, promovendo o aprimoramento dos estudos sobre o sujeito 

surdo e sua língua, ou seja, a língua de sinais. O que ocorre normalmente entre as 

crianças ouvintes que tem a língua materna como referência para a apropriação da língua 

natural e, consequentemente, a primeira língua, no entanto, não ocorre com as crianças 

surdas filhas de pais ouvintes; uma vez que a língua materna é a língua portuguesa e a 

língua natural é a língua de sinais, torna-se confusa a aquisição da primeira língua sendo 

esta última, requisito indispensável para a alfabetização e letramento na língua 

portuguesa, sua segunda língua. 

Estas evidências tem provocado o interesse científico e o aparecimento de 

muitas pesquisas sobre o aprendizado da língua/linguagem para as crianças surdas. 

Nessa perspectiva, salientamos a importância do presente estudo na busca de respostas 

às indagações sobre este tão instigante tema que tem como problema a precária 

interação da criança surda com a língua materna, língua natural, primeira língua e 

consequentemente as implicações para o aprendizado da língua portuguesa como 

segunda língua. 
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Diante de tal complexidade linguística objetivou-se pesquisar em publicações 

atuais manifestadas nas ideias de Lacerda (2009), Lodi (2009), Skliar (1998), Vygotsky 

(1998), Zuin e Reyes (2010), entre outros, como ocorre a apropriação da língua natural, 

primeira e segunda língua em crianças surdas filhas de pais ouvintes, bem como sua 

importância na alfabetização e letramento destas crianças. Aponta-se o grande desafio 

enfrentado por estas crianças na construção de sua identidade cultural uma vez que 

constantemente sentem-se como um estrangeiro em sua própria família - daí a 

importância de sua inserção na comunidade surda, grupo identitário que pode oferecer as 

possibilidades para o desenvolvimento da linguagem, condição indispensável para se 

constituir enquato pessoa. 

 

2 A FAMÍLIA E A ESCOLA COMO AGENTES MEDIADORES NA AQUISIÇÃO DA 

LINGUA DA CRIANÇA SURDA 

 

As questões que envolvem a apropriação e desenvolvimento da língua/ 

linguagem em crianças surdas tem gerado discussões e controvérsias nos estudos atuais. 

A aquisição de uma língua seja ela oral ou sinalizada pressupõe uma intensa relação 

entre o homem e o meio em que está inserido, sempre mediado por produtos culturais 

humanos como instrumentos e signos e pelo outro (VYGOTSKY, 1989). A linguagem é 

ferramenta indispensável para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

que diferenciam os homens dos animais. 

Neste sentido Vygotsky (1989, apud LACERDA, 2009, p. 06) argumenta que “a 

linguagem tem como primeira função, tanto para o adulto quanto para a criança a 

comunicação, o contato social e a influência sobre os indivíduos que estão ao seu redor. 

Assim supõe que a mediação se configure de acordo com as demandas da 

comunicação”. 

É por meio da linguagem que o adulto cria na criança a capacidade de nomear 

objetos, explicitar suas funções e estabelecer relações, daí a afirmação de Vygotsky 

(1989) de que é na e pela linguagem que a criança se apropria dos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade. 

Em relação à função comunicativa e estruturante da linguagem, Morato (1996, 

p. 71) explicita: “este processo marca mudanças na relação do sujeito com a linguagem, 

marca as impressões culturais nos processos cognitivos dando-lhes uma dimensão 

humana, estruturando a consciência e a cognição infantil”. No que diz respeito à criança 
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surda, foco de nosso estudo, os processos de apropriação da linguagem percorrem os 

mesmos caminhos, porém com muito mais obstáculos a serem vencidos. 

As crianças ouvintes tem como língua materna (língua dos pais e/ou de 

pessoas de seu convívio) a língua portuguesa, no caso do Brasil, sendo também esta sua 

língua natural, que é adquirida naturalmente de forma espontânea e, consequentemente, 

sua primeira língua. As crianças surdas filhas de pais ouvintes tem também como língua 

materna o português, porém, a língua natural é a língua de sinais. No entanto, muitas 

vezes a criança surda não domina sua língua natural por não lhe ser proporcionado o 

convívio com seus pares surdos, uma vez que, embora seja naturalmente aprendida, só 

pode acontecer aprendizado por meio das interações com outros surdos usuários da 

libras ou pessoas ouvintes fluentes nesta língua. 

Infelizmente, sabe-se pelo convívio e experiência de mais de trinta anos 

trabalhando como professora na rede pública de ensino, atuando na alfabetização e 

letramento das crianças surdas, que nem sempre as famílias proporcionam aos seus 

filhos surdos o contato e convivência com a comunidade surda, tampouco aprendem a 

língua de sinais para uma comunicação fluente e natural com os filhos surdos. 

Consequentemente, a criança surda acaba não dominando a libras, sua primeira língua e 

muito menos o português, sua segunda língua. 

Como aponta Lodi (2009), o processo que é tão natural para as crianças 

ouvintes - chegar à escola com um nível considerável de linguagem e comunicação - não 

tem a mesma naturalidade para as crianças surdas que chegam a escola sem 

conhecimento do português e sem domínio da libras. Estas evidências acarretam 

prejuízos irreparáveis na vida escolar no inicio da alfabetização, justificando o fracasso 

escolar de muitas crianças surdas.  

Para Lodi (2009, p. 34), para que “o desenvolvimento de uma criança surda se 

dê de forma semelhante ao de uma criança ouvinte, aquela deve ter contato com 

interlocutores que lhes insiram em relações sociais significativas por meio da linguagem” 

[...] que no caso do surdo se dá pela lingua de sinais. Então, por meio das “interações 

estabelecidas com e pela criança que ela poderá ampliar suas relações com o mundo, 

desenvolvendo suas funções mentais superiores e, constituir-se sujeito da linguagem”. 

O processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem não é tão simples 

quanto parece e necessita, primeiramente, que a família aceite a surdez e busque atender 

as necessidades próprias da criança surda. A falta de acesso da criança à sua lingua 

natural acaba por proporcionar um considerável atraso na linguagem, não por dificuldades 
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inerentes a surdez, mas por não ter sido proporcionado o acesso às condições 

necessárias para o seu desenvolvimento. Por este motivo é indispensável o 

estabelecimento de relações da criança surda com outros surdos e ouvintes fluentes na 

língua de sinais para que esta possa ter um desenvolvimento análogo ao de uma criança 

ouvinte e, portanto, chegar à escola nas mesmas condições de aprendizagem. 

Neste contexto as crianças surdas, por serem filhas de pais ouvintes, 

apresentam poucos conhecimentos sobre aspectos culturais e sociais de maneira geral, 

por não compartilharem uma língua com seus pais que possibilite trocas e aquisição de 

conceitos. Por outro lado, por não ter contato cotidiano com usuários da língua de sinais, 

conhecem muito pouco desta língua para se comunicarem plenamente por meio dela. É 

neste contexto que a criança surda ingressa no ambiente escolar.  

De acordo com Skliar (1998), o fracasso na educação dos surdos está ligados 

a falta de acesso à língua de sinais e o pouco convívio com outros surdos. Para garantir 

uma educação significativa é necessário que a escola e a família assumam papéis e 

posturas bilíngues na educação das crianças surdas, isto é, o aprendizado da língua de 

sinais como primeira língua e a língua portuguesa na modalidade escrita - e se possível 

falada - como segunda língua. 

A participação efetiva da criança surda na comunidade surda é fundamental 

para o aprendizado de sua língua natural que deve ser também sua língua materna; isto 

significa dizer que é fundamental para a criança surda que a família estabeleça a 

comunicação com ela na língua de sinais. É importante ressaltar que no momento em que 

a família oportuniza o contato da criança com a comunidade surda e se compromete com 

o aprendizado da língua de sinais, está abrindo um leque de possibilidades para uma 

comunicação significativa, por meio da qual será transmitida toda a base linguística para a 

aquisição de outra língua, neste contexto, a língua portuguesa.  

Lacerda, Nakamura e Lima (2000, p. 91) explicitam que a linguagem é 

aprendida, mas não pode ser ensinada. Portanto, este contato precoce adulto surdo x 

criança surda, por meio de uma língua de sinais, é que proporcionará o acesso à 

linguagem. Desta forma, estará também assegurada a identidade e cultura surda, que 

serão transmitidas naturalmente à criança surda pelo adulto surdo em questão. 

Neste entendimento a criança surda, uma vez exposta naturalmente à sua 

língua, terá assegurado o seu desenvolvimento linguístico e nele a condição básica para o 

aprendizado de sua segunda língua, a língua de sua família e da comunidade ouvinte. 

Acima de tudo, estará garantido o acesso à escola em condições semelhantes àquelas 
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das crianças ouvintes. Lodi, (2009, p. 143), relata que “por muito tempo acreditou-se que 

as dificuldades apresentadas por sujeitos surdos e os consequentes erros realizados por 

esses indivíduos na leitura e escrita, fossem causados por um déficit cognitivo imposto 

pela própria surdez”. 

Em contrapartida, as crianças surdas chegam à escola num ambiente 

conturbado, não tendo domínio da língua materna, português oral, pouca fluência na 

língua de sinais, sua língua natural, e consequentemente não tendo definida sua primeira 

língua. Esta situação na qual as crianças surdas estão expostas é consequência de um 

ambiente familiar ouvinte em que a língua majoritária é a língua oral; uma vez que os pais 

não conhecem a língua de sinais – ou pior, a rejeitam - e acreditando que a criança possa 

aprender naturalmente a falar estão negando a elas o contato e o convívio com outros 

surdos usuários da língua de sinais. É neste cenário que a criança cresce sem uma 

identidade definida com sua língua. 

Salienta-se para a importância dos instrumentos e mediações nos processos 

de desenvolvimento e aprendizagem enfatizando a natureza social, a produção histórica 

de signos e sentido, evidenciando que a língua e a linguagem são responsáveis pela 

interação entre os sujeitos, sua formação e consciência. De acordo com Zuin e Reyes 

(2010, p. 39), “os signos são marcas externas que auxiliam o homem em tarefas que 

exigem memória ou atenção. São interpretáveis como representação da realidade e 

podem referir-se a elementos ausentes no espaço e tempo presentes”. 

Para os teóricos Vygotsky (1998) e Bakhtin (1999), os signos constituem a 

consciência. Bakhtin, porém, enfatiza o aspecto ideológico, sendo que Vygotsky valoriza a 

importância dos signos na mediação dos processos mentais superiores. Os signos 

surgem do processo de interação entre as consciências e são a matéria do 

desenvolvimento da consciência individual.  

Para que a criança surda atinja esse grau de generalização da palavra, 

contrariando as pessoas que acreditam que o surdo tem uma deficiência verbal, o que 

ocorre é que não lhes são oferecidas as noções adequadas das relações entre língua 

portuguesa e língua de sinais. A adequada relação entre duas línguas possibilitará dar à 

palavra sentido e significado. 

Na linguagem escrita o pensamento é expresso por meio de significados 

formais das palavras e depende muito mais delas que na linguagem oral. Como relatam 

Zuin e Reyes (2010, p. 67), “a relação entre o homem e o mundo passa pela mediação do 
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discurso, pela formação de ideias e pensamentos” por meio dos quais o homem apreende 

o mundo e atua sobre ele. 

O que ocorre com o ensino da língua portuguesa para as crianças surdas na 

escola é que a língua é apresentada desvinculada do conhecimento de mundo e do 

conhecimento linguístico que já foram adquiridos por eles. Os professores negam a 

pluralidade de manifestações linguísticas no universo da língua portuguesa por parte dos 

surdos e a escola não trabalha na perspectiva bilíngue, os textos são apresentados para 

os surdos com ênfase no vocabulário e memorização de regras gramaticais tradicionais.  

Neste entendimento, a escola e os professores consideram deficientes as 

produções textuais dos surdos, buscando uma correspondência muito estreita entre a 

língua portuguesa e a língua de sinais através da subordinação dos sinais à estrutura 

sintática da língua portuguesa. Este processo torna artificial a língua de sinais e impõe a 

escrita da língua portuguesa sem respeitar as diferenças linguísticas e culturais dos 

surdos. 

O domínio do português escrito só será possível - não apenas para o surdo, 

mas para todos os alunos - com práticas constantes. É preciso que os alunos tenham 

acesso aos mais variados tipos de textos e, principalmente, o trabalho com a escrita para 

as crianças surdas deve partir da língua de sinais que eles já dominam e que fornecerá 

toda a base linguística necessária para o aprendizado de outra língua. 

Conforme Thoma e Lopes (2004) é preciso considerar que a criança surda é 

usuária da língua portuguesa como segunda língua e a sua escrita é comparada à escrita 

de um estrangeiro que esta aprendendo o português. Desta forma, o domínio da leitura e 

da escrita se vincula às práticas que são ensinadas na escola, devendo considerar-se 

também a importância do conhecimento da língua de sinais pelos alunos surdos. Os 

professores, por seu turno, devem proporcionar estudos comparativos entre a língua de 

sinais e a língua portuguesa, estabelecendo relações entre os dois códigos linguísticos. 

As autoras argumentam ainda sobre a importância de considerar a metodologia 

de ensino da língua portuguesa que não deve estar centrada em regras gramaticais da 

língua nem priorizar o conhecimento de palavras isoladas; é preciso, antes que nada, 

estabelecer qual a concepção de língua e de ensino da língua assumidos pela escola. 

No que diz respeito à avaliação dos textos escritos pelos alunos surdos as 

autoras argumentam sobre a flexibilidade e valorização do conteúdo semântico 

considerando a diferença linguística e cultural do aluno surdo. 
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De acordo com Guarinello (2007) os alunos surdos tem capacidade de 

escrever textos estruturados e com significação desde que ocorram algumas mudanças 

na sua educação, dentre elas, que a língua de sinais seja aceita e usada dentro da 

escola. O uso desta língua permitirá comparar e aprender a segunda língua, ou seja, o 

português escrito. Um outro fator de mudança é que as atividades com a escrita devem 

priorizar a dimensão discursiva da linguagem com interações significativas entre o 

professor e alunos. É preciso entender que o professor tem que ser o mediador, parceiro, 

cúmplice na construção dessa língua para que o aluno surdo se sinta livre para formular 

hipóteses e chegar à escrita convencional e aceita na sociedade. 

Conforme estabelece Luria (2001) a língua escrita é de fundamental 

importância para que ocorra a transformação nas estruturas psicológicas superiores e a 

habilidade de ler proporciona a apropriação de todas as criações humanas no que diz 

respeito à palavra escrita. Neste sentido Zuin e Reyes (2010, p. 79) argumentam: “a 

aprendizagem da palavra escrita adquire um papel importante para o homem à medida 

que esse, enquanto sujeito histórico e cultural, tem a possibilidade de se apropriar da 

produção humana que se concretiza sob a forma da escrita”. 

Nesta perspectiva a escrita precisa ocupar um lugar de destaque na escola, 

como ocorre na sociedade.1 A criança precisa compreender o sentido social da escrita, 

viva e dinâmica, para interagir e comunicar-se. O trabalho escolar tendo o texto como 

ponto de partida e de chegada oportuniza esta aprendizagem. Zuin e Reyes (2010, p. 78) 

finalizam: “Assim como Vygotsky e Bakhtin, Paulo Freire salienta que o homem se 

constitui nas relações sociais ao mesmo tempo em que ele constrói a história, sendo a 

linguagem um conceito em sua teoria”. 

A linguagem é destacada na teoria freireana, sobretudo no que diz respeito à 

alfabetização, na aprendizagem da leitura e da escrita. Para este autor, aprender a ler e a 

escrever requer acima de tudo uma leitura de mundo onde o aprendiz se entenda como 

sujeito de suas relações sociais e suas relações com o mundo; daí a importância de 

alfabetizar por meio de palavras do cotidiano dos alunos. (FREIRE, 2006). 

A alfabetização e o letramento das crianças surdas pode e deve melhorar 

muito, uma vez que o trabalho com a escrita está centralizado nos métodos tradicionais 

utilizados pelos professores, onde a dimensão dialógica da linguagem não é valorizada e 

a escrita acaba sendo reduzida a um sistema de códigos, não favorecendo as relações 

significativas entre os sujeitos. 
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A forma com que os professores lidam com a criança surda e as questões da 

linguagem tem acentuado o fracasso escolar na alfabetização e no letramento. A 

alfabetização com letramento vai muito além das habilidades de codificar e decodificar 

signos escritos: é a possibilidade de utilização da leitura e da escrita como tomada de 

consciência da realidade e da possibilidade de transformação. 

De acordo com Soares (1998, apud BOTELHO, 2002, p. 63), “letramento é o 

estado daquele que não só sabe ler e escrever mas também faz uso competente e 

frequente da leitura e escrita, e que ao tornar-se letrado, muda seu lugar social, seu modo 

de viver na sociedade, sua inserção na cultura”. 

Concorda-se com Kober (2008, p. 162), ao afirmar que “nessa direção, 

compreende-se que o acesso a língua pela criança deve ser vivido. Viver “a” e “na” língua 

de sinais – não restrita ao ambiente escolar, mas, sobretudo, experienciada no ambiente 

educacional e familiar”. 

Quadros (1997), aborda esta questão, afirmando que é preciso que a escola, 

os professores, a equipe pedagógica e toda a comunidade escolar, ao propor uma 

educação bilíngue, considerem a realidade psicossocial, cultural e linguística. Toda 

equipe deve adaptar-se à postura assumida, como também a família precisa conhecer e 

comprometer-se com a proposta. Já a escola, deve garantir a todos a oportunidade de 

aprender sobre a comunidade surda e a língua de sinais. 

Esta autora explicita também que o ensino da língua portuguesa numa 

proposta bilíngue tem seu desenvolvimento fundamentado em técnicas de ensino de 

segunda língua, que partem das habilidades interativas e cognitivas que a criança 

adquiriu por meio de suas experiências com sua primeira língua, a língua de sinais. 

Levanta-se a seguinte questão: como uma criança surda, filha de pais ouvintes, 

que nunca viram a língua de sinais, não conhecem pessoas surdas e nem imaginam o 

que fazer para comunicar-se com seu filho, vai adquirir a sua primeira língua? “Este é um 

grande obstáculo para o desenvolvimento psicossocial da criança surda e para o ensino 

eficiente da língua portuguesa, pois a criança nem sequer nasce em um ambiente que 

favoreça o desenvolvimento de sua primeira lingua”. (QUADROS, 1997, p. 29). 

Todas estas evidências em relação à educação das crianças surdas e à 

apropriação da língua/linguagem fomentam muitas pesquisas no tempo presente, que, 

provavelmente, irão contribuir para romper com as barreiras na educação dos surdos no 

Brasil. Acreditamos que tais estudos, frutos do interesse de profissionais envolvidos no 
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processo educativo, possam garantir cada vez mais os direitos linguísticos dos surdos 

neste país. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo nos permitiu tecer relações entre língua materna, língua 

natural, primeira e segunda língua e as possibilidades de interação da criança surda no 

processo de alfabetização e letramento. Entretanto, de acordo com o estudo teórico 

realizado, percebemos que a escolarização das crianças surdas não apresenta o 

comprometimento com a construção de sujeitos letrados. Vários estudos demonstram 

que, quanto mais cedo ocorrer a utilização permanente da língua de sinais, maiores serão 

as possibilidades de aprendizagem dos alunos surdos em todas as áreas acadêmicas. A 

família, como primeira instituição social na qual a criança está inserida, deve garantir o 

direito linguístico possibilitando espaços de interação e comunicação por meio da língua 

de sinais. Concomitantemente, a escola deve dar continuidade a estas práticas 

privilegiando a comunicação e a interação tendo como língua de comando a língua de 

sinais. 

Evidencia-se também neste trabalho, que o fato dos surdos apresentarem 

atrasos nas produções escritas é, na verdade, provocado pelo fracasso nas intervenções 

pedagógicas e na falta de conhecimento e domínio por parte dos professores da língua de 

sinais e ainda, pela prática de métodos tradicionais e fragmentados no processo de 

alfabetização e letramento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se, finalmente, que o trabalho coletivo, a parceria entre a família, a 

escola e a comunidade surda podem proporcionar as condições necessárias para o 

desenvolvimento da linguagem numa proposta bilíngue, possibilitando a aprendizagem da 

leitura e escrita de forma contextualizada e garantindo o direito linguístico do surdo e sua 

inserção na sociedade como sujeito da própria história. 
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Resumo: O presente artigo foi desenvolvido a partir da disciplina de Desenho Universal do Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PósARQ) da Universidade Federal de Santa Catarina. É 
resultado da avaliação das condições de usabilidade e deslocamento espacial do Restaurante Universitário 
desta Instituição. Para seu desenvolvimento, buscou-se aporte teórico em conceitos de acessibilidade, 
tendo como base os quatro componentes de acessibilidade espacial, são eles: Orientação Espacial; 
Comunicação; Deslocamento e Uso. Com foco no uso que o estudante faz deste espaço e sua forma de se 
deslocar nele, optou-se por avaliar as condições de uso e de deslocamento do ambiente interno do 
refeitório. Para essa avaliação pudesse ser realizada, foram adotados os métodos de avaliação documental, 
visita exploratória, observação participante, entrevistas e passeio acompanhado com cadeirante. Essa 
abordagem contribuiu para obtenção de dados relevantes, tais como a obtenção das plantas deste 
ambiente, verificação da necessidade ou não de melhorias das informações relativas aos componentes 
avaliados, bem como se conseguiu compreender a forma como os estudantes usam e se deslocam pelo 
espaço interno do restaurante. Além disso, a metodologia adotada contribui para o desenvolvimento da 
pesquisa, resultando em subsídios que permitiram sugerir melhorias ao ambiente estudado na intenção de 
deixá-lo mais acessível a seus usuários.  
 
Palavras-chave: Restaurante Universitário, acessibilidade, usabilidade e deslocamento.  

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O acesso físico às instalações escolares é regulamentado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), em seu Título II, Dos Princípios e Fins da 

Educação Nacional, no Art. 3º diz que “O ensino será ministrado com base no princípio da 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola [...]”. Os campi 

universitários apresentam uma complexidade espacial muito maior do que as escolas, 

devido a diferentes fatores, tais como: escala, variedade de funções e diversidade de 

usuários. Portanto, o direito de acesso à Universidade Pública e usufruto de toda sua 

estrutura, em igualdade de condições, deve ser assegurado às pessoas com deficiência. 

Dentro da estrutura de um campus universitário, encontra-se o restaurante que 

deve oferecer acesso e uso do espaço para todos seus usuários. Esse artigo tem o 

objetivo de avaliar as condições de acessibilidade espacial, de acordo com a ABNT NBR 

9050/2004, dos espaços internos do refeitório e de circulações externas de acesso ao 

Restaurante Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com a 

intenção de identificar problemas e potencialidades, gerando recomendações para 

melhorias. 

mailto:carolinastolf@gmail.com
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Para uma melhor classificação dos problemas identificados, utilizou-se para 

este trabalho, dois dos quatro componentes da acessibilidade espacial desenvolvidos por 

Dischinger e Bins Ely (2009), que são: Orientação Espacial, Deslocamento, Uso e 

Comunicação. Cada componente constitui um conjunto de diretrizes e características 

espaciais que permitem a acessibilidade aos edifícios. Os componentes Deslocamento e 

Uso foram eleitos para realização da pesquisa, pois se acredita que a maioria dos 

problemas relacionados ao Restaurante Universitário está ligada a esses componentes. O 

Deslocamento faz referência às condições de deslocamento ao longo de percursos 

horizontais e verticais de forma independente, segura e confortável, sem interrupções e 

livre de barreiras. O Uso é contemplado através da possibilidade de participação de todo 

e qualquer indivíduo nas atividades, podendo utilizar todos os ambientes, mobiliários e 

equipamentos. 

Para avaliar o restaurante Universitário dentro das características de uso e 

deslocamento, foi necessário primeiramente fazer um levantamento da área que compõe 

o complexo do Restaurante Universitário (RU). Compõe-se por um conjunto de edifícios, 

interligados por circulação interna coberta para os funcionários e circulação externa 

coberta para os usuários, com uma área total de 4.391,16m². Conta, em seu interior, com 

uma estrutura de cozinha industrial, depósitos, vestiários, administração e refeitórios. 

Destes, avaliou-se apenas o Refeitório A (em magenta, na figura 01), com 753,65m².  

Figura 01: Situação do RU no Campus Universitário da UFSC; Complexo dos Edifícios do 
RU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DPAE UFSC, modificado pelas autoras (2011) 
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2 MÉTODOS  

 

 Com o intuito de avaliar as condições de acessibilidade espacial no 

Restaurante Universitário e seus principais acessos externos, adotaram-se os métodos da 

análise documental, visitas exploratórias, passeio acompanhado, entrevista e observação 

participante. 

 

2.1 Análise documental 

 

Realizou-se pesquisa bibliográfica, a partir da análise de legislações 

específicas em diferentes âmbitos: federal, estadual e municipal, referente à Florianópolis. 

Realizou-se também o estudo de plantas técnicas fornecidas pelo Departamento de 

Projetos de Arquitetura e Engenharia da UFSC (DPAE). Assim, foi possível apropriar-se 

de conceitos fundamentais, bem como verificar a conformidade da edificação do 

Refeitório A e seu entorno imediato com a legislação vigente.  

 

2.2 Visitas exploratórias 

 

Adotou-se esse método com o intuito de observar o espaço interno e externo 

do RU, a fim de registrá-lo. Após as primeiras observações, foram realizadas medições 

técnicas, com a finalidade de fazer um levantamento físico do espaço, bem como de 

mobiliário e equipamentos. Utilizou-se, também, levantamento fotográfico, como forma de 

registro do espaço e de seus equipamentos. Esses dados foram obtidos para que 

pudessem ser comparados com a ABNT NBR 9050/2004. 

 

2.3 Passeios Acompanhados 

 

O método dos passeios acompanhados, desenvolvido por Dischinger (2000), 

objetiva identificar a percepção do espaço e o comportamento dos usuários a partir de 

diferentes percursos, com ponto de partida e objetivos a alcançar. O pesquisador deve 

somente acompanhar o usuário, sem conduzí-lo ou ajudá-lo. As conversas são gravadas, 

pontos relevantes são descritos e fotografados, para, posteriormente, serem localizados 

em mapas sintéticos dos percursos.  
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Realizou-se passeio, com usuário que utiliza cadeira de rodas, a fim de 

detectar problemáticas relevantes quanto ao deslocamento e uso. Os percursos foram 

traçados segundo a rotina do usuário, então, partiu-se da vaga de estacionamento para 

deficientes físicos, com o objetivo de chegar ao Refeitório A. 

 

2.4 Entrevista 

 

Realizou-se entrevista não estruturada com funcionário do Restaurante 

Universitário. Inicialmente, fez-se perguntas sobre os números de refeições, de pessoas e 

de lugares, bem como questões relativas ao atendimento de usuários com deficiência ou 

mobilidade reduzida. A partir desses questionamentos, outros surgiram e 

complementaram a pesquisa.  

 

2.5 Observação Participante 

 

Realizada pelas pesquisadoras, que se colocam como usuários desenvolvendo 

todas as atividades do refeitório, com a finalidade de perceber o espaço, acessos à 

edificação e usos do espaço. Dessa forma, evidenciaram-se problemas de acessibilidade 

quanto ao uso e deslocamento a partir das seguintes atividades: acessar o refeitório, 

servir-se, sentar-se, alimentar-se, higienizar-se e sair. O tempo demandado para cada 

uma das atividades citadas também foi cronometrado.  

 

3 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS, AVALIAÇÃO E 

RECOMENDAÇÕES SEGUNDO OS QUATRO COMPONENTES DE ACESSIBILIDADE 

 

Através da entrevista realizada com o porteiro do RU, obtiveram-se dados 

relativos ao funcionamento e atendimento ao público. Segundo ele, a média diária de 

refeições é de 4 mil no almoço e de 1 mil no jantar, sendo terças e quintas os dias com 

maior número de usuários. Estes aguardam na fila de entrada cerca de 15 min e têm 

disponíveis aproximadamente 500 lugares. O público freqüentador é variado, formado 

basicamente por: alunos da UFSC, professores, alunos do Colégio Aplicação e visitantes. 

Atualmente, têm-se três usuários deficientes: dois cadeirantes, alunos da UFSC e uma 

criança cega, estudante do Colégio Aplicação. 
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Com a combinação de observação participante e visita exploratória, foi possível 

identificar as atividades realizadas pelos usuários para utilizar o restaurante, que serão 

descritas a seguir: 

Compra de “passe”: Essa atividade é feita antes de entrar no refeitório, em local anexo, 

externo, onde a comunicação se dá através de um guichê.  

Entrar no restaurante: Para entrar no Refeitório A existem duas portas, uma na face leste 

e outra na oeste. Nessas entradas se faz controle de passes e carteirinhas, onde existem 

catracas e barras que dificultam o acesso.  

Servir-se: Existe uma rotina que deve ser observada. Primeiro cada usuário pega seus 

talheres, o prato e a bandeja para, então, servir-se sozinho no buffet, exceto pela carne 

que é servida pelos funcionários responsáveis. Na sequência, cada pessoa serve-se de 

sobremesa, guardanapos e suco. 

Encontrar mesa: Após servir-se é necessário encontrar uma mesa para almoçar. Essa 

tarefa é um tanto difícil quando realizada nos horários de pico (12h e 12h e 30min), porém 

bastante fácil quando em horários alternativos, como próximos à uma hora da tarde.  

Sair: Quando terminado o almoço, faz-se necessário liberar a mesa para aqueles que 

ainda não almoçaram e ao desocupá-la, o usuário deve levar consigo os objetos que 

utilizou para almoçar. Existem lixeiras seletivas para orgânicos, papel e plástico, 

posicionadas em vários locais próximos à saída. Sobras devem ser removidas do prato e 

é necessário deixá-lo, junto com talheres e bandeja, na área de lavação, através de um 

passa-pratos, para que possam ser limpos. Junto à saída, existem duas pias, onde é 

possível lavar as mãos após a refeição.  

 

3.1 Avaliação e Recomendação para as Atividades Internas 

 

A avaliação e recomendação para cada um dos problemas e potencialidades 

internos tiveram como base a observação participante, as visitas exploratórias e 

principalmente o passeio acompanhado, que confirmou os problemas e deu suporte para 

as recomendações. 

a) Problemas e Potencialidades Relativos ao Deslocamento 

As portas de entrada possuem dimensionamento estreito permitindo o acesso 

de apenas por um usuário, o que causa filas nos horários de pico. A prática atual de 

usuários cadeirantes, gestantes, obesos, cegos e idosos entrarem pela porta de saída, 

além de prejudicar o fluxo normal, caracteriza tratamento desigual. Dessa forma, 
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recomenda-se que o acesso ao RU seja feito por aberturas amplas, de no mínimo 1,80m, 

permitindo a entrada de duas pessoas por vez, independente de suas habilidades e 

limitações.  Segundo a NBR 9050/04 no item 4.3.1 o deslocamento em linha reta de 

pessoas em cadeiras de rodas possui largura de 90cm e para duas pessoas cadeirantes 

sugere-se largura entre 1,50m e 1,80m. 

Figura 02: Acesso atual do refeitório A.  

Figura 03: Sugestão de acesso para o refeitório A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte figura 02: Acervo das autoras (2011) 

Fonte figura 03: Projeto das autoras (2011) 

 
Considerou-se positiva a largura de 2m das áreas de grande circulação interna, 

pois permite tanto servir-se quanto sair. Estabelece o item 4.3.3 da NBR 9050/2004: “As 

medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento são: a) para 

rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m; b) para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m; c) para 

rotação de 360° = diâmetro de 1,50 m.” Toda via, as circulações entre mesas é bastante 

estreita e variável indo de 29cm a 50cm no máximo, o que se identifica como avaliação 

negativa, já que para uma pessoa em cadeira de rodas, com muletas ou com carrinho de 

bebê a largura mínima deve ser de 90cm como abaixo. Assim, recomenda-se que, 

concluída a reforma do Refeitório B, organize-se as mesas prevendo espaço para uso e 

deslocamento simultâneos. 

Com relação às pias para higienização das mãos pós-refeição estarem 

localizadas na saída do Refeitório A, observa-se que se tornam obstáculo devido ao 

acúmulo de pessoas no local e por estarem muito próximas da área de lavação de louças 

e na frente da porta de saída, atrapalhando o fluxo. A saída não deve possuir obstáculos 

e deve ser dotada de duas portas de no mínimo 1,80m cada, respeitando o fluxo de 

entrada e saída. Então, recomenda-se realocar essas pias e seus equipamentos 

auxiliares (papeleira, saboneteira, gel anti-séptico e lixeira) para área que não interfira na 

circulação principal. Sugere-se também, inserir lavatórios próximos à entrada, ou ainda 
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nas calçadas de acesso às entradas, desde que não interfiram na faixa de livre de 

acesso. Assim, o usuário poderá higienizar-se enquanto aguarda na fila. A NBR 9050/04 

orienta no item 4.3.2.2.  

A rampa encontrada na porta de saída do refeitório possui inclinação de 22%, o 

que afeta principalmente usuários cadeirantes, gestantes, idosos, pessoas com carrinhos 

de bebê ou com mobilidade reduzida.  A recomendação é adequar inclinação da rampa 

de saída, a fim de suprir o desnível de 20cm, atendendo a inclinação de 8,33% 

normatizada, bem como prever piso antiderrapante e corrimão.  

b) Problemas e Potencialidades Relativos ao Uso 

Nas portas de entrada, encontra-se desníveis de altura igual a 17cm, 

impossibilitando o acesso daqueles em cadeira de rodas. A NBR 9050/2004 no item 6.1.4 

diz que “Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis.”. Dessa 

forma, para garantir o acesso de todos recomenda-se providenciar reforma das entradas, 

incluindo rampas com inclinação entre 6,25% e 8,33%, bem como, prever inclinação, piso 

e corrimão conforme especificações da norma. Da mesma maneira, a inclinação da rampa 

encontrada na porta de saída do refeitório, que possui inclinação de 22%, deve ser 

adequada para uma inclinação de no máximo 8,33%. A inclinação existente dificulta o uso 

por todos, principalmente por usuários cadeirantes, gestantes, idosos, pessoas com 

carrinhos de bebê ou com mobilidade reduzida que tem dificuldades em subi-la, já que é 

muito íngreme. Deve-se prever também piso antiderrapante e corrimão.  

Logo na entrada do refeitório A, as catracas existentes apresentam 

dimensionamento de 55 cm, apesar de permitirem a passagem da maioria dos usuários, 

restringindo o acesso de pessoas obesas, cadeirantes, gestantes, idosos, pessoas com 

mobilidade reduzida, entre outros. Desta forma, recomenda-se que sejam substituídas por 

outro sistema de controle, como, por exemplo, uma cancela com dimensionamento de no 

mínimo 1,00m. Assim, quando acionada pela carteirinha do estudante, libera a entrada 

automaticamente, permitindo o uso por qualquer pessoa, sem entradas adicionais ou 

especiais. A NBR 9050/04 orienta no item 6.2.4 que “Quando existirem catracas ou 

cancelas, pelo menos uma em cada conjunto deve ser acessível.”  

O Buffet para servir-se (almoço e sobremesa) apresenta altura de 0,75m, 

permitindo aproximação e alcance do usuário que utiliza cadeira de rodas, tendo 

avaliação positiva. Atende-se, assim, à NBR 9050/04 que no item 9.5.3 orienta “Deve-se 

prever passa-pratos, com altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso (...)”. Apesar disso, os 

recipientes são demasiadamente profundos, fazendo com que o cadeirante, criança ou 
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pessoa com baixa estatura não consiga visualizar e servir-se confortavelmente quando há 

pouca comida. A NBR 9050/04 orienta no item 9.5.3.3 que “Os alimentos e bebidas 

devem estar dispostos de forma a permitir seu alcance visual”. Desta forma, recomenda-

se repor mais seguidamente os recipientes, evitando que o alimento fique em uma altura 

muito baixa. 

As mesas e as cadeiras para refeição têm dimensionamento que dificulta o 

uso, pois são fixas, não podendo o usuário fazer a devida aproximação, adequada às 

suas dimensões antropométricas. Assim, recomenda-se que as cadeiras sejam soltas, 

para que o usuário possa aproximá-las da mesa, ou no caso de cadeirante, possa retirá-

las. Para obesos, devem-se prever cadeiras com dimensionamento adequado, maior do 

que as existentes atualmente. A NBR 9050/04 orienta no item 9.3 que “As mesas ou 

superfícies devem possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso (...) Deve ser 

garantida uma faixa livre de circulação de 0,90 m e área de manobra para o acesso às 

mesmas. (...) A altura deve estar entre 0,75 m e 0,85 m do piso”.  

Figura 04: Buffet, acessível para pessoa em cadeira de rodas.  

Figura 05: Máquina de suco, muito alta. Dificulta utilização. 

 

 

 

 

 

 

Fonte figura 04: Acervo das autoras (2011) 

Fonte figura 05: Acervo das autoras (2011) 

 
A máquina para servir-se de bebida está sobre bancada que não permite 

aproximação pelo usuário de cadeira de rodas e, por ser alta, dificulta seu alcance, assim 

como para crianças e pessoas com baixa estatura. Recomenda-se que a máquina seja 

colocada em suporte de altura reduzida (0,85m), para que a altura máxima de alcance do 

botão dispersor de bebida não ultrapasse 1,20m como previsto no item 4.6 da NBR 

9050/04: “(...) alcance máximo confortável é de 1,20m”. 

O uso das papeleiras pode ser feito por todos, devido sua altura, condições de 

aproximação e uso, tendo avaliação positiva. A NBR 9050/04 orienta no item 4.6 que a 

altura confortável para pessoa em pé é de 1,15 à 1,25 e para o cadeirante é de no 
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máximo 1,20m. A altura da papeleira existente é de 1,15m, atende a recomendação da 

norma. 

As Lixeiras para depositar sobras de comida, acionadas pelo pé, dificultam o 

uso pela pessoa que utiliza cadeira de rodas. Recomenda-se uso, de pelo menos, uma 

lixeira com acionamento manual e de altura mais baixa que as atuais, atendendo ao 

usuário de cadeira de rodas, bem como crianças e pessoas com baixa estatura. 

As pias, localizadas na saída do refeitório, permitem aproximação e uso do 

cadeirante, todavia, as torneiras são com manípulos que giram, dificultando seu uso. Da 

mesma forma, as alturas de papeleiras e saboneteiras chegam a 1,60m, impossibilitando 

o uso de cadeirantes, pessoas de baixa estatura e crianças. A NBR 9050/04 orienta no 

item 7.3.8 que “os acessórios para sanitários, tais como cabides, saboneteiras e 

toalheiros, devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance confortável”. 

Ainda, faz-se necessária a troca das torneiras por aquelas do tipo alavanca ou sensor, 

bem como a adequação das papeleiras e saboneteiras a uma altura máxima de 1,20m. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos métodos empregados foi possível tipificar os problemas, mapeá-los 

e sintetizá-los, gerando-se recomendações para áreas internas à luz destes dois 

componentes da acessibilidade espacial: Uso e Deslocamento. Os problemas  

relacionados  a esses dois  Componente afetam principalmente o usuário com alguma 

deficiência motora, impedindo ou restringindo o benefício oferecido pela Universidade 

federal, que é o RU. 

Considera-se que as recomendações feitas para cada problema levantado são 

de fácil atendimento, já que pouquíssimas requerem obras, sendo sua grande maioria 

apenas de adequação ou simples troca dos elementos já existentes.  

O atendimento das recomendações feitas nesse trabalho garantiria melhor uso, 

deslocamento, de todos os usuários do restaurante universitário. O RU, como parte das 

funções de um campus universitário, deve promover o direito de acesso e uso em 

igualdade de condições, tornando-se um espaço acessível e utilizável por todos. 

Sugere-se para outros trabalhos, que sejam realizadas avaliações sobre 

Orientação e Comunicação, além de avaliações para os percursos e áreas externas. 
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Resumo: A celulose bacteriana em biopolímero com características especiais que o torna aplicável na 
manufatura de artefatos de aplicação médica, bem como suporte estrutural para a engenharia de tecidos. O 
presente trabalho objetivou avaliar a produção de celulose bacteriana por Gluconoacetobacter hansenii a 
partir de três substratos carbônicos, glicose glicerol e manitol. Para isto a bactéria foi cultivada em meios 
contendo cada um dos substratos separadamente, na concentração de 25 g/l. A produção de celulose foi 
avaliada a partir da pesagem do biopolímero que cresceu na superfície do caldo de cultivo, foi 
acompanhada durante 14 dias. Os resultados mostraram que houve produção de celulose a partir dos três 
substratos estudados, sendo esta que na presença de glicerol ocorreu a maior conversão de substrato em 
produto, com um rendimento de 36 g de celulose/ 100g de substrato. Os resultados são promissores tendo 
em vista que atualmente o glicerol é um substrato de baixo custo o que contribui para o decréscimo do 
custo de produção final deste biopolímero com diversas aplicações biomédicas.  
 
Palavras-Chave: Celulose bacteriana, Gluconacetobacter hansenii, glicerol, manitol, glicose 

 

1 INTRODUÇÃO 

Embora se tenha obtido muitos avanços científicos na engenharia de tecidos, a ciência 

ainda encontra desafios para reparo e substituição de tecidos moles do corpo, tais como, 

tendões, pele, fígado, nervos cartilagem e ligamentos. Os tratamentos convencionais cujo 

objetivo é buscar a reconstrução dos tecidos e órgãos lesados têm limitações tais como a 

compatibilidade de doadores e por vezes rejeições (HORNUNG, et al., 2006).  Assim, há 

a necessidade da busca de materiais com estruturas adequadas para promover o 

estímulo à construção ou a substituição de órgãos e tecidos. Na engenharia, de tecidos 

são desenvolvidas matrizes para darem suporte às células, promover sua diferenciação e 

proliferação e consequentemente a formação de um novo tecido. Tais estratégias 

permitem estruturas híbridas que podem ser implantadas em pacientes para promover a 

regeneração tecidual ou substituir um órgão com mau funcionamento. Para atender a 

todos os requisitos necessários ao sucesso desta estratégia a escolha de polímeros e os 

fatores que afetam a interação célula/tecido- material deve ser investigada. O material 

polimérico ideal requer uma rigidez mecânica, e uma estrutura tridimensional que possa 

promover a interação máxima com as células e os fluidos corpóreos, além de ter uma 
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mailto:anacarlanazario@yahoo.com.br
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nanoestrutura superficial que permita a adesão celular. Neste sentido os polímeros 

naturais oferecem grande vantagem, pois são similares às macromoléculas biológicas 

com as quais o organismo está preparado para reconhecer e interagir metabolicamente. 

Além de possuírem certa similaridade com os componentes de matriz extracelular, os 

polímeros naturais podem minimizar o estímulo à inflamação crônica ou reações 

imunológicas e toxicidade, frequentemente detectada com materiais sintéticos 

(HORNUNG, et al., 2006). Devido à nanoestrutura e propriedades únicas a celulose 

bacteriana (CB) é um candidato natural para aplicações médicas e para a engenharia de 

tecidos. 

A celulose é o biopolímero mais abundante encontrado na natureza, sendo o 

principal componente estrutural de plantas e de grande importância na economia mundial. 

Além de plantas, algas, fungos, algumas bactérias são também capazes de produzir 

celulose (ROSS et al., 1991; BROWN JR., 1998; RECOUVREUX et al., 2008; 

RECOUVREUX, 2004). A CB é um biopolímero que tem sido utilizado há muito tempo 

como um material biomédico e é ainda hoje utilizado em uma forma modificada como 

membrana de hemodiálise e como carreador de fármacos de liberação controlada. As 

diferentes fontes de celulose não têm sido plenamente exploradas, como por exemplo, a 

celulose bacteriana deve possuir propriedades necessárias para algumas aplicações 

biomédicas muito específicas. A CB difere consideravelmente das de outras fontes e 

sendo assim, ainda requer muito estudo para a sua potencial aplicação (BODIN et al. 

2011). 

As bactérias do gênero Gluconacetobacter (anteriormente Acetobacter) são 

bactérias não patogênicas, comumente encontradas em frutas e vegetais, apresentam a 

capacidade de produzir nanofibras de celulose pura (BROWN, 1986). A CB pode ser 

sintetizada a partir de uma variedade de fontes de carbono. Todas as bactérias 

produtoras de celulose são capazes de converter glicose à celulose como parte de seu 

metabolismo. Neste caso, a glicose atua não somente como fonte de energia, mas 

também como precursora da biossíntese do biopolímero (ROSS et al., 1991). No entanto, 

o uso da glicose como substrato para a produção de CB encontra limitações pelo seu 

custo elevado quando se pensa em elevação da escala de produção. 

Assim, neste estudo, foi avaliada a produção de celulose por G. hansenii, a partir de 

três substratos glicose, manitol e glicerol.  
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Micro-organismo empregado 

A bactéria utilizada nesse estudo foi a Gluconacetobacter hansenii, ATCC23769, 

anteriormente denominada Acetobacter xylinus, armazenada em temperatura ambiente no 

meio de cultivo com a seguinte composição: manitol (25,0 g·l-1), extrato de levedura (5,0 

g·l-1), peptona (3,0 g·l-1). 

 

2.2 Meio de cultivo 

 Meio de cultivo utilizado foi composto de (g.l-1): extrato de levedura (5,0), peptona 

(3,0), e uma das três fontes de carbono (25,0). Foram testadas três fontes de carbono 

sendo estas: glicerol, glicose e manitol. 

 

2.3 Condições de cultivo 

Foram realizadas três séries de experimentos, em duplicata, sendo cada série para 

os substratos: glicose, glicerol e manitol. Para cada série de experimentos, foram 

preparados 12 frascos erlenmeyers de 125 ml, contendo 20 ml de meio de cultivo descrito 

acima, previamente esterilizado em autoclave, por 15 minutos a 121ºC, 1 atm, aos foram 

adicionados 0,1 ml de caldo de cultivo contendo G. hansenii, previamente crescida por 24 

h. Após inoculação o erlenmeyer foi incubado em estufa a 30º C, sem agitação. De cada série, 

dois frascos foram coletados nos tempos de incubação 2, 5, 7. 10, 12 e 14 dias de incubação. A 

celulose crescida na superfície do caldo de cultivo de cada frasco foi lavada com água destiliada, 

para remover o calado de cultivo remanescente e transferido para 5 ml de  NaOH, 0,5 mol/l. A 

celulose coletada foi deixada na solução de NaOH por pelo menos 2 dias. Após este período a 

celulose coletada foi novamente lavada abundantemente com água destilada para remover restos 

celulares bacterianos e o excesso de NaOH, e levada à secagem em estufa a 50º C, até peso 

constante. Cada amostra foi pesada para a determinação da massa de celulose pesada e cálculo 

da produção de celulose (g/l de meio de cultivo).  

 

2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

A microestrutura das amostras foi caracterizada por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) (Philips, XL–30). Para as observações de MEV, amostras secas foram 

colocadas sobre um suporte de alumínio e recobertas com ouro. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Embora a estrutura química da celulose produzida na superfície de meios de 

cultura líquidos seja idêntica à produzida em culturas submersas (sob agitação), o 

aspectos do produto dos dois tipos de cultivo é diferente. Em culturas agitadas ou 

aeradas, submersa celulose se acumula na forma de bolinhas. No entanto, o produto da 

cultura estática é uma membrana formada na superfície do caldo de cultivo.  

Na Figura 1A é apresentada uma fotografia na qual é mostrado o aspecto geral da 

celulose produzida ao longo dos experimentos. Nota-se que a celulose bacteriana 

hidratada tem um aspecto gelatinoso, porém apresenta uma estrutura bastante resistente 

à ruptura. A microscopia eletrônica de varredura realizada na central de microscopia da 

UFSC, para uma das amostras preparadas neste estudo, é apresentada na Figura 1B. Na 

Figura 1B nota-se a estrutura fibrilar característica da celulose produzida por G. hansenii. 

Esta estrutura fibrilar de membranas hidratadas de celulose apresenta retenção de água, 

resistência e porosidade que permitem sua aplicação como uma pele artificial auxiliar no 

tratamento de grandes lesões de pele, pois isola o ferimento de contaminações ao mesmo 

tempo em que permite a saída de exudatos e a troca gasosa. 

Uma das vantagens do cultivo e produção de celulose conforme realizada neste 

estudo, em meio líquido não agitado, é que a membrana de celulose pode ser facilmente 

coletada e cortada em pedaços de tamanhos e espessuras desejadas.  

 

Figura 1 (A) Fotografia ilustrativa da membrana de celulose produzida por G. hansenii 

sobre a superfície do caldo cultivo.(B) Micrografia da varredura da superfície de uma 

membrana de celulose (amplificação 4.000 vezes). 
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O curso temporal da produção de celulose pela bactéria G. hansenii, nos três 

substratos testados, neste estudo são apresentados na Figura 2. Observa-se um 

comportamento bastante similar entre os três substratos testados. Na presença de glicose 

e manitol, foi observado alguma produção de celulose já nos primeiros 5 dias de cultivo. 

No entanto, o início da produção de celulose, quando glicerol foi testado, só foi detectável 

a partir do sétimo dia de cultivo. Considerando-se a produção ao final de 12 dias de 

cultivo, observa-se que embora tenha se iniciado tardiamente a produção de celulose na 

presença do glicerol, esta atingiu a maior produção. Enquanto, no final de 12 dias a 

produção de celulose foi igual a 6,9 g/l, para glicose e manitol, esta foi igual a 9,0 g/l, 

quando glicerol foi o substrato utilizado. 

Na Tabela 1 está apresentada a produção de celulose após 12 dias de cultivo e o 

correspondente rendimento ou percentual de conversão de substrato em celulose, 

considerando-se que cada um dos substratos foi utilizado na concentração inicial de 25 

g/l. Novamente observa-se que o glicerol foi o substrato cujo percentual de conversão a 

produto (celulose) foi o maior dentre os substratos testados. 

 

Figura 2 Curso temporal da produção de celulose (g/L) pelo período de 14 dias de cultivo 

para os meios contendo glicose, manitol e glicerol nas concentrações iniciais de 25 g/l. 
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Tabela 1 Rendimento ou conversão de substrato em celulose, após 12 dias de 

cultivo 

 

 

 

 

 

 

Estes resultados estão de acordo com o obtido por Sherif e Sameshima (2005). 

Estes autores testaram a eficiência de produção de celulose frente diversos substratos e 

observou que o glicerol foi o substrato que produziu o maior rendimento de celulose, 

dentre os testados, incluindo glicose. Estes resultados são interessantes à medida que a 

glicose e o manitol são substratos relativamente caros e o glicerol, na era da produção do 

biodiesel é um subproduto deste processo, cujo custo tem se tornado muito baixo. Assim, 

o aproveitamento do glicerol para a produção de celulose, um biopolímero com 

características e aplicações médicas torna os custos de produção baixos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O interesse na celulose de origem bacteriana produzida na superfície de de 

caldos de cultivo tem aumentado nos últimos anos pro causa de seu potencial para o uso 

não apenas na medicina, mas na engenharia de tecidos e na cosmética. Contudo, o baixo 

rendimento do processo de produção, torna a CB comercialmente cara. Assim, a busca 

por substratos que proporcionem alto rendimento e que seja de baixo custo traz grande 

contribuição para a disponibilização dos avanços científicos nesta área de pesquisa. 

Neste estudo, demonstrou ser possível a produção de CB a partir de glicose, manitol e 

glicerol, sendo este último substrato além de ter proporcionado o maior rendimento é de 

baixo custo, uma vez que é um subproduto da produção de biodiesel.  
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SUBSTRATO 
CELULOSE 

(g/l) 
RENDIMENTO 

(g/100g) 

GLICOSE 6,9 27,6 
 

MANITOL 6,9 27,6 
 

GLICEROL 9,0 36 
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Resumo: Este trabalho objetivou compreender a visão dos alunos a cerca do ensino de Ciências Naturais 
no ensino fundamental, em uma escola pública, na tentativa de entender o que os deixa desmotivados. 
Desta forma, posteriormente, ocorre à proposição de técnicas para superação desse problema em busca de 
um processo de ensino-aprendizagem mais efetivo nesta área. Para alcançar este fim, foram realizados 
formulários com um grupo de 62 alunos que estudam em um colégio público de Itajaí – SC. Apurou-se que 
o processo de desmotivação passa por várias etapas, desde a falta de incentivo da família, a falta de 
preparo do professor e até a falta de infraestrutura da escola pública, mas que os alunos ainda assim 
mantém um grau razoavelmente alto de motivação. A partir dos dados obtidos através dos formulários, 
foram mapeados alguns dos descontentamentos dos educandos. Notou-se que não estão disponíveis 
muitas obras que tratem da temática motivação dos alunos nas aulas de Ciências Naturais. Assim, espera-
se que este trabalho possa servir, despretensiosamente, como uma maneira de ajudar os professores que 
precisam encarar esta realidade cotidianamente a conseguir amenizar os efeitos que a falta de motivação 
têm sobre seus alunos e tornar mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Ciências Naturais. Motivação. Ensino-aprendizagem. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente, o ensino de Ciências visa que o aluno se interesse pela 

ciência e que a valorize como algo cuja compreensão é digna de esforço. Um ponto de 

dificuldade neste sentido reside no fato de que as teorias científicas, por sua 

complexidade e alto nível de abstração, não são passíveis de comunicação direta aos 

alunos de ensino fundamental. Seu ensino sempre requer adequação e seleção de 

conteúdos (BRASIL, 1996). 

Neste contexto, Libâneo (1990) afirma ser necessário um processo de 

reorganização do conhecimento científico em conhecimento escolar. A este processo, 

Chevallard (1991, p. 39) denomina de transposição didática. Nas palavras do autor, 

  

Um conteúdo do conhecimento, designado como saber a ensinar, sofre um 
conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a ocupar um lugar 
entre os objetos de ensino. O trabalho que, de um objeto de saber a ensinar, faz 
um objeto de ensino, é chamado de transposição didática. 

 

Assim, o conhecimento científico é transmutado em conhecimento escolar, por 

meio da transposição didática, e torna-se, muitas vezes, uma grande síntese dos 

conhecimentos de referência. 
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Porém, se a transposição não for feita de maneira correta, o resultado é a falta 

de motivação dos estudantes, o que gera um grande entrave para a realização e a 

obtenção de sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

Desta forma, a aquisição da linguagem é que, em grande parte, permite aos 

seres humanos a aquisição, por aprendizagem significativa receptiva, de uma vasta 

quantidade de conceitos e princípios que, por si sós, poderiam nunca descobrir ao longo 

de suas vidas (AUSUBEL, 1968). 

O conhecimento científico requer para uma aprendizagem significativa dos 

seus conceitos uma interação similar àquela feita pelos cientistas durante sua construção. 

É fundamental a interação do aluno/professor com os mecanismos experimentais que 

levaram à elaboração daquele conhecimento. Desta maneira, quando o professor ignora 

tal fato, geralmente não consegue bons resultados com seus alunos. Porém, nem sempre 

a culpa é tão somente da atuação do professor. 

Para pensar sobre o ensino de Ciências Naturais, o conhecimento científico é 

fundamental, mas não é suficiente quando usado isoladamente. Deve-se partir de uma 

visão de ensino que considera o desenvolvimento cognitivo dos alunos, relacionado às 

suas experiências, sua idade, sua identidade cultural e social. Também se devem 

considerar os alunos como sujeitos inseridos num determinado grupo social e que lidam 

com diferentes tipos de conhecimentos, vários significados e valores a respeito das 

Ciências Naturais. Somente assim, a aprendizagem poderá ser significativa 

(VASCONCELOS, 1998). 

De acordo com Pozo e Crespo (2009), a falta de motivação dos alunos é 

resultado de sua falta de aprendizado e este não ocorre devido à falta de motivação. 

Alguns fatores podem contribuir na construção desse quadro, como as condições de 

trabalho do professor, a carga de trabalho e as cobranças da escola (GOMES, 2011). 

  Alguns professores não conseguem mudar essa situação de desmotivação 

por não possuírem uma formação adequada e não saberem como reagir perante essa 

situação, a fim de promover uma mudança na sua prática pedagógica e de atitude por 

parte dos seus alunos. Outro ponto reside na dificuldade de alguns professores em 

detectar quais são as situações que levam os alunos a demonstrar esse tipo de 

comportamento. 

Quando os alunos deixam o cotidiano das aulas tradicionais, ocorre uma 

instigação de sua curiosidade e a motivação pode aumentar frente à nova prática. Os 
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efeitos imediatos da motivação do aluno o levam a se envolver ativamente nas tarefas 

pertinentes ao processo de ensino-aprendizagem. 

Desta forma, segundo Bzuneck (2001), haverá um interesse recíproco ao 

professor na realização das atividades propostas, contribuindo para o seu próprio 

desenvolvimento intelectual, psíquico e crítico-reflexivo. 

 Nesta situação, a presente pesquisa se faz necessária, pois obtêm 

informações que ajudam o professor a realizar este diagnóstico e a encontrar os 

problemas que minam a motivação dos estudantes. Para tal, é fundamental que se 

respondam alguns questionamentos que servirão de fonte de informações para subsidiar 

a elaboração dos resultados deste trabalho: quais os fatores que levam os alunos da 

escola pública a não terem motivação para as aulas de Ciências Naturais? De que forma 

é possível aumentar a motivação dos alunos? Quais os problemas estruturais enfrentados 

por estes professores e alunos de escolas públicas? 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é compreender a visão dos alunos a 

cerca do ensino de Ciências Naturais no ensino fundamental, em uma escola pública, e 

buscar as causas da falta de motivação. Assim, posteriormente, busca-se propor técnicas 

para superação desse problema, em busca de um processo de ensino-aprendizagem 

mais efetivo nesta área. 

  

2 METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa tem objetivo exploratório e apresenta uma abordagem qualitativa 

e quantitativa dos seus resultados. Procura responder as causas da falta de motivação 

dos alunos de escolas públicas pelo ensino de Ciências, além de identificar alternativas 

para solucionar essa situação. Os procedimentos envolveram pesquisa bibliográfica e 

levantamento de campo para alcançar as respostas desejadas. 

Para coleta de dados, confeccionou-se um formulário estruturado fechado, 

sendo este aplicado em um grupo amostral de 62 alunos do 7º ano vespertino do Ensino 

Fundamental, pertencentes à Escola Básica Aníbal Cesar. Trata-se de uma escola pública 

municipal, localizada no bairro São Vicente, pertencente ao município de Itajaí – SC. Esta 

escola atende um total de 1100 alunos com perfil socioeconômico variando entre baixa e 

média renda. 

 Estes alunos completam duas turmas e foram selecionados por apresentar as 

notas mais heterogêneas dentre todas as turmas, configurando assim um grupo mais 

diversificado.  Este formulário mapeia os descontentamentos e a realidade dos alunos nas 
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aulas de Ciências Naturais, e, indica as possíveis causas da falta de motivação, por parte 

dos alunos. Os resultados obtidos foram tabulados e expostos em gráficos do tipo coluna. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente, no que tange aos dados obtidos através dos formulários 

aplicados aos alunos, foram construídos quatro gráficos que tentam mostrar as causas de 

seus descontentamentos em sala de aula. Estes formulários eram constituídos de nove 

questões que buscavam mensurar os itens estudados com base em quatro respostas 

possíveis: muito, pouco, moderadamente ou nada. 

As respostas referentes às três primeiras questões realizadas aos 62 

entrevistados que, em ordem, questionavam o quanto os alunos gostavam das aulas de 

Ciências Naturais, o quanto compreendiam os conteúdos trabalhados dentro da disciplina 

e qual é o grau de dificuldade dos alunos em relação à matéria, são representadas na 

Figura 1. 

Estas perguntas buscaram identificar se os alunos gostam, compreendem os 

conteúdos da disciplina e se os entendem, para tentar relacionar os resultados com a 

questão da falta de motivação.  

 

Figura 1 – Respostas referentes às questões 1,2 e 3 

 

 
0 

De acordo com o formulário, 65% dos alunos afirmam gostar muito da 

disciplina de Ciências Naturais. Esse número se torna mais significativo quando se trata 

do entendimento dos conteúdos que estão sendo trabalhados, tendo em vista que 84% 

dos alunos demonstram grande grau de entendimento ou moderado grau de 
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Desta forma, fica evidente que os alunos têm interesse pelas Ciências Naturais 

e a valorizam o que, segundo Pozo e Crespo (2009) faz com que o aluno acredite que é 

capaz de aprendê-la e que tenha motivação para isso. 

Na Figura 2 são representadas as repostas referentes às questões 4 e 5 que, 

em sequência, buscam identificar o quanto os alunos acreditam que serão úteis as aulas 

de Ciências Naturais e o grau de motivação que os mesmos têm para estudar os 

conteúdos. 

Neste momento, o objetivo foi tentar quantificar a motivação dos alunos e tentar 

relacionar a percepção de utilidade que os conteúdos possam vir a ter no futuro dos 

estudantes, o que pode influir no quadro motivacional.  

De acordo com a Figura 2, 68% dos alunos acreditam que a disciplina de 

Ciências Naturais venha a ter alguma importância no futuro. Este número é ainda maior 

quando se trata dos alunos que afirmam sentir-se motivados a continuar estudando, 

alcançando 80% dos entrevistados. Nesse sentido, a visão da maioria dos alunos é de 

que há utilidade futura para as Ciências Naturais tendo em vista que elas, as Ciências, 

são parte do cotidiano dos alunos tanto na forma de técnicas como de procedimentos 

próprios, não se resumindo mais apenas a guardar fatos e conceitos, o que vai de 

encontro ao que diz Weissmann (1998). 

 

Figura 2 – Respostas referentes às questões 4 e 5 
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dados têm como determinar os principais causadores da desmotivação no ensino de 

Ciências Naturais. 

De acordo com os dados obtidos, aproximadamente 92% dos alunos afirmam 

que o professor demonstra muito conhecimento dos conteúdos. Desta forma o problema 

motivacional não reside na possível falta de conhecimento do professor. 

 

Figura 3 – Respostas referentes às questões 6 e 7 

 
 

 

Em relação à diversificação das aulas, apenas 82% dos alunos consideram as 

aulas de Ciências Naturais muito ou moderadamente diversificadas enquanto apenas 
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com o tradicionalismo, o aluno é alcançado com mais facilidade. 

Na Figura 4, demonstram-se os resultados referentes às questões que 

analisam a influência da infraestrutura escolar na diversificação das aulas de Ciências 

Naturais. Na questão 8, questionou-se os alunos sea infraestrutura escolar disponível 

possibilita a realização de diferentes práticas de ensino de Ciências Naturais e, na 
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questão 9, registrou-se a opinião dos alunos sobre o quanto essa infraestrutura interfere 

na diversificação das aulas. O objetivo destes dados é identificar o quanto a infraestrutura 

pode interferir no nível motivacional dos estudantes. 

 

Figura 4 – Respostas referentes às questões 8 e 9 

 
 

 

Nota-se que apesar de um grupo de 15 % de alunos afirmarem que a escola 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentado buscou ampliar o conhecimento no que tange 

à percepção dos alunos a respeito do ensino de Ciências Naturais em escolas públicas, 

bem como a sua motivação na disciplina. A partir desta questão, a pesquisa foi iniciada 

com o objetivo de buscar as causas da desmotivação dos discentes. Este objetivo não foi 

alcançado em sua plenitude, na medida em que se não se identificou com exatidão, 

dentre os questionamentos feitos aos alunos, o que os deixa desmotivados. 

O principal ponto que fez com que o objetivo não fosse alcançado reside no 

fato de que a maioria dos alunos investigados não demonstrou o grau de desmotivação 

que é tão comentado pelos professores. Na realidade, os gráficos explicitam justamente o 

contrário, que os alunos são motivados e que têm interesse pelo que é ensinado na 

disciplina de Ciências Naturais. 

Notou-se ainda que pontos como a infraestrutura da escola e alguns atrasos 

tecnológicos, em relação ao cotidiano dos alunos, podem ter efeito na motivação dos 

mesmos, mas não são primordiais para que estes percam o interesse nas aulas. Este 

quadro de motivação que os alunos apresentaram contrastante com a realidade descrita 

pelos professores, pode ser um indicativo que o foco de desmotivação talvez não seja 

oriundo dos alunos e sim dos próprios docentes.  

Os estudantes conseguem perceber que o professor detém conhecimento 

sobre os assuntos a serem estudados e mostram valorização da disciplina o que exerce 

influência positiva sobre o aspecto motivacional. A isso, soma-se o fato de apenas uma 

minoria demonstrar possuir grandes dificuldades na disciplina. 

Aliado ao baixo grau de dificuldade soma-se o ponto mais sensível da 

pesquisa, que é quando os alunos foram indagados diretamente a respeito do seu grau de 

motivação em relação à disciplina de Ciências Naturais. Este dado apresenta um 

resultado sólido com um número que chega a 80% dos alunos divididos entre motivados e 

moderadamente motivados. Desta forma, apesar de todos os problemas estruturais e de 

motivação dos professores associados à rede pública, não é detectado um grande 

impacto destes na motivação dos estudantes, que se mantém razoavelmente elevada. 

Finalmente, um dado preocupante é a falta de literatura especializada para 

auxiliar o professor que tem que lidar com situações de desmotivação. Isto talvez 

aconteça pela falta de informações acerca do assunto o que instiga a realização de mais 

pesquisas sobre o tema. 
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Resumo: A produção de resíduos é uma característica da sociedade moderna e sua gestão requer ações 
de curto, médio e longo prazo, envolvendo tanto a sociedade como o poder público. A urbanização e a 
verticalização dos espaços urbanos provoca o aumento da produção e da concentração de resíduos, 
especialmente os classificados como resíduos sólidos urbanos. Este trabalho teve como objetivo reunir e 
analisar informações sobre a infraestrutura para coleta seletiva nos edifícios entregues para ocupação no 
município de Criciúma entre janeiro de 2004 e julho de 2011 e propor adaptações e ou equipamentos para o 
armazenamento temporário de resíduos recicláveis. Foram levantadas informações junto a Prefeitura de 
Criciúma sobre os edifícios que obtiveram certidão de habite-se no período, num total de 98, e em visitas 
aos mesmos. Foram pesquisados 82 edifícios, dos quais 38 realizam algum tipo de coleta seletiva. Todos os 
edifícios que realizam coleta seletiva possuem espaços para armazenamento temporário, mas em apenas 
oito deles este espaço estava previsto no projeto, nos outros foi adaptado. O armazenamento é feito 
principalmente em lixeiras próprias e latões. Os materiais segregados são recolhidos por catadores 
individuais, cooperativa ou por coleta pública específica, que abrange apenas 6,1% deste universo. Ficou 
evidente que o problema não tem sido tratado em sua origem e que, apesar dos avanços, os resultados 
ainda são incipientes. 
 
Palavras-Chave: Resíduos sólidos urbanos. Reciclagem. Coleta seletiva. Edifícios residenciais. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A geração de resíduos é uma característica da sociedade moderna e sua 

gestão é desafio urgente a ser enfrentado por toda a sociedade, em especial pelo poder 

público, pois a gestão inadequada dos resíduos sólidos é um problema ambiental que tem 

impacto direto na qualidade de vida das populações. 

A Lei 12.305, de 2/8/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), define, em seu Artigo 10, que é incumbência do Distrito Federal e dos Municípios 

“a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios” (BRASIL, 

2010). No entanto, para que o poder público possa desenvolver um programa de gestão 

integrada de resíduos sólidos (PGIRS), as instituições e a população devem desenvolver 

ações que facilitem este processo. Como a coleta seletiva é componente importante de 

um PGIRS sob a premissa do desenvolvimento sustentável, as edificações, 

especialmente os edifícios residenciais, precisam estar preparadas para implementar a 

segregação dos resíduos na fonte.  

A falta de informações sobre a infraestrutura (área e equipamentos) disponível 

nos edifícios residenciais para armazenamento temporário dos materiais recicláveis e 

sobre a existência e aplicação de diretrizes e/ou normas para estruturação destes 
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ambientes no município de Criciúma, SC, motivou a realização deste estudo. O principal 

objetivo foi diagnosticar esta infraestrutura, de modo a subsidiar os envolvidos com a 

construção civil com informações para que possam elaborar alternativas para serem 

utilizadas nas edificações que visem facilitar o desenvolvimento pelos municípios de 

PGIRS. Além destas informações, levantou-se também a ocorrência ou não da coleta 

seletiva e, em caso positivo, as formas como ela é desenvolvida. 

 

2 Os resíduos sólidos 

 

O termo lixo origina-se de lix (latim) que significa cinzas. A expressão ‘resíduos 

sólidos’ vem de residuu (latim), que significa o que sobra de uma determinada atividade, e 

sólido, que define seu estado físico (RIBEIRO; MORELLI, 2009). Na NBR 10004/2004, 

resíduos sólidos são materiais em estado sólido ou semissólido que resultam das 

atividades humanas, podendo ser classificados em industriais, domésticos, hospitalares, 

comerciais, agrícolas, de serviços e de varrição, conforme a sua comunidade de produção 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2004). 

Os resíduos sólidos podem ser tipificados como resíduo, rejeito e lixo, de 

acordo com a situação em que estas expressões são aplicadas. Assim, resíduo é todo 

material não utilizado nas atividades produtivas, lixo é todo material considerado como 

inútil e rejeito é todo material que após passar por um processo de seleção é excluído 

(CALDERONI, 2003).  

Para Zanta e Ferreira (2003), embora os RSU sejam vistos como problema, 

eles podem representar uma oportunidade para obter o comprometimento da população 

com a sustentabilidade. Casos de sucesso relacionados à coleta de materiais para a 

reciclagem podem ser encontrados em todo o Brasil, envolvendo aproximadamente 800 

mil pessoas que sobrevivem desta atividade obtendo renda mensal de até 1,5 salários 

mínimos (RIBEIRO; MORELLI, 2009), mesmo quando esta é a alternativa que restou para 

esta parcela da população obter os recursos para satisfazer as necessidades básicas.  

 

1.2 A problemática dos resíduos sólidos 

 

O crescimento populacional e a migração da população rural para os centros 

urbanos tem ocasionado a necessidade crescente de edificações. A redução das áreas 

disponíveis e a elevação dos custos das construções têm provocado a verticalização das 
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edificações e o aumento e concentração da geração dos RSU. 

A problemática da geração de RSU vem preocupando a humanidade há 

algumas décadas. No entanto, foi somente a partir da última década do século XX que 

este, entre outros problemas ambientais, se tornou mais reconhecido e debatido pela 

sociedade (RIBEIRO; MORELLI, 2009). Segundo pesquisa da Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), o volume de Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) gerado em 2010 pela população brasileira foi 6,8% superior ao 

registrado em 2009. No total, foram quase 61 milhões de toneladas de lixo produzidos em 

doze meses. O mesmo estudo também mostrou que a geração de resíduos no período 

aumentou seis vezes mais que a população, o que significa que cada brasileiro produziu 

uma média de 378 kg de lixo em um ano, ou seja, um pouco mais de 1 kg/dia (ABRELPE, 

2010; SPITZCOVSKY, 2011). 

No estado de Santa Catarina, o volume de RSU coletado em 2010 foi de 

aproximadamente 1,44 milhões de toneladas ano, o que representa 0,754 kg/hab/dia. 

Este valor foi 9,25% superior ao volume de RSU coletado em 2009, quando foram 

recolhidas aproximadamente 1,32 milhões de toneladas. Note-se que o incremento na 

população urbana no mesmo período foi de 4,24%. Estes dados evidenciam que mesmo 

tendo uma produção per capta menor que os outros Estados da Região Sul (ABRELPE, 

2010), a produção de RSU em Santa Catarina vem aumentando significativamente em 

relação ao crescimento da população. 

Em Criciúma, SC, de acordo com dados de deposição no Aterro da SANTEC 

Resíduos, para onde são destinados os RSU do município, foram depositados 

aproximadamente 44 mil toneladas no período abril de 2011 a março de 2012, o que 

representa aproximadamente 122 t/dia (GUADAGNIN, 2012). 

 

2.2 Reciclagem e coleta seletiva 

 

A reciclagem é o resultado de um conjunto de atividades por meio das quais 

materiais que se tonariam lixo ou que estão no lixo são desviados, coletados, separados e 

processados para serem utilizados como matéria-prima na manufatura de outros bens 

(GRIPPI, 2006). Para este autor, além de reduzir o volume de lixo depositado em aterros, 

ampliando sua vida útil, a reciclagem contribui para a redução na utilização de recursos 

naturais, maximizando seu uso, e para a economia de energia. Também promove a 

redução do risco de poluição ambiental e proliferação de vetores e fomenta a geração de 
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empregos diretos e indiretos, fazendo desta alternativa uma grande aliada frente à 

crescente geração de resíduos. 

O percentual de materiais recicláveis presentes nos resíduos produzidos no 

Brasil varia de acordo com a região, com o tamanho das cidades, com a época do ano e 

com a origem dos resíduos. O percentual de materiais com potencial para reciclagem nos 

RSU é de aproximadamente 30%, segundo dados do Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA), publicados no relatório da “Pesquisa sobre pagamento por serviços 

ambientais urbanos para a gestão de resíduos sólidos” (IPEA, 2010). O estudo do IPEA 

utilizou dados do “Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil” dos anos de 2007 e 2008, 

publicados pela ABRELPE, e do “Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 

2009” (SNIS Série Histórica 7), publicado pela Secretaria Nacional de Informações sobre 

Saneamento do Ministério das Cidades. Diferente destes dados, o relatório produzido pela 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB) do Rio de Janeiro, RJ, 

denominado “Caracterização gravimétrica e microbiológica dos resíduos sólidos do 

município do Rio de Janeiro – 2009”, que apresenta uma série histórica de 14 anos, 

evidencia que o percentual de materiais com potencial de reciclagem é de cerca de 40% 

(COMLURB, 2009). Uma compilação de Guadagnin (2012), elaborada a partir dos dados 

do IBGE (2010), de trabalhos diversos e de dados de deposição no Aterro da SANTEC 

Resíduos, apontam um percentual médio de materiais recicláveis nos RSU do município 

de Criciúma de aproximadamente 32%.  Apesar deste potencial, das cerca de 50 milhões 

de toneladas de RSU coletados anualmente no Brasil, apenas 2,4% (aproximadamente 

1,2 milhões de toneladas) são coletadas seletivamente (IPEA, 2010; BRASIL, 2009). 

A coleta seletiva é uma das atividades que concorre em larga escala para o 

aumento dos índices de reciclagem. Vilhena e D’Almeida (2000) apontam como 

vantagens da coleta seletiva a boa qualidade dos materiais recuperados, que assim não 

são contaminados pelos outros resíduos, a possibilidade de ser realizada em variadas 

escalas e o estímulo à cidadania, com a participação da população. 

Atualmente, a cidade de Criciúma não possui programa de coleta seletiva 

municipal que envolva todo o município, embora a Lei Municipal n. 4.644/2004 disponha 

sobre a separação do lixo reciclável em edifícios e condomínios, obrigando os mesmos a 

realizarem esta prática (CRICIÚMA, 2004). No entanto, já se observam no município 

algumas atividades que tem como meta reduzir a problemática dos resíduos. Entre estas 

atividades estão iniciativas da sociedade, como a estruturação de cooperativa de 

trabalhadores em materiais recicláveis e a ação de catadores individuais, e iniciativas do 
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poder público, como o Ecoponto, destinado à coleta e envio para reciclagem de pneus, a 

coleta de equipamentos eletrônicos e a colocação de equipamento para entrega 

voluntária (Postos de entrega voluntária – PEV’s). Outra ação do poder público é a coleta 

de materiais recicláveis previamente segregados pela população realizada por caminhão 

de empresa terceirizada uma vez por semana. Atualmente, este serviço está disponível 

em poucos bairros e os materiais recolhidos são levados para uma usina de triagem 

administrada por cooperados. Além desta, há iniciativas de instituições públicas e 

privadas que realizam internamente a coleta seletiva.   

 

2 METODOLOGIA 

 

As atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto foram 

organizadas em três etapas complementares, mas não necessariamente lineares. 

Inicialmente foi realizado o estudo da legislação e da literatura relacionada com 

o tema. Na parte legal, mereceu atenção especial a Lei 12.305, de 12/08/2010 (BRASIL, 

2010). Concomitante com esta atividade foi realizado levantamento junto a Prefeitura de 

Criciúma de informações (nome, endereço e construtora) sobre os edifícios residenciais 

entregues para ocupação no município entre janeiro de 2004 e julho de 2011. Com estes 

dados, passou-se a terceira etapa, quando foi realizado o levantamento de informações 

nos edifícios. Em entrevista com o síndico ou pessoa responsável pela limpeza e 

conservação do condomínio, obteve-se informações sobre a infraestrutura destinada ao 

armazenamento temporário dos resíduos recicláveis, com descrição e obtenção de 

imagens destes locais e equipamentos. Também foram obtidas informações sobre o 

número de apartamentos e a existência ou não de algum tipo de coleta seletiva, bem 

como sua descrição, em caso positivo. 

Para a estimativa da população residente nos edifícios pesquisados utilizou-se 

o coeficiente 3,1238 hab/domicílio, obtido a partir da divisão do valor total da população 

residente pelo número de domicílios particulares permanentes, conforme os dados do 

Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010). Para estimar a produção de RSU nos edifícios 

pesquisados, utilizaram-se os dados de deposição de RSU do município de Criciúma no 

Aterro da SANTEC Resíduos no período de um ano (abril/2011 a março/2012) 

(GUADAGNIN, 2012), dividindo-se o montante depositado (43,9 mil toneladas no período) 

pela população estimada para o ano de 2011 (193.989 hab) (IBGE, 2011), chegando-se 

ao valor de 0,628 kg/hab/dia. Para estimar o percentual de materiais recicláveis presentes 
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nos RSU, adotou-se o percentual de 32% do total dos RSU, obtido a partir de estudos de 

Guadagnin (2012), IPEA (2010) e COMLURB (2009). Para estimar o espaço necessário 

para armazenamento temporário dos resíduos recicláveis nos edifícios foi utilizado o 

proposto por Orofino (1999). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados relativos às certidões de habite-se emitidas no período compreendido 

entre janeiro de 2004 e julho de 2011 constam do banco de dados informatizado da 

Prefeitura de Criciúma. A partir destas informações foram identificados 98 edifícios, os 

quais foram construídos por 25 construtoras em 12 diferentes bairros. No entanto, 

segundo informações do setor responsável por estes registros, há edifícios para os quais 

a certidão de habite-se foi emitida em nome de pessoa física e também há edificações 

que possuem apenas a licença de construção. Estes dados não puderam ser obtidos, 

embora, segundo informações do mesmo setor, os edifícios com habite-se solicitado por 

construtoras correspondem a mais de 90% do total construído no período. O número de 

certidões emitidas em cada um dos anos da série histórica foi semelhante, com os anos 

de 2006 (15) e 2008 (16) tendo apresentado números um pouco maiores. 

Embora os edifícios pesquisados estejam distribuídos em 12 diferentes bairros 

do município, a maioria está concentrada no bairro central da cidade (63%), seguido do 

bairro Comerciário, com 14%. A verticalização também é mais acentuada no bairro 

Centro, onde estão 80% dos edifícios com mais de 11 andares, o que representa 42% do 

total de edifícios estudados, e 58% dos edifícios com seis a 10 andares (44% do total). No 

bairro Comerciário também se observa a verticalização, mas o número de edifícios é 

menor (cinco com 11 ou mais pavimentos e seis com seis a 10 pavimentos). 

Foram pesquisados todos os edifícios da amostra (98), porém quatro (4,08%) 

edificações não se enquadravam na caracterização determinada no escopo da pesquisa, 

pois eram de apenas dois pavimentos, com o térreo de ocupação comercial, e outros 12 

(12,24%) não atenderam os pesquisadores ou não forneceram as informações solicitadas. 

Desta forma, os dados analisados neste artigo se referem a 82 (84,67%) do total de 

edifícios, estando estes distribuídos em dez bairros. 

O número total de apartamentos nos 82 edifícios pesquisados é de 2.968, a 

partir do que se estimou uma população de 9.271 moradores, cálculo realizado com base 

no número de moradores por domicílio segundo os dados do Censo Demográfico 2010 
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(IBGE, 2010). Com base nestas informações e considerando uma produção de 0,628 

kg/hab/dia (GUADAGNIN, 2012), estimou-se a produção diária e anual de RSU 

produzidos nos edifícios. A quantidade de materiais com potencial para reciclagem 

(Tabela 1) foi calculada utilizando-se o percentual de 32% do total de RSU (GUADAGNIN, 

2012; IPEA, 2010; COMLURB, 2009). 

 

Tabela 1 – Estimativa da quantidade diária e anual de RSU produzido nos edifícios 
pesquisados e de materiais com potencial para reciclagem. 

População estimada 
de moradores (hab) 

Produção de RSU 
Resíduos com potencial 

para reciclagem 

Diária (kg) Anual (ton) Diária (kg) Anual (ton) 

9.271 5.822,5 2.125,2 1.863,2 680,1 

 

 

Considerando que a taxa de coleta seletiva é de 2,4% dos RSU (IPEA, 2010; 

BRASIL, 2009), estima-se que aproximadamente 51 das cerca de 680 toneladas anuais 

de resíduos com potencial para reciclagem produzidas nos edifícios pesquisados estejam 

sendo coletados seletivamente, o que representa um aproveitamento efetivo de 7,5% dos 

materiais recicláveis presentes nos RSU. No entanto, considerando que 38 (46,3%) dos 

82 edifícios pesquisados, onde residem 54,2% da população estimada, realizam algum 

tipo de coleta seletiva, infere-se que a quantidade de materiais encaminhados para 

reciclagem possa ser maior que a acima estimada.  

O espaço para armazenamento temporário dos materiais recicláveis 

segregados pelos moradores estava previsto no projeto de nove dos edifícios 

pesquisados (11%), embora em um deles não seja realizada a coleta seletiva. Convém 

ressaltar que em sete destes edifícios, o espaço planejado para armazenamento 

temporário é uma lixeira de alvenaria localizada na parte externa do edifício, junto a 

entrada da garagem ou na frente do edifício, junto a calçada, enquanto nos outros dois é 

um depósito específico junto à garagem. Em 39% dos edifícios pesquisados os espaços 

para armazenamento foram adaptados, porém em dois deles a coleta não é realizada. Os 

outros 50% não possuem espaços para armazenamento ou não informaram. 

O principal local de armazenamento temporário é a garagem (31,7%), mas 

outros locais, como a parte externa (frente ou lateral) com 11%, e depósitos, espaços 

embaixo de escadarias e corredores (2,4% cada) também são utilizados. No entanto, se 

neste momento fosse proposto um Programa de Coleta Seletiva no município, 41 (50%) 

dos edifícios amostrados não teriam o espaço para armazenamento temporário dos 
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resíduos. A ausência destes espaços de armazenamento e, muito provavelmente, a 

dificuldade de 199loca-los em edifícios onde há uma maximização de uso das áreas 

disponíveis é um componente que dificulta a participação dos condôminos. 

Diferentes formas de armazenamento foram verificadas nos edifícios que 

realizam coleta seletiva. Em 22 (29,3%) edifícios foram encontradas lixeiras próprias para 

segregação dos materiais, embora com diferentes capacidades. Outros equipamentos 

também foram observados, como latões, sacas, caixas de papelão e caixas d’água.  

O recolhimento dos materiais recicláveis nos edifícios que realizam a 

segregação é realizado por cooperativas (52,6%), por catadores individuais (34,2%) e por 

coleta pública específica e PEV (13,1%). Embora a Lei 12.305/10 remeta aos municípios 

a responsabilidade pela gestão integrada dos resíduos sólidos, esta ainda não é uma 

realidade para Criciúma. Na amostra estudada, o município responde por apenas 6,1% da 

coleta seletiva, apesar da mesma ser componente importante de um PGIRS, como 

preconizado na PNRS. 

O estudo mostrou que não são muitos os edifícios que possuem planejamento 

para realização da segregação na fonte dos resíduos recicláveis. Porém, ficou evidente 

que há interesse da população em participar deste processo, demonstrado pela 

criatividade nas adaptações para o armazenamento temporário dos materiais segregados. 

No entanto, verificou-se que não há um padrão e tampouco um dimensionamento para 

estas adaptações e para os equipamentos ali alocados. Como forma de contribuir para o 

planejamento acerca das necessidades dos edifícios e também para que os futuros 

empreendimentos possam prever os espaços adequados para o armazenamento 

temporário dos materiais recicláveis, apresenta-se na tabela 2 o volume do contêiner 

necessário para cada grupo médio de 40 moradores. Os cálculos tem como base a 

produção diária de materiais recicláveis por pessoa (0,201 kg, ou seja, 32% do total de 

RSU produzido) e a densidade desses materiais, que é de 57 kg/m³ (OROFINO, 1999). 

 

Tabela 2 – Quantidade e volume do contêiner para armazenamento temporário de 
matérias recicláveis em edifícios residenciais. 

Grupo de 
moradores 

Produção de 
materiais recicláveis 

(kg/dia) 

Nº coletas 
/semana 

Materiais 
recicláveis. 
(kg/período) 

Quantidade de contêiner 

200L 1000L 

40 8,04 

1 56,28 5 1 

2 28,14 3 1 

3 16,08 2 1 
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Com base nestes cálculos, síndicos e moradores poderão prever os espaços 

necessários, o número e volume dos equipamentos para a implantação da coleta seletiva 

em seus edifícios. Convém ressaltar que este processo deve ser acompanhado pela 

implantação pelo poder público de coleta seletiva em todo o município. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A situação dos resíduos sólidos no Brasil ainda representa um problema, mas 

os dados obtidos evidenciam que é possível mudar este cenário e que, apesar da falta de 

iniciativa por parte do poder público, a população já tem consciência de que o mesmo 

precisa ser solucionado. A seu modo, busca engajar-se e promover a coleta seletiva e o 

exemplo disto são as ações desenvolvidas nos edifícios e a coleta realizada por 

catadores individuais e cooperativa.  

A verticalização e a urbanização já são realidades, especialmente porque o 

aumento das possibilidades de aquisição da casa própria deve manter o mercado de 

imóveis aquecido. Com a verticalização e a urbanização, associadas ao incentivo ao 

consumismo, acentuam-se a produção e a concentração dos resíduos, reforçando a 

necessidade de ações efetivas na gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Ficou evidente que esse problema não tem sido tratado em sua origem, o que 

é evidenciado pelo pequeno número de edifícios que previram em seu projeto a coleta 

seletiva. Apesar disto, em muitos edifícios, a criatividade e a vontade dos moradores e ou 

responsáveis levaram a adaptação das estruturas existentes, garantindo a realização da 

segregação na fonte, que é uma etapa muito importante para melhorar a qualidade e 

aumentar o aproveitamento dos materiais recicláveis. 

Ainda há pouca participação do poder público nas ações já desenvolvidas. 

Porém, espera-se que em face da Política Nacional dos Resíduos Sólidos este venha a 

desenvolver ações para garantir a coleta seletiva.  
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Resumo: O presente trabalho estuda a evolução demográfica de um setor censitário da área central de 
Criciúma relacionando-o a permissibilidade construtiva permitida nesta área, o que possibilitou uma 
projeção para a próxima década. Atualmente, por conta do processo de verticalização este setor teve que 
ser dividido pelo IBGE em dois, devido às transformações populacionais e habitacionais ocorridas entre os 
Censos de 2000 e 2010. Verifica-se neste setor uma transformação confirmada por meio de sensoriamento 
remoto e trabalhos de campo. Mas será que esta área está preparada para um adensamento populacional 
deste tipo? Este trabalho visa discutir estas questões e mostrar um possível cenário se o processo tiver 
continuidade. 
 
Palavras-Chave: Plano Diretor, Zoneamento, Verticalização, Evolução demográfica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O conceito de planejamento urbano no Brasil vem sendo discutido e 

aprimorado nas últimas décadas, principalmente após 2001 com o Estatuto da Cidade. À 

medida que cresce a ocupação espacial, fatores como urbanização e organização 

territorial exigem planejamento e começam a necessitar de políticas públicas. 

Quando se estuda o zoneamento de um município, percebem-se claras 

disparidades de valores permissivos em construções e ocupações em determinados 

espaços. Segundo Feldman (2005), o zoneamento urbano é caracterizado por apresentar-

se na forma de uso e ocupação do solo, onde inicialmente ocorre à segregação dos 

espaços através de zonas homogêneas, estas zonas posteriormente terão seu uso 

determinado. 

Algumas características são ressaltadas e inerentes ao estudo como a alta 

concentração populacional por meio da verticalização e o expressivo número de 

construções com número elevado de pavimentos, estas construções associadas à 

permissibilidade construtiva nos setores analisados. 

 Objetivo do presente estudo é fazer a averiguação do processo de 

verticalização associado ao zoneamento, num setor censitário do centro da cidade, sendo 

que este espaço compunha um setor no censo de 2000 e no de 2010 foi dividido em dois 

devido à quantidade de domicílios que passou a concentrar. Nestes setores se percebem 

alguns pontos relevantes para estudo, como o adensamento populacional, a substituição 

de ocupação horizontal unifamiliar por vertical multifamiliar e comercial, além da 

diversidade do número de andares dos prédios novos. 

É importante analisar o processo habitacional que vem ocorrendo para 
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possibilitar discussões norteadoras para o melhoramento de aspectos de infra-estrutura, 

já que este setor passa por um processo que ocorre em outras áreas do município 

afetando a mobilidade, serviços públicos de limpeza, abastecimento, entre outros.  

 

2 METODOLOGIA 

Esta pesquisa possui em sua realização ações que dão a classificação de 

quantitativa, descritiva, exploratória e bibliográfica, tendo como universo de pesquisa os 

setores censitários “420460805000007” e “420460805000008”, fragmentados do antigo 

setor “420460805000006”, localizado na zona ZC - 2 do atual zoneamento do município 

de Criciúma. 

Para Gil, (1996, p.46) “Estas pesquisas têm como preocupação central 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos”. Este é o tipo de pesquisa que mais se aprofunda no conhecimento da 

realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, houve o levantamento 

bibliográfico em fontes confiáveis visando à construção dos conceitos apresentados, 

foram usados como fontes livros, artigos, dissertações, seminários, sites e acervos online. 

Para caracterização do município foram usadas fontes como livros que contam 

a história da ocupação e colonização de Criciúma, documentos legais do município, além 

de dados secundários fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 

sendo usados em sua maioria os dados dos Censos de 2000 e 2010. 

A construção dos mapas deste trabalho foi possibilitada através de materiais 

cedidos pela Prefeitura Municipal de Criciúma, Secretaria de Planejamento de Santa 

Catarina e IPAT/UNESC, além disso, foi feito o uso do software AutoCad 2008, este que 

por fim possibilitou a construção do mapeamento proposto. 

Para caracterização da futura ocupação possível no setor foram utilizados os 

Planos Diretores de Criciúma, o vigente de 1999, e a proposta ainda em construção do 

novo Plano Diretor de 2009, além disso, visitas in loco foram feitas para averiguação de 

infraestrutura e locais que possam receber uma ocupação futura. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 SETORES CENSITÁRIOS  

  

Os setores censitários estudados neste trabalho serão analisados através de dados 

demográficos fornecidos pelo Censo de 2000 e 2010 do IBGE, algumas informações foram 

adquiridas junto ao SIDRA e o ao portal do IBGE Cidades. 

Segundo Barbieri e Umbelino (2008) e de acordo com a forma de espacialização de 

dados do IBGE, setores censitários são as menores unidades espaciais classificadas pelo IBGE, 

são caracterizados por serem compostos por 250 a 350 domicílios (em áreas urbanas, já que em 

áreas rurais possam existir menos aglomerados e as distâncias impossibilitem um recenseador 

executar o trabalho sozinho). 

O Setor Censitário é definido como a unidade de coleta e controle cadastral, 
percorrida por um único recenseador, contínua e situada em área urbana ou rural 
de um mesmo distrito, em função do perímetro urbano (linha divisória dos espaços 
juridicamente distintos de um distrito, estabelecida por lei municipal). A área do 
setor deve respeitar os limites territoriais legalmente definidos e os estabelecidos 
pelo IBGE para fins estatísticos. Os limites do Setor Censitário foram definidos, 
preferencialmente, por pontos de referência estáveis e de fácil identificação no 
local. (BARBIERI E UMBELINO, 2008, p.8) 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SETORES CENSITÁRIOS ANALISADOS 

  

O município de Criciúma esta situado no extremo sul do estado Santa Catarina, 

integrando a mesorregião sul e a microrregião que leva seu nome, atualmente sediando a 

Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma e a Associação de Municípios da Região 

Carbonífera (AMREC), o que demonstra sua polarização e força regional. 

A figura seguir ilustra a localização do setor perante o estado de Santa Catarina e o 

município de Criciúma, este mapa foi composta por informações do mapa viário do município de 

Criciúma disponibilizado no site da prefeitura e pelo mapa de Santa Catarina disponibilizado pelo 

site da secretaria de planejamento do Estado. 
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Figura 01 – Mapa de Localização dos setores censitários analisados 

 
 

O setor analisado está no bairro São José, popularmente conhecido como bairro 

Centro, está localizado próximo a referências bem conhecidas do município de Criciúma como o 

estádio Heriberto Hülse, e localiza-se a sul da Avenida Centenário, esta considerada a mais 

importante avenida da cidade percorrendo os três dos principais eixos da área central de 

Criciúma. 

O Setor analisado tem sua delimitação apresentada na figura 2 fornecida pelo IBGE, 

ou seja, é formado pelas quadras e ruas internas à linha limitadora (linha amarela) da área 

delimitada. A linha amarela limita o setor em sentido horário seguindo metodologia do IBGE, está 

que estabelece este sentido para início do recenseamento do setor (IBGE, 2000). No censo de 

2000 o setor denominado “420460805000006” era formado por três quadras. Devido à alta 

concentração populacional o setor foi fragmentado em dois novos setores no Censo de 2010, 

sendo criados então os setores “420460805000007” e “420460805000008”. Deste momento até o 

fim deste trabalho, serão utilizados apenas os dígitos finais para se referir aos setores. 
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Figura 02 – Antiga configuração espacial do setor 06. 

 

Fonte: IBGE, 2000 

 

Figura 03 – Configuração atual dos setores 07 e 08. 

 

 

Fonte: Google earth, 2010. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DOS SETORES CENSITÁRIOS 
ANALISADOS EM 2000 e 2010 

 

O setor “06” é delimitado seguindo sentido horário por partes das ruas Celestina Zilli 

Rovaris, Desembargador Pedro Silva, Rua Almirante Barroso, Travessa Costa e Silva, Rua Dr. 

José de Patta, Rua Joaquim Nabuco, Rua Melvin Jones e pela rua Tenente Ari Rauen.No censo 

de 2010, devido ao aumento no número de domicílios, o setor foi fragmentado em dois novos 

setores censitários. Este processo, segundo o IBGE, ocorre quando um setor atinge o número 

máximo de domicílios permitido para o recenseamento (entre 250 a 300 domicílios). 

Após a divisão censitária O setor “07” passou a ser formado pela parte sul da rua 

Celestina Zilli Rovaris, parte oeste da rua Desembargador Pedro Silva, parte norte da rua Melvin 

4

20460805

000007 

4

20460805

000008 
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Jones e pela rua Marechal Castelo Branco e parte leste da rua Tenente Ari Rauen, o setor “08” 

passou a ser formado pela parte norte da rua Melvin Jones, parte leste da rua Desembargador 

Pedro Silva, parte sul da rua Almirante Barroso, pela travessa Costa e Silva, parte da rua José de 

Patta e parte oeste da rua Joaquim Nabuco. 

A tabela a seguir ilustra um comparativo entre os principais dados demográficos do 

setor analisado em 2000 e dos dois setores censitários analisados segundo dados do Censo de 

2010 do IBGE. 

Tabela 01 – Evolução da ocupação construtiva das quadras dos setores 

Critério Demográfico Setor “06”  Setor “07” Setor “08” 

 Total de habitantes  639  273 650 

Habitantes do sexo masculino 293 (45,78%)  129 (47,25%) 278 (42,77%) 

Habitantes do sexo feminino 346 (54,22%)  144 (52,75%) 372 (57,23%) 

Quantidade total de domicílios 194  137 239 

Média de moradores por domicílio 3,29  1,99 2,33 

Densidade demográfica atual hab./Km² 5.483.3  12.885,26 29.704,78 

 

Ocorreu entre no período analisado uma evolução habitacional e incremento do 

número de domicílios ocorrido no setor analisado. Estes dados apontam uma evolução do número 

de domicílios no setor na ordem de 114% e uma evolução populacional de 44%. Vê-se, portanto 

que a evolução do número de domicílios é superior a evolução populacional, resultando assim no 

decréscimo na média de moradores por domicílios e um aumento expressivo na densidade 

demográfica que se torna extremamente alta quando comparada com a média municipal que tem 

o valor de 816,15 Hab./Km². 

 

3.4 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO HABITACIONAL DOS SETORES - 2001-2010  
 

A análise da evolução habitacional aqui apresentada é preponderante para se entender o 

processo de verticalização da área de estudo. Essa evolução indica um processo de valorização 

dos espaços ociosos, considerando ocioso, não só terrenos desocupados, mas residências 

unifamiliares, em função do processo de especulação imobiliária.  

Os mapas apresentados a seguir foram elaborados a partir de dados da Prefeitura 

Municipal de Criciúma, Secretaria de Planejamento do Estado, fotointerpretação de imagens 

aéreas e ortofotos, mostrando a evolução habitacional nos setores analisados. Para facilitar a 

análise, os setores foram divididos em quadras, sendo nomeadas então as quadras 1, 2 e 3, 

salientando-se também que essa divisão ocorre devido as características diferenciadas entre elas.  
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Figura 04 – Ocupação dos setores, 2000. 
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Figura 05 – Ocupação dos setores, 2005. 
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Figura 06 – Ocupação dos setores, 2010. 

 

A Tabela 1 une as três analises das quadras e mostra sua evolução, percebendo-se 

que a quadra 1 é o ponto mais dinâmico entre os setores, enquanto a quadra 2 é a que menos 

possui edifícios com número alto de pavimentos e a quadra 3 mostra ser  a mais vertical entre 

todas as outras, portanto já devidamente ocupada e com poucos espaços esperando 

verticalização. 
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Tabela 02 – Evolução da ocupação construtiva das quadras dos setores 

 
2001 2005 2010 2001 2005 2010 2001 2005 2010 

Tipo de ocupação Quadra 01 Quadra 02 Quadra 03 

1 Pavimento 20 22 15 12 11 11 5 5 5 

2 Pavimento 3 3 3 5 5 4 1 1 2 

3 e 4 pavimentos 2 2 4 2 2 3 1 1 1 

5 a 9 pavimentos 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

10 ou mais pavimentos 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

Espaços vazios 2 2 1 0 1 1 1 1 1 

Em construção 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Vegetação 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o referencial teórico até os resultados apresentados foi possível refletir 
sobre alguns pontos como a constante evolução ocupacional de áreas centrais do 
município de Criciúma, usando como exemplo a área analisada. É visível a ocupação 
cada vez mais densa da área central do município, fato causado pelo explicado processo 
de verticalização das habitações. 

O Setor “06”, objeto de estudo deste trabalho é exemplo dessa verticalização, 
já que o mesmo foi fragmentado em dois novos setores devido ao aumento populacional e 
ao número elevado de domicílios entres os Censos de 2000 e 2010. 

Nos setores analisados pode se perceber evolução e dinamização construtiva, 
fotos e imagens aéreas mostram que o setor já foi menos ocupado denso que atualmente, 
inclusive existindo uma área com presença de vegetação. 

Percebe-se que há a criação de espaços vazios nos setores, esses a espera 
de mais lotes vazios para uma possível venda e verticalização, estes lotes vazios tornam-
se ainda objetos de um processo de especulação tornando assim o espaço mais 
valorizado no setor. 

Em trabalho de campo foi constado lotes com tendência à ocupação vertical já 
que o processo teve início e deve ter continuidade nas próximas décadas, em simulação 
ocupacional construída neste trabalho percebe-se que os setores podem ter uma 
população muito maior que a atual, dificultando assim o acesso a uma qualidade 
infraestrutural a todos os moradores destes setores.  

Pode-se concluir neste trabalho considerando todo o material pesquisado que o 
processo de verticalização nestes setores analisados deriva de diversos fatores, entre 
eles a permissibilidade construtiva pelo zoneamento atual e o expressivo interesse de 
grandes construtoras. 
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Resumo: A etapa de conformação é de fundamental importância para o processo cerâmico, uma vez que é 
nesta que o material adquire a forma e características estruturais pretendidas. O estudo baseou-se na 
conformação por prensagem a seco e extrusão de uma argila plástica para cerâmica vermelha. A argila foi 
seca em estufa laboratorial, destorroada, peneirada e preparada com diferentes percentuais de umidade (7, 
9 e 11%), sendo compactada em prensa laboratorial hidráulica com diferentes pressões específicas (15, 20, 
25 e 30 MPa). A argila também foi conformada em uma extrusora laboratorial com pressão de vácuo de 50 
kPa. Todos os corpos-de-prova foram secos e caracterizados. Os resultados demonstram que a densidade 
aparente dos corpos-de-prova extrudados obtiveram um valor de 1860 kg//m

3
 compatível com a condição de 

prensagem de 30 MPa com 11% de umidade para o processo de prensagem. A resistência mecânica a 
seco dos corpos-de-prova extrudados ficou até 2 a 4 MPa maior do que os produtos prensados. As queimas 
foram realizadas em forno mufla laboratorial em diferentes temperaturas (800, 850 e 900°C) e patamar de 
queima de 5 minutos. A densidade aparente após a queima apresentou valores de 1730 a 1780 kg/m3 para 
o produto extrudado, confirmando um maior grau de compactação e confirmado pelos valores da resistência 
mecânica de 7 a 23 MPa. Os resultados mostram que a argila plástica conformada por extrusão adquire 
propriedades similares e até mesmo superiores a argila conformada por prensagem. 
 
Palavras-Chave: cerâmica vermelha, prensagem, extrusão, compactação. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A etapa de conformação é de fundamental importância para o processo 

cerâmico, uma vez que é nesta que o material adquire a forma e características 

estruturais pretendidas. Dependendo do tipo de produto que se desejar fabricar, um tipo 

de processo de conformação é selecionado para tal tarefa. Como o processo de 

conformação apresenta grande influência nas características do produto acabado, este 

deve ser devidamente controlado, pois as variáveis da máquina e também da matéria-

prima podem contribuir nas características do produto produzido. Os processos mais 

comuns de conformação existentes são por extrusão, por prensagem a seco e por 

colagem (AMORÓS, 2000, p.23-28). 

A extrusão é atualmente concentrada na fabricação de cerâmicas vermelhas 

como tijolos e telhas. Está associada a uma alta produtividade, principalmente para 

produtos de secção transversal constante, onde a homogeneização e a retirada do ar da 

massa dentro da extrusora têm grande importância para as características finais do 

produto acabado. A extrusão consiste na passagem forçada de uma massa cerâmica 

plástica por uma boquilha ou saída com determinado formato (RIBEIRO et. al., 2003, 

p.37-42). Segundo Ribeiro et. al (2003, p.37-42), as forças de compressão no interior de 

uma extrusora apresentam dois picos em zonas diferentes (Figura 01). O primeiro, de 
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baixa intensidade, surge logo no fim da primeira hélice junto ao cortador interno na 

entrada da câmara de vácuo, onde surge a primeira restrição à passagem da massa. O 

outro pico, com início na zona de pré-compressão e máximo à entrada da sobre boca, tem 

maior intensidade e define a zona onde se desenvolvem as forças de compressão do 

material e onde se desenvolvem desgastes elevados dos componentes da extrusora.  

 

Figura 01 – Forças de compressão no interior da extrusora.  

 

Fonte: Adaptado de Ribeiro et. al (2003, p.37-42). 

 

A prensagem a seco tem por objetivo estabelecer uma forma definida a um pó 

moldável, cujas características são variáveis, através da homogênea redução da 

porosidade do mesmo, transformando-o em um corpo compactado com maior densidade 

e microestrutura adequada para obter-se as características finais desejadas (AMORÓS et. 

al., 2000, p.14-20). A Figura 02 apresenta o mecanismo de conformação por prensagem 

de um pó cerâmico. A prensagem a seco é a compressão de um pó cerâmico dentro de 

uma cavidade por um pistão ou punção, ocorrendo inicialmente a redução do volume 

ocupado pelos poros intergranulares e da reordenação dos grânulos. Em seguida, ocorre 

a redução do volume e tamanho dos espaços intergranulares por deformação plástica 

associada com o esmagamento de grânulos ocos. Finalmente, a diminuição de volume e 

tamanho dos poros intragranulares pelo deslizamento e reordenação das partículas 

buscando alcançar um empacotamento mais denso. 
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Figura 02 – Mecanismos de compactação. (a) Preenchimento do molde. (b) Reordenação 
de grânulos. (c) Deformação e destruição de grânulos. (d) Reordenação das partículas no 
interior dos grânulos. (e) Máximo empacotamento das partículas em pressões muito altas. 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Fonte: Adaptado de Amorós (2000, p.14-20). 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar as influências dos processos de 

conformação por extrusão e prensagem de uma argila plástica para fabricação de 

produtos de cerâmica estrutural (tijolo ou telha) sobre as características técnicas a seco e 

pós-queima. Para atingir este objetivo foi avaliado o grau de compactação da argila 

através dos valores da densidade aparente e resistência mecânica a flexão a seco das 

amostras. Também foram avaliadas as propriedades de retração linear, absorção de 

água, densidade aparente e resistência mecânica a flexão das amostras após a etapa de 

queima em forno mufla laboratorial para diferentes temperaturas máximas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O procedimento experimental foi dividido em duas etapas, onde na primeira 

foram confeccionados corpos-de-prova pelo método de conformação por prensagem a 

seco. Uma argila plástica foi selecionada e determinada sua umidade in natura, utilizando 

uma amostra de 100g pesada em uma balança digital com resolução de 0,01g e seca em 

uma estufa laboratorial na temperatura de 110±10°C. 

Outra quantidade desta argila (7 kg) foi seca em estufa laboratorial na 

temperatura de 110±10°C e desagregada em um britador de mandíbulas e em seguida 

em um moinho de martelos. Com a obtenção da argila na forma de pó, a mesma foi 

dividia em três lotes, sendo que cada lote foi umidificado com um percentual de 7%, 9% e 

11% de água. Estes foram peneirados em malha de 9 mesh, deixando em descanso para 

homogeneização por um período de 24 horas. Cada lote de argila foi compactado em uma 

prensa hidráulica laboratorial em um estampo com medidas de 70mm x 50mm com as 

pressões específicas de 15 MPa, 20 MPa, 25 MPa e 30 MPa. Os corpos-de-prova foram 

medidos com um paquímetro analógico de resolução de 0,05mm e pesados em uma 

balança digital de resolução de 0,01g e inseridos numa estufa laboratorial com 

temperatura de 110±10°C para a secagem dos mesmos. Com a secagem dos corpos-de-
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prova, foram obtidas novamente as dimensões e a massa. A densidade aparente a seco 

foi determinada através do método de empuxo por mercúrio a uma temperatura de 25°C. 

A resistência mecânica a flexão foi determinada através do método dos três apoios 

utilizando o equipamento digital crômetro da marca Gabrielli. 

Em paralelo, deu-se início a conformação da argila por extrusão, sendo que a 

mesma foi preparada passando por um laminador, um misturador de roscas helicoidais e 

umidificada para atingir o ponto plástico necessário para a extrusão (25% de umidade). A 

argila em forma plástica foi conformada por uma extrusora laboratorial onde a mesma é 

forçada por um sistema de rosca sem fim em uma câmara blindada onde o ar é retirado 

por meio de bomba a vácuo, com uma pressão de vácuo de 50 kPa. A argila foi forçada a 

sair pela boquilha em uma secção constante com largura de 60 mm e foram cortados no 

comprimento de 120 mm. Após a conformação os corpos-de-prova foram medidos com 

um paquímetro analógico com resolução de 0,05 mm e pesados em uma balança digital 

com resolução de 0,01g. Estes foram postos para secar em temperatura ambiente por 48 

horas e em seguida foram acondicionados em estufa laboratorial com temperatura de 

110±10°C para secagem final por um período de 24 horas. Os corpos-de-prova foram 

novamente medidos e pesados, determinando novamente as características de 

resistência mecânica a flexão e densidade aparente pelos mesmos métodos descritos 

anteriormente. 

As queimas dos corpos-de-prova prensados e extrudados foram feitas, 

simultaneamente, em um forno mufla laboratorial nas temperaturas de 800°C, 850°C e 

900°C, segundo uma taxa de aquecimento de 5,5°C/min e patamar de 5 minutos na 

temperatura máxima. Após as queimas, os corpos-de-prova foram medidos com um 

paquímetro analógico com resolução de 0,05 mm e pesados em uma balança digital com 

resolução de 0,01g. A retração linear (Rl) foi determinada conhecendo a dimensão de 

comprimento dos corpos-de-prova antes (Li) e após (Lf) a queima, utilizando a Eq. (1). 

       
     

  
                       

A absorção de água foi determinada inserindo os corpos-de-prova, 

devidamente pesados (mi), em um recipiente com água fervendo e deixados por 2 horas 

nestas condições. Após este tempo, os corpos-de-prova são resfriados dentro do mesmo 

recipiente utilizando uma corrente de água fria e em seguida são secos com um pano 

úmido e pesados (mf) em uma balança digital com resolução de 0,01g. O cálculo do 

percentual de água absorvida pelos corpos-de-prova foi realizado utilizando a Eq. (2). 
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As características técnicas pós-queima de densidade aparente e resistência 

mecânica a flexão foram determinadas conforme procedimento descrito anteriormente. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Figura 03 é um diagrama de isocompactação relacionando a densidade 

aparente a seco do material pela umidade e pressão de compactação pelo processo de 

prensagem. Este diagrama mostra que para a obtenção de uma mesma densidade a 

seco, pode-se ter diferentes relações entre umidade e pressão de compactação. Percebe-

se que para uma pressão específica de compactação de 30 MPa com uma umidade de 

11%, a massa cerâmica obteve uma densidade aparente a seco de 1850 kg/m³ e com o 

processo de extrusão foi obtido um valor de 1860 kg/m³, ou seja, um resultado bem 

semelhante para os dois processos. Vale salientar, que a tendência é que ocorra uma 

redução no valor da densidade aparente do material prensado, pois segundo Amorós 

(2001, p.15-23), para elevadas pressões de compactação e umidade, a água pode vir a 

saturar os poros existentes na peça, impedindo sua posterior compactação em massas 

argilosas. 

Figura 03 – Diagrama de isocompactação. 

 

Com relação a resistência mecânica a flexão a seco, demonstrado pela Figura 

04, a argila compactada por extrusão apresentou um valor de 9 MPa e a argila 

compactada por prensagem obteve um valor entre 6,5 a 7 MPa, considerando uma 

pressão de 30 MPa e 11% de umidade, mostrando que o grau de compactação do 
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material extrudado é maior, ou seja, mesmo com elevadas pressões e umidades o 

processo de prensagem não foi capaz que romper os grãos da argila.  

Para uma análise das características técnicas após o processo de queima foi 

selecionado os dados referentes a argila compactada com 30 MPa de pressão específica 

e 11% de umidade em comparação com a argila extrudada. A Figura 05 mostra que para 

a densidade aparente da argila compactada com 11% de umidade obteve-se um 

comportamento próximo da argila extrudada, mas os valores apresentados demonstram 

um menor grau de aproximação das partículas, mesmo com o aumento da temperatura de 

queima.  

 

Figura 04 – Resistência mecânica a flexão a seco em função da pressão de compactação 
e umidade da massa. 
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Figura 05 – Densidade aparente em função da temperatura de queima e umidade de 
prensagem (Pressão específica: 30 MPa). 

 

 

A diferença de compactação destas massas (argila) fica evidente quando 

analisada a resistência mecânica a flexão após a queima, conforme demonstrada pela 

Figura 06. A massa extrudada mostrou ter uma resistência mecânica a flexão muito 

superior em relação a massa compactada por prensagem, fato que pode ser explicado 

devido ao maior grau de homogeneidade da massa e maior aproximação das partículas 

do processo de extrusão, analisada anteriormente pela densidade aparente, conforme 

análise também realizada por Freitas et al (2009, p.15-18). Esta aproximação pode ser 

comprovada pela formação de coração negro no material extrudado, evidenciando uma 

baixa permeabilidade gasosa da massa. 
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Figura 06 – Resistência mecânica a flexão  em função da temperatura de queima e 
umidade de prensagem (Pressão  

específica: 30 MPa). 

 

 
O comportamento da absorção de água da argila extrudada e da argila 

compactada por prensagem com umidades de 9% e 11% tiveram praticamente o mesmo 

comportamento, ou seja, com o aumento da temperatura ocorre a densificação do 

material e desta forma a diminuição do valor da absorção de água, conforme 

demonstrado pela Figura 07. Mesmo os resultados a seco demonstrando um maior grau 

de compactação, os resultados de queima para a retração linear foram maiores para a 

massa compactada por extrusão, conforme demonstrado pela Figura 08.  
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Figura 07 – Absorção de água  em função da temperatura de queima e umidade de 
prensagem (Pressão específica: 30  

MPa). 

 

 

Figura 08 – Retração linear em função da temperatura de queima e umidade de 
prensagem (Pressão específica: 30 MPa). 
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comparado com o processo de prensagem. O grau de compactação do produto extrudado 

pode ser relacionado com o valor da densidade aparente após o processo de secagem, 

que obteve um valor de 1860 kg/m3, resultado este obtido com uma condição de 

prensagem de 30 MPa de pressão de compactação e umidade do pó de 11%, valor este 

relativamente elevado podendo originar alguns defeitos no produto conformado durante a 

conformação. A resistência mecânica a seco também apresentou maiores valores, ficando 

em torno de 2 a 4 MPa a  mais, se comparados com os materiais prensados, 

demonstrando que no processo de extrusão a massa argilosa apresenta, aparentemente, 

uma maior coesividade. Após a queima, o material extrudado apresentou bons resultados, 

principalmente, para a resistência mecânica a flexão obtendo valores da ordem de 7 a 23 

MPa com o aumento da temperatura de queima, muito acima dos valores obtidos para o 

material prensado. Isto se justifica, pois durante o processo de prensagem a força 

exercida sobre os grânulos não foi suficiente para acomodá-los corretamente e muito 

menos para rompê-los, deixando o material com grandes quantidades de espaços vazios 

e reduzindo os valores das propriedades analisadas.  
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Resumo: O processo de fabricação de produtos cerâmicos depende das características das matérias-
primas que são utilizadas na massa cerâmica. Uma destas características é a plasticidade que assume um 
papel fundamental na fabricação de cerâmicas, já que está relacionada com as propriedades das argilas e 
podem indicar se uma composição é apropriada para confecção de materiais cerâmicos por prensagem ou 
por extrusão. Desta forma, este projeto tem como objetivo estudar o método de determinação do índice de 
plasticidade de Pfefferkorn, a fim de verificar se este é capaz de detectar variações do tipo de matéria-
prima, das condições de processamento e a presença de contaminações no valor do índice de plasticidade 
das matérias-primas. Foram selecionadas dois tipos de argilas, sendo uma de alta plasticidade e outra de 
baixa plasticidade e foram realizadas alterações nas características destas com a adição de quartzo e com 
a secagem das mesmas. Os resultados mostram que o método é sensível a estas variações, ou seja, o 
método foi capaz de detectar a diferença de plasticidade entre os dois tipos de argilas, confirmando sua 
natureza, assim como para as alterações da condição de preparação da amostra e na presença de 
contaminantes como o quartzo. 
 
Palavras-Chave: método, plasticidade, matérias-primas. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As matérias-primas plásticas são basicamente constituídas por argilas e sua 

plasticidade está relacionada à sua natureza estrutural. A plasticidade assume um papel 

fundamental na fabricação de cerâmicas, seja para estrutural ou para revestimento, já que 

é um parâmetro que está relacionado intrinsecamente à própria argila, ao seu teor de 

umidade e à sua quantidade na preparação de massas cerâmicas (OLIVEIRA e HOTZA, 

2011). O conhecimento da plasticidade de uma massa ou matéria-prima é de grande 

utilidade na etapa de moldagem de um produto cerâmico. Através de valores de índice de 

plasticidade, pode-se estimar a adequação da massa cerâmica com relação à 

conformação de peças. Determinados valores de índice de plasticidade podem indicar se 

uma composição é apropriada para a confecção de materiais cerâmicos por prensagem 

ou por extrusão (CORREIA, S.L. et. al., 2002). 

Segundo Barba et. al. (1997), a plasticidade é a propriedade de solos finos, 

entre largos limites de umidade, de se submeterem a grandes deformações permanentes, 

sem sofrer ruptura, fissuramento ou variação de volume apreciável. Para apresentar 

comportamento plástico, uma argila ou uma pasta argilosa necessita de água, em 

quantidade tal que permita ser trabalhada sem que ocorra ruptura com a força aplicada. 

As partículas que apresentam plasticidade são, principalmente, os argilo-minerais. Os 
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minerais como quartzo e o feldspato não desenvolvem misturas plásticas, mesmo que 

suas partículas tenham diâmetros menores do que 0,002 mm.  

O índice de plasticidade das argilas é feita indiretamente através da medição 

de outras propriedades existindo vários instrumentos para isto. Atterberg definiu os limites 

de retração, plasticidade e liquidez das argilas dividindo os valores de umidade. A 

diferença entre os limites de plasticidade e liquidez é considerada com o índice de 

plasticidade de Atterberg (CORREIA, S.L. 2002). 

A técnica mais utilizada para determinação do índice de plasticidade é através 

do plasticímetro de Pfefferkorn, onde o índice é definido como a porcentagem de água na 

qual a amostra do ensaio experimenta uma retração de 33% em relação à sua altura 

inicial, que neste caso é de 40 mm. Portanto, o índice de plasticidade de Pfefferkorn é o 

valor percentual de umidade da amostra quando a altura final for igual a 12 mm 

(AICE/ITC, 1992). O conjunto de equipamentos utilizados neste método está apresentado 

pela Figura 01. 

 

Figura 01 – Equipamento utilizado no método de determinação do índice de plasticidade 

de Pfefferkorn. 

 

Fonte: Adaptado de Servitech (2012). 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo estudar o método de 

determinação do índice de plasticidade de Pferfferkorn, variando o tipo de matéria-prima 

(plástica e de baixa plasticidade), condições de preparação das amostras e a quantidade 
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de material não plástico contido nas amostras, com o intuito de avaliar se o procedimento 

é sensível a estas variações. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Neste projeto foram selecionados dois tipos de argilas com características 

distintas e consideradas como uma argila de alta plasticidade e outra de baixa 

plasticidade. Foram separados 15 kg de cada matéria-prima para avaliação do método. 

Para comprovar as características de plasticidade das argilas in natura, foram pesados 

1,5 kg de cada argila em uma balança digital de 0,01g e acondicionados em um recipiente 

plástico para uma breve inspeção, a fim de retirar os pedregulhos, raízes e desaglomerar 

os torrões formados para não influenciarem nos resultados. Após a pesagem, foram 

pulverizados aleatoriamente uma determinada quantidade de água sobre as argilas e 

iniciado o processo de homogeneização. Após a formação de uma massa homogênea 

foram confeccionados 5 corpos-de-prova utilizando o molde metálico do equipamento e 

estes foram submetidos ao ensaio, ou seja, um peso foi solto sobre cada amostra. A 

altura final dos corpos-de-prova foi medida com um paquímetro analógico de resolução de 

0,05 mm e pesados em uma balança digital de 0,01 g. Uma nova quantidade de água foi 

pulverizada sobre a massa restante e mais 5 corpos-de-prova foram obtidos. Este 

procedimento foi repetido até que a altura final dos corpos-de-prova ficou menor ou igual 

a 12 mm. Em seguida, os corpos-de-prova foram inseridos dentro de uma estufa 

laboratorial com temperatura de 110±10°C para determinar a umidade que foi adicionada 

para a obtenção dos corpos-de-prova e determinar o índice de plasticidade de Pfefferkorn.  

Comprovada a plasticidade das argilas in natura, foi pesada uma quantidade de 

2 kg da argila mais plástica repetindo o procedimento de inspeção e inserindo-a em estufa 

laboratorial a uma temperatura de 110±10°C para a completa retirada da umidade. Com a 

matéria-prima completamente seca, repetiu-se o procedimento para obtenção dos corpos-

de-prova até atingirem uma altura final menor ou igual a 12 mm. Este teste foi realizado 

para verificar se as condições da amostra influenciam no resultado do índice de 

plasticidade. 

Agora foi avaliada a influência da quantidade de materiais não plásticos, mais 

especificamente quartzo na forma de areia, na determinação do índice de plasticidade das 

argilas aqui testadas. Adicionou-se areia nos percentuais de 6,5%, em base seca, sobre 

as argilas estudadas e 10%, em base seca, sobre a argila de alta plasticidade. Pesou-se 
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uma quantidade de 2 kg de cada argila, repetiu-se o procedimento de inspeção e 

acrescentou-se sobre as argilas a quantidade de areia correspondente aos 6,5%. Esta 

mistura foi devidamente homogeneizada até obter uma massa única e iniciou-se o 

procedimento de obtenção dos corpos-de-prova até estes atingirem a altura final 

padronizada neste procedimento. Os corpos-de-prova foram devidamente medidos, 

pesados e inseridos em estufa laboratorial nas mesmas condições anteriores para 

obtenção da umidade de cada corpo-de-prova. Este procedimento foi repetido para a 

argila de alta plasticidade com a adição de 10% de areia.    

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da determinação do índice de plasticidade de Pfefferkorn para as 

argilas estudadas confirmam o que já era esperado, pois o índice de plasticidade para a 

argila de alta plasticidade foi de 31,3%, enquanto que para a argila de baixa plasticidade 

este valor foi de 27,0%, confirmando que para materiais com baixa plasticidade, a 

quantidade de água necessária para moldar é menor (Figura 02). Esta diferença de 

plasticidade também está associada ao argilo-mineral que deu origem à argila, pois cada 

espécie de mineral dará à argila uma plasticidade diferente. 

 

Figura 02 – Comparação dos índices de plasticidade de uma argila plástica e uma de 

baixa plasticidade. 
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Com a confirmação da plasticidade das argilas estudadas, foi avaliado o 

comportamento das condições da amostra no resultado do índice de plasticidade da argila 

mais plástica. A Figura 03 mostra que para um mesmo tipo de argila, mas com umidades 

iniciais diferentes, o valor do índice de plasticidade mostra-se com uma leve variação em 

seu resultado. Para a argila in natura o valor obtido foi de 31,3%, mas quando esta foi 

completamente seca em estufa laboratorial e determinado o índice de plasticidade, este 

apresentou um valor de 30,0%, sendo menor do que o resultado da argila in natura. As 

propriedades de plasticidade de um sistema de partículas são resultantes da presença de 

uma fase líquida entre as partículas. A fase líquida permite a deformação, ou seja, o 

deslocamento das partículas, umas sobre as outras, e o que mantém o sistema coeso são 

as forças de capilaridade. Quando a argila tem sua umidade retirada, a água que ela 

possuía da fase líquida evapora e a nova umidade acrescentada na argila seca, apesar 

de bem misturada, não consegue tornar a massa homogênea como antes, isso faz com 

que o índice de plasticidade da argila diminua. 

 

Figura 03 – Comparação dos índices de plasticidade de uma argila plástica in natura e 

seca. 

 

 

 

A influência da presença de materiais não plásticos no índice de plasticidade 

das argilas também foi estudo e na Figura 04, pode-se verificar que com o aumento da 

quantidade de quartzo, na forma de areia, misturado a argila plástica ocorre uma redução 
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considerável no índice de plasticidade da mesma. Isto se deve ao fato de que o quartzo 

não desenvolve misturas plásticas, mesmo com tamanho de partícula muito pequeno 

menor que 0,002 mm, portanto é considerado um material não plástico. Sua presença irá 

facilitar a remoção da umidade durante a secagem, diminuir a retração linear de secagem 

e queima, além de diminuir a plasticidade das massas cerâmicas. Os valores de índice de 

plasticidade para 6,5% de areia foi de 29,57% e para 10% de areia foi de 28,37%, 

mostrando uma redução bem significativa, diminuindo assim a trabalhabilidade da argila. 

 

Figura 04 – Comparação dos índices de plasticidade de uma argila plástica com adição 
de areia. 

 

 

Os resultados apresentados pela Figura 05 mostram novamente a influência da 

quantidade de quartzo no índice de plasticidade, mas agora sobre a argila de baixa 

plasticidade. Esta influência é ainda maior, pois como a argila já apresentava um índice 

de plasticidade mais baixo (27,0%), com a presença do quartzo, esta propriedade foi 

ainda mais intensificada, fazendo com que o índice obtido fosse de 25,0%.  

Com os ensaios realizados, percebeu-se que existe uma diferença significativa 

nos valores de índice de plasticidade de diferentes matérias-primas, assim como as 

condições de processamento interferem no resultado. Da mesma forma a presença de 

uma matéria-prima não plástica afeta no resultado final, pois a mesma tem grande 

influência sob o comportamento plástico das argilas. Portanto, o método de determinação 

do índice de plasticidade de Pfefferkorn se mostrou capaz de identificar as variações de 
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processamento e variações de matéria-prima sobre os valores dos índices de 

plasticidade. 

 

Figura 05 – Comparação dos índices de plasticidade de uma argila de baixa plasticidade 
com adição de areia. 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apresentados demonstram que existem influencias significativas 

do tipo de matéria-prima, da condição de processamento e dos contaminantes que a 

matéria-prima contém no resultado do índice de plasticidade. Pode-se de uma maneira 

geral, afirmar que o método de determinação do índice de plasticidade de Pfefferkorn é 

sensível as variações testadas neste projeto e portanto, considerado com um método 

eficaz para medir a plasticidade de matérias-primas cerâmicas. 
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Resumo: A produção de produtos com aspecto mate é uma crescente dentro da indústria de revestimentos 
cerâmicos e no mercado consumidor. Apesar disto, tecnicamente estes produtos requerem maiores 
cuidados durante a sua utilização, pois a camada de decoração pode sofrer ataques químicos decorrentes 
dos produtos de limpeza utilizados sem o devido conhecimento do usuário. Em função disto, o projeto tem 
como objetivo estudar possíveis causas que podem levar um esmalte mate a ser atacado por produtos 
químicos, mais especificamente a quantidade e o tipo de frita mate utilizada na elaboração destes esmaltes. 
A tipologia de produto estudada foi o porcelanato esmaltado que utiliza um esmalte mate composto por três 
tipos de frita mate. Foram selecionadas três tipos de fritas mates (mate opaca de zinco, mate transparente 
de zinco e mate dura de cálcio), sendo variada sua quantidade dentro da formulação do esmalte (51,8%, 
41,8%, 31,8% e 21,8%) e também isolando o tipo de frita (51,8% individualmente). Os esmaltes foram 
elaborados em laboratório e aplicados por binil. Os mesmos foram queimados em forno industrial a rolos na 
temperatura de 1203°C e ciclo de queima de 36 minutos. Os esmaltes foram caracterizados segundo a cor, 
resistência química e resistência a manchas. Os resultados demonstram que a quantidade de fase líquida 
formada durante a etapa de queima é predominante na resistência química dos esmaltes mates estudados 
apresentando como resultados GHB (51,8%), GHB (41,8%), GHC (31,8%) e GHC (21,8%). O tipo de frita 
mate também contribui para o aumento da resistência química (GHB, GHB e GHC) e a manchas (Classe 5, 
Classe 5 e Classe 1). 
 
Palavras-Chave: frita mate, ataque químico, mancha, esmaltes mates. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior consumidor de revestimentos 

cerâmicos do mundo, superado, em termos de volume, apenas pelo imenso mercado 

chinês. Isto é justificado devido a grande variedade de produtos desenvolvidos por 

diferentes processos de fabricação (ANFACER, 2012). 

Dentre os componentes dos revestimentos cerâmicos, o vidrado recebe grande 

destaque, pois, após o assentamento do produto, esta será a parte que ficará exposta ao 

ambiente externo. É neste ato que os revestimentos cerâmicos estão submetidos ao 

contato com agentes químicos provenientes de produtos de limpeza, podendo ocorrer, 

ataques e alterações na superfície vidrada. Os esmaltados de superfície mate têm 

encontrado boa aceitação no mercado, sobretudo externo, porém esta tipologia é dentre 

todas a que apresenta maior suscetibilidade ao ataque químico (REGO et. al., 2006). Os 

esmaltes mates são formados por três componentes básicos: a matriz vítrea que é 

constituída basicamente de silicato; cristais que são compostos de matérias-primas 

nobres provenientes da matriz vítrea e a interface uma fase intermediária entre cristais e a 

matriz, sendo pobre em presença de silicatos, como pode-se observar na Figura 01. O 
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ataque químico ocorre diretamente na interface, por consequência da deficiência da 

mesma em presença de silicatos. Essa deficiência em fase vítrea está ligada a tipologia 

de frita utilizada (PEREZ et. al., 2007). 

 

Figura 01 - Micrografia obtida em MEV da superfície de um esmalte mate. 

 

Fonte: Adaptado de Rego et. al. (2006). 

 

Há hipóteses que a frita mate, utilizada no esmalte, seja a principal causadora 

do ataque químico, o presente exposto tem por objetivo realizar uma análise, tendo como 

principal variável o teor e tipo de frita na composição do esmalte mate, podendo assim 

quantificar a sua influência na ocorrência do ataque químico. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Inicialmente realizou-se testes para a avaliação da influência da quantidade de 

frita na resistência ao ataque químico do vidrado cerâmico, para isso, utilizou-se uma 

formulação padrão de esmaltes mates para porcelanato esmaltado. Vale ressaltar que o 

termo quantidade de fase líquida formada está sendo usado, pois como está sendo 

retirada uma quantidade de frita das formulações, considera-se que o volume de vidro 

será menor. Esta formulação possui em sua composição três tipologias de fritas, 

totalizando 51,8%. Os esmaltes testes foram preparados reduzindo o percentual de frita 

da seguinte forma: teste 1 com 41,8%, teste 2 com 31,8% e teste 3 com 21,8% de frita, 
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sendo que o percentual das demais matérias-primas foi sendo ajustado 

proporcionalmente a redução da quantidade de frita, conforme apresentado pela Tabela 

01. 

 

Tabela 01 – Formulações dos esmaltes com variação da quantidade de frita mate. 

Matérias-Primas Padrão (P) T1 T2 T3 

Frita Mate Transparente 8,30 6,70 5,10 3,49 

Frita Mate Opaca 29,50 23,81 18,11 12,42 

Frita Mate Dura 14,00 11,30 8,59 5,89 

Óxido de Zinco 3,00 3,63 4,26 4,89 

Quartzo 2,00 2,42 2,84 3,26 

Opacificantes 13,50 16,34 19,18 22,03 

Plastificantes 14,00 16,95 19,89 22,84 

Feldspatos 15,00 18,16 21,32 24,47 

Aditivos 0,70 0,70 0,70 0,70 

 

 As moagens dos esmaltes foram realizadas em moinho gira-rápido de 1 L, 

com 400g de material a moer e 500g de bolas de alta alumina de diâmetro menor ou igual 

a 20 mm. Os esmaltes foram descarregados com um resíduo de moagem entre 1,5% a 

2% na malha # 325 mesh e densidade de 1,89 g/cm3. As aplicações foram realizadas em 

peças de porcelanato esmaltado já engobadas utilizando um binil de abertura de 0,5 mm. 

As queimas foram realizadas em forno industrial a rolos em ciclo característico de 

porcelanato esmaltado, temperatura máxima de 1203°C e ciclo de queima de 36 minutos. 

Posterior a queima, realizou-se a análise visual, seguida dos ensaios de 

caracterização referentes a resistência ao ataque químico e manchamento, conforme 

descritos na norma NBR 13818 (ABNT, 1997) expressos na Tabela 02. O ataque químico 

foi realizado com a utilização do ácido clorídrico 18%, por ser um ácido de alta 

concentração, este permaneceu em contado com a superfície vidrada durante 96 horas. 

Realizou-se o manchamento, com verde de cromo, onde o contado entre o agente 

manchante e o vidrado ocorreu durante 24 horas. Após obteve-se os resultados dos 

testes do esmalte mate. Uma análise colorimétrica foi realizada utilizando um 

espectrofotômetro da marca BYK Gardner, modelo Spectro-Guide Gloss que utiliza o 

espaço colorimétrico HunterLab. 
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Tabela 02 – Ensaio de ataque químico descrito pela NBR 13818. 

NBR 13818 

Número de corpos de prova 5 amostras representativas para cada solução 

Soluções de ensaio 

- NH4Cl - 100 g/L 
- Hipoclorito Sódio - 20 mg/L 
- Ácido Cítrico - 100 g/L 
- HCl - 3 e 18% (v/v) 
- KOH - 30 e 100 g/L 

Forma de contato superfície / reagente Vidro de borossilicato. 

Tempo de contato com reagente 
- Esmaltados: 
NH4Cl, Hip. Sódio e Ácido Cítrico (24 h). 
Ácidos e bases: 96 h. 

Fonte: Norma brasileira NBR 13818 (ABNT, 1997). 

 

A segunda etapa foi realizada para avaliar o comportamento de cada frita na 

composição padrão utilizada, e analisar se as mesmas facilitam ou dificultam no 

aparecimento do ataque químico. Nesta nova bateria de testes, realizou-se três novas 

moagens, porém nesta etapa apenas um tipo de frita foi utilizada, totalizando 51,8% em 

cada formulação. O teste 1 é composto pela frita mate opaca de zinco, o teste 2 pela frita 

mate transparente de zinco e o teste 3 pela frita mate dura de cálcio. As moagens, 

aplicações, queimas ensaios de ataque químico e ensaios de manchamento foram 

realizadas seguindo os mesmos procedimentos anteriores. Os resultados finais foram 

necessários para o entendimento do desafio proposto, consequentemente cumprimento 

do objetivo dos estudos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados de resíduo de moagem, densidade e tempo de escoamento dos 

esmaltes preparados em laboratório estão apresentados na Tabela 03. Pode-se perceber 

que o padrão de resíduo foi mantido dentro da faixa padrão de trabalho, evitando assim 

uma influência da distribuição do tamanho de partícula nas características pós-queima 

destes esmaltes. Os valores da densidade e do tempo de escoamento também foram 

padronizados para evitar influência da quantidade de esmalte aplicada sobre a peça. 
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Tabela 03 – Ensaio de ataque químico descrito pela NBR 13818. 

Variável Padrão (P) T1 T2 T3 

Resíduo de moagem (%) 2,00 1,87 1,71 1,69 

Densidade (kg/m3) 1890 1890 1890 1890 

Tempo de escoamento (s) 50 48 52 60 

 
O principal objetivo proposto no trabalho é avaliar a influência da quantidade de 

frita (entenda-se como quantidade de fase vítrea formada) na resistência ao ataque 

químico dos esmaltes mates. Com os testes da primeira etapa o mesmo foi atingido, pois 

os resultados obtidos mostram que quanto menor o teor de frita as características do 

esmalte vão sendo totalmente alteradas. Com a análise colorimétrica, a coordenada Lh 

evidencia um escurecimento dos esmaltes e uma considerável perda de brilho a cada 

novo teste (Figura 02). Isso ocorre devido a falta de frita na formulação, ou seja,  a 

quantidade de fase vítrea formada é menor, permitindo que a solubilização das matérias-

primas cruas seja menor e estejam mais suscetíveis ao ataque de produtos químicos e 

manchantes. 

 

Figura 02 – Coordenada Lh e Brilho em função da quantidade de frita mate no esmalte. 

 

 

O teste de ataque químico comportou-se conforme o esperado, onde o ataque 

foi evidenciado em maior proporção nos testes 2 e 3 com 31,8% e 21,8% de frita 

respectivamente, onde a quantidade de formação da fase vítrea foi menor. Os testes 

padrão e 1 também foram atacados, porém de forma mais suave. Sendo assim, os testes 
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padrão e 1 obtiveram classificação GHB, e testes 2 e 3 foram classificados como GHC, 

conforme método de classificação descrito na norma NBR 13818 (ABNT, 1997). O 

manchamento com verde de cromo confirmou os resultados de ataque químico, com 

maior impregnação de mancha nos testes 2 e 3, onde a rugosidade superficial tornou-se 

mais elevada devido ao ataque químico, conforme apresentado pela Figura 03. 

 

Figura 03 – Resistência a manchas em função da quantidade de frita mate no esmalte. 

 

 

Os resultados da segunda etapa foram satisfatórios para a compreensão do 

papel de cada frita na formulação padrão utilizada em nível industrial. Notou-se que ao 

analisar individualmente cada frita, teve-se uma maior suscetibilidade ao ataque químico e 

ao manchamento na frita mate dura de cálcio, devido a sua refratariedade e 

principalmente a maior presença de matérias primas cruas, que são altamente sensíveis 

ao ataque químico, a classificação do teste 3 foi GHC e o manchamento foi visível e 

intenso. As duas outras fritas tiveram maior resistência ao ataque, em razão de serem 

maiores formadoras de fase vítrea e seguiram a tendência do esmalte mate padrão onde 

o ataque químico foi leve, ocorrendo somente uma alteração do brilho, a classificação dos 

testes 1 e 2 foram GHB e não ocorreu o manchamento, conforme representado pela 

Figura 04. 

P T 1

T 2 T 3
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Figura 04 – Resistência a manchas em função do tipo de frita mate. 

 

Por fim conclui-se que em qualquer situação envolvendo esmaltes mates 

cerâmicos, um baixo índice de formação de fase vítrea, resulta em um maior ataque 

químico. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste projeto evidenciam que a quantidade de fase vítrea 

presente nos esmaltes do tipo mate é imprescindível para uma maior resistência ao 

ataque de produtos químicos e aos agentes manchantes. O tipo de frita mate também é 

um fator importante, mas isto está diretamente ligado a temperatura de fusão deste 

material, pois caso a frita tenha um maior ponto de fusão como é o caso da frita mate dura 

de cálcio, a formação de vidro no esmalte é comprometida e tornando o esmalte 

suscetível aos ataques químicos. 

 

 

 

 

P T 1
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Resumo: O controle dimensional das placas cerâmicas para revestimento ou pavimento é extremamente 
necessário, pois as características dimensionais estão relacionadas diretamente com a qualidade do 
produto. Existem normas e legislações que regulamentam as dimensões dos produtos cerâmicos. As 
variações dimensionais são controladas a partir dos valores de retração linear sofrido pelas placas 
cerâmicas durante o processo produtivo. Portanto, o objetivo deste projeto é comparar dois métodos para 
determinação da retração linear de queima de placas cerâmicas em diferentes condições de queima e de 
características técnicas, como absorção de água e composição da massa. Neste projeto foram utilizadas 
duas massas atomizadas, sendo uma para revestimento poroso e outra de pavimento gresificado. Foram 
preparados corpos-de-prova a nível laboratorial com as mesmas condições industriais e queimados em 
temperaturas de 1050°C a 1200°C em forno laboratorial. Os métodos para determinação da retração linear 
foram a partir do comprimento e do volume dos corpos-de-prova. Os resultados demonstram que a variação 
da retração linear obtidas entre os dois métodos é muito pequena, mas o método que utiliza o volume da 
amostra leva em consideração todas as características físicas da amostra, tornando o método fisicamente 
consistente.   
 
Palavras-Chave: método, retração linear, comprimento, volume, cerâmica. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de produção de placas cerâmicas para revestimentos por 

monoqueima é, atualmente, o mais difundido entre as indústrias cerâmicas em todo o 

mundo. Onde os processos de secagem e de queima são uma das etapas mais 

importantes do processamento cerâmico, pois é nesta etapa que o material adquire as 

propriedades necessárias para sua utilização, já que são transferidas a energia térmica 

necessária para promover uma série de reações químicas e físicas. Assim a maior 

preocupação no processo, além das características estéticas, é a de garantir a obtenção 

de produtos dentro de uma mesma categoria dimensional (tamanho). O controle das 

dimensões e formato dos revestimentos cerâmicos é de fundamental importância para se 

garantir a qualidade do produto (CARGNIN et. al. (2011); DE NONI et. al. (2005); 

MELCHIADES et. al. (2001)). As normas de especificação nacional NBR 13818 (ABNT, 

(1997)) e internacional ISO 13006 (ISO, (1998)) apresentam as tolerâncias dimensionais 

das placas cerâmicas para revestimentos. O tamanho final de uma placa cerâmica é o 

resultado das variações dimensionais sofridas durante o processo produtivo, desde a 

conformação até a queima. 
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A retração que as placas cerâmicas sofrem durante as etapas de tratamento 

térmico é um parâmetro de grande importância tecnológica. Durante a secagem, com a 

saída de umidade, são geradas tensões que podem levar ao aparecimento de defeitos 

que comprometem a qualidade das placas cerâmicas e na queima, o sistema de  

partículas  individuais  ou  um  corpo poroso sofrem modificações em algumas de suas 

propriedades no sentido de chegar num estado de máxima densificação possível, 

reduzindo a porosidade do material. Essa determinação das propriedades tecnológicas 

dos materiais cerâmicos de base argilosa faz parte de uma das etapas de caracterização 

das argilas. Indicam as condições ideais do processamento cerâmico, inclui taxas, 

patamares e temperaturas de queima (ciclo de queima) adequadas para manter as 

propriedades dentro das normas estabelecidas (DUTRA et. al., 2006; MELCHIADES et. 

al., 1996).  

Entre as características das cerâmicas observa-se a retração linear, 

consequência do processo de sinterização que se define pelo agrupamento de moléculas 

que compõem a cerâmica à medida que a temperatura aumenta, estando sempre abaixo 

do ponto de fusão do material, fazendo com que as imperfeições e poros diminuam, 

aumentando assim a densidade do material e diminuindo suas dimensões (MELCHIADES 

et. al., 1996). Para controlar a variação da retração linear em função da temperatura é 

utilizada uma ferramenta chamada curva de gresificação, que permite avaliar a 

sensibilidade das massas cerâmicas frente as variações de temperatura e condições de 

processamento, como teor de umidade, pressão de compactação e variações no 

processo de secagem e queima (MELCHIADES et. al., 1997). 

Tradicionalmente, a retração linear é obtida através das maiores dimensões 

dos corpos-de-prova, geralmente, o comprimento inicial (Li) e o comprimento final (Lf). 

Exemplificando, para determinar a retração linear após a queima do material cerâmico 

são necessários o comprimento antes da queima (Li), ou seja, do corpo-de-prova seco e o 

comprimento depois da queima (Lf), sendo obtidos através de um paquímetro. A 

determinação da retração linear (Rl (%)) utiliza a Eq. (1) para expressar o valor em termos 

percentuais (AICE/ITC, 1992): 

       
     

  
                   (1) 

Mas durante a secagem e a queima dos materiais cerâmicos, a retração não 

ocorre apenas numa dimensão do corpo-de-prova, mas em todas as dimensões e,  

portanto, tem-se uma retração volumétrica. Desta forma, o objetivo deste projeto é 
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comparar os resultados de retração dos corpos-de-prova de massas cerâmicas com 

diferentes características técnicas, utilizando dois métodos distintos para determinar esta 

propriedade e verificar se existem variações de um método para outro. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados dois tipos de massas 

cerâmicas, uma de revestimento poroso (monoporosa, azulejo) e outra de pavimento 

gresificado (porcelanato esmaltado). Essas massas já passaram pelo processo de 

moagem e atomização, portanto estão na forma de pó atomizado, ou seja, em condições 

de processamento industrial. Foram coletados 2 kg de pó atomizado de cada massa e 

pesou-se 100 g de cada massa em uma balança digital de resolução de 0,01g. Estas 

amostras foram inseridas em uma estufa laboratorial com temperatura de 110±10°C até 

obterem peso constante, a fim de controlar a etapa de conformação dos corpos-de-prova. 

A conformação dos corpos-de-prova foi realizada por prensagem uniaxial em 

uma prensa hidráulica laboratorial com uma cavidade de 80 mm x 20 mm. O 

carregamento do pó atomizado na caixa matriz foi de 20 g e foram obtidos 30 corpos-de-

prova de cada massa cerâmica. As pressões específicas utilizadas para a massa de 

revestimento poroso foram de 0,5 MPa de pressão de desareação e 30 MPa como 

pressão de compactação. Para a massa de pavimento gresificado, as pressões 

específicas foram de 0,5 e 20 MPa de pressões de desareação e de 40 MPa como 

pressão de compactação.  

Com todos os corpos-de-prova já prontos, foram medidas suas dimensões 

(comprimento, largura e espessura) com paquímetro de resolução de 0,05 mm, e foram 

pesadas suas massas em uma balança digital de 0,01g. Logo depois os corpos-de-prova 

foram colocados em uma estufa laboratorial a uma temperatura de 110°C±10°C, para 

realizar-se a secagem, onde ocorreu a primeira retração com a saída da umidade 

presente nos mesmos. Após os corpos já estarem secos, foram medidas novamente as 

suas dimensões, sua massa e calculado sua retração de secagem. Depois de realizados 

esses ensaios, foram determinadas as densidades aparentes dos corpos-de-prova, 

utilizando o método por empuxo de mercúrio à uma temperatura de 27,5°C. Isto 

possibilitou determinar o volume inicial (Vi) de cada corpo-de-prova através da Eq. (2), 

onde “m” é a massa (g) e “” é a densidade aparente (g/cm3) de cada corpo-de-prova: 
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              (2) 

A seguir foram realizadas as queimas em forno mufla laboratorial com um 

patamar de queima de 5 minutos e taxa de aquecimento de 5,5°C/min, onde as 

temperaturas foram: para a massa de revestimento poroso (monopororsa) 1050°C, 

1100°C, 1150°C e 1175°C e para massa de pavimento gresificado (porcelanato 

esmaltado) 1100°C, 1150°C, 1175°C e 1200°C. Após o término da etapa de queima, 

foram novamente medidas as dimensões, a massa e calculadas suas retrações lineares 

de queima pela Eq. (1), e determinadas as densidades aparentes com o método por 

empuxo de mercúrio, possibilitando determinar o volume final (Vf) de cada corpo-de-prova 

através da Eq. (2). 

Com a obtenção dos volumes iniciais (Vi) e finais (Vf) dos corpos-de-prova é 

possível determinar a retração linear de queima utilizando a Eq. (3) a partir dos volumes: 

          
  

  
 

 
 
                   (3) 

Além da retração linear de queima foi determinada a absorção de água dos 

corpos-de-prova, a fim de construir uma curva de gresificação e comparar os resultados 

obtidos entre os métodos de determinação da retração linear dos materiais cerâmicos. 

Estas curvas de gresificação são compostas pela temperatura no eixo das abscissas, 

absorção de água e retração linear de queima no eixo das ordenadas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados pela curva de gresificação da Figura 01 mostram 

que com o aumento da temperatura a retração linear sofrida por esta massa é 

relativamente pequena, pois trata-se de uma massa para revestimento poroso e que 

geralmente é uma massa refratária e pouco sensível as variações de temperatura. A 

temperatura de 1175°C é uma temperatura pouco utilizada para estes tipos de produto, 

pois nesta faixa a massa começa a entrar em fusão. Comparando os métodos para 

determinação das retrações lineares, pode-se perceber que existe uma pequena variação, 

mas os valores obtidos pelos volumes apresentaram-se ligeiramente mais elevados, 

justificado pelo fato de levar em consideração o volume aparente dos corpos-de-prova e 

não apenas uma dimensão, que pode não estar representando realmente o encolhimento 

sofrido pelo corpo-de-prova.  
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Figura 01 – Curva de gresificação de uma massa de revestimento poroso (monoporosa). 
 

 

 

Figura 02 – Relação entre a retração linear obtida pelo paquímetro com a retração linear 
obtida pela densidade aparente. Massa de monoporosa. 

 

 

Através da Figura 02 é possível perceber uma grande aproximação dos 

resultados obtidos das retrações lineares pelos diferentes métodos, o que mostra que as 

duas determinações são bem parecidas, pois o coeficiente angular da relação entre a 

retração linear determinada pelo comprimento com a retração linear obtida pelo volume 
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aproxima-se de 1 (y = 1,101x), demonstrando resultados bastante confiáveis. Pode-se 

confirmar estes resultados através da Figura 03, pois estão apresentados os valores do 

desvio-padrão para cada temperatura demonstrando que a variação dentro de cada 

método é muito semelhante e também muito pequena, não contribuindo para variações 

significativas no resultado final da retração linear de queima dos corpos-de-prova deste 

tipo de massa cerâmica.  

 

Figura 03 – Comparação entre as variabilidades dos valores de retração linear para cada 
método. Massa de monoporosa. 

 

 

A massa cerâmica para um pavimento gresificado (porcelanato esmaltado) 

trata-se de uma massa que em elevadas temperaturas possui uma quantidade de fase 

líquida muito maior do que a massa para um revestimento poroso. Desta forma, a 

retração linear deste tipo de massa é muito mais pronunciada e o efeito do excesso de 

queima é sentido mais rapidamente. Isto pode ser observado na Figura 04 pela curva de 

gresificação apresentada que a partir de 1175°C os valores de retração linear diminuem 

muito, pois o material ultrapassou a região de máxima densificação e agora está entrando 

numa zona de expansão. Este comportamento foi detectado pelos dois métodos de 

determinação da retração linear de queima e que visualmente apresentam valores ainda 

mais próximos, demonstrando assim a capacidade de utilização dos dois métodos para 

esta caracterização.  
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Figura 04 – Curva de gresificação de uma massa de pavimento gresificado (porcelanato 
esmaltado). 

 

 

A Figura 05 apresenta a relação entre a retração linear obtida pelo 

comprimento e a retração linear determinada pelo volume e pode-se perceber que esta 

relação não é tão próxima, como o apresentado pela curva de gresificação, pois o 

coeficiente angular (y = 0,9732x) é um pouco mais afastado de 1, indicando uma maior 

variabilidade nesta relação.  
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Figura 05 – Relação entre a retração linear obtida pelo paquímetro com a retração linear 
obtida pela densidade aparente. Massa de porcelanato esmaltado. 

 

  

Esta verificação fica ainda mais evidente pelos resultados do desvio-padrão da 

retração linear para cada temperatura, apresentado pela Figura 06. O método de calcular 

a retração linear pelo comprimento mostra que o desvio-padrão é menor em relação aos 

dados obtidos utilizando o volume. Vale ressaltar que no método utilizando o volume da 

peça pode ter interferência dos erros experimentais do ensaio de densidade aparente por 

empuxo de mercúrio, mas mesmo assim demonstra ser um método bastante preciso.  Em 

aplicação empresarial deve-se inspecionar a retração linear de forma que esta fique 

dentro das normas estabelecidas, já que uma variação descontrolada nas dimensões de 

cada peça pode trazer grandes alterações no produto final e em sua qualidade. 
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Figura 06 – Comparação entre as variabilidades dos valores de retração linear para cada 
método. Massa de pavimento gresificado (porcelanato esmaltado). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De uma maneira geral, o projeto demonstrou que a retração linear de placas 

cerâmicas pode ser determinada através de dois métodos e que estes podem ser 

utilizados para controle dimensional dos produtos cerâmicos. A variabilidade apresentada 

pelos métodos não é significativa para descartar um ou outro método. Lembrando que o 

método de determinação da retração linear pelo comprimento é mais rápido e simples, 

mas se a placa cerâmica apresentar desvios em sua planaridade, este método não é mais 

recomendado, enquanto o método de determinação utilizando o volume das placas 

cerâmicas pode ser utilizado mesmo que estas apresentarem qualquer tipo de desvio em 

sua planaridade. 
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TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PÓS OPERATÓRIO DE AMPUTAÇÃO 
TRANSFEMURAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO 
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Resumo: Segundo Boccolini (1995), amputação nada mais é do que a retirada de uma parte do corpo, por 
qualquer que seja o motivo. Esta retirada, principalmente em se tratando de membros inferiores, altera 
demais a vida de um paciente, fazendo-o ter uma experiência singular. Por isso, a fisioterapia possui um 
grande papel na vida destes pacientes, tanto no pré operatório quanto no pós operatório, contribuindo para 
que o mesmo volte a se reinterar o mais próximo possível na sociedade. Este relato de caso descreve o 
tratamento fisioterapêutico realizado em um indivíduo de 15 anos de idade, vítima de acidente no trabalho, 
submetido a amputação transfemural de MID, na fase aguda de preparo cirúrgico do coto para futura 
protetização; durante dez sessões de fisioterapia motora e respiratória. Os resultados, mostram a real 
importância e eficácia da fisioterapia motora e respiratória neste tipo de sujeito, ainda hospitalizado; 
demonstrando assim a relevância do apoio de uma equipe multidisciplinar nestes casos. 

 
 
Palavras-Chave: amputação transfemural de MID, fisioterapia motora. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A amputação é a intervenção cirúrgica mais antiga já relatada na literatura, e 

era feita de forma grosseira, sem anestesia e sem a preocupação de se preservar o coto 

para uma possível protetização futura ( GOOFI & GUIMARÃES, 1980). 

Segundo Oliveira e Cabral (2001), amputação nada mais é do que a remoção 

cirúrgica de uma parte do corpo, principalmente de um membro, com a finalidade de se 

retirar tecido doente. 

Após a Primeira Guerra Mundial, houve um maior interesse e uma maior 

evolução sobre as amputações e sobre protetização, derivados de um alto grau de 

amputados devido a guerra. A partir desta época, o interesse sobre técnicas cirúrgicas, 

biomateriais e sobre uma maior independência do paciente foram criadas (BOCOLINI, 

2000). 

Existem inúmeras causas relacionados a amputação, como trauma mecânico, 

acidente no trabalho, má formações congênitas, tumores, seqüelas de doenças 

vasculares, como a diabetes, queimaduras e seqüelas de patologias que acometem o 

aparelho locomotor, como é o caso da poliomielite (FRIEDMANN, 1994). 

O nível da amputação é de extrema importância para que após a cirurgia, 

possa se ter um coto funcional, capaz de receber uma prótese; entretanto, deve-se 

priorizar a retirada do tecido doentio, que é o responsável pela amputação (NAGLER, 

1976). 
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Existem vários tipos de amputação de membros inferiores, como  a amputação 

interfalangeana, a amputação metetarsofalangeana, a transmetatarsiana, a amputação 

De Lisfranc (ocorre a desarticulação dos metatarsos com os cubóides e cuneiformes), 

amputação De Chopart (ocorre a desarticulação entre os naviculares e cubóides com o 

tálus e o calcâneo), amputação de Pirogoff (ocorre uma artrodese entre a tíbia e o 

calcâneo), amputação transtibial, a desarticulação de joelho, a amputação transfemural e 

a desarticulação do quadril ( CARVALHO, 1999). 

No pós operatório de amputação, pode-se ocorrer algumas complicações com 

o coto existente, como sangramentos, hematoma, infecções, ulcerações, má circulação 

no coto, necrose, neuromas, hipertrofia óssea, edema e a síndrome do membro fantasma, 

onde o paciente tem a sensação de sentir dores e coceiras na parte amputada do 

membro (RAMACCIOTTI, LUCCIA & FREITAS, 2002). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste relato de caso, foram utilizados livros, revistas, sites e 

monografias especializadas no assunto. Todo o material foi pesquisado e recolhido na 

biblioteca do Centro de Educação Física, Fisioterapia e Desportos – CEFID, da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e na biblioteca setorial da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

Além disso, foram utilizados fita métrica e goniômetro para a avaliação do 

paciente abaixo relatado. 

Nas sessões propriamente ditas, foram utilizados técnicas e métodos 

cinesiológicos, como exercícios isométricos, isotônicos de cadeia aberta, alongamentos 

musculares, mobilizações articulares e exercícios respiratórios para manutenção da 

capacidade pulmonar. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Paciente P.A.S., 15 anos, sexo masculino, cor branca, , foi internado no dia 26 

de outubro, devido a um acidente no local de trabalho. Possuía politrauma em MID, com 

fraturas expostas, lesões circulatórias e neurológicas. Relatou que trabalhava em uma 

olaria, no mesmo município onde reside, carregando barro até uma máquina que 

peneirava e moía o barro para depois ser moldado e assado. Como tinha que passar por 
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cima de uma tábua, o sujeito relatou que ficava com medo de cair, mas que já havia se 

acostumado. Em uma destas vezes, a tábua não suportou o peso e quebrou, fazendo 

com que o indivíduo caísse dentro da máquina e tivesse o MID dilacerado. O corpo de 

bombeiros foi acionado e o paciente foi levado a emergência do Hospital Governador 

Celso Ramos. Já internado no hospital, o paciente teve que ser operado imediatamente, 

pois corria risco de vida devido à hemorragia em MID. A amputação escolhida foi a nível 

transfemural, a altura 40% acima do joelho, preservando um coto para uma possível 

protetização. 

Na avaliação realizada no dia 26 de outubro, o paciente apresentava-se bem, 

um pouco tímido, ainda assustado pela mudança brusca ocorrida em sua vida; sem a 

utilização de oxigenioterapia, sonda nasogástrica, osteossíntese ou tração. 

 Durante a avaliação, foi realizada a perimetria do membro inferior esquerdo e 

do coto, tendo como ponto de referencia o trocanter maior do fêmur. As medidas foram as 

seguintes: 

 5 cm abaixo 10 cm abaixo 15 cm abaixo 

Coto 61cm Não realizada Não realizada 

Membro Normal 58 cm 53 cm 51 cm 

 

A perimetria do coto foi realizada apenas 5 cm abaixo do trocânter maior do 

fêmur devido ao enfaixamento feito no mesmo. 

Além da perimetria, foi realizado também um teste de força, sendo que o 

paciente possuia grau 5 em toda a musculatura do membro inferior contralateral a lesão e 

grau 4 na musculatura do coto. 

O tratamento fisioterapêutico teve como principais objetivos o ganho de 

flexibilidade, o fortalecimento muscular do membro inferior contralateral a cirurgia e 

orientações para a preparação do coto para a protetização (BOCCOLINI, 2000). Para tal, 

foram utilizados recursos cinesioterapeuticos (KISNER & COLBY, 1998), e 

massoterapeuticos ( THOMSON, 2000). 

Com a finalidade de ganho de flexibilidade, melhor aporte sangüíneo muscular 

e com o intuito de manter a funcionalidade muscular, evitando possíveis contraturas e 

perda de massa osteo-muscular, Kisner & Colby (1998), relatam a eficácia da utilização 

de alongamentos de cadeias musculares. Em se tratando de membros inferiores, grandes 

responsáveis pela marcha, podemos citar a musculatura de cadeia anterior de coxa, que 

incluem os flexores de quadril e extensores do joelho, destacando-se a musculatura do 
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quadríceps femural. Em cadeia posterior da coxa, podemos destacar a atuação dos 

ísquiotibiais, responsáveis pela extensão de quadril e pela flexão do joelho. Além disso, 

podemos também salientar a importância dos plantiflexores do tornozelo (tríceps surral), 

dorsiflexores do tornozelo (tibial anterior), adutores e abdutores do quadril (Kisner & 

COLBY, 1998). 

Os alongamentos eram realizados após pequeno aquecimento articular, 

durando, em média, 30 segundos o alongamento de cada cadeia muscular. Utilizou-se 

uma sequencia para melhor avaliação do paciente: primeiramente era alongada cadeia 

posterior da coxa (isquiotibiais), posteriormente era alongado tríceps surral; em seguida 

cadeia anterior da coxa juntamente com dorsiflexores do tornozelo e por fim eram 

alongados adutores e abdutores da coxa. Os alongamentos duravam cerca de 4 a 5 

minutos. 

Para o fortalecimento muscular, inicialmente utilizou-se exercícios isométricos 

para flexores e extensores de quadril e joelho. Segundo Kisner & Colby (1998), este tipo 

de exercício deve começar a ser realizado no primeiro dia de pós-operatório da 

amputação. Estes exercícios têm como objetivo manter ou melhorar a força muscular do 

paciente sem que o mesmo necessite sair do leito ou mesmo fazer grande movimentação 

ou força. O exercício isométrico é feito através de uma força feita pelo paciente para 

vencer uma resistência contrária a cadeia muscular ou ao músculo que necessita ser 

fortalecido. Esta força pode ser feita contra uma parede ou porta, ou até mesmo contra 

uma resistência feita com a mão pelo fisioterapeuta. Este tipo de exercício também possui 

como objetivo recrutar o maior número possível de fibras musculares (KISNER & COLBY, 

1998). 

Por fim, eram realizados exercícios respiratórios em dois tempos e até o 

volume residual, com o intuito de manter a boa difusão gasosa e evitar possíveis 

inconvenientes, como a formação de atelectasias ou o acúmulo de secreções em vias 

aéreas distais (COSTA,2001). Os exercícios eram realizados em séries duas séries de 

cinco ciclos cada. 

O paciente teve seu tratamento interrompido no dia 28 de outubro, pois o 

mesmo foi encaminhado ao centro cirúrgico e depois foi transferido para o quinto andar do 

Hospital. 

O que se pode observar, ao final destas dez sessões, foi um pequeno aumento 

da flexibilidade muscular do paciente; uma manutenção da massa muscular e uma 
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manutenção da capacidade respiratória, além de uma maior confiança do paciente diante 

do seu quadro. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A amputação é a retirada de uma parte do corpo que ocorre em casos onde o 

paciente sofre risco de vida. Além disso, é um procedimento bastante invasivo, que altera 

não só o físico do paciente, mas também o seu psicológico. 

Com o avanço tecnológico, estes pacientes tem a oportunidade de muitas 

vezes poderem ter uma vida praticamente normal, com a utilização de próteses. 

Por isso, a fisioterapia se faz necessária na vida destas pessoas, pois é através 

dela que o paciente pode receber tratamento para estar o mais apto possível para receber 

a prótese. 

Este relato de caso pode de modo simples, mas claro, demonstrar a conduta 

fisioterapêutica utilizada para o tratamento de um paciente submetido a amputação 

transfemural de membro inferior direito, e seu principal objetivo, que era preparar o 

paciente para a protetização. 
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Resumo: A encefalopatia crônica do tipo não progressiva, também conhecida como paralisia cerebral, é 
uma patologia bastante comum em todo o mundo. Apresenta-se como um doença causadora de 
deformidades osteomusculares e que pode denotar atraso cognitivo. Em alguns casos, esta patologia vem 
associada a outras síndromes neurológicas, como por exemplo a síndrome de West, que possui diferentes 
causas e é caracterizada por convulsões e crises de espasmos na musculatura flexora do corpo. Por isso, a 
fisioterapia possui um grande papel na vida destes pacientes, tanto no aspecto físico, evitando 
deformidades, auxiliando a melhora do tônus muscular, melhorando o equilíbrio e a postura adotada por 
eles; como pelo aspecto psicológico, criando um vínculo de confiança entre o paciente e o profissional. Este 
relato de caso descreve o tratamento fisioterapêutico realizado em um paciente de 11 anos de idade, 
portador de encefalopatia crônica do tipo quadriparesia espástica associada à síndrome de West; durante 
dezesseis sessões de Fisioterapia motora. Os resultados mostram a real importância da fisioterapia motora 
neste tipo de paciente. 
 
 
Palavras-Chave: paralisia cerebral, síndrome de West, fisioterapia motora. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Brouwer e Ashby2 designam paralisia cerebral (PC) como um grupo de distúrbios 

cerebrais de caráter estacionário, ocorrida no período pré, peri ou pós-natal, devido a 

lesão ou anomalia que afeta o sistema nervoso central em fase de maturação estrutural e 

funcional. É uma disfunção predominantemente sensoriomotora, envolvendo distúrbios no 

tônus muscular, postura e movimentação voluntária5. O tono muscular é caracterizado 

pelo grau de resistência ao alongamento passivo, apresentando componentes distintos, 

como a inércia da extremidade, as propriedades mecânicas elásticas dos tecidos 

musculares e conjuntivas e o reflexo de contração muscular, sendo modulado 

apropriadamente para a manutenção da postura e dos movimentos voluntários2. O circuito 

neural básico para a modulação do tono muscular é o arco reflexo, consistindo dos 

receptores musculares, conexão central com os neurônios medulares e motoneurônios7. 

O equilíbrio das influências facilitatórias e inibitórias permite a modulação adequada e 

controle do tono muscular. Lesões no sistema nervoso central (SNC) interferem neste 

equilíbrio do controle do tono muscular. Na PC espástica, os circuitos neurais que 

modulam o tono estão cronicamente comprometidos, levando a mudanças nas 

propriedades elétricas intrínsecas dos neurônios5,13.  

Esta doença ocorre no período em que a criança apresenta ritmo acelerado de 

desenvolvimento, podendo comprometer o processo de aquisição de habilidades2. Tal 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

259 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

comprometimento pode interferir na função, dificultando o desempenho de atividades 

freqüentemente realizadas por crianças com desenvolvimento normal5.  

O comprometimento neuromotor desta doença pode envolver partes distintas do 

corpo, resultando em classificações topográficas específicas (e.g., quadriplegia, 

hemiplegia e diplegia)11. Outro tipo de classificação é a baseada nas alterações clínicas 

do tono muscular e no tipo de desordem do movimento podendo produzir o tipo espástico, 

discinético ou atetóide, atáxico, hipotônico e misto6. A gravidade do comprometimento 

neuromotor de uma criança com paralisia cerebral pode ser caracterizada como leve, 

moderada ou severa, baseada no meio de locomoção da criança11,13. 

Em países desenvolvidos observou-se um aumento nos casos de paralisia cerebral 

nas duas últimas décadas, com índices de prevalência dos casos moderados e severos 

variando entre 1,5 e 2,5 por 1.000 nascimentos2,5,7. Estes dados têm sido atribuídos à 

melhoria dos cuidados médicos perinatais, contribuindo para aumento da sobrevivência 

de crianças com idade gestacional e baixo peso ao nascimento cada vez mais extremos. 

Em países subdesenvolvidos a incidência desta doença é maior do que nos países 

desenvolvidos, observando-se índices de 7:10008. No Brasil os dados estimam cerca de 

30000 a 40000 casos novos por ano8.  

Além das deficiências neuromotoras, a paralisia cerebral pode também resultar em 

incapacidades, ou seja, limitações no desempenho de atividades e tarefas do cotidiano da 

criança e de sua família2. Estas tarefas incluem, por exemplo, atividades de auto-cuidado 

como conseguir alimentar-se sozinho, tomar banho e vestir-se, ou atividades de 

mobilidade como ser capaz de levantar da cama pela manhã e ir ao banheiro, jogar bola e 

andar de bicicleta com amigos, além das atividades de características sociais e cognitivas 

como brincar com brinquedos e com outras crianças e freqüentar a escola. 

A sindrome de West, relatada pela primeira vez em 1841, por um pai que 

posteriormente daria nome a doença e que enviou uma carta dramática ao editor do     

"The Lancet", apresentou o problema de seu filho, que possuía espasmos em flexão que 

se repetiam diariamente em ataques de 10 a 20 contrações, que levaram a criança a um 

retardo mental, apesar de todos os tratamentos usados e possíveis para aquela época. 

Esta síndrome neurológica foi descrita pela primeira vez em 1949 por Vasquez e Turner 

para sociedade Argentina de Pediatria, com dez casos de uma "nova síndrome" que 

apresentavam crises nos lactantes. As crises clínicas têm recebido outras denominações: 

espasmos saudatórios, espasmo infantil, massive jerks, Blitz und NichtKrampf, tic de 

salaam e pequeno mal propulsivo1,3. 
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A Síndrome de West (SW) apresenta como característica essenciais: espasmos 

musculares, deteriorização mental e um traçado eletrocefalográfico patognomônico10. O 

início dos sintomas ocorre entre os três e oito meses de idade sendo mais freqüente no 

sexo masculino na proporção de 2:16. As crises são traduzidas por espasmos com as 

seguintes características; flexão súbita da cabeça, com abdução dos membros superiores 

e flexão das pernas, é comum a emissão de um grito por ocasião do espasmo. 

Tipicamente, os braços se distendem e a cabeça pode pender para frente e os olhos 

fixam-se e um ponto acima (Tic de SAALAM). Esses espasmos podem se manifestar 

desde uma vez ao dia até cerca de 60 vezes no mesmo dia e são freqüentes durante o 

sono lento9,10,12. 

Em muitos casos é possível determinar a etiologia da síndrome: encefalites a vírus, 

anoxia neonatal, traumatismos de parto, toxoplasmose, fenilcetonúria, síndrome de 

Aicardi, esclerose tuberosa de Bouneville3. 

A Síndrome de West pode ser dividida em dois grupos, com relação à causa: o 

criptogênio ( quando a causa é desconhecida ), onde o lactente é normal até os inícios 

dos espasmos, sem qualquer lesão cerebral detectável; e o grupo sintomático (de causa 

conhecida) , onde há prévio desenvolvimento neuropsicomotor anormal , alterações ao 

exame neurológico e/ou lesões cerebrais identificadas por exames de imagem ( 

tomografia computadorizada, ressonância magnética, etc)6,9. 

O prognóstico global da síndrome de west é grave. O retardo mental ocorre em 

90% dos casos e com freqüência se associa com déficit motor, transtornos de conduta e 

rasgos autísticos. A mortalidade é de 5%. De 55% a 60% das crianças com síndrome de 

west desenvolvem posteriormente outros tipos de epilepsia como síndrome de Lennox-

Gastaut e epilepsias com crises parciais completas1,3,10. 

Tanto na Paralisia Cerebral, como na Síndrome de West, a fisioterapia é de 

primordial importância para que estes pacientes possam ter uma evolução satisfatória no 

seu quadro motor, respiratório e psico-emocional14. Dentre os principais objetivos do 

tratamento fisioterapeutico, podemos destacar o ganho de amplitudo de movimento 

(ADM), melhora da flexibilidade corporal, quebra de padrões espásticos, melhora na 

dinâmica respiratória, melhora do esquema corporal e do equilíbrio (tanto o dinâmico 

quanto o estático)14,4. 

 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

261 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

2 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste relato de caso, foram utilizados livros, revistas e sites 

especializadas no assunto. Na avaliação do paciente, foram avaliados reflexos primitivos 

e patológicos, tônus postural, contraturas musculares, deformidades ósseas e articulares 

e grau de dependência do paciente. Para tanto, foram utilizados goniômetro, martelo para 

teste de reflexos, escala de força muscular e entrevista com o acompanhante. 

Nas sessões, foram utilizados bola suíça, tatame, brinquedos educativos, rolo 

acolchoado e espelho. 

A avaliação foi realizada no dia 06 de março de 2006, e as sessões ocorreram 

entre os dias 7 e 30 de março de 2006; nas dependências da Fundação Catarinense de 

Educação Especial (FCEE) em São José, Santa Catarina.  

O objeto do estudo é um paciente do sexo masculino, de cor branca, com idade 

de 11 anos e 7 meses, residente na cidade de São José. 

O paciente nasceu de parto cesária e foi adotado aos 3 dias de vida. Durante a 

gravidez, a mãe biológica, que possuía aproximadamente 30 anos, fez uma tentativa de 

aborto, mas não obteve sucesso. 

Já integrado em uma outra família, o paciente obtinha desenvolvimento 

neuropsicomotor normal até os seis meses de idade, quando necessitou de  internação 

hospitar por conseqüência de uma meningite bacteriana. Ficou hospitalizado por 10 dias e 

recebeu alta hospitalar. Desde então, o paciente começou a apresentar retardo no 

desenvolvimento ponderal e atraso no cognitivo, sendo que não pronunciou jamais 

qualquer palavra ou frase. A família procurou, então um serviço médico especializado, 

onde foi diagnosticado encefalopatia crônica não progressiva tipo quadriparesia espástica 

com componentes coreoatetóides, associado a síndrome de West e deficiência mental e 

visual, não apresentando controle esfincteriano. 

Algum tempo após o diagnóstico, a mão do paciente procurou um serviço 

especializado, composto por fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. 

Desde então, o paciente recebe atendimento fisioterapêutico duas vezes na 

semana. Os atendimentos são realizados em solo ou na piscina. 

Na primeira sessão, foi realizado uma prévia avaliação do paciente, onde o 

diagnóstico fisioterapêutico foi elaborado e onde foi constatado além da quadriparesia 

espástica com componente coreoatetóide, diminuição da mobilidade pélvica e escapular, 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

262 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, déficit de equilíbrio, controle postural e 

cefálico incompletos, contratura de flexores do joelho e do quadril severa, além de uma 

postura bastante agressiva que o paciente apresentou durante não só na avaliação, como 

em todas as sessões. 

O tônus de base e de sustentação se apresentaram normotônicos, entretanto o 

tônus de movimento se apresentou hipertônico (na movimentação passiva). 

Após a avaliação, um tratamento fisioterapêutico foi elaborado, visando 

adequar o tônus, melhorar a mobilidade pélvica, aperfeiçoar o desenvolvimento motor, 

melhorar o controle postural, aperfeiçoar o equilíbrio e manter ou melhorar a flexibilidade 

o alongamento muscular. 

Com a finalidade de ganho de flexibilidade, melhor aporte sangüíneo muscular 

e com o intuito de manter a funcionalidade muscular, evitando possíveis pioras das 

contraturas e perda de massa osteomuscular, Kisner & Colby (1998), relatam a eficácia 

da utilização de alongamentos de cadeias musculares. Em se tratando de membros 

inferiores, podemos citar a musculatura de cadeia anterior de coxa, que incluem os 

flexores de quadril e extensores do joelho, destacando-se a musculatura do quadríceps 

femural. Em cadeia posterior da coxa, podemos destacar a atuação dos ísquiotibiais, 

responsáveis pela extensão de quadril e pela flexão do joelho. Além disso, podemos 

também salientar a importância dos plantiflexores do tornozelo (tríceps surral), 

dorsiflexores do tornozelo (tibial anterior), adutores e abdutores do quadril4 . 

Já em membros superiores, evidencia-se a musculatura flexora e extensora de 

punhos, cotovelos e ombros, além dos adutores e abdutores do ombro4. 

Os alongamentos eram realizados após pequeno aquecimento articular, 

durando, em média, 30 a 40 segundos o alongamento de cada cadeia muscular. Utilizou-

se uma seqüência para melhor avaliação do paciente: primeiramente era alongada a 

musculatura de MMII, começando pela cadeia posterior da coxa (isquiotibiais), 

posteriormente era alongado tríceps surral; em seguida cadeia anterior da coxa 

juntamente com dorsiflexores do tornozelo e por fim eram alongados adutores e 

abdutores da coxa. Depois, já em MMSS, eram alongadas a musculatura flexora de 

punho e cotovelo, adutora e abdutora de ombro, juntamente com a musculatura acessória 

da respiração. Os alongamentos duravam cerca de 10 a 15 minutos. 

Posteriormente, o treino de equilíbrio e dissociação de cinturas pélvica e 

escapular era realizado com a utilização de rolo e/ou bola suíça. Para tal, o paciente era 
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colocado sentado sobre a bola; utilizou-se, como pontos-chaves, joelhos e quadril; e 

movimentos de balanço com a bola de um lado para outro, para frente e para trás, 

movimentos em meia lua e para cima e para baixo eram realizados, fazendo com que o 

paciente procura-se um ponto de equilíbrio para não cair, e que o mesmo movimentasse 

tanto a cintura pélvica como a escapular para encontrar este ponto. 

Por fim, estímulos áudiovisuais eram realizados através de brincadeiras lúdicas 

com objetos coloridos e sonoros, que chamavam a atenção do paciente. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação ao resultado final, observou-se um ganho na flexibilidade muscular, 

principalmente em MMII; onde percebeu-se um melhor alongamento de isquitibiais e 

tríceps surral; o que vem ao encontro com Umphred (2004) e Kisner e Colby (1998). 

Para liberação muscular e quebra de padrão espástico, a técnica de Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) foi utilizada. Entretanto, o paciente apresentava-se 

bastante queixoso, por provável consequência das dores que sentia durante o 

alongamento das fibras musculares e tendinosas14. 

Durante todas as sessões, observou-se um comportamento pouco sociável e 

bastante agressivo do paciente. Por isso, a conduta em cada sessão foi sendo alterada, 

com o intuito de encontrar alguma atividade que o paciente se sentisse mais calmo e que 

trouxesse benefícios para seu quadro patológico. Todavia, o paciente continuou 

demonstrando-se bastante irritado e pouco colaborativo. Isto fez com que as sessões não 

apresentassem o resultado esperado, principalmente no que diz respeito a questão da 

evolução da sustentação de tronco e cervical, como relata Shepherd (1994). 

Por fim, os exercícios propostos para melhora do equilíbrio apresentaram 

pouco avanço, devido ao tônus flutuante apresentado pelo paciente, o que dificultou 

bastante o trabalho em cima da bola e os exercícios de estimulação postural11. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tanto as lesões corticais quanto as subcorticais ocasionam quadros motores 

característicos, dependendo, entre outros, do local e da extensão da lesão. Dentre as 
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disfunções observadas, a alteração de tono muscular é um dos sinais mais freqüentes 

nas crianças com PC. Estas lesões alteram tanto a qualidade como a quantidade dos 

movimentos a serem executados, exigindo estratégias compensatórias para aumentar a 

estabilidade articular, limitar os graus de liberdade, ou permitir que o sistema motor 

responda mais prontamente a perturbações do meio. No caso relatado, além das 

sequelas da paralisia cerebral, adiciona-se o fato do paciente ser portador da síndrome de 

West, dificultando ainda mais o contato e a cooperação durante o tratamento. 

Apesar disso, a fisioterapia se faz de grande importância na manutenção ou na 

reversão do quadro patológico já instalado. 

Por se tratar de um estudo de curta duração, torna-se necessária a 

continuidade deste, com a ampliação do número de sujeitos, associação com a 

performance da função motora dos pacientes e das técnicas e manobras a serem 

utilizadas. Acredita-se que ao aprofundar o conhecimento destes aspectos, poderá trazer 

novos esclarecimentos, a fim de otimizar a intervenção fisioterapeutica.  
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Resumo: A construção do conhecimento é a essência do trabalho docente que implica diretamente em 
promover competências para lidar com as transformações da ciência e da tecnologia. Neste contexto, o 
desenvolvimento de objetos de aprendizagem se destaca como um dos grandes empregos da tecnologia na 
educação. Tais ferramentas permitem aperfeiçoar processos pedagógicos em áreas de conhecimento 
caracterizadas pela dificuldade de assimilação por parte de alunos. Neste sentido, este trabalho teve por 
objetivo a apresentação de uma atividade de pesquisa realizada no Instituto Federal de Santa Catarina que 
consiste no desenvolvimento de objetos de aprendizagem para o aperfeiçoamento didático pedagógico para 
a lógica de programação – uma área relacionada e fundamental ao desenvolvimento de programas para 
computador – e contou com o envolvimento de duas alunas do curso técnico em Informática. Em atividades 
como esta é importante o estabelecimento de um planejamento pedagógico adequado assim como as 
estratégias cognitivas, a facilidade de acesso e a efetividade de objetos de aprendizagem. A pesquisa 
apresenta resultados da avaliação de um protótipo desenvolvido e utilizados por alunos e professores. A 
experiência ressalta a importância da disseminação de políticas de incentivo para formação de uma 
comunidade de aprendizagem na produção de objetos de aprendizagem para a evolução de tais práticas 
pedagógicas. É necessário, também, estabelecer reflexões resultantes das experiências no uso da 
informática para elaboração de atividades pedagógicas e de uma nova cultura de trabalho multidisciplinar. 
 
Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem. Lógica de Programação. Educação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quando consideramos a atividade de educar, inevitavelmente temos 

incorporado os desafios e benefícios dos recursos tecnológicos. As estratégias de ensino, 

neste caso, podem ter um incremento em qualidade nas práticas pedagógicas. No 

entanto, ao mesmo tempo em que comprometem as instituições na incorporação de 

estratégias no sentido de captar essas tecnologias, faz-se necessário um trabalho para 

implantação dessa ‘nova prática’ à equipe docente. A inclusão dessa nova perspectiva 

permite o surgimento de uma nova cultura sobre as estratégias de ensino.  

Nesse sentido, a utilização das novas tecnologias na construção de 

ferramentas educacionais ganha espaço e torna-se uma tendência no contexto 

educacional aprimorando os processos de ensino e aprendizagem. É importante 

considerar que em ambientes educacionais é imprescindível promover e estimular o uso 

de recursos que possibilitem a melhoria da qualidade do ensino e do aprendizado.  

Com este intuito, este trabalho apresenta o resultado de um projeto de 

pesquisa realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
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Catarina (IFSC) contemplando sua concepção, metodologia, estratégias, dificuldades, 

resultados e perspectivas. Esta atividade também contribui indiretamente para 

estabelecer considerações para a evolução desta prática para a instituição.  

A origem desta atividade foi estabelecida através da experiência prática 

docente em disciplinas que envolvem a lógica de programação. Esta disciplina/conteúdo 

tem sido fonte de muitas pesquisas em função das dificuldades enfrentadas por alunos e 

professores. A lógica de programação é uma fundamentação que consiste nos 

conhecimentos básicos e de técnicas para o desenvolvimento de programação para 

computadores. 

 
É justamente pela abordagem abstrata no ensino da lógica de programação que 
justifica-se a pesquisa e o desenvolvimento de ferramentas e/ou aplicações 
tecnológicas para o aprendizado ideal. Os aspectos cognitivos relacionados a 
captação de conteúdos comprovam a eficácia de processos que relacionam a 
ferramenta computador em beneficio da produtividade intelectual. (MATTOS, 
FERNANDES e LOPEZ, 1999)  
 

Gomes e Mendes (2000) acrescentam que aprender a programar é um 

processo difícil e exigente e para se tornarem bons programadores os alunos têm de 

adquirir um conjunto de conhecimentos que vão além de conhecer a sintaxe e a 

semântica de uma linguagem de programação.  

Para que os resultados sejam positivos, é importante que o aluno tenha um 

grau de abstração de forma a facilitar a assimilação de conceitos relativos ao acesso da 

memória do computador bem como a execução e fluxo das instruções em 

algoritmos/programas. Dificuldades como estas geram, consequentemente, reprovações 

ou baixo índice de aproveitamento.  

Neste contexto, a construção dos Objetos de Aprendizagem (OA) surge – com 

a evolução das tecnologias da informação e comunicação – como recurso importante no 

planejamento de estratégias para o desenvolvimento didático pedagógico.  

 
Objetos de Aprendizagem são recursos digitais dinâmicos, interativos e 
reutilizáveis em diferentes ambientes de aprendizagem elaborados a partir de uma 
base tecnológica. Desenvolvidos com fins educacionais, eles cobrem diversas 
modalidades de ensino: presencial, híbrida ou a distância; diversos campos de 
atuação: educação formal, corporativa ou informal; e, devem reunir várias 
características, como durabilidade, facilidade para atualização, flexibilidade, 
interoperabilidade, modularidade, portabilidade, entre outras. (AUDINO e 
NASCIMENTO, 2010) 
 

A aprendizagem significativa é o conceito da teoria da aprendizagem de David 

Ausubel que identifica um processo de aprendizagem por meio do qual uma nova 

informação/conhecimento se relaciona – de maneira substantiva (não-literal ou substância 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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incorporada) e não-arbitrária (subsunçores ou conhecimento prévio) – a um aspecto 

relevante da estrutura cognitiva do aprendiz. 

A característica multidisciplinar para a construção dos OA decorre em 

necessidade de uma equipe especializada e que pode elevar o custo da produção. De 

acordo com Tavares (2006), devem ser construídos no mínimo por uma equipe formada 

de: especialista no assunto tratado, um pedagogo e o profissional da informática.  

Atualmente, pelas características dos OA e pelas facilidades de acesso, existe 

uma série de sites que funcionam como repositórios. Esta prática permite a 

disponibilização e socialização dessas ferramentas contribuindo não só para a 

disseminação dos OA, mas também para a sua evolução. Dentre elas temos: a Rede 

Interativa Virtual de Educação (RIVED) do Ministério da Educação e Cultura (MEC); o 

Conexão Professor disponibilizado pelo governo do Rio de Janeiro; o Banco Internacional 

de Objetos Educacionais; entre outras. 

A atividade descrita neste artigo tem sua concepção estabelecida no IFSC que 

realiza anualmente o Programa Institucional de Incentivo à Produção Científica e 

Inovação Tecnológica (PIPCIT). O resultado desta iniciativa promove a participação de 

professores, servidores e alunos interessados no desenvolvimento de produção científica 

e de inovação tecnológica. O prazo de execução do projeto teve início em agosto de 2011 

e sua conclusão em julho de 2012.  

 

2 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

A proposta do projeto de pesquisa consiste no desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem na forma de animações e simulações com o objetivo de aperfeiçoar o 

processo didático pedagógico para a lógica de programação.  

O projeto foi estabelecido segundo as seguintes etapas: 1-Análise e definição 

dos objetos de aprendizagem; 2-Análise, preparação e estudo de softwares; 3-

Desenvolvimento das propostas estabelecidas; 4-Aplicação e 5-Avaliação. 

Na etapa 1 aconteceu a análise e definição dos objetos de aprendizagem a 

serem produzidos – dentro da complexidade do tema, da necessidade de estabelecer 

pontualmente os objetos necessários e de que forma os mesmos deveriam ser tratados. 

Nesta questão, as estratégias pedagógicas foram discutidas com o objetivo de poder 

contextualizar eficiente e eficazmente os possíveis problemas encontrados pelos alunos.  
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Para verificar os temas da lógica de programação que possibilitam maior 

dificuldade de entendimento por parte dos alunos, foi desenvolvido e aplicado um 

questionário para estabelecer o nível de dificuldade encontrado dentro de um conjunto de 

temas pré-estabelecidos, além do perfil dos alunos. O público escolhido foi constituído de 

27 alunos de 3 cursos (técnico/superior) do IFSC que haviam sido ofertados e ministrado 

a disciplina de lógica de programação em 2011. Desses, 63% não tem conhecimento 

sobre programação, 15% tem conhecimento, mas nunca programaram e 22% já 

programaram ou programam. 

No questionário aplicado, para a verificação dos temas e seu grau de 

dificuldade, foi estabelecida pontuação que varia de 1 – que indica baixo grau de 

dificuldade – até 5 – alto grau de dificuldade. A figura 1 mostra os temas e respectivos 

resultados.  

Figura 1: Resultado sobre a dificuldade dos temas avaliados. 

 
 

 

Apesar de boa parte dos temas não serem avaliados como ‘difícil’ (nota 5) pela 

maioria dos alunos, é importante considerá-los para a produção de OA, pois de acordo 

com a pesquisa, temos o mínimo de 29% dos alunos que consideram o tema entre 3 e 5 – 

caracterizando dificuldade mediana a alta. Outra consideração que respalda esta 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

270 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

necessidade e que deve ser considerada é o fato de que os temas apresentados nos 

gráficos (a), (b), (c), (d) e (e) da figura 1, normalmente, desenvolvidos nos primeiros 40% 

da carga horária, possuem uma interdependência entre elas e com os temas 

subsequentes. Esta constatação caracteriza e reforça a necessidade de desenvolvimento 

dos mesmos.  

A estratégia de desenvolvimento do OA consistiu em: conceituação ou 

contextualização animada do tema; abordagem técnica relacionada à construção dos 

algoritmos, ou seja, a aquisição do conhecimento reforçada através da apresentação de 

linhas de comando, display para a entrada e saída de dados e ilustração para 

apresentação do acesso a memória. Em termos práticos, tem-se estabelecido uma 

aprendizagem mais lúdica em relação à aprendizagem tradicional reforçada por 

processos de simulação.  Além disso, e como complemento, também constitui atividades 

de fixação do conhecimento. 

Na etapa 2 foram analisados softwares e consequente definição de acordo com 

a proposta estabelecida. Dentre as necessidades, optou-se pelo Flash em função de suas 

características e vantagens, tais como: recursos de vídeo, áudio, interatividade, facilidade 

de uso, portabilidade, velocidade na construção de aplicações, integração com XML e 

HTML, possibilidade do uso de frameworks e componentes, assistente de efeitos de 

animação, além da integração com a linguagem ActionScript.  

Na etapa 3 – Desenvolvimento das propostas – estabelecemos inicialmente a 

elaboração de roteiros (ou storyboard's). O storyboard é uma ferramenta de construção e 

visualização de roteiros. É uma técnica criada para os filmes e utilizada para todo tipo de 

produção audiovisual.  

O storyboard pode ser considerado como uma série de anotações e 

representações em diagramas que indicam o que se deseja do OA a ser construído, todas 

as etapas de construção e suas especificidades. Assim, cada desenho ou diagrama 

consiste em um esboço da imagem (vídeo), uma descrição breve do visual, notas para o 

programador em computação e os detalhes do áudio desejado que acompanharão o 

visual, se houver. (SOARES, 2009) 

A fase de implementação – etapa 3 –, pode ser considerada a etapa de maior 

envolvimento e dificuldades encontradas. Um dos motivos, além da equipe reduzida, 

deve-se ao fato de questões de ordem multidisciplinar necessárias para o 

desenvolvimento de OA. Para minimizar a inexperiência em relação ao software 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

271 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

estabelecido, foram adquiridos livros, acesso a softwares de treinamento e consulta a 

professor com experiência na ferramenta Flash.  

A ilustração apresentada na figura 2 mostra trechos da produção relacionada 

ao tema sobre o protótipo desenvolvido – no caso: Variáveis. A primeira parte 

contextualiza o conceito.  A segunda, uma aplicação teste e os fluxos dos dados. A 

terceira apresenta uma das atividades de fixação.  

 
Figura 2: Trechos do OA desenvolvido. 

 
(a) Contextualização 

 
(b) Simulação 

 
(c) Fixação 

 

 
A execução completa deste OA pode ser visualizada em http://oa-

logicadeprogramacao.zip.net. 

Na etapa 4 o OA foi disponibilizando para alunos e professores com o propósito 

de utilizá-la a fim de  realizar a avaliação da ferramenta para estabelecimento de 

possíveis ajustes. O objetivo pré-estabelecido para esta etapa era a aplicação durante o 

desenvolvimento da disciplina. Contudo, em função da ferramenta ter sido disponibilizada 

no período de finalização do semestre, esta experiência ficou adiada para o semestre 

seguinte. 

Durante a etapa 5 foi desenvolvido e aplicado um questionário de avaliação 

com os participantes envolvidos no processo – alunos e professores – para identificação 

de benefícios e melhorias sugeridas. A amostra coletada envolveu alunos que estão ou já 

cursaram a disciplina, bem como professores que ministram ou ministraram conteúdos 

sobre lógica de programação. No questionamento buscou-se avaliar questões de ordem 

pedagógica e técnica, como: a clareza, o conteúdo, a abordagem (metodologia), os 

recursos (áudio e legenda), a interatividade, a organização/layout, os efeitos de animação, 

o feedback e a adequação da linguagem. 

Este questionário permitiu que fossem inferidos os resultados que estão 

apresentados na próxima seção.  
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3 RESULTADOS E PERSPECTIVAS 

Após a disponibilização do OA, 23 alunos do curso técnico de Informática, 

curso superior de tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação e curso superior de 

tecnologia em Sistemas de Telecomunicações; e 6 professores ministrantes de disciplina 

relacionada ao tema, tiveram a oportunidade de avaliar o OA.  Representando 79 e 21%, 

respectivamente. 

A figura 3 apresenta o nível de contribuição do OA para a disciplina. Os valores 

de 1 a 5 na ordenada correspondem respectivamente aos conceitos: péssimo, regular, 

satisfatório, bom e excelente. 

 

      Figura 3: Contribuição do OA para a Lógica de Programação. 

 
 

 

A figura 4 apresenta resultados relacionados as questões de ordem técnica, de 

conteúdo e usabilidade. No formulário de avaliação também foi disponibilizado campo 

para complementação (sugestões e/ou críticas) sobre o OA.  

Um dos principais requisitos para aperfeiçoamento seria sobre a interface 

(questão visual) – mesmo com 62% que consideram bom ou excelente. A equipe 

procurou, sem conhecimento profundo sobre o assunto, estabelecer um layout gráfico 

satisfatório. Cabe, nesta questão, a intervenção de um designer gráfico. 

A interatividade que obteve 62% entre bom e excelente já tem planejado seu 

aperfeiçoamento com a inclusão deste recurso na parte I (sobre conceituação de 

variáveis) onde nos exemplos citados, o aprendiz pode contribuir oferecendo seus valores 

na exemplificação de dados armazenados na memória. E, na parte II (simulação), o 

aprendiz pode ser parte integrante da mesma fornecendo os dados de entrada para o 

algoritmo proposto. Além disso, pode-se propor, inclusive, a disponibilização de outros 

algoritmos para simulação. 

Dentre as considerações apontadas por parte dos alunos e professores, temos 

a necessidade de botões de controle (pausar, parar, avançar e retroceder).  
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De forma geral, consideram-se todos os requisitos passíveis de melhorias ou 

reformulações, pois trata-se de uma experiência caracterizada pela inovação de utilização 

recursos tecnológicos, estratégias pedagógicas e aprimoramento nos diversos níveis de 

conhecimento necessários para o desenvolvimento de um OA. 

 
 

Figura 4: Avaliação de requisitos. 

 

 

  

 
 

 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

274 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

  
 

De modo geral, os participantes da avaliação consideraram a experiência como 

positiva, importante para o processo de ensino-aprendizagem da lógica de programação 

e, principalmente, a necessidade do desenvolvimento de outros temas como os citados na 

seção Metodologia e Desenvolvimento (etapa 1 do projeto de pesquisa). De modo similar, 

houve a indicação para desenvolvimento de OA para apoio programação orientada a 

objetos. 

Além dos resultados da avaliação do protótipo desenvolvido, este trabalho 

permitiu estabelecer outras considerações importantes para o desenvolvimento de OA. 

Durante o desenvolvimento do projeto de pesquisa e das ‘multiatividades’ incorporadas no 

processo, foram identificadas questões de implementação extras no sentido de 

complementar – ou ainda, viabilizar a otimização do uso – dos OA visando a 

possibilidade, inclusive, de torná-los mais flexíveis quanto aos recursos comuns como a 

possibilidade de utilização/não – estabelecida pelo aluno – de legenda ou áudio. Outra 

consideração importante, e pensando na promoção do uso desses OA para pessoas 

portadoras de necessidades especiais, pode-se citar o uso de legenda para portadores de 

deficiência auditiva (ou um quadro em libras: língua dos sinais) e, no caso de portadores 

com deficiência visual, o OA poderia contemplar um áudio especial contendo a narrativa 

detalhada das ações que acontecem. 

Como consequências indiretas, verifica-se necessidades decorrentes que 

podem ser tratadas no contexto institucional. Como já citado por Tavares (2006), a 

característica multidisciplinar no desenvolvimento de OA requer a necessidade de 

profissionais contemplando várias atividades, tais como: pedagogos, programadores, 

designer's, roteiristas, técnicos de suporte a vídeo e áudio. Esta questão tem caráter 

estratégico e fundamental para as instituições de ensino. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Vários são os desafios para uma prática pedagógica considerada de qualidade. 

A utilização das tecnologias reforça esse aspecto e, sendo assim, a necessidade no 

conhecimento da ferramenta computador e seus recursos relacionados.  

O projeto proposto teve como prioridade o desenvolvimento de ferramentas de 

aprendizagem para apoio ao processo didático pedagógico da lógica de programação. 

Uma das características estabelecidas é a minimização do grau de abstração que é 

necessário para efetivar o aprendizado. Nesta tentativa, foi desenvolvido, aplicado e 

avaliado um protótipo sobre o tema Variáveis. É importante para o aluno assimilar 

questões relacionadas, como: entender o funcionamento dos dispositivos de memória, os 

fluxos e comandos de: entrada e saída de dados, estruturas de seleção e repetição, 

vetores e matrizes, funções e procedimentos, entre outros que podem através dos objetos 

de aprendizagem serem abordados de forma mais lúdica do que a forma tradicional e, 

consequentemente, ser melhor compreendido. Os resultados alcançados promovem a 

continuidade do trabalho desenvolvido. O esforço demandado pelo aluno (para aprender) 

e pelo professor (para transmitir o conhecimento) encontra nestes objetos uma alternativa 

para promover o conhecimento com mais efetividade.  

O computador surge como uma ferramenta de transmissão de conhecimentos a 
qual não pode deixar de ser considerada. E o computador é ao mesmo tempo uma 
ferramenta de trabalho e uma ferramenta de aprendizagem auxiliando a 
capacidade do indivíduo de utilizá-lo em todo o seu potencial para resolver 
problemas. (MATTOS-FERNANDES-LOPES, 1999) 
 

É imprescindível que as instituições estabeleçam estratégias para favorecer a 

viabilização das práticas relacionadas com o uso das TIC no contexto pedagógico. O 

professor – como o interlocutor do processo – deverá estar habilitado e desejar a 

mudança com o objetivo de enriquecer sua prática pedagógica. Como consequência da 

apropriação dessas novas tecnologias educacionais, teremos o ato de aprender mais 

interativo, concreto e cooperativo. 
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Resumo: O atual desenvolvimento em nanotecnologia visa manipular materiais e estrutura em escala 
nanométricas, a fim de obter novas propriedades não observadas em tamanho micro ou macroscópico. As 
nanopartículas têm uma área de superfície elevada. Quando dispersas em matrizes poliméricas promovem 
alterações nas propriedades da matriz, como a interação química específica entre as cargas de reforço e o 
polímero. A fim de melhorar as propriedades térmicas em materiais poliméricos, vem-se utilizando aditivos 
retardantes de chamas a base de nanocompostos. O hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio são 
exemplos de retardantes. O Al(OH)3, além de agir como retardante de chama, também é supressor de 
fumaça. Possui baixo custo e baixa toxidade, devido a não liberação de gases tóxicos ou substâncias 
corrosivas durante a queima. O Mg(OH)2 é o segundo aditivo mais utilizado, porém é mais caro que o 
Al(OH)3. Por outro lado, sua temperatura de decomposição é mais elevada, o que o torna mais adequado 
para uso em aplicações de termoplásticos. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo obter 
nanocompostos de Al(OH)3 e Mg(OH)2, com finalidade de uso como aditivo retardante de chama. A 
preparação dos hidróxidos foi feita por precipitação. Para tal, adicionou-se uma solução 0,1 mol.L

-1
 de 

nitrato de magnésio Mg(NO3)2 ou nitrato de alumínio Al(NO3)3 sobre uma solução 0,1 mol.L
-1

 de NaOH, na 
proporção de 1:2 e 1:3, em volume, respectivamente. Para evitar a aglomeração do precipitado, foram 
utilizados agentes anticoalescentes. Os géis formados foram lavados, secos em estufa a 60 ºC. Os sólidos 
obtidos foram masserados em um moinho tipo periquito. Os hidróxidos foram caracterizados por DRX e por 
ensaio granulométrico. Os resultados mostraram a obtenção de hidróxido de magnésio e de alumínio, na 
forma de nanocompostos. Com isso, torna-se possível a inserção desses materiais em matriz polimérica, 
com vistas à produção de compósitos retardantes de chama.   
 
Palavras-Chave: Nanocompostos. Hidróxidos. Síntese e caracterização. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Devido aos recentes avanços tecnológicos, novos conceitos estão sendo 

introduzidos ao nosso vocabulário, e um deles é a palavra nano.  Um nanômetro, 1 nm, 

corresponde a bilionésima parte do metro. Em termos de comparação a cadeia do DNA, 

ácido desoxirribonucléico mede cerca 10 nanômetros enquanto a espessura de uma folha 

de papel comum mede cerca de 27000 nanômetros (MEDEIROS, 2007). 

O atual desenvolvimento em nanotecnologia visa manipular materiais e 

estrutura em escala nanométricas, a fim de obter novas propriedades não observadas em 

tamanho micro ou macroscópico (FERREIRA, RANGEL; 2009).  

As nanopartículas têm uma área de superfície elevada. Quando dispersas em 

matrizes poliméricas promovem alterações nas propriedades da matriz, como a interação 
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química específica entre as cargas de reforço e o polímero (ESTEVES, TIMMONS, 

TRINDADE; 2004). A fim de melhorar as propriedades térmicas em materiais poliméricos, 

vem-se utilizando aditivos retardantes de chamas a base de nanocompostos inorgânicos 

(LAOUTID et al., 2009; YANG; LIANG; TANG, 2009). 

O hidróxido de alumínio, Al(OH)3, e o hidróxido de magnésio, Mg(OH)2, são 

exemplos de retardantes. De acordo com a European Flame Retardants Association 

(EFRA), o consumo total de retardantes de chama em 2006 foi de 465 mil toneladas, dos 

quais 54% são oriundos de hidróxidos metálicos (VAN DER VEEN; BOER, 2012). 

O Al(OH)3, além de agir como retardante de chama, também é supressor de 

fumaça. Possui baixo custo e baixa toxidade, devido a não liberação de gases tóxicos ou 

substâncias corrosivas durante a queima (CANAUD; VISCONTE; NUNES; 2001; WANG; 

LIU; WANG, 2010). A decomposição endotérmica do Al(OH)3 ocorre entre 250 e 320 ºC e 

conduz a liberação de água e formação de alumina (DAIMATSU et al., 2007). 

 

2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O (1.050 kJ/kg) 

 

São efeitos retardadores de combustão dessa reação: absorção de1050 kJ/kg 

de energia, o que resfria o material; o óxido produzido pela reação forma uma proteção 

inibidora de O2; e o vapor de água liberado dilui os gases combustíveis (LAOUTID et al., 

2009). 

O Mg(OH)2 é o segundo aditivo mais utilizado, porém é mais caro que o 

Al(OH)3. Por outro lado, sua temperatura de decomposição é mais elevada, o que o torna 

mais adequado para uso em aplicações de termoplásticos (BRAS; WILKIE; BOURBIGOT, 

2003), principalmente no que diz respeito polímeros moldados por injeção. Sua 

decomposição ocorre a temperaturas em torno de 300 ºC e sua eficácia como retardante 

de chama pode ocorrer até 400 ºC (GUI, 2007). 

 

2Mg(OH)2 → 2MgO + 2H2O (1.300kJ/kg) 

 

Porém, resultados positivos só são alcançados com concentrações acima de 

50% em massa de aditivos. Espera-se que em escalas nanométricas, esses hidróxidos 

apresentem performances interessantes com níveis de concentração menores (QIU et al., 

2003; PANDEY et al., 2005; DAIMATSU et al., 2007; SONG, et al., 2010). 
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Trabalhos mostram que é possível obter esses compostos em escalas 

nanométricas por precipitação a partir do cloreto metálico com hidróxidos alcalinos ou 

amônia na presença de surfactantes (LV; QIU; QU, 2004; CUI; GUO; CHEN, 2007; 

WANG; HE; WILKIE, 2010), bem como mostram que esses produtos encontram-se 

disponíveis no para comercialização (CHENG et al., 2012). Neste contexto, o presente 

trabalho tem por objetivo obter nanocompostos de Al(OH)3 e Mg(OH)3, com finalidade de 

uso como aditivo retardante de chama a partir dos seus respectivos nitratos metálicos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Materiais 

A descrição dos reagentes utilizados na obtenção dos nanocompósitos de 

Al(OH)3 e Mg(OH)3 está apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Reagentes utilizados para a preparação dos nanocompósitos 

Reagente Forma 

Pureza 

(%) Fornecedor 

Al(NO3)3.9H2O Micropérolas 98,0 Vetec Química fina 

Mg(NO3)2.6H2O Micropérolas 98,0 Vetec Química fina 

NaOH Micropérolas 99,0 Vetec Química fina 

Na2CO3 Pó 99,5 Labsynth Prod. para lab. 

 

 

Síntese dos nanocompostos  

A preparação dos hidróxidos foi realizada pelo método de coprecipitação. Para 

tal, adicionou-se uma solução 0,1 mol.L-1 de nitrato de magnésio [Mg(NO3)2.6H2O] ou 

nitrato de alumínio [Al(NO3)3.9H2O] sobre uma solução 0,1 mol.L-1 de hidróxido de sódio 

(NaOH) em agitação e à temperatura de 80 ºC, na proporção de 1:2 e 1:3, em volume, 

respectivamente, conforme reações (1) e (2). 

 

Mg(NO3)2.6H2O + 2NaOH → Mg(OH)2 +2NaNO3+6H2O (1) 

Al(NO3)3.9H2O +3NaOH → Al(OH)3 + 3NaNO3 +9H2O   (2) 

 

Para evitar a aglomeração do precipitado, utilizou-se como agente 

anticoalescente o carbonato de sódio (Na2CO3). Os géis formados foram lavados com 
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água deionizada e secos em estufa a 60 ºC. A figura 1 representa todas as etapas para 

obtenção dos hidróxidos de magnésio ou alumínio. Os sólidos obtidos foram masserados 

em um moinho tipo periquito (Servitech CT-242). 

 

Fig. 1: Etapas da síntese. 

 

 

Difração de raios-X 

Os compósitos obtidos foram caracterizados por difratometria de raio-X 

(Shimadzu XRD-6000), na faixa de (2θ) 10 a 80º. 

 

Análise de distribuição granulométrica 

A fim de verificar a obtenção dos nanocompósitos realizou análise de 

granulômetro à laser Zetasizer (Malvern Instruments, ZN 1600). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os hidróxidos sintetizados foram caracterizadas por DRX. As Figuras 2 e 4 

representam o difratograma de raio-X do Al(OH)3 e Mg(OH)2 sinteizados, 

respectivamente. Comparando-se os picos desses difratogramas com os padrões JCPDS, 

conclui-se que o composto obtido foi realmente os hidróxidos esperados, conforme 

Figuras 3 e 5, respectivamente. 

 
 
 
 

 
 
 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

281 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

Figura 2: DRX Amostra de Al(OH)3 

sintetizado. 

 

Figura 3: Comparativo entre o padrão 
JCPDS 20-0011 e Amostra de Al(OH)3. 

 

 

Figura 4:DRX Amostra de Mg(OH)2 

sintetizado. 

 
 

Figura 5: Comparativo entre o padrão 
JCPDS 44-1482 e Amostra de Mg(OH)2. 

 

Quanto a um segundo objetivo do trabalho que é a produção em escala 

nanométrica a partir de seus respectivos nitratos, o ensaio de distribuição granulométrica 

nos mostra que as partículas obtidas encontram-se abaixo de da escala de 100 nm, 

conforme Figuras 6 e 7, para os hidróxidos de alumínio e magnésio, respectivamente. 

 
Fig. 6: Distribuição Granulométrica Al(OH)3 

 
 
 
 

 
Fig. 7: Distribuição Granulométrica Mg(OH)2 

Assim, o processo de obtenção de nanopartículas de Al(OH)3 e Mg(OH)2 pode 

ser feita via coprecipitação, a partir dos seus respectivos nitratos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados demonstram a obtenção de nanopartículas de hidróxido de 

magnésio e de alumínio a partir de seus respectivos nitratos. Novos ensaios como 

microscopia eletrônica de varredura poderão informar dados como forma geométrica dos 

grãos. Com isso, tem-se um indicativo de possível inserção desses materiais em matriz 
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polimérica, com vistas à produção de compósitos retardantes de chama com propriedades 

melhoradas quando comparadas aquelas obtidas por materiais com granulométrica maior. 
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Resumo: Partindo das reflexões sobre as diversas concepções de infância, este ensaio tem por objetivo 
mostrar através da história como esta concepção foi se constituindo ao longo dos tempos. As discussões 
apresentadas foram realizadas a partir de uma revisão bibliográfica sistêmica baseada em literaturas 
especializadas, onde pode-se observar que as concepções que possuímos a cerca da infância na 
contemporaneidade, são peças chaves para compreendermos o processo histórico pelo qual está se 
constituiu, aliás, temos que levar em consideração o contexto no qual elas foram produzidas. Os estudos 
demonstraram que a infância deve ser compreendida como um modo particular de se pensar a criança, e 
não um estado universal, vivida por todos do mesmo modo. 
 
Palavras-Chave: Criança. Infância. História. 

 

 
Revisando Conceitos:  

 

Da Antiguidade à Modernidade 
 

Para mostrar como algumas das áreas do conhecimento foram incorporando 

em suas pesquisas e análises o tema infância, numa perspectiva do “ponto de vista” das 

crianças esse ensaio busca, na história, mostrar a construção do conceito moderno de 

infância. 

Ao retomar os “vários” conceitos de infância, percebe-se que esta concepção 

foi historicamente construída, perpassando pelo o adulto em miniatura na Idade Média e 

chegando a criança cidadã na Contemporaneidade. Fernandes e Kuhlmann Júnior (2004, 

p. 29), apontam que: 

 
Os fatos relativos à evolução da infância, na pluralidade de suas configurações, 
inscrevem-se em contextos cujas variáveis delimitam perfis diferenciados. A 
infância é um discurso histórico cuja significação está consignada ao seu contexto 
e as variáveis de contexto que o definem.  

 
Até o século XII não havia uma concepção de infância, os estudos mostram 

que este período da vida ficou encoberto. Até mesmo, as representações gráficas 

relacionadas à iconografia que ilustrava as crianças, com suas particularidades, não eram 

conhecidas. Áries (1981) ressalta que "na sociedade medieval a criança a partir do 

momento em que passava a agir sem solicitude de sua mãe, ingressava na sociedade 

dos adultos e não se distinguia mais destes". (p.156). Ou seja, as crianças eram 

representadas como adultos em miniatura, sendo vestidas e expostas aos mesmos 

costumes dos adultos. Elas não tinham um tratamento diferenciado, nem um mundo 

próprio, não existia neste período, o chamado sentimento de infância. 
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Áries fez a afirmativa surpreendente de que o mundo medieval ignorava a infância. 
O que faltava era qualquer sentiment de I’enfance, ‘qualquer consciência da 
particularidade infantil’, essa particularidade que distingue essencialmente a 
criança do adulto, mesmo jovem. [...] A civilização medieval não percebia um 
período transitório entre infância e a idade adulta. Seu ponto de partida, então, era 
uma sociedade que percebia as pessoas de menos idade como adultos em menor 
escala (ÁRIES, 1981 apud HEYWOOD, 2004, p. 23). 
 
 

Ao se estudar o tema infância na Roma Antiga, observa-se que o nascimento 

de uma criança “não era apenas um fato biológico”, mas também um fato de aceitação 

paterna. Isso porque quando o pai elevava a criança do chão o mesmo estava aceitando 

criá-la, sendo este um ato de adoção. De acordo com Veyne (1989) durante este período 

da história a contracepção, o aborto, o abandono e morte de crianças eram atitudes 

corriqueiras e consideradas legítimas, sendo estes abandonados raramente sobreviviam. 

 
A criança que o pai não levantar será exposta diante da casa ou num monturo 
publico; quem quiser que a recolha. Igualmente será enjeitada se o pai estiver 
ausente, o tive ordenado à mulher grávida [...] Enjeitavam ou afogavam crianças 
malformadas (nisso não havia raiva, e sim razão, diz Sêneca: É preciso separar o 
que é bom do que não pode servir para nada), ou ainda os filhos de sua filha que 
“cometeu uma falta”. Entretanto, o abandono dos filhos legítimos tinha como causa 
principal a miséria de uns e a política patrimonial de outros. [...] Contudo mesmo 
os mais ricos podiam enjeitar um filho indesejado cujo nascimento pudesse 
perturbar disposições testamentárias já estabelecidas (VEYNE, 1989 p.24). 

 
Áries (1981) aponta que a relação criança/infância foi se transformando a partir 

da difusão de novos pensamentos e condutas da Igreja Católica. Estas novas condutas 

fizeram com que surgissem novos modelos familiares que ressaltavam a importância do 

laço de sangue. Sendo que no século XVIII a Igreja Católica passou a acusar quem 

matasse crianças de praticar bruxaria. Desta forma no século X e XI o matrimônio e o ato 

de procriar passaram a ser considerados sagrados. 

A infância passa a ser reconhecida, de acordo com Heywood (2004) a partir do 

discurso cristão do “culto ao menino Jesus” e do “massacre dos inocentes” praticado por 

Herodes. Segundo o autor, passa a se difundir a idéia de que a criança é um mediador do 

céu e da terra, e que destes vêm falas de sabedoria. Foi neste cenário, que se emerge o 

sentimento de infância. 

Foi somente no século XVIII com o surgimento do sentimento de infância, que 

a concepção de infância se efetivou. A partir daí elas passam, do ponto de vista biológico, 

a ser tratadas com particularidades, a serem percebidas na sua singularidade por 

possuírem sentimentos próprios. 

 Áries (1981, p. 168) afirma que o sentimento da infância desenvolveu-se 
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paralelamente ao sentimento da família, se manifestando por meio de intimidade e diálogo 

familiar de modo que a família volta-se para a criança. Neste contexto a criança surge 

para ser amada e educada, sendo que esses deveres constituíram a família base da 

sociedade. Essa transformação implicou em se planejar os nascimentos, pois, os pais 

passaram a se sentir responsáveis pelo futuro da criança. 

De acordo com Gélis (1991), o sentimento de infância não se apresentou de 

maneira uniforme. Este fato deve-se a diversidade de entendimentos, mas o mesmo 

expõe que apesar de ser sem linearidade pode-se observar que nesse período houve 

uma maior preocupação em relação dos pais quanto à saúde e educação das crianças. 

Nesse período surge à individualização da criança, é o que discute o autor 

Gélis (1991). Essa individualização do ser criança se refere, nesse momento histórico, à 

percepção da criança como indivíduo, caracterizando-a com um mundo próprio. 

Nessa circunstância, os pais começaram a preocupar-se com a educação das 

crianças e proporcionar a elas seu mundo próprio. Áries (1981) diz que nesse período a 

criança começa a ser o centro da família devido a sua ligação com a figura dos anjos que 

são tidos como seres puros e divinos. Esta concepção de indivíduo fez com que a criança 

se tornasse alvo do controle familiar, bem como, do meio ao qual estava inserida. Tal fato 

favoreceu o surgimento da instituição escolar. A criança começou a ser reconhecida como 

um indivíduo social, inserida dentro da coletividade, onde a família demonstrava 

preocupação e interesse por saúde e educação.  

Nesse momento a sociedade passa percebê-la como indivíduo pertencente à 

sociedade, que tem “vez”, tem "voz", tem sua forma de vivê-la, que influencia e por ela 

também é influenciada. 

A partir disso, Gagnebin (1997) afirma que se procurou garantir na infância um 

local excepcional e único a fim de proporcionar felicidade e contato com a natureza, e 

deste modo era obrigação do adulto, reconhecer, primar e defender por esta. Segundo a 

autora a infância não é mais 

 

o rastro vergonhoso de nossa natureza corrupta e animal, mas sim, muito mais, o 
testemunho precioso de uma linguagem dos sentimentos autênticos e verdadeiros, 
ainda não corrompidos pela convivência mundana. Assim se elabora uma 
pedagogia do respeito à criança, da celebração de sua naturalidade, de sua 
autenticidade, de sua inocência em oposição ao mundo adulto pervertido [...]. 
(GAGNEBIN 1997, p. 94).  

 

Desta forma, a sociedade passou a criar instituições específicas para as 

crianças, dentre elas a escola. Estes estabelecimentos educacionais foram criados com o 
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intuito de educar e disciplinar moralmente as crianças. De acordo com Costa (2009), a 

escola surge junto com a idéia de que a infância é um período da vida que precisa ser 

cuidada e moldada.  

 Nas concepções atuais, elas são consideradas como ser histórico-social, 

condicionadas por vários fatores, seja eles sociais, econômicos, culturais, ou até mesmo 

político. Partindo desse pressuposto cria-se uma visão romanceada da infância, como um 

momento repleto de encanto e ludicidade, com várias outras propriedades inexistentes em 

determinados contextos sociais.  

 A criança é considerada um ser competente, tem suas necessidades, seu 

modo de pensar e agir, modos que lhe são próprios. No entanto, as representações de 

infância variam conforme a colocação da criança na família, na classe social, a questão 

de gênero, etnia, grupo etário, na sociedade em geral.   

 De acordo com Gagnebin (1997, p. 86) a palavra infância não diz respeito 

instantaneamente a uma faixa etária, mas sim aos anos inciais de sua vida, que se 

caracteriza por incapacidade e pela carência de fala. Oriunda do latim fari – falar, dizer, e 

do complemento fans, a criança é in-fans, ou seja aquele que não fala. 

Sarmento (2005, p. 368) ressalta que etimologia da palavra infância propõe um 

sentido negativo, ao caracterizar infância como a idade do não-falante, remetindo a ideia 

do discurso inarticulado, dessanrranjado ou ilegítimo. Através do entendimento do mesmo 

autor, a infância significa uma classe social de uma determinada geração e criança é o 

indivíduo que participa desta classe, sendo ele o ator social da classe pertencente.  

Para Fernandes e Kuhlmann Júnior (2004, p. 16),  

 

a palavra infância evoca um período da vida humana. No limite da significação, o 
período da palavra inarticulada, o período que poderíamos chamar da 
construção/apropriação de um sistema pessoal de comunicação, de signos e 
sinais destinados a fazer-se ouvir. O vocábulo criança, por sua vez, indica uma 
realidade psicobiológica referenciada ao indivíduo. 
 

 Nessa perspectiva a modernidade faz da denominação infância: 

 
um guarda-chuva a abrigar um conjunto de distribuições sociais, relacionadas às 
diferentes condições: as classes sociais, os grupos etários, os grupos culturais, a 
raça, o gênero; bem como as diferentes situações: a deficiência, o abandono, a 
vida no lar, na escola (a criança e o aluno) e na rua (como espaço de 
sobrevivência e/ou de convivência/brincadeira). É nessa distribuição que as 
concepções de infância se amoldam às condições específicas que resultam na 
inclusão e na exclusão de sentimentos, valores e direitos. (FERNANDES; 
KUHLMANN JÚNIOR, 2004, p. 30). 
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Desse modo podemos considerar a infância como uma classe psicobiológica e 

sócio-histórica, pois são levados em consideração suas capacidades sensoriais e 

intelectuais, de gênero, raça, e também quais instituições possuem poder de discurso 

moral sobre as crianças, seja ela o estado, a igreja ou a família. 

A concepção de infância que possuímos hoje foi uma invenção da 

modernidade, sendo constituída historicamente pelas condições socioculturais 

determinadas. “A infância seria um conceito, uma representação, um tipo ideal a 

caracterizar elementos comuns a diferentes crianças” (FERNANDES; KUHLMANN 

JÚNIOR, 2004, p. 28). Partindo desse princípio, podemos considerar que a infância muda 

com o tempo e com os diferentes contextos sociais, econômicos, geográficos, e até 

mesmo com as peculiaridades individuais. Portanto, as crianças de hoje não são iguais às 

dos anos passados, nem serão as mesmas que virão nos próximos anos. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo compreender o papel do gestor num processo democrático a partir 
da voz do professor de escola pública. Esta pesquisa de cunho qualitativo-interpretativo se justifica, pois há 
discursos que circulam socialmente na instituição escolar e que provavelmente levem os sujeitos a 
pensarem desta e não de outra maneira acerca do papel do gestor democrático no ambiente educacional. A 
metodologia utilizada está baseada em entrevistas individuais com questionário de pergunta aberta com três 
profissionais da educação. O arcabouço teórico-metodológico da pesquisa se inscreve na Análise do 
Discurso e é cotejado com pesquisas sobre currículo com foco na gestão democrática. O presente estudo 
está vinculado ao Eixo Temático: Projeto Político Pedagógico e Organização do Ensino Educação, Cultura e 
Sociedade, inserido no Programa de Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Coordenação 
Pedagógica da Universidade Federal de Santa Catarina. Os resultados das análises sinalizaram que os 
professores produzem um efeito de sentido no que concerne ao papel do gestor considerando-o 
democrático a partir de suas atitudes. Estas análises apontam para o papel do gestor como participativo, 
mediador, responsável. Depreende-se deste efeito de sentido que os sujeitos são interpelados pelas 
exigências do mercado de trabalho; para um discurso da contingência - circunstancial, que marca uma 
ruptura de um percurso histórico. Os sujeitos sinalizaram também para uma heterogeneidade constitutiva 
que se dá através do contato com o Outro no meio em que se inserem, a escola, e que circulam 
socialmente. Isto os leva a ingressar em outros discursos (da escola, da mídia entre outros).  
 

 
Palavras-Chave: Gestão Democrática, Gestor, Educação, Discurso, Efeitos de Sentido. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é recorte de um Projeto de Intervenção que está vinculado ao 

Eixo Temático: Projeto Político Pedagógico e Organização do Ensino Educação, Cultura e 

Sociedade, inserido no Programa de Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em 

Coordenação Pedagógica da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Esta pesquisa foi realizada em parceria com mais duas professoras que atuam 

na rede estadual de ensino3. A coleta dos registros e aplicação do Projeto de Intervenção 

deu-se numa escola da rede estadual, Escola de Educação Básica Padre José Maurício, 

localizada no município de Blumenau, Vale do Itajaí (SC).  

O objetivo geral, que embasou a pesquisa do Projeto de Intervenção foi: 

compreender o papel do gestor num processo democrático a partir da voz do professor de 

escola pública. Isso porque este tem contato com todos na instituição em que trabalha, 

bem como é atravessado por várias ideologias que permeiam este contexto. Os objetivos 

propostos no Projeto de Intervenção e neste artigo, no intuito de fazer com que a gestão 

                                            
3
 Rosângela Pedroso e Simone Aparecida dos Santos. 
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democrática se realizasse na escola, foram: a) (re) construir coletivamente o Projeto 

Político Pedagógico; b) compreender o processo gestão democrática envolvendo a 

comunidade escolar; c) depreender na voz do professor o papel do gestor democrático a 

partir da aprendizagem do aluno e a sua permanência na escola.  

Por tratar-se de compreender o discurso dos sujeitos, a pesquisa foi realizada 

durante o desenvolvimento do Projeto de Intervenção e apresenta uma perspectiva 

qualitativa-interpretativa, em que a metodologia utilizada está baseada em entrevistas 

individuais com questionário de pergunta aberta com três sujeitos. Estes três sujeitos dão 

conta desse trabalho, pois busca-se num viés analítico discursivo a depreensão em seus 

dizeres, em suas falas à respeito da gestão democrática escolar.  

Esta se justifica, pois há discursos que circulam socialmente na instituição 

escolar e que provavelmente levem os sujeitos, aqui professores com mais de cinco anos 

de magistério, a pensarem desta e não de outra maneira acerca do papel do gestor 

democrático no ambiente educacional.  

Para fundamentar a análise dos registros, o aporte teórico se pauta nas 

propostas de Saviani (2008), Nóvoa (2008) quanto à questão da gestão democrática 

escolar e a formação do professor; Freire (1987), Giroux (1997) no que se refere à 

educação e currículo num viés democrático. 

O presente artigo está organizado nas seguintes seções: na introdução, 

apresentam-se a sumarização de pressupostos teóricos que marcam o papel do gestor 

democrático, os objetivos, justificativa e metodologia da pesquisa. Na seção seguinte, se 

faz uma breve fundamentação teórica acerca da gestão democrática escolar e contornos 

metodológicos; seguem a discussão e análise dos registros, a partir do papel do gestor 

democrático, que apresenta a abordagem, recorte e análise dos dizeres dos professores 

através dos dados da pesquisa realizada durante o Projeto de Intervenção. Por fim, 

seguem as considerações finais e referências utilizadas para elaboração deste artigo. 

 

2 GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR: CONTORNOS METODOLÓGICOS 

 

O começo do século XXI pode ser conhecido como um tempo em que há um 

rompimento no que se refere à gestão educacional, por se pensar a democracia neste 

ambiente escolar, como é o caso desta pesquisa. Esta aborda a questão da gestão numa 

dimensão em que há a participação nas decisões, há compreensão e observância das 

leis. Entende-se assim, que essas são condições sociais necessárias para a prática 
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democrática, bem como o respeito aos direitos humanos e a proteção à vida, conforme 

sinalizam os sujeitos aqui pesquisados e que serão retomados adiante no item que trata 

da análise e discussão. 

A metodologia utilizada neste estudo está baseada em entrevistas individuais 

com questionário de pergunta aberta com três profissionais da educação, por entender-se 

que a gestão educacional democrática e participativa está associada ao compartilhamento 

de responsabilidades no processo de tomada de decisão e entre os diversos níveis e 

segmentos de autoridade do sistema educacional, bem como da interação entre os 

sujeitos, neste caso, os professores investigados. 

A partir desse cotidiano escolar em que estes sujeitos se inscrevem, bem como 

a pesquisadora, vive-se todos os dias com a tarefa de levar o conhecimento ao aluno por 

meios dos quais julgam-se eficientes seguindo uma abordagem acerca da educação 

pautados na Proposta Curricular de Santa Catarina (2005), Freire (1987) e Giroux (1986; 

1997). Isto porque tem-se o compromisso enquanto docentes, formadores de opinião, em 

fazer com que o aluno seja um cidadão consciente e de bem numa escola voltada para a 

gestão democrática. Parte-se do ponto de vista de que o aluno por ser um ser social, 

histórico e dialógico, possa interagir com os outros seres humanos, com a sociedade em 

que ele se insere (BAKHTIN, 2006).   

Compreende-se assim, que a escola precisa ir ao encontro de seu corpo 

discente,tendo em vista o contexto conjuntural, não conformá-la à mesma, mas para 

permitir-lhe sua melhor compreensão, sua discussão e a vivência de outras alternativas. 

Assumir seu papel, promovendo a integração interdisciplinar a fim de que o aluno tenha 

uma visão global e não compartimentalizada do conhecimento, capaz de ajudá-lo a 

entender o meio em que vive e agir sobre ele de forma construtiva, como pessoa livre, 

consciente, solidária, responsável, crítica e participativa (FREIRE, 1987).  

Depreende-se que não se pode esperar, evidentemente, uma ação (ou reação) 

da escola, isoladamente. Esta faz parte de um complexo contexto, onde sofre influências 

intensas permeadas pela globalização, informática, tecnologia, ciência. Cada ato 

individual tem reflexos sobre os demais, em graus de intensidade e qualidade próprios da 

natureza das respectivas conexões e, desta forma, devem ser analisadas as causas e 

consequências dos acontecimentos havidos no âmbito escolar.  

A gestão escolar democrática acontece quando se tem um planejamento, uma 

organização do ensino e a participação de toda a comunidade escolar. Diante disso, a 
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questão de pesquisa que norteia este artigo é: qual é o papel de um gestor neste 

processo de gestão democrática na voz do professores? 

Parte-se do princípio de que o homem é um ser heterogêneo e se constitui 

socialmente com o outro e pelo outro. Pode-se constatar as diversas dificuldades que 

advém deste convívio, tais como: os tipos de relacionamentos, o “como” relacionar-se 

dentro dessa mesma sociedade que nos dá liberdade, mas que ao mesmo tempo, nos 

impõe regras e limites. Diante desta reflexão, fica evidente o quão importante deve ser a 

relação entre gestor, professor e o aluno, bem como com a comunidade escolar.  

É importante lembrar que uma gestão democrática requer a contribuição da 

escola, pois é nela que se constitui em espaço por excelência exercício da democracia 

como valor e processo. A escola promove a socialização das pessoas, pois observam-se 

que as regras de convivência social como o respeito ao outro são exercitadas no cotidiano 

escolar.   

Assim, cabe ao gestor a presença de liderança, de coordenação na vida de 

uma equipe tendo uma visão global da situação. E, que este saiba onde quer chegar, 

incentivando o grupo a pensar, a agir para que juntos gestor e equipe pedagógica possam 

superar as dificuldades e desenvolver projetos pedagógicos visando sempre a 

aprendizagem do aluno, para que este possa tornar-se um cidadão capaz e consciente de 

suas atitudes e responsabilidades.   

 

3 O PAPEL DO GESTOR DEMOCRÁTICO: COM A PALAVRA O PROFESSOR 

 

Para a compreensão do papel do gestor democrático os sentidos são 

depreendidos a partir da fala do professor que se insere no contexto escolar a mais de 

cinco anos. Considera-se, assim, que os sujeitos são seres sociais, históricos, ideológicos 

e cindidos pelo inconsciente a partir de sua interação com o outro. Esta discussão remete 

ao sítio de significação sobre o papel do gestor. Aqui, serão analisados os excertos dos 

sujeitos pesquisados já no Projeto de Intervenção, conforme já citado na introdução. 

O papel do gestor democrático está articulado ao currículo e aí se inscreve 

também o Projeto Político Pedagógico em que aparecem os dizeres e ações de toda a 

comunidade escolar que faz parte deste contexto. Neste sentido, retomamos o que evoca 

Saviani (2008) acerca do currículo e da educação no texto “Sobre a natureza e 

especificidade da educação”. Compreende-se que há de certo modo confusões que 
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permeiam o sentido de educação numa visão mais restrita ao contexto escolar e a 

elaboração de um currículo.   

Este último se apresenta assim, pelo autor, como algo que está em curso, que 

precisa ser lapidado no processo democrático educacional, pois “[...] é preciso conhecer 

também a linguagem dos números, a linguagem da natureza e a linguagem da sociedade” 

(SAVIANI, 2008, p. 3). 

As confusões ou não compreensões de um saber sistematizado está para a 

transformação do ser humano no contexto em que este se insere e busca assim, formas 

de ver o mundo e aplicar o conhecimento que aprendeu na escola, instituição esta 

legitimada pelo saber científico. Por hora, se faz necessário ressaltar que os outros 

saberes podem e devem estar articulados a este, pois a escola existe “[...] para propiciar a 

aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem 

como o próprio acesso aos rudimentos desse saber” (SAVIANI, 2008, p. 3). 

A partir deste ponto de vista histórico, entende-se que os processos discursivos 

tanto de alunos quanto de professores, acabam produzindo um conhecimento científico. 

Este conhecimento científico é efeito e parte de um processo histórico determinado pela 

própria produção econômica, que se inscreve nas condições de 

reprodução/transformação das relações de produção (PÊCHEUX, 1988). Num viés 

educacional, o currículo precisa também estar associado ao clássico que na escola “é a 

transmissão-assimilação do saber sistematizado” (SAVIANI, 2008, p. 5), o que em pleno 

século XXI, na Era das informações, das tecnologias de ponta, observamos ainda que o 

ensino recebe o mesmo tratamento que no Brasil Colônia.  

Percebe-se, que políticas públicas não garantem, não asseguram condições de 

ensino de qualidade ao aluno, uma vez que a educação está em crise (NÓVOA, 2008). É 

preciso que o professor tenha boa formação acadêmica, que lhe sejam proporcionados 

cursos de formação continuada na sua área. No mesmo sentido, o Estado também não 

está isento de seu papel quando o assunto é ensino. Este deveria oferecer salas 

ambientadas com apetrechos que deem possibilidade de trabalho ao docente, ou seja, 

materiais pedagógicos articulados ao contexto do aluno que frequenta a escola pública. 

Isto também é tratar a escola num viés democrático, e que permite o acesso à educação 

de qualidade a partir também da infraestrutura em que alunos e professores estão 

vivendo diariamente. 

Isto se aproxima do que evoca Saviani (2008, p. 6) “[...] a libertação só se dá 

porque tais aspectos foram apropriados, dominados e internalizados, passando em 
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consequência, a operar no interior de nossa própria estrutura orgânica”, pois a educação 

não se reduz ao próprio ensino, pois os sujeitos envolvidos neste processo participam, 

interagem, trocam ideias, se constituem socialmente na e pela história neste processo 

como um habitus, como algo já internalizado, dominado (SAVIANI, 2008). E, aí está o 

papel do gestor, segundo os S1, S2 e S3 (2011). Estes são recortes das falas dos sujeitos 

entrevistados já no Projeto de Intervenção, realizado em 2011 a partir da seguinte da 

seguinte pergunta: “Para você, qual é o papel do gestor num processo democrático?” 

 

[...] atender os diversos públicos envolvidos na escola (alunos, pais, professores, 
funcionários etc). Ir ao encontro das necessidades que persistem em existir para 
um melhor andamento do ambiente escolar. Ser mediadora dos conflitos que 
possam ocorrer, procurando a melhor saída para os problemas. Promover e 
estimular principalmente os professore a atingirem os resultados previstos e 
programados para que possa ocorrer uma melhor qualidade na educação (S1, 46 
anos, formado em Filosofia, 2011). 
 
 
[...] é ser mediador, é participar diretamente do processo educacional. É se sentir 
responsável para que este processo se proceda com a maior eficiência possível, 
envolvendo todos os participantes (S2, 40 anos, formada em Ciências Biológicas, 
2011). 
 
 
[...] ser coerente em suas ações para que o grupo em que este atua possa 
visualizar isto, bem como participar ativamente deste processo. Este gestor 
permite também que pais, alunos, professores dialoguem sobre suas formas mais 
variadas de compreender educação e transformá-la no meio em que vivem, seu 
contexto. Democrático nos remete a termos VOZ e VEZ no sentido mais amplo 
desta palavra – exercer o papel de cidadão. No espaço escolar isto é possível 
quando o gestor abre espaço para discussões acerca da educação visando um 
coletivo que participa (S3, 31 anos, formada em Letras, 2011). 

 

 

Neste sentido destacam-se as palavras evocadas pelos S1, S2, S3 

“mediadora, dialogar, mediar, participar” que significam para além do texto 

materializado, que se tem um currículo obsoleto e precisa ser (re) construído a partir do 

contexto em que fizemos parte, do Projeto Político Pedagógico.   

Analisar o currículo a partir de um viés crítico é percebê-lo como algo que está 

em curso, em andamento, logo “é por meio do currículo, concebido como um elemento 

discursivo da política educacional, que os diferentes grupos sociais, especialmente os 

dominantes, expressam sua visão de mundo, seu projeto social” numa dimensão coletiva 

gerenciada por um líder, o gestor (SILVA, 2006, p.10).  

E é a partir do currículo que se pode entendê-lo como um texto, conforme 

escreve Silva (2006, p. 19), ou seja, como “um conjunto de significados”, e que se pode 
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analisá-lo assim como um discurso, ou seja, como uma prática discursiva. Para esta 

prática de significação entende-se o currículo como uma cultura e que é sobretudo uma 

prática produtiva, uma vez que o currículo produz e nos reproduz, pois ele é “um espaço 

de significação”, está vinculado ao processo de formação de identidades sociais (SILVA, 

2006, p. 27).   

O ensino é uma forma de política cultural. Neste sentido, compreende-se que o 

mundo contemporâneo vem passando por uma série de transformações, reconfigurando 

não só uma espécie de nova ordem mundial, mas também um nova concepção de ser 

humano que se inscreve também no campo educacional. Assim, a Teoria Crítica ajuda a 

pensar nestes aspectos. 

 
 
[...] nela a história é uma possibilidade a ser construída. Nela, a escola e o 
processo de aprendizagem são analisados considerando-se os contextos 
históricos, os vínculos, as relações com a sociedade mais ampla, os interesses 
políticos e econômicos. Essa teoria valoriza o capital cultural (certas formas de 
conhecimento, práticas de linguagem, valores e estilos) dos estudantes, seus 
conhecimentos e experiências (GIROUX, 1997, p. 37). 

 

 

A escola, nesse sentido, é entendida como um espaço político, porque é 

produzida e situada em um complexo de relações sociais, marcadas por imposições, 

negociações, aberturas e fechamentos Estes conseguem se perceber também neste 

processo em que todos precisam ter “VOZ e VEZ” (S3, 2011), pois já compreendem que o 

lugar em que estão inseridos, no contexto educacional, é democrático. Estes podem 

opinar, contribuir para que haja “uma melhor qualidade na educação” conforme apresenta 

em seu enunciado o S1.  

Assim, a partir deste paradigma (o prático) tanto o aluno como o professor se 

inscrevem numa sociedade que recorre ao imediatismo, ao consumismo no que concerne 

ao conhecimento, ou seja, a uma visão reducionista do ensino (GIROUX, 1997). Ambos 

ensinam e aprendem, lêem e escrevem dentro de uma perspectiva que valoriza uma 

cultura para o conhecimento útil para interagir em instituições como a escola, família, o 

trabalho. 

Articulado a este ensino está o surgimento de novas tecnologias. Deste modo, 

a rede mundial de computadores tornou-se espaço de uso crescente entre adolescentes 

que lidam com a Internet e com as novas tecnologias da informação e da comunicação 

diariamente. Assim,  
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[...] com a propagação dos livros e de documentos com as formas mais variadas 
de temas, teorias e conhecimentos, abriram-se novas percepções e outros 
entendimentos de mundo para o leitor, desenvolvendo assim aptidões individuais 
e coletivas antes nem imaginadas. Todas as transformações geradas da tradição 
oral à técnica da escrita foram gradativamente incluindo outras formas de 
representações gráficas, ocasionando uma profunda mudança nos meios de 
comunicação ao permitir que a informação circule e se multiplique de forma 
acelerada e com grande abrangência na sociedade e isto precisa estar inserido no 
contexto escolar e na elaboração do currículo. (DEUSCHLE, 2009, p. 15).  

 

 

Assim, para que uma gestão democrática aconteça é preciso participação, 

decisão compartilhada e envolvimento de todos os segmentos sociais e políticos 

envolvidos com a escola. Desta forma se caminhará para a construção de um processo 

de gestão democrática, sabendo-se que uma escola é instituída como uma organização a 

serviço da sociedade, para realizar a incumbência de educar as suas crianças e seus 

jovens de modo que possam dela participar efetivamente e contribuir para seu 

desenvolvimento, assumindo com um estilo de vida produtivo e organizado.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo permitiu um olhar endógeno à escola e nos fez compreender um 

pouco acerca do papel do gestor num processo democrático de uma escola pública. Os 

registros a partir dos dizeres de três professores com mais de cinco anos de magistério 

que trabalham nesta escola pública, localizada no Vale do Itajaí (SC), em que a pesquisa 

foi realizada, em resposta aos comandos propostos, possibilitaram compreender a 

subjetividade neles existentes. Essas nuances das falas dos sujeitos da pesquisa só 

foram possíveis de perceber, com mais profundidade, a partir da produção deste artigo.  

Os sujeitos analisados na pesquisa, ao apontarem para uma gestão 

democrática participativa, mediadora, na qual se tenha VOZ e VEZ, falam de um lugar 

determinado, o contexto escolar. O sentido das palavras, materializado por meio dos 

questionários sinalizam para um discurso da contingência; para uma heterogeneidade 

constitutiva, pois estes são sujeitos de interação.  

Nos discursos desses sujeitos depreendemos que um “não dito” está para uma 

gestão que tem participação, mediação, mas necessita de mais esforço da comunidade 

escolar para tornar-se efetiva, seja na reelaboração do Projeto Político Pedagógico, seja 

na parte de Formação Continuada dos Professores, seja na valorização do professor e do 

coordenador pedagógico nesse contexto. 
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Também surgiram limitações na análise dos registros, ligadas ao fato de que a 

pesquisadora, como professora e atual gestora, foi influenciada pelas experiências já 

vividas no contexto escolar, o que não permitiu que os relatos dos alunos fossem 

analisados com a neutralidade e o distanciamento desejados. Por outro lado, há que se 

considerar que justamente tais experiências foram imprescindíveis para a compreensão 

das análises.  

Assim, a posição de analistas que é ocupada, em que os gestos de 

interpretações e compreensões são advindos de um ponto de vista, a partir da história da 

pesquisadora, e das contribuições heterogêneas dos autores que foram convidados para 

participar dessa incursão, cujas vozes estão em cada parte deste trabalho.  

É preciso incentivar a participação da comunidade em todas as decisões, pois 

a escola do século XXI se inscreve na Democracia. Juntamente com a gestão, o 

coordenador pedagógico pode atuar, instigando as práticas de acompanhamento e 

controle de contas e dos caixas escolares e definição participativa dos orçamentos, não 

deixando apenas sob responsabilidade dos gestores.   

Neste contexto, a escola deve ter um líder. Um líder que venha a consolidar os 

interesses da unidade escolar. Que priorize os interesses do corpo docente, sem perder 

de vista o bom senso, respeitando a troca de ideias, a valorização dos funcionários.  

A ação da escola, aí incluem-se também o gestor, o coordenador pedagógico e 

o professor, não é uma continuação da ação familiar, mas uma apropriação de 

conhecimento na construção da cidadania, autonomia e liberdade de expressão. A escola 

deve ir além de um dispositivo cujas regras se reconhecem pelas formas e pelas 

distribuições corporais, sociais que exibe. 
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Resumo: O presente trabalho tem como tema a formação continuada de professores das séries iniciais do 
ensino fundamental da rede pública municipal de Sombrio, Santa Catarina. Para tanto, estabelecemos como 
objetivo geral do estudo analisar se há coerência entre as temáticas e metodologias propostas para a 
formação continuada de professores das séries iniciais do ensino fundamental e os pressupostos teóricos 
dos projetos pedagógicos de escolas da rede pública municipal de Sombrio. A pesquisa de abordagem 
qualitativa, de tipo exploratório-descritiva, realizou-se em três escolas públicas municipais. Os dados foram 
obtidos por meio de análise documental do projeto pedagógico das escolas-campo e entrevista 
semiestruturada com o gestor e dois professores de cada unidade investigada. Percebemos, pelos dados 
coletados, que a formação docente vivenciada pelos professores está distante das perspectivas atuais de 
formação defendidas por Nóvoa (1992), Tardif (2002) e Pereira (2009), por privilegiar a transmissão de 
informações, a ênfase em temáticas relacionadas ao desenvolvimento da autoestima e a oferta de acúmulo 
de horas de curso, e que não há coerência entre as temáticas e metodologias desenvolvidas na formação 
dos professores e os projetos pedagógicos das unidades escolares. Entendemos que a formação 
continuada docente deve ser efetivada em um processo crítico-reflexivo, de modo a influir significativamente 
na aprendizagem pedagógica dos professores e, consequentemente, no desenvolvimento global da escola. 
Entretanto, para que isso aconteça, precisa articular-se ao projeto pedagógico escolar. A experiência 
investigativa nos permitiu reconhecer quão importante é que professores, gestores escolares e governos 
compreendam a importância da formação continuada docente significativa para a melhoria da qualidade da 
educação, visto que formação docente e qualidade da oferta educacional tem sido uma equação cada vez 
mais reclamada na realidade da escola de educação básica brasileira. 
   
 
Palavras-Chave: Formação Continuada. Projeto Pedagógico. Planejamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A formação docente é um dos campos do conhecimento educacional mais 

discutido, na atualidade, por representar um dos fatores mais significativos para o 

processo de melhoria da qualidade do ensino. Estudos recentes sobre a formação de 

professores têm apontado que esta, além de contínua, deve possibilitar o 

aperfeiçoamento do docente e revestir-se de significado para a escola.  

Assim, considerando o contexto em que atuamos, delimitamos como problema 

de pesquisa: Há coerência entre as temáticas e metodologias propostas para a formação 

continuada de professores das séries iniciais e os pressupostos teóricos dos projetos 

pedagógicos (PP) de escolas da rede pública municipal de Sombrio/SC? 

Com vistas a responder ao referido problema, estabelecemos como objetivo 

geral: analisar se há coerência entre as temáticas e metodologias propostas para a 

formação continuada de professores das séries iniciais e os pressupostos teóricos dos PP 

de escolas da rede pública de ensino do município considerado. 
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Como objetivos específicos, para orientar o processo investigativo, elencamos: 

a) identificar na literatura as perspectivas atuais de formação docente; b) conceituar 

projeto pedagógico escolar; c) conhecer os pressupostos teóricos básicos do PP das 

escolas pesquisadas; d) investigar se os PP das unidades escolares pesquisadas 

indicam, de forma explícita, as temáticas e metodologias que devem envolver a formação 

continuada docente; e) levantar as características do processo de formação continuada 

vivenciado pelos professores pesquisados; f) perceber se há preocupação com a 

coerência entre as temáticas e metodologias da formação continuada de professores das 

séries iniciais e os pressupostos teóricos dos PP de escolas da rede municipal de 

Sombrio. 

Os dados foram analisados, tendo por base as concepções de planejamento, 

circunstancial, normativo, qualidade total e participativo, apresentadas por Gandin (2001), 

Gandin; Gandin (1999) e Ott (1984). 

O planejamento circunstancial constitui-se de ações organizadas ao acaso, sem 

previsão organizacional, para atender às necessidades imediatas da escola e das 

pessoas que a integram, sob a alegação de atender aos interesses do aluno.  

O planejamento normativo fundamenta-se numa proposta hierarquizada de 

ações previamente sistematizadas de forma detalhada e burocratizada.   

O planejamento numa perspectiva de qualidade total assume dois momentos 

distintos e interligados entre si, o estratégico e o operacional. Para Gandin; Gandin 

(1999), no nível estratégico, cuja responsabilidade fica a cargo dos mandatários da 

instituição, surge a preocupação com a determinação de valores (filosofia da instituição), 

missão, objetivos, estratégias e metas de ações globais que visem a qualidade, a 

satisfação do “cliente” e o lucro.  

Para Gandin (2001), o nível operacional fica a cargo dos trabalhadores, que 

devem propor sugestões e estabelecer os procedimentos operacionais e as 

responsabilidades para execução das metas estabelecidas no nível estratégico de forma 

extremamente racional, buscando a efetivação prática da ideia de custo e defeito zero 

(que no ambiente escolar significa eliminação da evasão, da repetência e das dificuldades 

de aprendizado).  

A concepção de planejamento participativo parte do diagnóstico da realidade  

do trabalho educacional e tomada de decisão de forma coletiva, visando transformar a 

realidade existente.  
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O projeto pedagógico escolar, como o concebemos, pode traduzir-se na 

concretização desta concepção de planejamento. Previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), n° 9.394/1996, artigo 13 (BRASIL, 1996), representa a 

organização do trabalho pedagógico da escola na sua globalidade.  

Sobre o PP Veiga (2000, p.12) afirma que: “ao construirmos os projetos de 

nossas escolas, planejamos o que temos intenção de fazer, de realizar. Lançamo-nos 

para diante, com base no que temos, buscando o possível”.  

Entender o espaço que ocupa o PP é reconhecer as variáveis do entorno da 

escola, englobando a sua realidade, especificação do corpo docente, discente e 

comunidade escolar como um todo, assim como as necessidades e prioridades a serem 

minimizadas pelas ações que, em conjunto, a escola estabelece a fim de diminuir a 

distância entre o real e o ideal para ela delineado.  

Diante da importância do PP para a prática pedagógica, é essencial que a 

formação continuada docente, reconhecida pela LDB vigente (BRASIL, 1996), considere 

este documento no sentido de oportunizar a reflexão sobre a realidade da escola e suas 

necessidades, visando o desenvolvimento de um ensino de qualidade.  

Para Freire (2002), a formação continuada deve ser concebida como um 

processo contínuo e permanente de desenvolvimento profissional do professor. Portanto, 

deve ser estruturada com base no conceito e condição de inacabamento do ser humano. 

O estudo de Pereira (2009) aponta que a formação deve permitir “[...] ao 

professor conhecer, compreender, crítica e globalmente, a sua prática no confronto com o 

contexto micro e macro político da escola”. (p.1). Daí a importância de se repensar a 

formação docente, levando-se em conta os saberes dos professores e as realidades 

cotidianas do trabalho docente. Tardif (2002). 

Nóvoa (1992) destaca que os programas de formação de professores atuais 

apresentam deficiências científicas e pobreza conceitual.  A formação tem ignorado o 

desenvolvimento pessoal e profissional, a vida do professor, e não tem valorizado a 

articulação entre a formação e os projetos das escolas.  

É importante destacar que a concepção de formação continuada determina sua 

metodologia, que aqui é compreendida como o modo de organizar as situações didáticas 

e orientar a aprendizagem do docente.  

Atualmente, são muitos os desafios que a atualidade apresenta ao docente, 

motivo pelo qual se torna de extrema importância que o mesmo participe continuamente 

de uma formação continuada de qualidade, em que esteja presente a reflexão crítica 
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sobre a ação educativa, como atitude que possibilite ao professor voltar-se sobre si 

mesmo, sobre sua prática e suas ações de forma analítica. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, de tipo exploratório-descritivo, em 

três escolas de área urbana da rede pública municipal de Sombrio, sendo elas aqui 

apresentadas como escola A, B e C. Essas escolas representam a totalidade das escolas 

da rede municipal com ensino fundamental completo na área urbana de Sombrio, portanto 

não se constituirá amostra. Escolhemos trabalhar com unidades escolares que tenham 

ensino fundamental completo por acreditar que elas tenham maior autonomia pedagógica 

e administrativa para elaborar processos de formação continuada. 

Primeiramente, realizamos a análise documental do PP das três escolas 

pesquisadas, visando conhecer seus pressupostos, identificar as temáticas e 

metodologias que devem envolver a formação continuada docente e verificar se aparece 

evidenciada a preocupação com a formação continuada de professores das séries iniciais 

do ensino fundamental. 

Em um segundo momento, realizamos entrevista com os gestores das três 

escolas pesquisadas, visando levantar as características da formação continuada 

vivenciada por eles e se há preocupação com a coerência entre temáticas/metodologias 

da formação continuada de professores das séries iniciais e os pressupostos pedagógicos 

dos PP. 

Na sequência, realizaram-se seis entrevistas com professoras4 das séries 

iniciais do ensino fundamental, (duas de cada escola pesquisada), aqui identificadas 

como professoras 1-A, 2-A, 1-B, 2-B, 1-C E 2-C. A indicação A, B e C corresponde às 

escolas-campo trabalhadas. As professoras investigadas participaram deste processo 

investigativo por adesão voluntária e disponibilidade no momento da realização da coleta 

de dados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As três escolas, de acordo com seu PP, trabalham com uma linha pedagógica 

                                            

4 Sabemos das questões relacionadas aos estudos de gênero, mas como todas as professoras investigadas são do 

sexo feminino, trabalharemos com essa referência na organização da redação. 
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pautada na concepção sócio-histórica cultural, defendida por Vygotsky, que propõe a 

compreensão da totalidade do ser humano, pois está inserido em uma cultura 

determinada, em que, por meio da mediação e instrumentalização na instituição escolar.  

Pela análise realizada identificamos preocupação com a formação dos 

professores expressa de forma explícita somente no PP das escolas A e B. A escola B 

representou maior preocupação com a formação continuada dos seus professores, 

destacando em seu marco operacional que o papel da escola visa desenvolver cursos de 

capacitação, reuniões pedagógicas, estímulo à leitura e pesquisa, proporcionando acesso 

ao conhecimento científico, reconhecendo esta formação como algo imprescindível. Já a 

escola A considera a formação continuada docente como uma forma de valorizar o 

professor. 

Sabe-se que, para a formação continuada dos professores, é necessário 

promover cursos de capacitação, reuniões pedagógicas, estímulo à leitura, pesquisas, e 

ainda, a valorização dos mesmos. Porém, conforme Nóvoa (1992), a formação continuada 

deve ir além disso, pois seu planejamento e execução devem estar atrelados a uma 

perspectiva crítico-reflexiva, proporcionando o desenvolvimento da autonomia e 

dinâmicas que estimulem a participação contínua de todos. 

De acordo com a fala dos gestores todos os PP escolares foram construídos de 

forma coletiva, contando com a participação de toda a comunidade escolar, 

caracterizando-se como planejamento participativo, conforme Gandin (1999 e 2001), 

Gandin e Gandin (1999). Entretanto, quando indagados se a formação continuada 

aparecia evidenciada no PP, os gestores da escola A e B afirmaram que sim, nas ações 

da escola.  A gestora da escola C afirmou não saber responder. 

Todos os gestores participam da formação continuada oferecida pelo município 

e quando indagados sobre a relação que pode haver entre PP e a formação continuada, 

acreditam que a formação continuada docente e o PP precisam interligar-se, visto que 

este representa a realidade e as necessidades da escola em que o professor está 

inserido. Esta posição aproxima-se da de Veiga (2000) para quem o PP representa a 

organização do trabalho pedagógico escolar na sua globalidade e, por isso, a formação 

continuada precisa estar a ele relacionada. 

Segundo o gestor da escola B, sua escola não promove nenhuma forma 

específica de formação para professores. No entanto, de acordo com as gestoras das 

escolas A e C, a formação continuada acontece em suas escolas no período em que 

param para planejar, nas reuniões pedagógicas e nos grupos de estudos que são 
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organizados, visando aprofundar temáticas que se fazem necessárias no momento ou em 

função de alguma dificuldade vivenciada pelos professores.  

Sobre a formação continuada docente oferecida pelo município, os gestores 

afirmaram em sua totalidade que acontece separada por áreas com palestrantes, que 

abordam temáticas que são solicitadas pelas escolas umas vezes e outras pela secretaria 

de educação. Quanto as temáticas abordadas, os gestores A, B e C apontaram  a 

motivação profissional (autoestima) como sendo temática de formação, enquanto que o 

tema avaliação foi indicado somente por um dos gestores, assim como os assuntos 

educação inclusiva (Gestor B) e currículo (Gestor C). 

Quanto à forma de organização e temáticas dos cursos de formação 

organizados pela rede municipal destaca-se contraditoriamente a posição normativa de 

planejamento e a concepção de conhecimento inatista, uma vez que os cursos são 

organizados de forma centralizada e dinamizados por pessoas que não conhecem a 

realidade da rede escolar municipal, mas que enfocam o desenvolvimento da autoestima 

do professor e a organização de um clima escolar sadio e harmonioso como condição 

para fazer aflorar de forma livre e espontânea a superação dos problemas do cotidiano 

educacional. 

Os gestores da escola B e C consideram que há diferença relevante na prática 

dos professores que não participam da formação continuada quando comparadas com a 

prática daqueles que participam. Os mesmos continuam trabalhando baseados em uma 

concepção tradicional. Contudo, a gestora da escola A não apontou diferenças, pois, 

segundo ela, todos os professores da sua escola participam da formação. 

Em síntese, pelas respostas dos diretores das unidades escolares podemos 

perceber duas linhas de formação continuada docente, uma que ocorre na escola e outra 

que é organizada pelo sistema. A primeira apresenta-se relacionada ao PP e ocorre de 

forma participativa. A segunda responde mais aos interesses do sistema. 

As seis professoras que participaram da pesquisa reconhecem a importância da 

formação continuada para suas práticas. Porém, a consideram importante apenas 

enquanto atualização. Em função do avanço tecnológico, não veem a formação 

continuada como um aprofundamento teórico de conhecimentos científicos para a 

fundamentação de suas práticas. 

Segundo as professoras, o PP de suas escolas foi construído coletivamente, 

contando com a participação de toda a comunidade escolar e priorizando o 

desenvolvimento da concepção sócio-histórico cultural. Entretanto, somente a professora 
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2-A soube responder se a formação continuada docente aparece evidenciada no PP da 

sua escola.  

Quanto à relação que deve haver entre o PP e a formação continuada docente, 

as professoras afirmaram que a formação precisa estar coerente com o PP escolar, pois 

expressa a realidade que deve fundamentar o trabalho do professor.   

De acordo com cinco das entrevistadas, as escolas não organizam nenhum tipo 

de formação continuada docente, contradizendo as demais, a professora 2-A afirma que 

sua escola organiza palestras motivacionais com palestrantes, quase sempre de 

formação psicológica, que não favorece a reflexão crítica, discussão e troca de 

experiências.  Esse dado também contradiz a resposta apresentada pelos diretores das 

escolas, que afirmaram haver formação organizada pela escola, mas para responder aos 

interesses do sistema. 

É importante destacar que, de acordo com a LDB atual, a escola tem autonomia 

para estar organizando e promovendo a formação dos professores na escola, o que já 

está determinado no PP das escolas A e B, mas que não surge referenciada na fala das 

professoras investigadas. 

Sobre a existência de incentivo das escolas para que os professores participem 

de formação continuada, as professoras afirmaram que ele existe para os cursos de 

formação continuada oferecidos pela secretaria municipal. Apenas 16,7% participam de 

cursos em outras instituições. A respeito dos temas desenvolvidos na formação 

continuada, houve semelhanças entre a resposta das professoras e das gestoras, 

enfatizando as seguintes temáticas: todas as investigadas apontaram o tema motivação 

profissional, as professoras 1-C, 2-A e 2-B indicaram o lúdico (jogos, brinquedos e 

brincadeiras), as professoras 2-B e 2-C citaram a Alfabetização e letramento e a 

professora 1-A apontou o tema  história e cultura do município. Pode-se dizer, então, que 

a secretaria municipal de educação destaca como temática de trabalho a motivação 

profissional de influência inatista. 

Contraditoriamente, quando questionadas se seus conhecimentos prévios, suas 

práticas pedagógicas e suas necessidades e as da sua escola são levados em conta, 

quatro das entrevistadas afirmaram que sim; que observavam uma preocupação dos 

organizadores sobre este aspecto, que o que aprendem na formação conseguiam aplicar 

em suas salas de aula. Apenas duas entrevistadas afirmam que não, que os cursos são 

alheios às suas práticas. 

Podemos afirmar que a formação continuada não é percebida pelas 
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investigadas como um momento de exercício de autoria, mas como exercício de 

aprimoramento do existente, contrariando a perspectiva de formação continuada docente 

em uma concepção sócio-historico cultural conforme definido por Nóvoa (1992), Pereira 

(2009), Tardif (2002). 

Quando indagadas sobre a necessidade de realizar mudanças na formação 

continuada oferecida para que sejam coerentes com a realidade de suas escolas, apenas 

duas das entrevistadas afirmam que não precisam acontecer mudanças. Quatro delas, no 

entanto, afirmam que é necessário, entre outras coisas: realizar diagnóstico mais 

aprofundado sobre os principais problemas da escola, que estão dificultando a 

aprendizagem; levar em conta a prática dos professores, seus conhecimentos prévios, e 

necessidades; utilizar professores da rede, que possuem prática em sala de aula e 

conheçam a realidade das escolas para proferirem os cursos e palestras. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação continuada docente deve ser entendida como processo crítico-

reflexivo, de modo a influir significativamente na aprendizagem pedagógica dos 

professores e, consequentemente, no desenvolvimento global da escola. Para tanto, 

precisa articular-se ao PP da escola. Os dados da pesquisa nos permitiram identificar, no 

entanto, que a formação continuada vivenciada pelos professores acontece de forma a 

privilegiar a transmissão de informações, o desenvolvimento da autoestima e o acúmulo 

de certificados e horas de curso. 

Na análise das falas dos gestores e professores e, também, na análise 

documental, não identificamos preocupação com a coerência entre as 

temáticas/metodologias da formação continuada dos professores das séries iniciais do 

Ensino Fundamental e os pressupostos pedagógicos dos PP das escolas da rede de 

ensino municipal. 

Apreendemos também que tanto os professores quanto os gestores participam 

somente da formação continuada oferecida pelo sistema municipal de ensino, revelando-

se, na sua maioria, satisfeitos com a proposta de formação oferecida, cuja temática 

principal recai sobre a motivação profissional e a metodologia utilizada estrutura-se, 

prioritariamente, em torno de palestras e oficinas proferidas por especialistas de fora da 

cidade. Pela centralidade da temática na motivação profissional, consideramos que temas 

importantes demandados pelos contextos das unidades escolares fiquem silenciados na 
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formação continuada oferecida, expropriando professores e escola de exercitar a 

discussão e autoria em torno das suas próprias necessidades. 

Inferimos, desse modo, que professores e gestores desconhecem as novas 

perspectivas de formação continuada docente, que reconhecem a importância da 

valorização dos saberes docentes, da vida pessoal e profissional do professor, suas 

experiências e a importância da formação contextualizada criticamente ao cotidiano da 

escola. Uma formação que deve ser constituída por pessoas que conhecem a sua 

realidade e possuem saberes e práticas para socializar.  

Não obstante, os professores entrevistados apresentaram sugestões de 

mudanças na formação docente, demonstrando que, de alguma forma, percebem que 

esta pode acontecer de forma diferente, levando em consideração os conhecimentos 

prévios dos docentes, suas necessidades e os principais problemas que encontram em 

seu cotidiano, viabilizando uma prática pedagógica pautada pela qualidade da educação. 

Pela pesquisa, reafirma-se a importância de professores, gestores e governos 

compreenderem a importância da formação continuada para a melhoria da qualidade da 

educação e a necessidade de se empreender novas investigações para que se possa 

identificar práticas alternativas que nos ofereçam referências para o repensar dos 

modelos formativos docentes convencionais.  
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Resumo: Nos esportes de alto nível, a elevada carga de treinamento e a intensidade das competições 
deixam os atletas sujeitos a diversas lesões. Uma lesão como uma fratura pode afastar um atleta dos 
treinamentos e competições por um longo período de tempo, até que ocorra a sua recuperação. A 
reconstituição de um tecido lesionado, como os ossos, pode ser realizada com materiais que possuem 
características bioinertes e, portanto, uma menor taxa de rejeição pelo organismo. Porém, tais materiais não 
possuem a capacidade de se ligar quimicamente ao osso, sendo geralmente utilizados processos como 
entalhes em sua superfície ou filetes de rosca para que ocorra a sua fixação ao tecido ósseo. A utilização 
de materiais como os biovidros e a hidroxiapatita torna possível criar uma ligação química entre o implante e 
o osso, possibilitando a aceleração da cura da lesão, em função das características de bioatividade que 
esses materiais apresentam. Dessa forma, permitem a recuperação da saúde do atleta, restabelecendo-o 
para o exercício das atividades desportivas. Este trabalho faz uma análise dos biomateriais aplicados à 
recuperação de atletas lesionados, esboçando suas características, classificação e as aplicações recentes 
na medicina desportiva. Ressaltam-se os materiais com características bioativas e biodegradáveis, 
atualmente muito empregados na recuperação de atletas de alto rendimento que estão acometidos de 
fraturas ósseas. 
 
Palavras-Chave: próteses, biomateriais, bioatividade, atletas, recuperação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os esportes sempre despertaram a atenção e a paixão das pessoas. Desde a 

Antiguidade, os seres humanos realizam práticas desportivas individuais ou coletivas. 

Com o passar dos anos, os esportes foram ficando cada vez mais competitivos, gerando 

uma grande pressão sobre os atletas na busca de bons resultados em suas competições. 

Devido a essa competitividade nos esportes de alto rendimento, os atletas são exigidos 

cada vez mais, tendo que suportar os esforços físicos intensos de uma competição, o que 

conduz a uma alta carga de treinamento. 

Os atletas profissionais geralmente começam a treinar muito cedo, sendo que a 

ocorrência de uma lesão é praticamente inevitável. Em um passado recente, uma lesão 

grave muitas vezes significava a aposentadoria do atleta. Atualmente, com os avanços 

científicos e medicinais a aposentadoria por lesão se tornou rara em esportes de alto 

nível, e a grande preocupação é fazer com que o atleta se recupere no menor tempo 

possível para voltar às competições. 

De acordo com Feitoza e Martins Júnior (2000, p.143,144), a maior ocorrência 

de lesões e as suas diversidades variam de acordo com a modalidade do esporte 

praticado pelo atleta e depende da parte do corpo exigida. Contudo, em praticamente 

todos os esportes de alto rendimento podem ocorrer fraturas ósseas devido ao 

mailto:adriano.silva@ifpr.edu.br


 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

311 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

treinamento pesado e as competições intensas. Segundo Arena e Carazzato (2007, 

p.217), no futsal cerca de 26% das lesões sofridas são constituídas de fraturas ou 

luxações; no atletismo cerca de 5% dos corredores já tiveram algum tipo de fratura e em 

algumas modalidades de luta como o mixed martial arts (MMA) podem ocorrer trauma da 

face, fratura de dedos, dentre outras lesões que ocorrem durante o combate. 

Uma fratura pode impedir o atleta da prática desportiva por um longo período 

de tempo, o que resulta em prejuízo para ele ou seu clube, além de provocar a perda de 

condicionamento físico e de massa muscular, conforme o tempo em que ele esteja 

impossibilitado de se exercitar. Nesse cenário, a utilização de biomateriais com 

propriedades bioativas pode ser bastante útil. Através da utilização de materiais bioativos, 

as fraturas podem ser recuperadas em um menor tempo, possibilitando o retorno do atleta 

aos treinamentos mais rapidamente. 

 

2  METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no trabalho consistiu em realizar um levantamento 

bibliográfico sobre a história, as características e a classificação dos biomateriais, com 

base em artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado que versam 

sobre o tema.  

Além disso, foi realizada uma análise das lesões ósseas mais freqüentes que 

afetam os desportistas, estabelecendo-se um vínculo com os tipos de biomateriais 

pesquisados e os processos de recuperação dos atletas lesionados. Dessa forma, pode-

se estabelecer um paralelo entre as características dos biomateriais e os tipos de lesões, 

permitindo a constatação dos parâmetros que devem ser empregados na determinação 

do tipo de substância a ser aplicada na recuperação de lesões ósseas decorrentes de 

práticas desportivas.  

                   Este trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: na seção 2 é 

apresentada a constituição da estrutura óssea dos seres humanos; na seção 3, discutem-

se as características das fraturas e microfraturas; na seção 4, analisam-se os biomateriais 

e suas classificações e na seção 5, são realizadas as considerações finais, destacando-

se as aplicações dos biomateriais na medicina desportiva. 
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3 ESTRUTURA ÓSSEA 

De acordo com Maschio (2009, p.3), os ossos tem como finalidades básicas 

fornecer sustentação ao peso do corpo, fornecer um local rígido para que tendões e 

ligamentos se fixem, e fornecer proteção a partes vulneráveis como no caso do crânio. 

Os ossos são compostos por uma matriz orgânica rígida composta 

principalmente de fibras colágenas que representam cerca de 30% do osso, sendo os 

outros 70% composto de sais, principalmente cálcio e fosfato. Segundo Nakagawa (2004, 

p.4), a proporção de cálcio e fosfato varia de indivíduo pra indivíduo de acordo com sua 

alimentação podendo ser encontrados valores Ca/P de 1,3 a 2,0. 

Os ossos são estruturas vivas e estão continuamente se renovando. 

Osteoblastos são as células ósseas jovens e tem a função de formação, enquanto os 

osteoclastos tem a função de absorção óssea. Em indivíduos adultos, as taxas de 

deposição e reabsorção óssea são iguais mantendo estável a massa óssea. Na 

ocorrência de uma fratura, os osteoblastos são exigidos ao máximo para a reparação dos 

traumas.  

4 FRATURAS E MICROFRATURAS 

A fratura óssea é definida como o sendo a ruptura ou quebra parcial ou total do 

osso, interrompendo sua continuidade. Segundo Maschio (2009, p.3), as fraturas ósseas 

podem ser classificadas em transversais, espirais, obliquas ou comunicativas, 

dependendo do tipo e direção da fratura.  

A alta intensidade em que os atletas competem faz com que seus corpos sejam 

exigidos próximo do limite máximo. Devido aos treinamentos e às competições, o sistema 

ósseo é constantemente exposto a esforços como tração, compressão, torção e flexão, 

podendo gerar microfraturas ou mesmo fraturas completas dependendo da intensidade do 

esforço físico. 

Lucena et al. (2011, p.2) afirma que um dos mecanismos básicos de lesão 

desportiva é o uso em excesso sistema ósseo ou muscular, chamado de overuse. De 

acordo com Cruz et al.(2009, p.3), a Teoria da Supercompensação afirma que um tecido 

lesionado durante o processo de recuperação biológica se supercompensa, aumentando 

o numero de fibras musculares, no caso dos músculos e no caso dos ossos, gerando a 

deposição óssea. Dessa forma, o músculo fica maior e mais forte que antes da lesão, e o 

osso tem o aumento da sua densidade mineral e da sua espessura cortical. No entanto, 
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muitas vezes a intensidade e a frequência dos treinos fazem com que o exercício ocorra 

durante o processo de recuperação das lesões sofridas durante o ultimo treino, não 

permitindo a cura das lesões sofridas e fazendo novos microtraumas, o que pode gerar 

fraturas por estresse no sistema esquelético, podendo ser necessária a intervenção 

cirúrgica. 

A fratura também pode ocorrer por um trauma direto, quando um osso é 

colocado sobre uma tensão além de sua capacidade mecânica. Este tipo de lesão ocorre 

em esforços muito intensos como em uma colisão durante uma partida, uma joelhada nas 

costelas ou o impacto do pé com o solo durante salto em distância. 

Para que possa ocorrer a calcificação, processo que permitirá unir novamente 

o osso quebrado é necessário imobilizá-lo por meio de fixadores como pinos, placas e 

fixadores externos, além de processos de imobilização por gesso e tala. Conforme Silva 

(2004, p.48), os materiais utilizados na fabricação dos fixadores devem ter características 

que possibilitem que o implante desempenhe sua função, minimize a rejeição do 

organismo, e com a utilização de materiais bioativos, que acelere o processo de 

reparação. 

4.1 FRATURAS MAIS RECORRENTES NOS ESPORTES 

Cada esporte esta suscetível a ocasionar fraturas características, que 

dependem dentre outros fatores das partes do corpo envolvidas, da quantidade de 

jogadores envolvidos, da velocidade e da possibilidade de contato físico entre os 

praticantes. 

Em esportes como o jiu-jitsu e judô é comum a ocorrência de fraturas na 

clavícula, em geral devido as quedas contra o solo comuns nesses esportes. Fraturas nas 

mãos ocorrem com os praticantes de boxe devido aos golpes que desferem sobre o 

oponente. No MMA, devido à utilização de varias técnicas de combates, além das lesões 

citadas também podem ocorrer outras como traumas na face, tíbia entre outros.  

Os traumas faciais incluem fraturas na mandíbula, fratura nasal, fratura tipo Le 

Fort, entre outras. Essas lesões em geral são causadas por impactos de grande energia. 

Essas fraturas geralmente são tratadas com a restauração dos ossos através de uma 

fixação por mini ou micro placas e parafusos de titânio.  

De acordo com Rocha et al (2000, p.145), as fraturas por fadiga podem ocorrer 

no atletismo, vôlei e tênis devido à repetição dos mesmos movimentos sucessivamente e 

do treino excessivo. 
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No futebol e em outros esportes com bola podem ocorrer fraturas na tíbia, 

ocasionadas pelos intensos treinamentos e jogos que contem arrancadas, freadas 

rápidas, bruscas mudanças de direção além de possíveis impactos entre os jogadores em 

alta velocidade. Em lutas de artes marciais, que utilizam a perna para golpear, também 

pode ocorrer a fratura da tíbia. Tais esforços físicos podem ocasionar uma carga 

mecânica superior a resistência elástica do osso. 

As fraturas de tíbia causam um edema instantâneo e muita dor. De acordo com 

Maschio (2009, p.4) o tratamento pode ser feito com a instalação de uma haste metálica 

fixada por parafusos para unir e alinhar os ossos fraturados da maneira correta. 

5  MATERIAIS DE IMPLANTE 

Os implantes são utilizados por seres humanos ha muito tempo. Civilizações 

antigas como fenícios e egípcios empregavam ouro em implantes dentário. Outros povos 

como etruscos usavam dentes de animais, que eram reduzidos e adaptados para 

servirem de prótese. Há relatos na literatura romana que além do ouro esta civilização 

utilizava o mármore para confecção de implantes.  

Restaurar ou substituir partes danificadas dos tecidos humanos é uma das 

preocupações na área da saúde, não apenas para que o paciente sobreviva, mas também 

para que ele tenha qualidade de vida. 

De acordo Nakagawa (2004, p.1), para a seleção de materiais utilizados em 

implantes internos, devem-se levar em consideração suas propriedades físicas, químicas, 

seus requisitos mecânicos, a reação causada pelo material sobre o meio biológico e a 

influência do meio biológico sobre ele. O material também não deve ser tóxico, antígeno, 

cancerígeno ou mutagênico. Dependendo do tipo de interação que o implante tem com os 

tecidos vivos o material pode ser classificado como tóxico, bioinerte, bioativo e 

biodegradável. 

5.1 MATERIAIS TÓXICOS 

Os materiais tóxicos quando implantados causam a morte das células e danos 

aos tecidos adjacentes ou danos sistêmicos ao tecido, pois o material libera substâncias 

que são levadas pelos fluidos tissulares. Como resposta do organismo, o material é 

encapsulado, isolando o implante. A maioria dos metais e polímeros causam esta reação 

de proteção. 
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5.2 MATERIAIS BIOINERTES 

Os materiais bioinertes são estáveis quimicamente, o que os torna menos 

sujeitos a reações biológicas adversas como uma inflamação. Esses materiais não 

formam uma ligação química forte com os tecidos vizinhos. Devido à liberação de íons 

eles são encapsulados pelo organismo através de uma capa fibrosa de colágeno. As 

cerâmicas como a alumina e a zircônia além de metais como o titânio e suas ligas, aço 

inoxidável e ligas de cobalto-cromo estão nesta classe. 

A alumina possui uma boa estabilidade química, resistência à fricção e 

desgaste, porém tem a limitação de apresentar baixa tenacidade, resistência a tração e 

flexão. 

Por sua vez, a zircônia apresenta maior tenacidade que a alumina permitindo 

maior liberdade dimensional das próteses. 

O aço inoxidável austenítico tem alta resistência a corrosão quando comparado 

a outros aços e apresenta boas propriedades mecânicas, além de geralmente apresentar 

preços bem menores que os de outros metais usados para implantes. Apesar de sua 

resistência, a corrosão pode ocorrer dependendo do tempo que a prótese fica implantada, 

sendo recomendada a remoção desta após o período de 1 a 2 anos em jovens. Outro 

fator limitante desse material é a liberação de íons de cromo e níquel, que tem podem ter 

efeitos alergênicos e oncogênicos. 

Vergani et al (1994, p.300) afirma que ligas de cobalto-cromo utilizadas em 

implantes apresentam composição básica de 70% cobalto e 30% cromo. Esta liga 

apresenta alta resistência mecânica, alta resistência à fadiga e alta resistência à corrosão 

e tem baixo custo quando comparada a ligas de metais nobres. 

O titânio é o metal mais usado em implantes. Ele apresenta alta resistência 

mecânica, alta resistência a corrosão, além de apresentar uma elevada resistência/peso, 

sendo 55% menos denso que o aço. O titânio possui módulo de elasticidade mais baixa 

que o aço e mais alta que o dos ossos. Através da técnica chamada biometismo é 

possível fazer com que este material bioinerte tenha sua superfície codificada, fazendo 

com que fique bioativo.  

5.3 MATERIAIS BIOATIVOS 

Os materiais bioativos não são encapsulados pelo organismo como os tóxicos 

e bioinertes. Eles têm a capacidade de interagir com os tecidos adjacentes, 
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estabelecendo uma interface capaz de suportar cargas funcionais, havendo uma ligação 

química estável entre a prótese e o tecido. Tal característica permite que esses materiais 

tenham uma melhor fixação evitando a movimentação do implante, apresentando 

capacidades osteocondutoras e acelerando o processo de recuperação. A sua principal 

desvantagem é a baixa resistência mecânica quando comparada com a dos metais. As 

cerâmicas como o vidro bioativo, vitro-cerâmicas e cerâmicas a base de fosfato de cálcio 

provocam esse tipo de reação e são classificadas como materiais bioativos. 

Os vidros bioativos e as vitro-cerâmicas são compósitos geralmente contendo 

substâncias como sílica, fosfato, cálcio e soda. Quando um biovidro é imerso em meio 

aquoso ocorre uma reação de troca iônica resultando em uma camada de hidroxiapatita 

cristalina em sua superfície. Os biovidros e cerâmicas podem ser utilizados para 

preenchimento de defeitos ósseos, pois são incorporadas a estrutura óssea devido a suas 

características bioativas. 

Os fosfatos de cálcio destacam-se entre os materiais bioativos por possuírem 

características físicas, químicas e mecânicas semelhantes as dos ossos. Existem vários 

tipos de fosfato de cálcio, que são classificados de acordo com sua razão Ca/P, que pode 

variar de 0,5 a 2,0. Recentemente esses biomateriais passaram a ser amplamente 

utilizados na ortopedia e odontologia. O fosfato de cálcio mais abundando no corpo 

humano é o que apresenta composição química e estequiometria semelhantes a da 

hidroxiapatita, o que dá a esta substância grande destaque entre os biomateriais de 

fosfatos de cálcio. Ela também apresenta ausência de toxicidade e ausência de respostas 

inflamatórias. 

5.4 MATERIAIS BIODEGRADÁVEIS 

Os materiais biodegradáveis possuem uma composição que é degrada pelo 

meio biológico ou podem ser digeridos pelas células macrófagas. Esses materiais se 

dissolvem gradualmente e são substituídos pelo tecido em formação, promovendo assim 

o crescimento ósseo. Por essa razão ele deve ter sua taxa de reabsorção igual à taxa de 

crescimento ósseo. A hidroxiapatita de baixa densidade e fosfato tricálcio são exemplos 

de materiais biodegradáveis. Os materiais feitos para esse fim tem uma maior porosidade 

para que haja uma maior penetração do osso, porém isto resulta em menor resistência 

mecânica. 
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De acordo com Ribeiro (2003, p.25), o fosfato tricálcio tem sido foco de estudo 

devido a suas boas características de biocompatibilidade além de sua propriedade de 

endurecimento que resulta em uma boa remodelagem a adaptação do implante.  

5.5 RECOBRIMENTO POR MATERIAIS BIOATIVOS 

Os materiais bioativos e biodegradáveis além de serem incorporados aos 

ossos e estabelecerem uma ligação capaz de suportar cargas funcionais, tem a 

capacidade de acelerar a recuperação do paciente. Sua principal desvantagem é a baixa 

resistência mecânica que muitas vezes limita a sua utilização em implantes com fins 

estruturais. 

Os metais por sua vez apresentam alta resistência mecânica, normalmente 

maior que a do osso cortical, porém a troca iônica com o meio biológico em que está 

inserido causa uma resposta de proteção do organismo, causando seu encapsulamento, 

que impede a formação de uma ligação química entre a estrutura óssea e o implante. 

Segundo Nakagawa (2004, p.16), a utilização de materiais bioativos e 

biodegradáveis para o recobrimento de próteses metálicas possibilita a obtenção de um 

implante com alta resistência mecânica e com osteointegração. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os esportes a nível profissional exigem esforços de seus atletas até próximo do 

limite máximo. Esses treinamentos intensos e de grande desgaste físico são executados 

por longos períodos de tempo. Tais fatores fazem com que a longo prazo uma lesão seja 

praticamente inevitável. 

As fraturas e microfraturas estão presentes na maioria dos esportes e podem 

impossibilitar um atleta de praticar atividade física por um tempo que pode variar de 

semanas a meses. 

Quando o atleta se lesiona é muito importante que ele se recupere o mais 

rápido possível, evitando a perda da forma física e garantindo a participação em 

competições. 

A maioria das próteses atuais é fabricada em titânio por possuir propriedades 

mecânicas mais próximas a do osso. O titânio puro apresenta boas características e tem 

uma resposta biológica favorável em grande parte das aplicações, porém assim como os 
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outros metais, suas características osteocondutoras e de bioatividade não são boas se 

comparadas à de materiais biodegradáveis e bioativos. 

Com a utilização dos materiais bioativos e biodegradáveis é possível obter uma 

serie de benefícios como: a aceleração da recuperação do atleta, possibilitando uma volta 

mais rápida aos treinamentos, minimizando as perdas de condicionamento físico e 

permitindo que retorne ao seu auge em um intervalo de tempo menor; a diminuição da 

chance de uma possível rejeição do organismo aos materiais utilizados, o que resultaria 

em possíveis danos a saúde atleta além de um tempo mais longo de recuperação; e a 

melhor fixação do implante ao paciente, que devido a ligação química e ao tecido que se 

forma em sua superfície, permite suportar as cargas que podem ocorrer sobre o local do 

implante. 

A maior limitação para a utilização de materiais bioativos é a sua baixa 

resistência mecânica quando comparada à dos metais, o que não permitiria sua utilização 

em determinadas aplicações. Nesses casos a utilização de materiais bioativos como 

recobrimento de metais permite que a prótese tenha as características bioativas somadas 

a resistência mecânica necessária. 

O estudo analítico dos biomateriais tem se constituído como alvo de pesquisa 

de engenheiros mecânicos e engenheiros de materiais, médicos, odontologistas e 

educadores físicos, nas últimas décadas, causando uma revolução no tratamento e na 

recuperação de lesões ósseas e musculares. 

 

REFERÊNCIAS 

CRUZ, W. M.; STAVISKI, G.; FELIPE, J; BRASIL, V. Z.; ANDRADE, A. Compreendendo o 
processo de recuperação física e psicológica de atletas de futebol de alto rendimento. 
Revista Digital, Buenos Aires, Ano 14, n.137, out. 2009. Disponível em 
<http://www.efdeportes.com/efd137/recuperacao-fisica-e-psicologica-de-atletas-de-
futebol.htm>. Acesso em 10 de julho de 2012. 
 
ARENA, S. S.; CARAZZATO; J. B. A relação entre o acompanhamento médico e a 
incidência de lesões esportivas em atletas jovens de São Paulo. Revista Brasileira de 
Medicina do Esporte, v.13, n.4, p. 217-221, jul./ago.2007. 
 
FEITOZA, E. J.; MARTINS JÚNIOR, J.LESÕES DESPORTIVAS DECORRENTES DA 
PRÁTICA DO ATLETISMO. Revista da Educação Física/UEM, Maringá, v.11, n.1, p. 
139-147, 2000. 
 
NOBRE, Thatiana Lacerda. Lesões no MMA. Disponível em 
<http://www.portaleducacao.com.br/fisioterapia/artigos/11964/lesoes-no-mma> Acesso em 
12 de julho de 2012. 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

319 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

 
NAKAGAWA, D. OTIMZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE RECOBRIMENTO DE 
HIDROXIAPATITA PARA APLICAÇÕES BIOMEDICAS E TESTES DE 
CITOTOXICIDADE. 2004. 76f. Dissertação (Mestrado em Bioengenharia) – Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Paraíba, UniVap, São José dos 
Campos, 2004. 
 
OLIVEIRA, M. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE BIOMATERIAIS À BASE DE 
FOSFATO DE CÁLCIO. 2004. 117f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e 
de Minas) – Escola de Engenharia da UFMG, UFMG, Belo Horizonte, 2004. 
 
MASCHIO, Michel. ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTE COM 
FRATURA DE TÍBIA E FÍBULA. RELATO DE CASO. Disponível em < 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAZjUAL/artigo-fratura-tibia-fibula>. Acesso em 12 
de julho de 2012. 
 
LUCENA, M. C. G.; SANTOS, C. A.; CARREIRO, D. L.; COUTINHO, L. T. M. COUTINHO, 
W. L. M.; Incidência de lesões esportivas em atletas de voleibol profissional. Revista 
Digital. Buenos Aires, Ano 15, n.152, jan. 2011. Disponível em 
<http://www.efdeportes.com/efd152/lesoes-esportivas-em-voleibol-profissional.htm>. 
Acesso em 12 de julho de 2012. 
 
ROCHA, Paulo Ricardo Piccoli. FRATURAS POR STRESS EM ATLETAS. Disponível em 
<httpwww.paulopiccoli.com.brindex.phpoption=com_content&view=article&id=8>. Acesso 
em 12 de julho de 2012. 
 
SILVA, C. C.;TEIXEIRA, A. S.;GOLDBERG, T. B. L.; O esporte e suas implicações na 
saúde óssea de atletas adolescentes. Revista Brasileira de Medicina do Esporte,v. 9, 
n.6, nov./dez 2003. 
 
RONCAGLIA, Tatiana. HISTÓRIA DA PRÓTESE. Disponível em 
<http://www.ident.com.br/tatiana/artigo/240-historia-da-protese>. Acesso em 5 de agosto 
de 2012. 
 
SILVA, Marcelo Henrique Prado da. APOSTILA DE BIOMATERIAIS.Disponível em 
<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAojYAC/apostila-biomateriais> Acesso em 5 de 
agosto de 2012. 
 
SOARES, Gloria de Almeida. Biomateriais. Fórum de Biotecnologia Biomateriais. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, 2005, f.84 
 
VERGAM, C. E.; LEONARDI, P.; CUCCI, A. L. M.; GIAMPAOLO, E. T.; ANÁLISE 
QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE LIGAS METÁLICAS PARA PRÓTESES PARCIAIS 
REMOVÍVEIS. Revista de Odontologia da UNESP, São Paulo, p.297-305, 1994. 
 
HELITO, S.; KAUFFMAN, P. Ortopedia – fraturas e doenças osteomusculares. In HELITO, 
S.; KAUFFMAN, P (Orgs). SAUDE - ENTENDENDO AS DOENÇAS, A ENCICLOPÉDIA 
DA FAMILIA. 1 ed. Editora Nobel, 2006. Cap 30, p 665. 
 

WULKAN, M.; PARREIRA JR,J. G.;BOTTER,D. A.EPIDEMIOLOGIA DO TRAUMA 
FACIAL. Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo, 290-295, 2005. 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

320 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

 
COLLARES, Marcus Vinícius Martins. TRAUMATISMO FACIAL. Disponível em 
<http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?426>.Acesso em 6 de agosto de 2012. 
 
RIBEIRO, C.PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE CERÂMICASÀ BASE DE 
HIDROXIAPATITA E FOSFATO-TRICÁLCICO. 2003. 112f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências na Área de Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 
  



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

321 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS E TECNOLOGIAS EMPREGADOS PELAS 
EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA REGIÃO DE CRICIÚMA 
 

Júlia Lima; Andrea Murillo Betioli 
1
 Instituto Federal de Santa Catarina/ Departamento de Construção Civil/ julima11@hotmail.com 

2
 Instituto Federal de Santa Catarina/ Departamento de Construção Civil/ andrea.betioli@ifsc.edu.br 

 
 
Resumo: Em Criciúma a expansão da construção civil é perceptível pelo número de empreendimentos 
entregues e lançados a cada dia. São edifícios residenciais, centros comerciais e obras que unem estes 
dois tipos de empreendimentos. A crescente preocupação com a sustentabilidade na construção civil, fez 
com que muitos materiais fossem deixados de lado dando oportunidade a novos materiais, assim como 
aplicação de novas tecnologias. Além disso, a falta de mão de obra qualificada vem obrigando às empresas 
a mecanizarem alguns processos. Desta forma, o objetivo do presente artigo é conhecer os materiais e as 
tecnologias empregadas pelas principais empresas de construção civil na região de Criciúma por meio de 
um checklist, o qual foi aplicado em 9 das principais construtoras da região de Criciúma. 
 
Palavras-Chave: tecnologia da construção, materiais de construção, construção civil. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

A construção civil no Brasil, uma das principais atividades econômicas, está em 

ascensão, gerando impactos ambientais que podem ser irreversíveis. Ante as discussões 

mundiais sobre sustentabilidade, a preocupação de diferentes profissionais em relação ao 

emprego de materiais e tecnologias que não agridam a natureza, faz com que o mercado 

lance ideias inovadoras. Além dessa preocupação, devido à localização e a cultura local, 

algumas construtoras realizam serviços ou empregam materiais inerentes a sua região. 

Por exemplo, como Criciúma é um pólo cerâmico, não se justifica empregar blocos de 

concreto na execução de alvenaria estrutural. 

Criciúma atualmente possui mais de 20 construtoras no ramo de edifício em 

altura. A falta de mão de obra qualificada muitas vezes resulta na necessidade do 

emprego de novos materiais, menos suscetíveis, e tecnologias inovadoras como 

mecanização de processos. Neste sentido, algumas construtoras têm investido como 

exemplo, no bombeamento de argamassa de contrapiso, na projeção de chapisco e de 

argamassa de revestimento. 

Pensando nisso, este projeto foi desenvolvido com o objetivo de identificar um 

panorama geral dos materiais de construção e das tecnologias empregados em nove das 

principais construtoras da cidade de Criciúma, independente do número de andares dos 

prédios, do padrão do mesmo, do prazo de entrega, etc. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para realizar um levantamento dos materiais e tecnologias da construção civil 

empregados na região de Criciúma foi desenvolvido um checklist, o qual foi aplicado em 9 

das principais construtoras da região, por meio de entrevistas com os engenheiros 

responsáveis pelas obras. O checklist (em anexo) foi elaborado com intuito de abordar 

todas as fases da obra. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir são apresentados os resultados desta pesquisa realizada em 9 das 

principais construtoras da região de Criciúma. Os dados estão agrupados e discutidos por 

etapas de uma obra. 

O serviço de sondagem é terceirizado em 100% das construtoras. Existem 

vários tipos de fundação em função do tipo de terreno, hélice contínua, tubulão, estaca 

cravada, sapata, mas a fundação mais empregada para prédios é a estaca escavada. 

A resistência do concreto empregado varia de 20 a 35 MPa, a mais empregada 

é de 25 MPa, conforme mostra a Figura 1. Já o slump (consistência) varia entre 8 e 12 

cm. Todas as empresas pesquisadas utilizam concreto dosado e produzido em central. 

Os aços utilizados nas armaduras são o CA 50 e CA 60, sendo que mais da metade das 

construtoras utilizam somente o CA 50. 

 

Figura 01 – Resistência do concreto usinado. 

 

 

As lajes de concreto são confeccionadas de diversas formas: maciças, pré-

moldadas, nervuradas. Apenas 1/3 produz laje maciça. A laje nervurada pré-moldada ou 
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pré-fabricada pode ser com uma vigota de concreto (treliçada ou não). Na garagem o tipo 

de laje mais utilizado é a nervurada com fôrmas plásticas recuperáveis (cabaças) e no 

interior dos apartamentos com inertes (isopor ou tavela). O emprego de lajes nervuradas 

reduz o consumo de concreto e aço em torno de 30%, consequentemente há uma 

redução do consumo de cimento e agregados naturais, o que contribui para preservação 

do meio ambiente. Esta redução no volume de concreto implica em tamanhos menores de 

estrutura, então se reduz a quantidade de formas de madeira (caixaria), e redução do 

peso das lajes, resultando em cargas menores na estrutura e na fundação. 

Das empresas visitadas, 3 utilizam bombas italianas para aplicar o contrapiso, 

este é um serviço terceirizado. Os traços mais comuns neste caso são 1:4 e 1:5 (vol). 

Esta tecnologia resulta em menor tempo de execução, maior produtividade, maior controle 

de dosagem e melhor qualidade, com consequente aumento de durabilidade (ciclo de 

vida), reduzindo o erro de dosagem e o desperdício de material. Uma das empresas 

executa o contrapiso em 2 camadas, sendo a primeira com traço 1:3:4 

(cimento:areia:pedrisco, vol) e a segunda camada 1:3 (vol). 

Os blocos cerâmicos utilizados apresentam tamanhos e número de furos 

variados (Tabela 01). Apenas 3 das 9 empresas visitadas utilizam blocos com furos 

prismáticos, recomendado pela norma (NBR 15270-1/2005). 

 

Tabela 01 – Blocos cerâmicos. 

11,5x19x19 cm (9 Furos Redondos) 

12x20x20 ou 15x20x20 cm (8 Furos Redondos) 

12x20x20 ou 11,5x20x20 ou 12x19x19 ou 11,5x19x19 cm (8 Furos prismáticos) 

11,5x19x19 cm (6 Furos Redondos) 

11x14x25 cm (9 Furos Redondos) 

9,5x19,5x19,5 (8 Furos Quadrados) ou 11,5x19,5x19,5 cm (9 Furos prismáticos) ou 

14,5x19,5x19,5 cm (9 Furos prismáticos) 

14x19x29 cm (2 Furos prismáticos) 

12x19x19 cm (6 Furos Redondos) 

12x16x18 cm (6 Furos Redondos) 

 

A utilização de alvenaria estrutural com bloco cerâmico é utilizada por apenas 

uma construtora das nove entrevistadas. Os blocos celulares usualmente empregados em 
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escadas de incêndio, por possuírem maior resistência ao fogo, são utilizados apenas por 

33% das empresas. 

Quanto à argamassa de assentamento, 33% das empresas visitadas utilizam 

argamassa industrializada, entre elas a do tipo estabilizada ou semipronta (com cal e 

areia pré-misturada), neste último caso se adiciona cimento em obra. O uso de materiais 

industrializados reduz o erro de dosagem em obra e, consequentemente, os desperdícios 

de materiais. Quando sua qualidade é garantida, se aplicada corretamente, aumenta o 

ciclo de vida. 

Metade das empresas utiliza cal, o restante usa areia barrenta ou aditivo 

incorporador de ar. Os traços e materiais das argamassas preparadas em obra estão 

apresentados na Tabela 02. O tipo de cimento utilizado é o CP IV, com adição de cinza 

volante. Esta cinza é oriunda da Usina Termoelétrica Jorge Lacerda. A areia barrenta 

(argilosa) ainda é utilizada devido à cultura da região que, até poucos anos atrás 

desconhecia a utilização da cal hidratada ou hidráulica como aglomerante. No entanto, 

vale ressaltar que a presença de argila aumenta a retração, causando fissuras com ou 

sem descolamento e desagregação do revestimento. Uma das empresas não aplica 

argamassa de assentamento nas juntas verticais na vedação interna. Existe uma 

controvérsia bastante grande entre diferentes especialistas a respeito da colocação ou 

não de cordões de argamassa na junta vertical 

 

Tabela 02 – Traços em volume de argamassas de assentamento. 

CPIV, cal hidráulica, areia lavada média a fina (1:1:7) 

CPIV ou CPII Z, cal hidráulica, areia lavada média a fina (1:1:6) 

CPIV, cal hidráulica, areia lavada (1:2:8) 

CPIV areia lavada barrenta (1:7) 

CPIV areia barrenta (1:8) 

CPIV areia lavada média e aditivo (1:8) 

 

Mais de 60% das construtoras utilizam o traço padrão de chapisco, 1:3 

(cimento:areia, vol) com areia grossa. Apenas uma das construtoras não utiliza chapisco 

no revestimento interno. Todas elas utilizam cimento do tipo CP IV e areia de média à 

grossa com traços diferenciados, ver Figura 02. Uma das empresas está realizando testes 

com chapisco mecanizado (aplicação com pistola), mas somente na parte interna e na 

parte externa adicionam um aditivo para melhorar a aderência.  
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Com relação à argamassa de revestimento (Figura 03), somente uma das 

empresas executa o revestimento em 2 camadas (emboço e reboco) e, neste caso, utiliza 

um traço 1:10 (vol), sendo o emboço com areia lavada e o reboco com areia fina. A 

maioria utiliza massa única (monocamada) com areia pré-misturada com cal, fornecida 

por terceiro. Duas empresas utilizam traços diferentes de argamassas com areia pré-

misturada, para revestimento externo 1:5 (vol) e revestimento interno 1:6 (vol). Todas 

utilizam cimento do tipo CP IV. O uso de argamassa pré-misturada com cal reduz o erro 

de dosagem em obra, pois neste caso tem-se que adicionar somente cimento e água. 

Figura 02 – Materiais e traços utilizados no chapisco. 

 

 

Figura 03 – Materiais e traços em volume utilizados na argamassa de revestimento. 

CPIV, cal hidráulica, areia lavada média a fina (1:1:7) 

CPIV ou CPII Z, cal hidráulica, areia lavada média a fina (1:1:6) 

CPIV, cal hidráulica, areia lavada (1:2:8) 

CPIV areia lavada barrenta (1:7) 

CPIV areia barrenta (1:8) 

CPIV areia lavada média e aditivo (1:8) 

 

Uma das empresas aplica o revestimento de argamassa por projeção pelo 

método da canequinha (projetor por spray de ar comprimido com recipiente acoplado, 

Figura 04). Uma das empresas utiliza argamassa estabilizada no revestimento interno e 

argamassa com areia pré-misturada (areia e cal, a adição do cimento é feita em obra) na 

fachada com traço 1:5 (vol).  
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Figura 04 – Projetor tipo caneca (“canequinha”) de argamassa. 

 

Fonte: disponível em: http://anuario.piniweb.com.br/construcao-servicos/2012/artigo253331-2.asp, acesso 
em: 21 ago. 2012 

Todas as empresas empregam massa corrida PVA para os revestimentos 

internos. Com relação à pintura interna mais de 75% das empresas usam tinta látex, 

como mostra a Figura 05. Já na área externa, mais de 60% das empresas utilizam tinta 

acrílica. 

 

Figura 05 – Tipos de pintura interna (a) e externa (b). 

 

(a) 

 

(b) 

 

O tipo de revestimento externo é bem diferenciado, como mostra a Figura 06. 

Quase 50% das empresas utilizam pintura ou textura como revestimento de fachada. 
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Figura 06 – Tipos de revestimento externo. 

 

 

A maioria das empresas usa placas de gesso como forro. Além do gesso, uma 

das empresas usa forro de madeira, enquanto outra empresa usa forro de PVC ou 

revestimento argamassado. O gesso ainda é aplicado em outros ambientes, como mostra 

a Figura 07. Todas as empresas pesquisadas utilizam piso cerâmico. 

 

Figura 07 – Utilizam gesso em diversos serviços. 

 

 

A Figura 08 mostra os tipos de portas e formas de instalação. A maior parte 

das construtoras executa o chumbamento das portas com pregos. Uma das empresas 

entrevistadas está realizando testes com o kit porta pronta, o qual é montado na fábrica, 

com dobradiças e fechadura, envernizado e travado, pronto para instalar. 
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Figura 08 – Tipos de portas e formas de instalação. 

 

 

Todas as empresas utilizam esquadria de alumínio chumbada com argamassa. 

Somente uma das construtoras utiliza esquadrias de PVC para obras de padrão A. 

Com relação às impermeabilizações, interna e externa, a Figura 09 mostra os 

tipos empregados. Apenas 22% das empresas utilizam em áreas internas manta asfáltica 

como impermeabilizante, neste caso utiliza-se maçarico ou asfalto diluído a quente 

durante a aplicação da manta. Já no caso de áreas externas, mais de 50% das empresas 

empregam manta asfáltica aplicada com maçarico. 

 

Figura 09 – Tipos de impermeabilização interna (a) e externa (b). 

 

(a) 
 

(b) 

 

Quando questionadas com relação ao resíduo gerado, todas reaproveitam 

restos de concreto, tijolos e outros produtos cerâmicos na forma de aterro, mas, somente 

uma das construtoras possui um triturador a seco para reutilizar resíduos de concreto 

moído como agregado. Todos os resíduos de construção são destinados a um aterro 

industrial (Santec), na região de Içara/SC, por meio de tele-entulhos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa mostrou um panorama geral da construção civil em 9 das 

principais construtoras  na região de Criciúma com relação aos materiais e tecnologias 

empregados nas diversas etapas de obras em Edifícios Altos. O uso de novos materiais e 

novas tecnologias, como, por exemplo, a mecanização de alguns processos (projeção de 

chapisco, de argamassa; bombeamento de argamassa de contrapiso); uso de materiais 

pré-misturados, como argamassa semipronta e estabilizada, aparenta ser uma crescente 

preocupação com a sustentabilidade na construção civil e a falta de mão de obra 

qualificada. Desta forma, o erro com relação à dosagem dos materiais em obra é menor, o 

que reduz o desperdício de materiais e, consequentemente, dos recursos naturais e, 

ainda, garante uma melhora na qualidade e na vida útil das edificações, impacto direto 

nos custos pós-entrega. Esta pesquisa ainda auxiliará nas aulas de tecnologia da 

construção e materiais de construção de cursos da área. 
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Resumo: Os projetos Reciclagem de Resíduos Domésticos e Reuso do Esgoto Sanitário Após Tratamento, 
desenvolvidos entre abril de 2011 e março de 2012, tiveram por objetivo explicar os processos de 
tratamento de esgoto sanitário e reciclagem de diversos materiais aos alunos de escolas da rede pública de 
Araranguá (SC). Pensando nas características de cada faixa etária, foram selecionadas turmas do 5º ano do 
ensino fundamental e turmas do ensino médio. Os métodos utilizados junto aos alunos foram escolhidos de 
forma a dinamizar a aprendizagem e incentivar o interesse pelos assuntos tratados. Para expor o conteúdo, 
foram usadas apresentações de slides, desenvolvidas de acordo com a linguagem apropriada para a idade 
do público-alvo. Durante as apresentações, os alunos foram questionados e também levantaram dúvidas, o 
que demonstrou seu interesse, fato muito importante no processo de aprendizagem. Ao final da 
apresentação, as crianças foram convidadas a utilizar os conhecimentos adquiridos através de atividades 
interativas, tais como elaboração de paródias, desenhos, teatro de fantoches e atividades semelhantes. 
Assim, considerando o efeito de disseminação das atividades efetuado pelos alunos, conseguiu-se levar as 
informações pretendidas a muitas pessoas, de forma que os objetivos traçados foram alcançados de 
maneira satisfatória. 
 
Palavras-Chave: Reciclagem; Resíduos; Reuso; Esgoto sanitário; Conscientização ambiental.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil ainda é incipiente, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012). De acordo 

com o Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE), apenas 8% dos 

municípios brasileiros têm programas de coleta seletiva (CALDAS, 2011). Atualmente, 

cerca de 60% dos resíduos são destinados a lixões a céu aberto. Em outras palavras, os 

resíduos são depositados em encostas de rios e na natureza sem um cuidado especial, 

tornando-se, desta forma, em potentes difusores de doenças e poluidores do solo, das 

águas superficiais e subterrâneas e da atmosfera (IBGE, 2010). Dados do CEMPRE 

demonstram que cerca de 80% dos resíduos domésticos descartados são compostos por 

matéria orgânica ou restos de alimentos (CEMPRE, 2012). Estes resíduos, quando 

devidamente descartados, podem se transformar em matéria para compostagem, em 

energia elétrica ou em combustível.  

A reciclagem do lixo, devidamente separado, auxilia na redução da retirada de 

recursos naturais como, por exemplo, petróleo, minérios e árvores nos casos da 

reciclagem de plástico, latas de alumínio e papel, respectivamente, diminuindo em muitos 
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casos o custo de produção, se comparado com a produção originada diretamente da 

matéria-prima virgem. A reciclagem reduz também o consumo de energia e água usada 

na produção e gera renda pela comercialização dos recicláveis (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2008). 

Da mesma forma, o tratamento de esgoto sanitário ainda é muito precário no país, 

e quando se mostra presente, na forma de estações de tratamento (ETE), enfrenta 

problemas de resistência da população em vista dos custos envolvidos, dos transtornos 

temporários nas ruas para instalação da rede de coleta do esgoto e do temor de maus 

cheiros em volta das ETE (PIMENTA et al., 2002). Porém, a melhora da qualidade de vida 

da população, a melhora da qualidade das águas e a diminuição da incidência de 

doenças de veiculação hídrica devidas ao tratamento da água e do esgoto são 

inquestionáveis (SIQUEIRA e MORAES, 2009). Além disso, o reuso dos efluentes 

tratados cobra mais importância a cada dia, uma vez que essa prática evita o desperdício 

de água potável para a realização de tarefas “menos nobres”, como regar jardins, lavar 

calçadas, etc., sendo também possível o reaproveitamento dos nutrientes contidos no 

esgoto tratado para a produção de biomassa vegetal (TAVARES et al., 2008). 

Felizmente, muitos setores da população e os governantes (BRASIL, 2012) estão 

cada vez mais cientes dos problemas que a falta de saneamento básico gera, de maneira 

que o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal está 

realizando grandes investimentos para fornecer saneamento básico a muitas cidades 

brasileiras. A cidade de Araranguá (SC) encontra-se entre as cidades que estão 

implantando atualmente os serviços de tratamento de esgoto e coleta seletiva de lixo. 

Paralelamente às obras de construção da rede de coleta de esgoto e da ETE e ao 

plano de implantação do sistema de coleta seletiva, a conscientização da população da 

cidade sobre a importância e necessidade do saneamento básico e sobre o papel 

fundamental da colaboração e participação cidadã se torna de vital importância para o 

sucesso da implantação e gerenciamento dos sistemas de saneamento básico. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho de educação ambiental foi explicar para a 

população local da cidade de Araranguá (SC) os benefícios sociais, econômicos e 

ambientais associados à reciclagem de resíduos domésticos e ao tratamento de esgoto, 

bem como a importância do papel da comunidade neste processo, tendo como público-

alvo e multiplicador os alunos das escolas da cidade. Neste contexto, o trabalho também 

teve como objetivo elaborar um documentário sobre a poluição do rio Araranguá para 

servir como ferramenta de conscientização ambiental.  
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A proposta do trabalho tornou-se bastante relevante num momento em que a 

educação e a conscientização ambiental surgem como um dos principais instrumentos 

para resolver um dos principais gargalos que impedem a operacionalização do setor da 

reciclagem: a participação da população. 

2 METODOLOGIA 

Os projetos de extensão ”Reciclagem de Resíduos Domésticos” e “Reuso de 

Esgoto Sanitário Após Tratamento”, contemplados nos Editais Proextensão e Probolsa 

2011 da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tiveram como proposta mostrar 

nas escolas da cidade de Araranguá (SC) como é efetuada a reciclagem dos resíduos 

sólidos e como se podem reutilizar os materiais obtidos com o tratamento de esgoto. 

Estes trabalhos deram continuidade aos temas dos projetos de extensão 2010: coleta 

seletiva e tratamento de esgoto sanitário. Assim, em 2011, o tema reciclagem buscou 

levar um melhor entendimento a respeito da importância da coleta seletiva, para que os 

resíduos possam se transformar em novos produtos, enquanto o tema do reuso propôs 

modos de reutilizar o que seria simplesmente descartado do processo de tratamento de 

esgoto. Pretendeu-se, portanto, com os projetos, aprofundar conceitos e apontar novos 

caminhos para a destinação dos resíduos e, desta forma, colaborar para o 

desenvolvimento do setor econômico para a reciclagem e promover a cultura da 

sustentabilidade. Assim, durante dois anos, através dos trabalhos desenvolvidos em 

escolas, foi possível levar à sociedade araranguaense as vantagens sociais, econômicas 

e ambientais associadas à reciclagem e ao tratamento de esgoto, motivando assim à 

população a aderir às práticas propostas. 

Três professores e sete alunos, bolsistas e voluntários, da UFSC-Campus de 

Araranguá constituíram a equipe integrante dos projetos de extensão. 

Dentre as escolas localizadas na cidade de Araranguá (SC), as instituições 

públicas foram as escolhidas para a realização das atividades do projeto. Os alunos 

envolvidos nestas atividades foram os alunos do 5º ano do ensino fundamental e do 

ensino médio das escolas E.E.B. Profª Maria Garcia Pessi, E.E.B. Profª Isabel Flores 

Hübbe, E.E.B. Castro Alves e E.E.B. Eufrázio Avelino Rocha. Além destes, alunos de 

graduação da primeira fase do curso de graduação de Engenharia de Energia da UFSC, 

Campus de Araranguá, também participaram das atividades do projeto, atingindo assim 

um grande número de pessoas. As escolas visitadas e o número de alunos envolvidos no 

projeto estão listados na Tabela 01 abaixo. 
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Tabela 01 – Número de alunos atingidos com o projeto 

Escolas Turmas de 5º 

ano 

Turmas de ens. 

médio 

Nº de 

alunos 

E.E.B. Profª Maria Garcia Pessi 4 2 180 

E.E.B. Profª Isabel Flores Hübbe 2 - 60 

E.E.B. Castro Alves 4 - 120 

E.E.B. Eufrázio Avelino Rocha 2 - 50 

UFSC – Campus de Araranguá 1ª fase do curso de Eng. de Energia  40 

 

Em primeiro lugar, para o projeto de extensão sobre reciclagem, foi efetuado 

pelos alunos da UFSC-Campus de Araranguá integrantes da equipe um estudo sobre as 

tecnologias disponíveis para a reciclagem (BRASIL, 2012; CEMPRE, 2012; 

BRASILESCOLA, 2012). Isto contribuiu para sua formação e possibilitou a explicação de 

como os resíduos podem ser reutilizados na indústria, na geração de energia ou na 

compostagem. 

Do mesmo modo, um estudo sobre o tratamento de esgoto sanitário e as 

possíveis formas de reuso do efluente tratado foi efetuado pelos alunos integrantes da 

equipe (VON SPERLING, 2011; CORSAN, 2012; SAMAE, 2012; MELO et al., 2006). Um 

estudo das normas do CONAMA (CONAMA, 2011) sobre o lançamento de efluentes e as 

restrições ao uso dos mesmos também foi realizado, a fim de mostrar as diversas formas 

de praticar o reuso com consciência. 

Uma vez adquiridos os conhecimentos necessários, a equipe preparou os 

materiais previstos para efetuar os trabalhos de educação ambiental nas escolas, como 

apresentações, fotografias, vídeos, documentários, fantoches para teatrinho, etc.  

Já nos centros de ensino visitados, foram realizadas palestras com 

apresentações multimídia a base de slides para poder explicar os benefícios econômicos, 

sociais e ambientais da reciclagem, assim como a importância do saneamento básico e 

do reuso de efluentes, visando a economia de recursos hídricos potáveis. As palestras e 

apresentações foram preparadas em dois níveis, adequados para alunos de ensino 

fundamental e médio. Os alunos foram incentivados a participar das palestras expondo 

dúvidas ou respondendo pequenos questionamentos levantados antes da abordagem de 

cada tema. Assim, a explicação voltou-se não apenas para o conteúdo dos slides, mas 

para responder as dúvidas já existentes. 

Após as palestras, foram organizadas atividades interativas com os alunos, 

com o objetivo de fixar conteúdos e gerar motivação para provocar pequenas mudanças 

nos hábitos do dia a dia, tais como não desperdiçar água, separar o lixo em casa, etc. 
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 Assim, foi organizada uma oficina com os alunos de ensino médio para a 

produção de papel reciclado. O intuito da oficina foi mostrar, na prática, como o lixo 

também pode ser reutilizado. 

Os alunos de ensino fundamental foram convidados a participar de um teatro 

de fantoches, cujo roteiro ia sendo elaborado nas mesmas escolas com a colaboração 

das crianças. As crianças que não participaram do roteiro do teatro escreveram sobre 

suas experiências com o reuso direto de água e elaboraram desenhos sobre os temas 

tratados. 

Em conexão com os temas expostos, foi realizado um documentário, que está 

atualmente em fase de edição, sobre a poluição do rio Araranguá, que inclui filmagens e 

entrevistas com especialistas no tema, o qual se pretende que seja o primeiro de uma 

série para ser apresentado em escolas, institutos e centros de ensino superior da cidade. 

O documentário está dividido em três blocos: i) bacia do rio Araranguá, ii) poluição do rio 

derivada da mineração do carvão, dos agrotóxicos da cultura do arroz e da falta de 

saneamento básico e iii) possíveis soluções para recuperar o rio. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro resultado do projeto de educação ambiental desenvolvido foi o 

benefício que os alunos integrantes da equipe obtiveram em termos de aprofundamento 

de seu grau de conhecimento e da experiência adquirida para transmitir informações e 

ideias, o que será importante para seu futuro profissional. 

As apresentações foram realizadas pelos alunos bolsistas da UFSC do 

Campus de Araranguá no modo de palestras com o auxílio de slides. Dentre os assuntos 

explicados, a reciclagem dos materiais foi tratada de modo profundo, a princípio falando 

sobre a coleta seletiva e, em seguida, sobre os processos envolvidos na reciclagem de 

materiais comuns, como papel, plástico, metal e vidro. A reciclagem de materiais como 

óleo de cozinha, embalagens longa vida, produtos eletrônicos, pneus, pilhas e isopor 

também foi apresentada, bem como a compostagem do lixo orgânico. Da mesma forma, o 

tema do reuso foi abordado desde as etapas do tratamento de esgoto até todos os 

destinos possíveis para o efluente tratado e o lodo resultante. 

Durante as apresentações, os alunos se mostraram interessados e atentos, 

como se pode ver na Figura 01, esclarecendo dúvidas e realizando comentários. Todas 

as dúvidas dos alunos foram sanadas, como as seguintes perguntas: Quais indústrias que 

realizam os processos de reciclagem que foram explicados? Pode-se beber diretamente a 
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água que foi tratada em uma ETE? As dúvidas esclarecidas, em conjunto com as 

palestras e os comentários realizados, foram muito importantes no processo de 

aprendizagem, pois assim os alunos de ensino fundamental e médio adquiriram uma base 

adequada de compreensão essencial do meio ambiente global e local, da 

interdependência dos problemas e soluções, e da importância da responsabilidade de 

cada um para construir uma sociedade planetária mais equitativa e ambientalmente 

sustentável (JACOBI, 2003). 

Figura 01 – Alunos durante as apresentações 

                                                           

                                                                  

Diversas atividades interativas foram realizadas com e pelos alunos do 5º ano 

do ensino fundamental, como a representação gráfica dos conceitos aprendidos, isto é, os 

alunos elaboraram desenhos evidenciando o que foi aprendido durante a apresentação do 

conteúdo do projeto, como as cores das lixeiras utilizadas na coleta seletiva do lixo e uma 

das formas de reuso da água da chuva. O desenho, demonstrado na Figura 02, é um 

exemplo dos trabalhos realizados pelos alunos durante as atividades do projeto 

desenvolvido nas escolas. 

As experiências relatadas pelas crianças foram no sentido de praticar a coleta 

seletiva, isto é, coletar latinhas e outros materiais e vender para a reciclagem. Além disto, 

foram mencionadas práticas de reuso direto de água, como o uso de água de piscinas e 

da água da máquina de lavar roupas para regar jardins, lavar calçadas, carros, etc. 

Um roteiro de teatro de fantoches foi elaborado junto com as crianças para que 

pudessem entender melhor o sistema de tratamento de esgoto que está sendo 

implementado na cidade de Araranguá (SC). O teatro de fantoches foi interpretado pelos 

próprios alunos, como mostra a Figura 03. As crianças escolheram seus personagens e 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

336 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

representaram com animação, demonstrando estar compreendendo a mensagem a ser 

transmitida, da mesma forma que as crianças que assistiam a representação. O teatro de 

fantoches ilustrou o comportamento de muitas famílias de Araranguá com relação à 

construção de uma estação de tratamento de esgoto (ETE), expondo seus temores a 

respeito do incremento na conta de água e à geração de maus cheiros nas áreas 

próximas da ETE. Felizmente, os personagens acabavam sempre reconhecendo os 

ganhos da cidade, de seus habitantes e do meio ambiente com o tratamento do esgoto 

sanitário. 

 

Figura 02 – Desenho representando a coleta seletiva do lixo e reuso da água da chuva 

 

 

A experiência com os alunos de ensino médio e calouros da UFSC foi 

interessante. A falta de conhecimentos prévios sobre os temas tratados chamou a 

atenção da equipe do projeto. Porém, o interesse pelos mencionados temas foi alto, como 

demonstraram os colóquios espontâneos surgidos após as apresentações. 

Figura 03 – Teatro de fantoches 
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Com as atividades interativas desenvolvidas, os alunos puderam fixar melhor o 

conhecimento passado nas apresentações, e o objetivo de disseminar as informações 

transmitidas para além dos alunos envolvidos pode ser alcançado, pois os mesmos 

puderam registrar as informações e repassar às famílias posteriormente, ampliando a 

conscientização da população. Especialmente no caso das crianças, propósitos de fechar 

a torneira no que escovavam os dentes, demorar menos tempo sob o chuveiro, colocar 

garrafas e papel em sacolas separadas, etc., foram entusiasticamente declarados. Já os 

alunos de ensino médio acharam interessante a fabricação de artesanato a partir de 

materiais recicláveis como fonte de renda e alguns pensaram em fazer 

vermicompostagem no quintal da casa. 

O desenvolvimento deste projeto de educação ambiental na cidade de 

Araranguá (SC) trouxe consigo muitos resultados positivos que contribuíram para uma 

maior conscientização da população e participação desta como aliada na busca de 

melhores condições ambientais. As informações oferecidas pelos integrantes da equipe 

da UFSC à sociedade puderam ser disseminadas de forma eficiente pelo município, já 

que foram visitadas escolas de diversos bairros e comunidades. No total, foram visitadas 

quatro escolas públicas e uma turma da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

somando quinze turmas, ou seja, quatrocentos e cinquenta alunos (Tabela 1). 

Considerando uma família de quatro pessoas, podemos assumir que cerca de mil e 

oitocentas pessoas foram atingidas pelas atividades dos projetos. 

A forma descontraída em que as apresentações foram coordenadas e as 

atividades interativas causaram uma grande interação com as crianças, por meio de 

questionamentos e compartilhamento de suas experiências em casa. Notou-se que o 

público alvo teve uma visão ampliada do tema, esclarecendo várias dúvidas, o que 

possibilitou o surgimento de uma visão crítica diante das dificuldades ambientais 

enfrentadas nos dias de hoje. Teatros, paródias, maquetes e outras atividades foram 

estratégias que auxiliaram no entendimento das crianças sobre o tema, tornando-as 

meios disseminadores de informações.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da limitação de meios disponíveis para a realização do projeto, 

concluímos que os objetivos do mesmo foram atingidos. A recepção do projeto por parte 

da direção das escolas e dos alunos foi fundamental durante todo o processo e ocorreu 

de forma muito positiva, de maneira que foi possível perceber que as escolas não 
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dispunham de mecanismos suficientes para abordar o tema em sala de aula. Neste 

contexto, acreditamos que as informações foram disseminadas conforme o previsto, 

atingindo os objetivos iniciais dos projetos. Ao final dos encontros, pode-se notar uma 

melhor aceitação dos alunos com relação às responsabilidades ambientais destinadas a 

cada cidadão. O impacto gerado foi muito importante, pois, tão necessário quanto o 

investimentos em obras físicas, como a criação de uma ETE ou a implantação da coleta 

seletiva, é dar sustento intelectual para que a sociedade possa utilizar estas obras a seu 

favor, com ações e atitudes conscientes. Com a realização do projeto, assentaram-se as 

bases para a disseminação entre as famílias da cidade de Araranguá (SC) dos temas de 

educação ambiental tratados. 
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Resumo: O presente artigo pretende avaliar a atuação do Laboratório de Multimídia do Campus Araranguá, 
da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, cuja meta é o fomento de ações no intuito de criar e 
colocar em prática meios e suportes acadêmicos que possibilitem encurtar a distância entre o aluno e o 
conhecimento. Além disso, irá avaliar a ferramenta web rádio e sua utilização na educação à distância - 
EaD, qualificando-a como peça importante no processo ensino-aprendizagem, desde que a era digital 
transformou as formas de interação do ser humano avaliada como a maior revolução dos meios de 
produção na escalada da espécie humana, de forma mais natural do que as mudanças por que passou 
anteriormente. A fundamentação parte da análise da atuação do Laboratório de Mídia e Conhecimento - 
LabMídia, da Universidade,  que pauta suas ações focado numa atuação que premia o alinhar da educação 
com o ferramental tecnológico tão em voga presentemente, fato que permite aos cursos da Instituição 
uniformidade nas disciplinas a distância quanto ao conteúdo repassado. Além disso, as ações do 
Laboratório têm foco no ensino semipresencial e, com a tecnologia disponível, gera desafios que o aluno 
terá contato por intermédio das novas tecnologias de ensino e aprendizagem disponibilizadas pelas 
disciplinas semipresenciais inseridas no processo. 
  
Palavras-Chave: novas tecnologias, web rádio, EaD, ensino-presencial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A presença inconteste das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) , 

não pode ser ignorada, evidenciando que a transição em curso, na direção de uma 

sociedade global da informação, aliada ao crescente aumento das redes de 

computadores e à explosão do uso da Internet, faz com que qualquer informação inserida 

na rede seja disponibilizada de imediato para um universo em expansão, fato que Castells 

(2000, p.395) preconiza ao afirmar que “a realidade, como é vivida, sempre foi virtual, 

porque sempre foi percebida por intermédio de símbolos formadores da prática com 

algum sentido que escapa à rigorosa definição semântica”.  O Laboratório de Mídia e 

Conhecimento (LabMídia), do Campus Araranguá da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), foi estruturado objetivando promover ações relacionadas à produção de 

mídias necessárias para o aprimoramento das atividades acadêmicas daquele Campus 

buscando a utilização e aplicação de ferramentas de Educação a Distância (EaD) ao 

laborar no sentido de formar acadêmicos capazes. O LabMídia, entre outras atividades, 

apoia a melhoria dos recursos pedagógicos das disciplinas de EaD presentes no currículo 

dos cursos de graduação do Campus, resultado que pode ser considerado alentador ao 

permitir que se vislumbre uma cada vez maior interação entre as comunidades acadêmica 
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e local, ação que busca solidificar a base fundamentada pela UFSC quando da instalação 

do Campus na região. 

 

2 METODOLOGIA 

Para compor o cenário atual é de fundamental importância avaliar a seleção e 

processamento das informações. A nova ordem mundial incorpora o fenômeno da 

globalização definido, segundo Giddens (1991, p.70), como uma intensificação das 

relações sociais em escala mundial, onde “a transformação local é tanto uma parte da 

globalização quanto a extensão lateral das conexões sociais através do tempo e espaço”. 

Deve-se ter presente que, com o advento das novas tecnologias, é presente o fato de que 

o fluxo mundial de informações ocorre de forma quase instantânea. Desta forma o 

ambiente cibernético favorece o desenvolvimento da criatividade humana, além de que as 

TICs, cujas mídias digitais se observam cada vez mais interativas, podem alavancar 

enormes avanços para o cotidiano. 

A sociedade em rede, fenômeno vastamente estudado por Manuel Castells  

(1999, p.412) em sua trilogia "A Era da informação", avança neste milênio forjada sobre 

três processos independentes, a revolução da tecnologia da informação, a crise 

econômica do capitalismo e do estatismo e sua conseqüente reestruturação e o apogeu 

de movimentos sociais culturais, tais como o liberalismo, direitos humanos, feminismo e 

ambientalismo. Esses processos interagindo estão fazendo surgir uma nova estrutura 

social, "a sociedade em rede; uma nova economia, a economia informacional/global, e 

uma nova cultura, a cultura da virtualidade real".   

Assim, a partir da premissa de que cada vez mais a sociedade se constitui em 

rede (CASTELLS, 1999), avaliando o processo da revolução tecnológica é possível 

observar que estamos entrando na era da informação, onde o conhecimento será um bem 

mais importante do que os meios de produção (SOUZA, 2008). Indiscutível o fato de que 

a internet, nesse contexto, configura-se como importante difusor da EaD dada sua 

diversidade de ferramentas de interação, seu baixo custo e popularização, fatores que, 

segundo Bittencourt (1999), lhe confere vantagens na possibilidade do rompimento de 

barreiras geográficas de espaço e tempo além do compartilhamento de informações em 

tempo real. 

Essa realidade fundamenta a atuação do LabMídia, solidificada à medida que 

seus mantenedores têm em mente as múltiplas possibilidades educacionais à disposição 

com o agregar de ferramentas tecnológicas, fato que permitirá aos cursos terem nas suas 
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disciplinas a distância a possibilidade de transmitir uniformidade e planejamento, 

respeitando a diversidade,  no conteúdo repassado às pessoas envolvidas.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A EaD na ótica do Laboratório de Mídia e Conhecimento 

 

Observou-se que a realidade da educação a distância no período de 2004 a 

2006 sofreu um aumento de 166 instituições credenciadas para 2255, ou seja, um 

aumento de 36 %, e um incremento no número de alunos de 150 %, passando dos 

309.957 para 778.458 (ABED, 2007). Portanto, os dados apontam um aumento 

considerável devido ao expressivo aumento do número de computadores no País. 

Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, no ano de 1988 havia um milhão de 

computadores, número que em 2012, deverá chegar a 98 milhões – um computador para 

cada dois brasileiros (FGV, 2012). 

Evidentemente isso não significa um acesso igualitário à informática para todos 

os brasileiros, contudo demonstra um crescimento exponencial da rede, sendo importante 

ter presentes os dados da Universidade Aberta do Brasil (UAB), projeto do Ministério da 

Educação para oferta de cursos de Graduação, Pós Graduação e de Extensão 

Universitária como forma de ampliar o número de vagas na educação superior. Segundo 

a Entidade, em 2007 foram aprovados e instalados 291 polos presenciais em diferentes 

municípios, em 2008 mais 271 e, em 2009, 193, sendo a meta da Instituição  chegar ao 

final de 2013, com 1000 polos atendendo aproximadamente 800 alunos por unidade, 

resultando em 800.000 no total (UAB, 2012). 

Um elemento que deve ser incorporado ao compor o quadro de expansão dos 

cursos de EaD é o crescimento verificado pela Internet na última década, comprovando 

que a escola demonstra necessitar das novas tecnologias para cada vez mais falar a 

linguagem dos alunos. Com esse crescimento exponencial, cada vez mais a EaD 

incorpora o conceito de “educação em rede” (GOMES, 2004) e com o surgimento das 

comunidades virtuais (TEIXEIRA FILHO, 2002) que ampliam a dimensão das redes 

sociais e organizacionais (CASTELLS, 1999) e com a criação de inúmeras ferramentas de 

redes e mídias sociais e a ampliação da Web 2.0, amplia-se o potencial revolucionário da 

utilização das novas tecnologias na educação (MATTAR E VALENTE, 2008). 
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Dentro desta perspectiva importa avaliar as experiências que estão sendo 

desenvolvidas com o SLoodle , que tenta unir as experiências do Second Life com as 

possibilidades do ambiente virtual de aprendizagem de código aberto Moodle (MATTAR E 

VALENTE, 2008). O desenvolvimento de ferramentas abertas, colaborativas e em rede 

(Wikis), utilizando as linguagens comunicacionais das redes sociais, notadamente em 

crescimento, e as novas tecnologias de realidade virtual e televisão e vídeo digital nos 

levarão a criação de experiências em ambientes de aprendizagem inovadores baseados 

no conceito de educação em rede, ou seja, uma educação a distância muito mais próxima 

e interativa.  

 

3.2 O Laboratório de Mídia e Conhecimento 

 

O LabMídia do Campus Araranguá da UFSC, estruturado no segundo semestre 

de 2010, surgiu para alicerçar ações de fomento à produção midiática do Campus, 

iniciando a partir do projeto Rádio Web UFSC – Araranguá, elemento de inclusão sócio-

digital, pautado no fato de que o rádio é considerado, dada sua realidade, o veículo de 

comunicação de maior alcance para a disseminação do conhecimento. 

 Um contexto de maior abrangência definiu as ações do Laboratório a partir das 

linhas ditadas pelo projeto Recursos humanos para utilização das ferramentas de EaD do 

Laboratório de Mídia e Conhecimento do Campus Araranguá, com o objetivo de formar, 

apoiado pela alocação de bolsistas oriundos do Campus, acadêmicos capazes de utilizar 

equipamentos e ferramentas de mídias digitais. Os professores participantes desse 

projeto são responsáveis por disciplinas de EaD no campus, nos cursos de TIC - 

Tecnologias da Informação e Comunicação, Engenharia de Energia, Engenharia da 

Computação e Fisioterapia. O empenho alavancou a criação de um Grupo de Pesquisa 

em Mídia e Conhecimento, aprovado pelo CNPq servindo de apoio e subsidiando a 

melhoria dos recursos pedagógicos das disciplinas de EaD do campus, já presentes no 

currículo dos quatro cursos de graduação, em consonância com a política de EaD da 

UFSC. 

Os bolsistas auxiliam na construção e dinamização das aulas com recursos tais 

como videoaulas, entrevistas, produção de objetos virtuais de aprendizagem e 

dinamização do AVA, que segundo Pereira (2007, p.4) são “mídias que utilizam o 

ciberespaço para veicular conteúdos e permitir interação entre os atores do processo 

educativo”. Além disso, divulgam peças de comunicação, educacionais e de marketing 
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institucional da UFSC, em Araranguá e região, permitindo sua socialização com a 

comunidade além de inserir o Campus no projeto "UFSC sem papel". 

Atualmente o Laboratório agrega e dá apoio uma série de projetos, alguns 

ligados à cultura e tecnologia, dentre eles: o projeto Arte e Cultura no Entrelaçamento 

Tecnológico: Identificação e Divulgação do Artista Anônimo na Região da Amesc e 

Amrec; Cine Web Café: arte e cultura como diálogo entre ciência e ética; Criatividade 

Digital para a Inclusão Cultural; Digitalização do Acervo do Arquivo Histórico do Município 

de Araranguá; Programa de web rádio: “Papo Cultural”; Projeto Totem Digital; Vídeo 

Documentário: Boi-de-mamão e o projeto web rádio Arapontoufsc. Este último estruturado 

a partir do fato de que o uso do rádio, em programas de educação a distância, já se 

constitui numa ação que remete à própria história da EaD no Brasil, onde o agregar dessa 

ferramenta interativa busca definir um novo estilo de pedagogia  sustentado por uma 

modalidade comunicacional.  

A justificativa para a existência do LabMídia firma-se no fato de que privilegia a 

formação de acadêmicos preparando-os para utilização dos equipamentos e ferramentas 

de mídias digitais adquiridos para o Laboratório aprovados pelo projeto  FUNGRAD. Sua 

viabilidade conta com o apoio da equipe multidisciplinar com foco em EaD, mídia e 

conhecimento, composta de professores doutores do laboratório e dos grupos de 

pesquisa referidos anteriormente. 

 

3.3 O LabMídia e a Web Rádio 

 

A educomunicação, termo surgido a partir da fusão entre comunicação e 

educação, permite que a relação entre comunicação e cidadania vá além da questão da 

liberdade de expressão, passando pela universalização do direito à comunicação 

(SOARES, 2002). Diante dessa forma de democratização do acesso ao ensino propiciado 

pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, pode-se antever que 

proporcione a produção de conteúdos na busca pela melhor forma de conjugar a relação 

rádio, internet e educação. Desta forma, pode-se afirmar que a utilização do rádio para 

educar está presente na história da radiodifusão brasileira desde a fundação das 

primeiras emissoras, e mesmo quando o rádio era apenas uma curiosidade já existia na 

mente do educador a idéia de utilizá-lo “pela cultura dos que vivem em nossa terra, para o 

progresso do Brasil” (ROQUETTE-PINTO, 2003, P.12).  
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 O rádio, veículo de comunicação de massas, sofreu mudanças com o 

desenvolvimento da informática e da cibercultura. Para Lévy (1999, p.118) "a 

interconexão e o dinamismo em tempo real das memórias on-line tornam novamente 

possível, para os parceiros da comunicação, compartilhar o mesmo contexto, o mesmo 

imenso hipertexto vivo", e a passagem para o meio digital e o disponibilizar de seus 

conteúdos na Internet tiveram grande importância para o surgimento desse formato que 

se caracteriza pela junção entre a radiodifusão e a internet, gerando a web rádio.  

Além de sociabilizar conteúdos educacionais o Laboratório, com o auxílio das 

ferramentas adequadas, constitui-se em um modelo de aprendizagem colaborativa que 

reconhece e valoriza os saberes escolares construídos com a participação de todos os 

envolvidos no processo educativo (professor, aluno, gestor e comunidade). Nesse 

contexto a web rádio apresenta-se como um veículo de informação e de expressão 

cultural e acadêmica, e uma ferramenta aberta, interativa e dinâmica. Além disso, para o 

aluno a estrutura contribui com seus estudos e sua formação, no entanto esses conceitos 

permanecem em constante análise pela equipe permitindo sua contínua adequação às 

novas realidades. 

O Projeto Arapontoufsc configura-se uma tentativa de se fazer uma 

Comunicação que seja livre e dialógica (MORIN, 2005), onde duas lógicas, dois 

princípios, estão unidos sem que a dualidade se perca nessa unidade, e não-hierárquica, 

possibilitando que comunidades façam uso das tecnologias de baixo custo para a 

transformação da realidade social de seu meio. Ainda pertinente, o mesmo autor cita que 

a ciência progrediu porque há uma dialógica complexa permanente, complementar e 

antagonista, além do fato de que a dialógica comporta a idéia de que os antagonismos 

podem ser estimuladores e reguladores. 

Consciente dessa realidade o LabMídia avalia o uso da web rádio como um 

meio de difusão de informação e cultura, trazendo lazer e integração entre os acadêmicos 

além de um novo canal de divulgação das atividades sociais, culturais e científico-

acadêmicas desenvolvidas pela Universidade e pela comunidade do vale do Araranguá.  

O projeto de uma web rádio para o Campus, já consolidado, numa primeira 

fase contemplou a elaboração da programação e os testes iniciais para avaliar sua 

eficácia, providenciando sua operacionalização com a entrada no ar contendo, 

inicialmente, uma programação previamente estruturada e um conteúdo produzido 

exclusivamente para a internet.  
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A partir de sua instalação, iniciando pela estrutura e montagem, a Arapontoufsc 

aprofundou sua base providenciando a criação e layout do blog oficial, logomarca, 

filmagem, edição e finalização de vídeos institucionais - disponíveis no Youtube -, criação, 

gravação, edição e montagem de vinhetas e a elaboração de uma programação voltada 

para o público interno e comunidade local. Assim, a Arapontoufsc, integrada ao 

LabMídia, serve de apoio à sensibilização e divulgação tanto dos recursos pedagógicos 

para a EaD, as notícias da UFSC e do campus além de levar cultura e entretenimento ao 

público externo e interno.  

A Arapontoufsc movimenta o principal eixo do Laboratório de Mídia e 

Conhecimento do Campus fomentando ações na direção da democratização da 

Comunicação, pautada numa programação fundamentada em projetos que possibilitem a 

integração da comunidade local como forma de unificar os discursos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discussão do uso social das novas tecnologias parte do significado do termo 

tecnologia que, segundo Castells (2000), é uma “relação estabelecida entre a mão-de-

obra e a matéria no processo de trabalho, sendo o grande agente transformador e 

principal fator responsável pela criação de novas linguagens. Para Lévy (2000), essa 

interatividade não é absolutamente um conceito técnico e sim a conversação, a mais 

ampla e livre possível, entre os sujeitos.  

O uso das TICs é um desafio pelo fato de que adentramos nessas novas 

linguagens de comunicação, mas sem sermos por elas abafados e anulados (PRETI, 

2000), e a partir do pressuposto de que uma das preocupações da educação seja a 

disseminação da informação, para que ocorra de forma clara e objetiva, as mudanças 

velozes nas TICs - sobretudo aquelas vinculadas ao computador -, influenciam no 

processo ensino-aprendizagem de forma a ser impossível ignorar seus progressos e 

avanços. Nesse sentido o Laboratório desempenha seu papel seguindo a trilha aberta 

pela internet que, segundo Teixeira Filho (2002), criou desde o início condições para a 

cooperação entre grupos acadêmicos, e esse fato tornou possível a grande e rápida 

difusão de sua tecnologia. 

 Apropriadamente Gomes (2004) afirma que a rede de comunicações está 

em estreita relação com a expansão da energia e sua atuação baseia-se na busca pela 

harmonia entre natureza, homem e tecnologia. Este fato pode ser observado nas ações 
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do Laboratório do Campus Araranguá no tocante à sua produção, onde é gerada essa 

harmonia que a autora sugere. Além disso, os recursos e ferramentas, quando 

disponibilizados e utilizados corretamente, permitem que os participantes promovam a 

interação, a colaboração e o suporte do processo ensino-aprendizagem (PEREIRA, 

2007). Esse o motivo maior da presença do Campus, desde que, segundo Rüdiger 

(2007), em pouco tempo não apenas um mundo próprio está sendo criado, mas também 

um campo de reflexão intelectual pujante que, para o autor, a cibercultura está num 

estágio em que o conhecimento especializado, graças à transformação dos 

computadores, se converte em plataforma ou fenômeno de costumes democrático.  

 A atuação do Laboratório reflete-se em ações onde o foco é o ensino 

semipresencial, tendo sempre presente o necessário agregar tecnológico, fator que atua 

no campo da inovação gerando os necessários desafios que o aluno do Campus absorve 

por meio das novas tecnologias de ensino e aprendizagem disponibilizadas nas 

disciplinas contempladas, pertencentes ao grupo de semipresenciais da Instituição. 

Assim, resta diagnosticar que a comunidade global, onde milhões de pessoas 

estão ligadas à Internet, prova que McLuhan, o profeta da globalização, estava certo ao 

afirmar que os avanços nas telecomunicações e a informatização transformariam o 

mundo numa “aldeia global”, globalização essa que, de acordo com Bauman (1999, p.17), 

é “o destino irremediável do mundo, um processo irreversível, que nos afeta a todos na 

mesma medida e da mesma maneira”.  
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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar o desenvolvimento de mobiliário produzido com material 
reciclado para o Hall do IFSC – Campus Criciúma, durante a Unidade Curricular “Projeto Integrador”, do 
Curso Técnico em Edificações, modalidade Concomitante. A ideia do projeto nasceu do desejo dos alunos 
de melhorar o uso dos espaços do ambiente escolar, por meio de desenvolvimento de mobiliário para as 
áreas de estar dos alunos. Para produzi-lo da maneira mais econômica e sustentável, optou-se por utilizar 
materiais recicláveis de fácil disponibilidade, como garrafas PET e pneus. Para tanto, foi realizada pesquisa 
na internet sobre formas de montagem de mobiliário com estes materiais. Para arrecadação de das garrafas 
PET, foi elaborado um folder a ser distribuído entre os alunos do campus. Montou-se, então, quatro pufes de 
garrafas PET e dois com pneus. O acabamento foi feito com espuma e tecido. O projeto integrou conceitos 
de sustentabilidade (como reutilização de materiais para aumentar seu ciclo de vida), ergonomia (conforto 
na utilização do mobiliário) e geometria (espacialização do mobiliário em escala real, quantificação e 
recortes de espuma e tecido para estofamento).  Pode-se dizer que o projeto teve êxito, uma vez que o 
mobiliário está sendo utilizado e apreciado pela comunidade acadêmica. Este mobiliário inspirou os 
professores do Curso Técnico Integrado em Edificações a desenvolver trabalho semelhante com os alunos, 
já que construir mobiliário com estes materiais integra diferentes conhecimentos, contribuindo para 
formação mais plena do aluno.   

Palavras-Chave: Material reciclável, mobiliário, projeto integrador. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste artigo é apresentar o desenvolvimento de mobiliário produzido 

com material reciclado, com o intuito de garantir o conforto e a estética ideal para os 

alunos utilizarem no Hall do IFSC – Campus Criciúma. Este trabalho foi realizado durante 

a Unidade Curricular “Projeto Integrador”, do Curso Técnico em Edificações, modalidade 

Concomitante. A ideia do projeto nasceu do desejo dos alunos de melhorar o uso dos 

espaços do ambiente escolar, por meio de desenvolvimento de mobiliário para as áreas 

de estar dos alunos. O IFSC campus Criciúma não possui espaço adequado para as 

horas de intervalo e esperas, faltam móveis, mesas de apoio e outros equipamentos para 

conforto dos alunos. Atualmente, os alunos dispõem de carteiras universitárias e bancos 

nos espaços externos do campus. O hall da instituição possui grande área ainda sem uso 

e é um espaço com potencial para abrigar uma área de estar dos alunos. 

Para produzir este mobiliário de maneira mais econômica, e 

consequentemente, mais sustentável, optou-se por utilizar materiais recicláveis de fácil 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

350 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

disponibilidade. Acredita-se que envolver questões de sustentabilidade, em um projeto 

que traz motivação aos alunos, pode contribuir para a conscientização sobre o tema, 

incentivando a comunidade acadêmica a cuidar do planeta, diminuindo a poluição gerada 

por resíduos sólidos, como garrafas PET, embalagens longa vida (tetra pak) e pneus. 

Manzini e Vezzoli (2002, p.22) afirmam que a busca pela sustentabilidade envolve 

“desenvolvimento de atividades no plano cultural”, ou seja: 

 

[…] não se trata somente de aplicar novas possibilidades tecnológicas ou 
produtivas específicas, mas de promover novos critérios de qualidade que sejam 
ao mesmo tempo sustentáveis para o ambiente, socialmente aceitáveis e 
culturalmente atraentes (MANZINI E VEZZOLI, 2002, p.22). 

 

Pode-se afirmar que a produção deste mobiliário é uma solução que visa a 

sustentabilidade, uma vez que aumenta a vida útil de materiais que seriam descartados. A 

vida útil de um produto depende principalmente de seu uso, que quando chega ao fim, faz 

com que o produto seja eliminado (“jogado no lixo”). Muitas pesquisas são realizadas com 

o intuito de prolongar o uso de materiais recicláveis, aumentando seu ciclo de vida. É 

cada vez maior o número de interessados não só em contribuir com o meio ambiente, 

como inovar o que nos cerca, por exemplo, a criação de móveis e utensílios que utiliza 

como matéria-prima produtos que seriam descartados. Assim, torna-se possível criar 

objetos com a estética adequada e utilidade equivalente ao que é produzido de forma 

industrial. Algumas pessoas consideram cafona a utilização de materiais recicláveis no 

projeto de mobiliário. Porém, o visual de um ambiente decorado com artigos de 

reciclagem pode ser moderno, elegante e original. Basta buscar bons referenciais de 

projeto. 

 

2 CONSTRUÇÃO DO MOBILIÁRIO 
 

Para produzir os móveis da maneira mais econômica e sustentável, optou-se 

por utilizar materiais recicláveis de fácil disponibilidade, como garrafas PET e pneus. Para 

tanto, foi realizada pesquisa na internet sobre formas de montagem de mobiliário com 

estes materiais. Para arrecadação de das garrafas PET, foi elaborado um folder que foi 

distribuído entre os alunos do campus. 

O folder (Fig. 01) foi produzido com intuito de solicitar contribuições de garrafas 

PET para a comunidade acadêmica. Para tanto, trazia ilustrações do mobiliário com os 
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materiais recicláveis. O texto redigido buscou ser direto e objetivo, para que a informação 

fosse de rápida leitura e compreensão. 

 

Figura 01 – Folder elaborado. 

    

 

Após o material ter sido arrecadado, a montagem dos móveis iniciou-se, com 

base nos roteiros de execução encontrados em pesquisa na internet. Para execução da 

estrutura de um pufe com garrafas PET, foram necessárias 32 garrafas de dois litros 

limpas. A equipe teve que fazer triagem e limpeza do material arrecadado, uma vez que 

recebeu garrafas de 1,5, de 2 e de 2,5 litros, todas sujas (Fig. 02). 
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Figura 02 – Triagem do material arrecadado. 

  

 

Com uma faca ou um estilete bem afiado, corta-se com cuidado o topo da 

garrafa PET, usando a altura do rótulo como referência. Encaixa-se o topo recém cortado 

no interior da garrafa PET com a ponta para baixo, sem tirar a tampa, ajustando para que 

a tampa encaixe corretamente no fundo da garrafa. É necessário o encaixe de uma 

segunda garrafa tampada dentro da primeira estrutura, também com a ponta para baixo. 

Empurrando bem e juntando-as duas com bastante fita adesiva. Prepara-se 16 peças de 

resistência iguais a essa. Juntam-se duas peças, envolvendo-as com fita adesiva, 

embaixo e no alto. Com oito iguais a esse, deve-se unir os jogos em pares com fita 

adesiva de cima a baixo, formando agora quatro peças. Unem-se, então, dois jogos de 

quatro peças de resistência envolvendo-os mais uma vez com fita adesiva, repetindo a 

união com os outros dois jogos. Por fim, é necessário juntar os dois jogos de oito peças 

de resistência para formar o pufe. Envolve-se, novamente, todo o conjunto com fita 

adesiva (Fig. 03). 

Figura 03 – Estrutura do pufe em garrafas PET. 

 

Com a estrutura montada, foi necessário fazer um teste prático de resistência e 

ergonomia. Os alunos pediram a pessoas de diferentes alturas e pesos que sentassem no 
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pufe. A estrutura se mostrou resistente e adequada para pessoas de diferentes estaturas 

(Fig. 04). 

 

Figura 04 – Testes com pufe em garrafas PET. 

 

O acabamento dos pufes de garrafa PET foi feito com espuma para o 

revestimento de estofados. Nas laterais, foi utilizada espuma com espessura de 0,5 mm e 

no assento 4 mm. Os alunos utilizaram seus conhecimentos de Geometria Espacial e de 

Desenho Básico para cortar a espuma e o tecido de acabamento com as dimensões 

adequadas para revestir a estrutura. A espuma foi grampeada na estrutura (Fig. 05). O 

tecido, após cortado, foi costurado por familiares de uma das alunas. 
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Figura 05 – Acabamento dos pufes em garrafas PET. 

  

 

Para montar cada pufe de pneu, são necessários dois pneus, madeira para 

preencher o vão do assento, espuma de 4 mm para dar conforto, e acabamento em 

tecido. Uma loja da cidade doou, à equipe, tinta para que o acabamento nos pneus fosse 

realizado. Suas características originais de textura foram mantidas, houve somente 

diferenciação de cor. O acabamento dos pneus foi feito com uma demão de verniz, 

deixando-os brilhosos e com a pintura protegida. Após a secagem da pintura, juntaram-se 

os pneus entre si com parafuso, porca e arruela. O assento é de madeira, cortado em 

forma circular, de modo a se encaixar perfeitamente no vão do pneu (Fig. 06 e Fig. 07). 

 

Figura 06 – Pintura dos pufes de pneus e furos realizados com furadeira para colocação 
dos parafusos. 
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Figura 07 – Assento do pufe de pneu. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização de pufes com materiais reciclados possibilita aumentar a vida útil 

de materiais recicláveis, bem como proporcionar conforto e estética adequados. Reciclar 

é transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo. Esta 

necessidade foi despertada, a partir do momento em que se verifica os benefícios que 

este procedimento traz para o planeta Terra. 

Pode-se dizer que o objetivo do Projeto Integrador foi alcançado com êxito, 

uma vez que o mobiliário está sendo utilizado e apreciado pela comunidade acadêmica. 

Foram confeccionados seis pufes que serviram como elemento decorativo e utilitário para 

o hall de entrada do IFSC campus Criciúma (Fig. 08 e Fig. 09). 

 

Figura 08 – Pufes finalizados apresentados pela equipe que o idealizou 

 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

356 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

Este mobiliário inspirou os professores do Curso Técnico Integrado em 

Edificações a desenvolver trabalho semelhante com os alunos, já que construir mobiliário 

com estes materiais integra diferentes conhecimentos, contribuindo para formação mais 

plena do aluno. 

 

REFERÊNCIAS 

MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: os 
requisitos ambientais dos produtos industriais. São Paulo: EDUSP, 2002. 
 

OLIVEIRA, Patricia. Pufe de garrafa PET – Passo a passo. Natal, RN, jan. 2012. 
Disponível em: <http://ateliedasoliveiras.blogspot.com.br/2012/01/puff-de-garrafa-pet-
passo-passo.html>. Acesso em: 03 jul. 2012. 
 

Pufe de pneu. Jan. 2010. Disponível em: <http://cacareco.net/2010/01/22/puff-de-pneu/>. 
Acesso em: 03 jul. 2012. 

  



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

357 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

DESENVOLVIMENTO FOLIAR, RENDIMENTO DE RAÍZES E TEOR DE AMIDO EM 
MANDIOCA CULTIVADA COM CALCÁRIO, ADUBAÇÃO ORGÂNICA E POTÁSSICA 

 

Taise Pacheco Paganini1, Vanderlei Costa Daniel2, Murilo Hendz de Jesus2, Gabriel 
Albino Miron2, Deiwd Martins Maciel2, Janaina Emerim de Souza1, Andrei de Souza 

da Silva1, Naracelis Poletto3 
1
 Aluno do Curso de Graduação em Engenharia Agronômica do IFC – Campus Sombrio, SC 

taypachecodm@hotmail.com 
2
 Aluno do Ensino Técnico em Agropecuária do IFC – Campus Sombrio, SC 
3
 Professora do IFC – Campus Sombrio, SC, naracelis@ifc-sombrio.edu.br  

 
 
Resumo: No cenário nacional, Santa Catarina ocupa a quinta posição na produção de mandioca (Manihot 
esculenta L.Crantz) e vem sofrendo decréscimo na produtividade. As regiões produtoras, geralmente, são 
de solos pobres exigindo reposição constante de nutrientes para manter a fertilidade e produtividade. Esta 
prática não é comum e, quando associada à falta de manejo de pragas, doenças e invasoras ocasiona 
redução ainda maior no rendimento de raízes. Diante disso o estudo teve como objetivo avaliar a emissão e 
o desenvolvimento foliar da cultura da mandioca submetida à calagem, adubação orgânica e mineral, e a 
sua relação com a produtividade e o teor de amido das raízes. O estudo foi realizado no município de Santa 
Rosa do Sul-SC, na safra 2011/2012. O delineamento experimental adotado foi em parcela subsubdividida 
com três repetições. As unidades experimentais constaram de parcelas, subparcelas e subsubparcelas 
totalizando 96 parcelas. O desenvolvimento foliar foi determinado por meio da contagem de folhas, 
acumuladas visíveis, de uma planta por parcela, realizada semanalmente, até atingir o período de repouso. 
Os tratos culturais realizados durante o ciclo de cultivo compreenderam controle de invasoras e de pragas. 
As plantas avaliadas emitiram folhas na haste principal e ramificação primária, ambas com o mesmo padrão 
de desenvolvimento e não apresentando diferenças significativas entre plantas cultivadas sob diferentes 
tratamentos. A produtividade e o teor de amido não foram influenciados pelas diferentes doses de adubação 
orgânica e mineral. 

 

Palavras-Chave: Nutrição, Emissão de folhas, Produtividade.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura da mandioca (Manihot esculenta L.Crantz) se destaca entre as 

culturas agrícolas pelo elevado valor energético e potencial de uso na alimentação 

humana e animal. A obtenção de rendimento satisfatório em solos com baixa fertilidade 

natural e condições de deficiência hídrica, associada à facilidade na propagação e a baixa 

exigência de tecnologia tornam o cultivo da mandioca vantajoso em relação às demais 

culturas, em pequenas propriedades (SOUZA et al., 2006). O Brasil ocupa a terceira 

posição na produção mundial de mandioca com mais de 24 milhões de toneladas (FAO, 

2011) produzidas em todas as regiões brasileiras. O Estado de Santa Catarina, cuja 

produtividade média é de 19 t ha-1 de raízes, ocupa a 5ª posição na produção nacional de 

raízes e vem apresentando decréscimo na área cultivada e na produtividade nos últimos 

40 anos, passando de 3 milhões de toneladas na safra 1969/70 para, aproximadamente, 

550 mil toneladas na safra 2009/10. O cultivo de mandioca em áreas marginais, 

caracterizadas por solos ácidos e com baixo teor de nutrientes, com baixo nível de 
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manejo de pragas, doenças e invasoras empregado pelos produtores, provavelmente, 

constituem as principais causas da baixa produtividade das lavouras de mandioca no 

extremo Sul Catarinense. A adoção de práticas de manejo como controle fitossanitário, 

utilização de genótipos e métodos de fertilização adequados promoveram incrementos em 

mais de 100% na produção de raízes na África (FERMONT et al., 2009). Embora a 

mandioca apresente desenvolvimento satisfatório em solos pobres, ela absorve, durante o 

ciclo de desenvolvimento, muitos nutrientes, principalmente potássio, nitrogênio, cálcio e 

magnésio, tornando necessária a constante reposição para a manutenção da fertilidade 

do solo e produtividade de raízes (TERNES, 2002).  

Em Santa Catarina, as regiões que cultivam mandioca apresentam 

principalmente solos arenosos (Neossolo Quartzarênico). Estes solos, geralmente são 

muito pobres em matéria orgânica e nutrientes, o que requer constante reposição de 

nutrientes via adubação (orgânica e/ou mineral). O acompanhamento do desenvolvimento 

foliar em plantas associada à correção da acidez do solo pela calagem e adubação e o 

monitoramento da fertilidade do solo não são práticas comuns aos produtores de 

mandioca. A baixa adição de fertilizantes e, em alguns casos, a aplicação de adubos 

orgânicos sem critérios para recomendação e com baixos teores de potássio em sua 

composição, vêm contribuindo para a baixa produtividade da cultura. Diante disso o 

estudo teve como objetivo avaliar a emissão e o desenvolvimento foliar da cultura da 

mandioca submetida a calagem, adubação orgânica e mineral, buscando relacionar com a 

produtividade e o teor de amido das raízes. 

 

2 METODOLOGIA 

O estudo foi conduzido em uma propriedade agrícola situada na Vila São 

Cristovão, Santa Rosa do Sul - SC na safra 2011/2012. O experimento foi implantado no 

dia 08 outubro, utilizando-se a cultivar da região conhecida como “Pretinha”. O plantio foi 

realizado utilizando-se manivas de ± 13 cm, proveniente da parte mediana da rama.  

O delineamento experimental adotado foi em parcela subsubdividida com três 

repetições. As unidades experimentais constaram de parcelas, subparcelas e 

subsubparcelas totalizando 96 parcelas. Nas parcelas (80 x 14,4 m) foram aplicados dois 

tratamentos de calcário dolomítico: sem calcário e calcário incorporado. A dose de 

calcário aplicada foi de 1 t ha-1, previamente definida pelo método da elevação dos teores 

de cálcio e magnésio trocáveis do solo, considerando a camada de 0 – 0,20 m 

(WIETHÖLTER, 2004). A aplicação de calcário foi manual e realizada 60 dias antes do 
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plantio das manivas. Nas subparcelas (80 x 7,2 m), foram empregados quatro tratamentos 

de adubação orgânica (cama de aviário): sem adubação orgânica (T1), 1200 (T2), 2400 

(T3) e 3600 (T4) kg ha-1 (T4) de adubo orgânico calculado com base no teor de potássio 

presente no adubo. Nas subsubparcelas (10 x 3,6 m) foram aplicados 45 dias após o 

plantio, quatro tratamentos de adubação potássica em cobertura: sem adubação 

potássica (0), 30, 60 e 90 kg ha-1 de K2O, na forma de cloreto de potássio.  

 A contagem de folhas iniciou em 09 de dezembro de 2011 e foi feita 

semanalmente até as plantas atingirem o período de repouso em 17 de maio de 2012. Ao 

longo do ciclo de cultivo da mandioca, utilizaram-se fitas para demarcar a posição da folha 

de número 20. Nas hastes marcadas foi realizada a contagem do número de folhas 

acumuladas visíveis. Uma folha era considerada visível quando as bordas de um dos 

lóbulos da folha não mais se tocavam (SCHONS et al., 2007).  

Os tratos culturais realizados durante o ciclo de cultivo compreenderam 

controle de invasoras e de pragas. Para o controle pré - emergente de plantas daninhas 

foi aplicado Gamit (clomazone 500g L-1) em toda a área. O controle pós - emergente 

constou de capinas manuais. Para o controle de formigas cortadeiras foram utilizadas 

iscas formicida granulada, na terceira e quarta semanas após a emergência do broto. A 

análise estatística foi realizada utilizando-se o programa computacional SAS® System for 

Windows 8.0. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O acompanhamento da brotação da maniva, emissão e desenvolvimento foliar, 

engrossamento das raízes de reserva e repouso, foi realizado conforme descrito em 

TERNES (2002). A brotação iniciou, aproximadamente, 10 dias após o plantio e foi 

considerada concluída aos 26 dias após o plantio, quando 50% ou mais das manivas 

apresentavam brotação foliar emergida e pelo menos uma folha completamente visível. 

As plantas avaliadas emitiram folhas na haste principal e ramificação primária 

(ramificação desenvolvida no ápice da haste principal). O desenvolvimento foliar da haste 

principal ocorreu durante 90 dias e acumulou, aproximadamente, 50 folhas 

completamente visíveis não apresentando diferenças significativas entre plantas 

cultivadas sob diferentes tratamentos (Figura 1 A, B e C). A taxa de emissão foliar 

apresentou um padrão sigmoidal, com emissão de 0,74 folhas por dia (03/12 a 

01/02/2012) e 0,18 folhas por dia (01/02 a 02/03/2012). O padrão de desenvolvimento 
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foliar da ramificação primária seguiu o padrão observado pela haste principal, com início 

após o cessamento da emissão foliar da haste principal (113 dias após o início do 

desenvolvimento foliar) acumulando, em média, 20 folhas completamente visíveis 

(Figuras 2 A, B e C). Este padrão de emissão e desenvolvimento foliar da haste principal 

e ramificação primária seguiu aquele descrito em outros estudos com a cultura de 

mandioca (TERNES, 2002; SCHONS et al., 2007). 

 

Figura 1 - Emissão e desenvolvimento foliar da haste principal na cultivar de mandioca 
“Pretinha”, submetida a calagem (CC = com calcário; SC = sem calcário), adubação 

orgânica (T1, T2, T3 e T4) e potássica (0, 30, 60 e 90 kg ha-1 de K2O). Santa Rosa do Sul, 
2011/2012. 
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Figura 2 - Emissão e desenvolvimento foliar da ramificação primária na cultivar de 
mandioca “Pretinha submetida a calagem (CC = com calcário; SC = sem calcário), 

adubação orgânica (T1, T2, T3 e T4) e potássica (0, 30, 60 e 90 kg ha-1 de K2O). Santa 
Rosa do Sul, 2011/2012. 

 

 

A emissão e o desenvolvimento foliar, ao contrário do esperado, não foram 

alterados pela variação no suprimento nutricional (calagem, adubação orgânica e 

mineral), embora tenha sido observada maior taxa de desenvolvimento e crescimento 

foliar em plantas de mandioca cultivadas em solos com melhores índices de fertilidade, 

(FERMONT et al., 2009). As variáveis densidade de planta, rendimento de raízes de 

reserva e teor de amido também não apresentaram diferença significativa entre plantas 

submetidas a distintos tratamentos (Tabela 01). Este padrão de resposta pode ser 

atribuído a desuniformidade do solo da área experimental, observada principalmente pela 

desuniformidade de estatura e desenvolvimento das plantas durante o ciclo de cultivo. 

Também pode ter contribuído para isso, o fato de a cultura da mandioca ser naturalmente 

tolerante a condições de baixa fertilidade do solo (SOUZA et al., 2006) e, apenas um ano 

de avaliações experimentais em uma única cultivar não foi suficiente para detectar 

possíveis variações entre plantas cultivadas sob distintos tratamentos. 
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Tabela 01- Variáveis de planta na cultivar de mandioca “Pretinha submetida a calagem, 
adubação orgânica e potássica. Santa Rosa do Sul, 2011/2012. 

Tratamentos Densidade de plantas Produtividade  Teor de amido 

Calcário Orgânico K2O 
(plantas ha 

-1
) (kg ha 

-1
)  (%) 

(t ha
-1

) (kg ha
 -1

)  (kg ha
 -1

)  

1 

Sem 
adubação 

Sem K2O     14509,80
 ns

     31231,37
 ns 

    30,93 
ns

  

30 15686,27
 
 29356,86

 
 31,31

 
 

60 16078,43
 
 29505,88

 
 30,75

 
 

90 15294,12
 
 38588,24

 
 31,50

 
 

20 

Sem K2O 17254,90
 
 38603,92

 
 30,93

 
 

30 17254,90
 
 34227,45

 
 31,59

 
 

60 15294,12
 
 26337,25

 
 31,50

 
 

90 15686,27
 
 28133,33

 
 31,87

 
 

40 

Sem K2O 16862,75
 
 29929,41

 
 31,12

 
 

30 15294,12
 
 35403,92

 
 32,06

 
 

60 16862,75
 
 33466,67

 
 30,74

 
 

90 15294,12
 
 30007,84

 
 30,75

 
 

80 

Sem K2O 14509,80
 
 32117,65

 
 31,03

 
 

30 15686,27
 
 33380,39

 
 30,56

 
 

60 14117,65
 
 35450,98

 
 30,84

 
 

90 15686,27
 
 31309,80

 
 30,09

 
 

Sem 
calcário 

Sem 
adubação 

Sem K2O 15294,12
 
 30964,71

 
 30,75

 
 

30 15294,12
 
 33898,04

 
 31,22

 
 

60 15294,12
 
 34094,12

 
 31,40

 
 

90 16862,75
 
 29600,00

 
 30,46

 
 

20 

Sem K2O 16862,75
 
 35819,61

 
 29,81

 
 

30 14509,80
 
 26509,80

 
 31,31

 
 

60 14901,96
 
 30792,16

 
 29,43

 
 

90 15294,12
 
 33843,14

 
 31,12

 
 

40 

Sem K2O 14117,65
 
 35356,86

 
 30,75

 
 

30 14901,96
 
 31858,82

 
 31,69

 
 

60 17254,90
 
 36392,16

 
 31,22

 
 

90 14901,96
 
 32462,75

 
 31,78

 
 

80 

Sem K2O 15294,12
 
 35835,29

 
 30,84

 
 

30 12941,18 31521,57
 
 31,12

 
 

60 15294,12
 
 29435,29

 
 29,90

 
 

90 15686,27
 
 29372,55

 
 30,09

 
 

CV  (%) 

 
11,39 18,69 3,69 

      ns= não significativo 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cultivar apresentou padrão de desenvolvimento ramificado, com emissão de 

folhas na haste principal e nas ramificações de primeira e segunda ordem. As variáveis de 

planta como emissão e desenvolvimento foliar, rendimento de raízes de reserva e teor de 

amido para a cultivar “Pretinha”, não foram influenciadas pela elevação do pH promovida 

pela adição de calcário e nem pelo incremento no suprimento nutricional de potássio. A 

emissão e o desenvolvimento foliar da haste principal e ramificação de primeira ordem 

não apresentou relação com as variáveis densidade de planta, produtividade de raízes de 

reserva e teor de amido avaliadas ao final do período experimental. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo identificar quais conceitos no ensino de Física são centrais para 
o Técnico em Edificações e assim sugerir ferramentas didáticas em simulação computacional que 
potencializam a abordagem destes conceitos. Para identificar os conceitos físicos fundamentais, foi 
realizada pesquisa quantitativa com os docentes do curso Técnico em Edificações, utilizando como 
instrumento uma tabela de conceitos físicos criada a partir de pesquisa bibliográfica em livros de Física 
recomendados pelo último Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio. A partir de uma linha 
comum de conceitos evidenciados por esse grupo de docentes, elaborou-se uma pesquisa de softwares 
livres de simulação computacional para estas noções físicas e que resultou em mais de 400 simulações 
distintas, distribuídas de forma discrepante entre as grandes áreas da Física. A Mecânica é disparada a 
área com maior número de opções, seguida pela Eletricidade. Entre as áreas menos privilegiadas, destaca-
se a Hidrostática. Os simuladores foram avaliados segundo critérios de navegabilidade, recursos gráficos, 
ausência de erros conceituais e, principalmente, se favorecem a compreensão didática. Foi criado um site 
(www.fisicapratica.com) em que foram disponibilizados os descritores dos simuladores.   
 
Palavras-Chave: Ensino de Física. Curso Técnico em Edificações. Simulação Computacional. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Física é parte fundamental no processo de formação dos futuros técnicos em 

edificações. É desta ciência que nasce grande parte dos conceitos da construção civil. 

Compreender as noções científicas, trazê-las para a realidade e saber aplicá-las são 

alguns dos objetivos propostos aos nossos estudantes. No entanto, existe um longo 

caminho entre a Física dos cientistas e a do Ensino Médio. A Física enquanto um corpo 

de conhecimento estruturado permanece sendo a mesma, com suas leis e princípios 

reconhecidos e estabelecidos, ainda que continuamente, incorporando novos 

conhecimentos e estabelecendo novas descobertas. Assim, podemos mudar as seleções 

de conteúdos, as escolhas de temas, as ênfases, as formas de trabalhar ou os objetivos 

formativos propostos para o ensino de Física, levando-se em consideração a realidade de 

cada escola. (KAWAMURA & HOSOUME, 2003). 

Pensando em nossa realidade, instituição pública federal de ensino, onde é 

ofertado o curso Técnico em Edificações, modalidade integrado, a Física deve ser 

pensada a partir do perfil de seus alunos e de suas necessidades mais significativas. Para 
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isso devemos concentrar nossa atenção nas competências em Física que queremos 

promover no futuro profissional de Técnico em Edificações. 

Além da formação profissional, a modalidade integrada permite concluir que o 

conhecimento de Física tem também um novo sentido a partir das diretrizes apresentadas 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: “Trata-se de construir uma 

visão da Física voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e 

solidário, com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade.” 

(BRASIL, 2002, p. 60). Vale lembrar que as competências para lidar com o mundo físico 

não têm qualquer significado quando trabalhadas de forma isolada. 

Competências em Física para a vida se constroem em um presente 

contextualizado, em articulação com competências de outras áreas, impregnadas de 

outros conhecimentos. Elas passam a ganhar sentido somente quando colocadas lado a 

lado, e de forma integrada, com as demais competências desejadas para a realidade 

desses jovens. (BRASIL, 2002, p. 60). 

Neste cenário, surge nosso problema de pesquisa: Quais conceitos no ensino 

de Física são centrais para o Técnico em Edificações? Dentro de um universo 

relativamente conhecido de conceitos físicos, o objetivo é identificar quais deles são 

fundamentais para balizar e potencializar o desenvolvimento das habilidades e 

competências do Técnico em Edificações. Essa motivação ocorre por entender que o 

ensino de Física precisa atender as necessidades reais do seu tempo, e tal como seu 

objeto de estudo, é dinâmico! 

O atual currículo de Física, hegemonicamente estruturado nas mais diversas 

instituições de ensino, com uma função mais informativa que formativa, é comumente 

descontextualizado, sem função além dos muros da escola. Um dos principais 

argumentos para o atual panorama, que vem mudando lentamente nos últimos anos, é o 

número insuficiente de aulas de Física em nível médio, incluindo também os cursos 

técnicos. Insuficiência esta que não permite que se trabalhe toda a Física prevista nos 

currículos do Ensino Médio. No entanto, alguns conceitos físicos são centrais, ainda mais 

quando se leva em consideração as habilidades e competências que se deseja promover. 

Nesta perspectiva, faz-se necessário identificar quais os temas são centrais para o 

desenvolvimento de habilidades e competências do futuro profissional de Técnico em 

Edificações. 

 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

366 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

2 METODOLOGIA 

Para identificar entre os conceitos físicos aqueles que são centrais na área da 

construção civil, realizamos pesquisa quantitativa com os docentes do curso Técnico em 

Edificações. Utilizamos como instrumento de pesquisa uma tabela criada a partir de 

pesquisa bibliográfica em livros de Física recomendados pelo último Programa Nacional 

do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) com os conceitos físicos, temas, noções 

e assuntos tratados em nível médio. Esta lista foi submetida aos docentes do curso 

Técnico em Edificações para que identificassem as noções físicas fundamentais da área 

da construção civil, ou seja, com aplicação direta a esta atividade e que estejam 

relacionadas às atribuições do Técnico em Edificações. Os professores do curso de 

Edificações tinham quatro opções para assinalar a frequência de uso dos conceitos 

físicos: Nunca (N), Raramente (R), Ocasionalmente (O) e Frequentemente (F). Veja na 

Tabela 1 exemplos de conceitos/noções físicas que fizeram parte da lista submetida aos 

docentes do curso. 

 

Tabela 1: Exemplos de noções/conceitos físicos da lista submetida aos professores do 
curso Técnico em Edificações. 

Noções/Conceitos Físicos N R O F 

Medidas, Unidades e Transformação de Unidades     

Velocidade Média     

...     

Vetores      

...     

Força     

...     

Momento de uma Força     

...     

Pressão em Líquidos     

Vasos Comunicantes     

...     

Calor     

Dilatação Térmica     

...     

Fenômenos Sonoros: Eco, Reverberação, etc.     

...     

Corrente Elétrica     

Resistência Elétrica     

Associação de Resistores     

...     

Indução Eletromagnética     

 

Após identificar os conceitos físicos fundamentais à área da construção civil, 

iniciamos a pesquisa de simuladores computacionais livres, disponibilizados na internet, 

em sites de instituições de ensino, páginas de grupos de pesquisa que mantêm projetos 
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de simulações para o ensino de Física, entre outras. Vale ressaltar que, num primeiro 

momento, buscou-se encontrar a maior quantidade possível de sites que 

disponibilizassem simuladores para o ensino de Física, independentemente daqueles 

conceitos apontados pelos docentes na primeira etapa da pesquisa. 

A partir da relação de conceitos físicos fundamentais e os simuladores 

disponíveis, iniciou-se o processo de conflitar as simulações com os conceitos indicados 

pelos professores, tabelando cada simulador que pudesse auxiliar no esclarecimento das 

noções da Física mais presentes nas Edificações, a fim de obter uma relação mais 

próxima da realidade do curso integrado. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os docentes do curso Técnico em Edificações foram orientados, a partir da 

Tabela 1, a assinalar a frequência com que cada conceito/noção física se faz presente na 

construção civil. Foi ressaltado que esta frequência não deveria ser restrita à disciplina 

que cada docente leciona, mas pensada a partir de um universo mais amplo – o das 

Edificações. Do universo de docentes da área da construção civil atuantes no curso de 

Edificações conseguiu-se traçar uma linha comum de conceitos entre o grupo. No 

entanto, nenhum conceito foi assinalado na categoria (F) de forma unânime. 

As noções e os conceitos físicos com maior frequência de uso, apontados 

pelos docentes do curso Técnico em Edificações são apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Noções físicas assinaladas como Ocasionalmente (O) ou Frequentemente (F) 
com índice superior a 55% dos professores do curso Técnico em Edificações. 

Noções Físicas Fundamentais à Construção Civil 

Medidas, Unidade e Transformação de Unidades 

Notação Científica 

Vetores 

Soma de Vetores 

Decomposição Vetorial 

Composição de Movimentos 

Força 

1ª Lei de Newton: Princípio da Inércia 

2ª Lei de Newton: F=m.a 

3ª Lei de Newton: Princípio da Ação e Reação 

Massa e Peso 

Força de Atrito 

Forças em Trajetórias Curvilíneas  

Trabalho de uma Força 

Potência 

Máquinas Simples: Roldanas e Alavancas 

Energia Mecânica: Cinética, Potencial Gravitacional e Elástica 

Resultante de um Sistema de Forças 
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Equilíbrio de um Corpo Rígido 

Momento de uma Força 

Pressão 

Massa Específica e Densidade 

Pressão em um Líquido – Teorema de Stevin 

Pressão Atmosférica 

Vasos Comunicantes 

Teorema de Arquimedes – Empuxo  

Vazão 

Escoamento de um Fluido 

Viscosidade 

Temperatura 

Calor 

Equilíbrio Térmico 

Dilatação térmica 

Carga Elétrica  

Condutores e Isolantes 

Corrente Elétrica 

Descargas Elétricas na Atmosfera e Para-Raios 

Resistência Elétrica 

1ª Lei de Ohm – R=U/i 

Associação de Resistores 

Curto-Circuito 

Potência Elétrica 

Energia Elétrica 

Medidas Elétricas: Amperímetro, Voltímetro e Ohmímetro 

Circuitos Elétricos 

Fonte: Lista de noções/conceitos físicos identificados como fundamentais à construção civil. 

 

Numa proposta de currículo integrado é fundamental que as disciplinas estejam 

articuladas, tendo como meta o desenvolvimento de habilidades e competências comuns. 

Pensando na Física como ferramenta para compreensão do mundo e que tenha aplicação 

no dia a dia do futuro profissional em Edificações, a identificação dos conceitos físicos 

centrais à área da construção civil permitirá articular ferramentas didáticas que 

potencializem a construção das habilidades e competências do Técnico em Edificações, 

ou seja, atividades didáticas que levem à estruturação dos conceitos relacionados à área 

da construção civil. 

Portanto, após a identificação das noções físicas fundamentais à área da 

construção civil, iniciamos a pesquisa de ferramentas didáticas que potencializassem a 

compreensão destes conceitos físicos. Entre a diversidade de ferramentas, o objetivo foi 

privilegiar os softwares livres de simulação computacional. A opção por esta ferramenta 

se justifica por entendermos estes recursos como um importante aliado nas práticas em 

sala de aula, o que amplia o leque de procedimentos e estratégias para o ensino. Vale 

ressaltar que estas ferramentas não são suficientes por si só, mas devem ser sempre 

vinculadas e complementares às ações docentes. 

Os simuladores computacionais, se promovidos por uma mediação docente 

orientada pela problematização, podem possibilitar um ambiente de aprendizagem que 
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favoreça o prazer, em contraposição à aridez e à indiferença ao interesse dos alunos 

(ANGOTTI & BASTOS, 2008). Estas atividades podem, ainda, possibilitar ao professor 

investigar as estratégias utilizadas pelos alunos para a resolução do desafio proposto, 

muitos na forma de jogos, além de propiciarem aos alunos uma maior habilidade em 

resolver problemas, aproximando-os do conhecimento novo (ANGOTTI & BASTOS, 

2008). Entendemos também que as simulações oferecem um requisito básico para o 

processo de ensino-aprendizagem de Física – a capacidade de despertar o interesse e a 

motivação do aluno. 

Corroboramos com Angotti & Bastos (2008) ao afirmar que: “O jogo [...], é por 

natureza, um desafio e por isso mesmo, sempre estimulante. Para enfrentarmos e 

resolvermos as situações problemáticas da vida, precisamos criar estratégias de  

enfrentamento e solução.” (ANGOTTI & BASTOS, 2008). Como esses autores, 

entendemos estratégias como: 

 

[...] formas de organizar determinados recursos e condições mentais e materiais 
para vislumbrar uma solução de um problema ou situação problemática, ou 
melhor, o conjunto de esquemas mentais estabelecidos pelos sujeitos que visam 
uma solução satisfatória para o enfrentamento do problema ou situação. 
(ANGOTTI & BASTOS, 2008). 

 

Dessa forma, reconhecer as estratégias utilizadas pelos estudantes é também 

tarefa do ensino de Física. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional já 

estabelece, relativamente à formação a ser desenvolvida, que esta deve promover “a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina”, lado a lado com “a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico.” Os simuladores auxiliarão neste processo de vinculação da teoria 

com a realidade profissional e contribuirão para que os estudantes tenham acesso a 

recursos de ponta, utilizados em instituições do mundo todo – aspectos que auxiliam o 

desenvolvimento intelectual e interesse científico dos estudantes. 

A pesquisa de simuladores computacionais livres em sites de instituições de 

ensino e pesquisa, páginas de especialistas e outras que surgiram durante a execução 

desta pesquisa nos possibilitou acesso a mais de quatrocentos simuladores, relacionados 

direta e/ou indiretamente aos conceitos/noções físicos apontados pelos profissionais da 

área. 
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Figura 1: Exemplo de simulação da área de Eletricidade. 

 

Os simuladores foram avaliados segundo critérios de navegabilidade, recursos 

gráficos, ausência de erros conceituais e, principalmente, se favorecem a compreensão 

didática. Após a análise, foi criado um site (www.fisicapratica.com) para postagem das 

simulações que atendiam aos critérios de avaliação. Foram elaborados ainda descritores 

com os conceitos principais de cada simulação. Para cada simulador estão relacionados 

mais de um conceito físico, por não estarem restritos a uma única noção física, mas 

articularem diversos conceitos na mesma ferramenta didática. 

Para organização do site, as simulações foram agrupadas nas grandes áreas 

da Física: Mecânica, Termofísica, Hidrostática e Eletricidade. Grandes áreas, como 

Ondulatória e Física Moderna, ficaram ausentes por não terem conceitos físicos 

relacionados como fundamentais à construção civil. O site oferece ainda um sistema de 

busca a partir de palavras, ou seja, a partir da busca por determinada noção física, lista-

se a relação de simulações disponíveis que abordam o conceito físico pesquisado. 

Diante de inúmeros simuladores, segue exemplo para busca a partir da noção 

física de corrente elétrica. 
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               Figura 2: Exemplos de simulações a partir do sistema de busca. 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A identificação dos conceitos físicos centrais à área da construção civil permite 

ao docente que leciona no Ensino Médio profissionalizante, modalidade integrada, 

centralizar esforços em conceitos fundamentais para balizar as habilidades e 

competências necessárias ao futuro profissional de Técnico em Edificações. Como 

ferramenta didática, a opção por softwares livres de simulação computacional se deu pelo 

fato destes recursos terem grande aceitação pelos estudantes. Uma ferramenta por si só 

não suficiente, mas que associada a mediação docente potencializa um processo de 

ensino-aprendizagem mais eficiente. 

Podemos afirmar que a concentração dos conceitos nas áreas de Mecânica, 

Eletricidade, Hidrostática e Termofísica não foi uma surpresa. Fica difícil imaginar a área 

da construção civil sem as noções físicas de condições de equilíbrio, sistemas de forças, 

máquinas simples, bate-estacas, juntas de dilatação, instalações hidráulicas e elétricas, 
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entre outras. O fato que merece destaque é a não consideração, pela maioria dos 

docentes, de conceitos relacionados ao conforto térmico e acústico das construções. 

Quanto aos simuladores pode-se afirmar que as ferramentas didáticas 

relacionadas aos conceitos de Mecânica e Eletricidade oferecem aos professores um 

grande número de opções. No entanto, fica evidente a carência de simulações na área de 

Hidrostática, o que aponta para a necessidade do desenvolvimento de novas propostas 

de simulações computacionais nesta área. 
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Resumo: O presente artigo baseia-se no estudo e desenvolvimento de uma luminária LED eficiente para 
uso em iluminação pública. Esta luminária foi projetada para ser eficiente e flexível construída de modo 
modular para adequar-se a diversas aplicações. Este artigo apresentará as fundamentações teóricas, 
estudos de componentes, o projeto do driver de alimentação da luminária e também o cálculo do dissipador. 
Sendo que a escolha dos componentes foi baseada em cima de estudos teóricos a respeito dos mesmos. 
Em seguida serão apresentados testes práticos, assim obtendo dados importantes em relação ao 
funcionamento da luminária LED. O artigo apresenta também o projeto e desenvolvimento da estrutura 
mecânica da luminária com todas as suas características técnicas. Ênfase foi dada a fonte de alimentação 
na qual possui um ótimo rendimento e também no LED escolhido como fonte luminosa da lâmpada que foi 
testado e será apresentado neste artigo, realizando comparações com outros LEDs como embasamento 
para uma melhor escolha. 

 

Palavras-Chave: Luminária LED, iluminação pública, fonte de alimentação e LEDs. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A eficiência dos LEDs de alta potência vem melhorando ano após ano, 

viabilizando a utilização do mesmo, em iluminações no geral. De acordo com as 

estimativas levantadas pela Optoelectronics Industry Development Association (OIDA), a 

utilização de LED para iluminação, somente nos Estados Unidos, poderá representar uma 

economia de 760GW de energia elétrica até 2020. Este artigo apresenta o 

desenvolvimento de uma luminária como parte de um projeto vinculado ao programa P&D 

ANEEL. Os estudos de componentes, testes práticos fazem parte desse desenvolvimento. 

Inicialmente uma etapa teórica sobre as principais características que se deve levar em 

conta para um projeto de uma luminária LED, onde se definiu a aplicação da luminária, e 

uma breve explicação das etapas. 

Por final realizar-se-á um teste prático para validação da teoria e obtenção de 

dados importantes a respeito da luminária. Comparando-a também com a lâmpada de 

vapor de sódio de 250W, que são as mais utilizadas em iluminação pública atualmente.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Apresenta-se neste capítulo a fundamentação teórica sobre a luminária. 

 

2.1 Iluminação 

 

A grandeza utilizada para dimensionar a luminária, em iluminação pública, é a 

iluminância que representa o fluxo luminoso incidente em uma área e sua unidade é o lux. 

De acordo NBR 5413 a luminária deve possuir uma iluminância com valores na 

faixa de 20, 30 e 50 lux em toda faixa da pista, não podendo haver espaços sem 

iluminação entre os postes e na calçada. 

O LED de potência oferece uma alta eficiência em iluminação e uma longa vida 

útil comparado entre outras vantagens quando comparados às outras fontes de luz 

utilizadas atualmente. Este LED será de potência e aquece consideravelmente, por isto 

utilizar-se-á dissipadores térmicos na luminária. 

 

2.2 Fonte de alimentação 

 

Também conhecido como diodo emissor de luz, o LED possui características 

de um diodo retificador, ou seja, opera como um semicondutor. Sendo assim ele possui 

um ânodo e um catodo, uma queda de tensão e emite luz assim que polarizado 

diretamente, estas são as principais características do LED. 

Para conseguir-se uma vida útil e uma potência máxima, a melhor configuração 

da fonte deve ser de corrente constante. Desta forma limita-se a operação do LED dentro 

de valores nominais e sem variações na geração de luz. 

A fonte de corrente constante para a luminária necessita de uma configuração 

com limitações de espaço físico, alta eficiência, possibilidade de trabalhar de maneira 

modular e determinadas proteções. 

 

2.3 Luminária 

 

O protótipo da luminária será composto pelos seguintes componentes: LED, 

dissipador, driver controlador de corrente e estrutura mecânica. Foi então, pré-definido 

algumas características para a escolha dos componentes a serem utilizados.  
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 Decidiu-se optar pela utilização de um sistema 12 V, para uma melhor 

adaptação aos meios de geração de energia renovável, lembrando que esta luminária faz 

parte de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, que terá etapas posteriores, 

oferecendo ainda uma melhor possibilidade de operar com baterias.  

 O protótipo da luminária receberá o nome de acordo com algumas 

características próprias. Seu nome será composto pelos caracteres LL54F60, onde: 

LL – Luminária LED; 54 – Quantidade de LEDs; F – Cor branca Fria; 60 – 

Potência aproximada. 

 

3  ESTUDOS DOS COMPONENTES 

 

Neste tópico apresenta-se o estudo a respeito dos componentes relacionados à 

luminária. 

 

3.1  Driver Controlador de Corrente 

 

Com o projeto de uma luminária modular, o driver deve atender às 

características citadas. A fonte deve operar com uma tensão de entrada de 12 Volts e 

oferecer um controle da corrente na saída. 

Como melhor configuração, garantindo o funcionamento dos LEDs, definiu-se o 

controlador de corrente, escolhendo então o CI MBI6661, por que o mesmo opera dentro 

das limitações impostas pela luminária. As características definidas para a luminária 

através da escolha do LED pode ser vista na Tabela 1. 

Tabela 1: Características elétricas da luminária. 

Tensão 12 Volts 
Corrente 5,5 Ampères 
Potência 66 Watts 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

O CI MBI6661 é um conversor DC/DC buck 60V e 1A de alta eficiência, para 

utilizações em diversas aplicações como iluminação externa com lâmpadas LED e 

iluminação de túneis. A tensão de entrada tem um grande intervalo variando de 9V a 60V 

e uma alta eficiência de aproximadamente 97%. A máxima corrente de saída é 1A com 

um erro de ±5%. Através de associações deste controlador de corrente, pode-se garantir 

corrente necessária para a luminária. Como se trata de um componente SMD, que opera 

com poucos componentes externos, que também são em SMD, o tamanho físico foi 
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resolvido. MBI6661 foi projetado incluindo proteção contra corrente de pico, baixa tensão 

de entrada, térmica, sobre corrente, LED aberto e curto-circuito no LED. 

 

3.2 LED 

 

A luminária LL54F60 utiliza como fonte de luz LEDs de potência, pois 

apresentam uma elevada eficácia luminosa e possuem uma vida útil bastante longa. 

Esses e outros fatores mostram a aplicabilidade do LED de potência em diversos tipos de 

sistemas de iluminação. Outra característica é a sua alta corrente de operação, 300 a 700 

mA. O fluxo luminoso depende da corrente aplicada, portanto essa corrente deve ser 

adequadamente regulada em se tratando de aplicações em sistemas de iluminação, o que 

enfatiza um driver de corrente eficiente. 

Para a escolha do LED, é fundamental analisar características como a índice 

de reprodução de cor, a potência, a luminância, temperatura de junção e o custo. 

A temperatura de junção influência na luz emitida pelo LED, como também na 

vida útil. Ao trabalhar a temperaturas extremas, este fator pode interferir diretamente no 

correto funcionamento do LED. 

 

3.2.1 Fabricantes 

 

Através de pesquisas, chegou-se a três nomes de fabricantes. Todos se 

adéquam ao projeto, porém procurou-se um LED com características diferenciadas. Os 

fabricantes são Apollo, Cromateck e Seoul. A partir da Tabela 2, têm-se as comparações 

entre os fabricantes nos LEDs de 1 Watt. 

 

 

Tabela 2 – Comparações envolvendo LEDs de 1 Watt. 

Característica Cor Apollo Cromateck Seoul 

Potência Dissipada 
Branco Quente 
Branco Neutro 

Branco Frio 

1,25W 
- 

1,25W 

- 
- 
- 

4W 
4W 
4W 

Temperatura de 
Junção 

Branco Quente 
Branco Neutro 

Branco Frio 

110°C 
- 

110ºC 

125°C 
125ºC 
125ºC 

145°C 
145ºC 
145ºC 

Fluxo Luminoso 
Branco Quente 
Branco Neutro 

Branco Frio 

60lm 
- 

75lm 

60lm 
70lm 
90lm 

85lm 
100lm 
120lm 

Resistência 
Térmica 

Branco Quente 
Branco Neutro 

Branco Frio 

9°C/W 
- 

9ºC/W 

13°C/W 
13°C/W 
13°C/W 

6,2ºC/W 
6,2ºC/W 
6,2ºC/W 

Fonte: Cromax Eletrônica, Seoul e SunLED 
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3.2.2 LED Apollo 

 

Assim que observado as características dos LEDs, o Apollo foi escolhido, pois 

se espera que tenha um melhor funcionamento, comparado com os outros, para a 

luminária LL54F60. Através de dados técnicos, constatou-se que o LED trabalhará numa 

temperatura menor, pois a resistência térmica é a menor, se comparada com a potência 

do LED, isto faz com que sua vida útil se prolongue e tenha um melhor fluxo luminoso, 

essa característica foi decisiva. 

 

3.3 Layouts Eletrônicos Desenvolvidos 

 

Os layouts foram desenvolvidos com o auxílio de um software. Desenvolveu-se 

um layout para a pétala e outro para o driver, sendo que ambos receberam componentes 

SMD, sendo que em cada caso aplica-se um material à placa diferente de acordo com a 

utilização. Vide a Tabela 3 com o principal fator que definiu a escolha. 

Tabela 3 – Condução térmica dos materiais utilizados em placas. 

Materiais Condução Térmica  
 

 
     

FR4 ~ 0.3 
Alumina 33 

Alumínio 5052 150 
Fonte: Winco K.C. Yung (2007). 

Para auxiliar na troca de calor, entre o LED e o dissipador, a placa eletrônica 

da pétala foi fabricada em alumínio (metal core). Esta placa será fixada ao dissipador 

através de oito parafusos. O layout projetado e a placa em alumínio podem ser visto na 

Figura 1.  

Figura 1 – Projeto e placa fabricada da pétala. 

 

 
O layout do driver controlador de corrente foi projetado baseado no circuito 

eletrônico sugerido pelo datasheet do MBI6661. Esta placa eletrônica foi fabricada 

utilizando fibra de vidro, um material utilizado mais comumente, a fim de obter-se uma 

maior resistência mecânica nas placas. O layout pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2 – Projeto da placa do driver vista superior e vista inferior. 

 

 

3.4 Dissipador 

 

A dissipação de calor será por convecção. Dissipadores de calor são mais 

eficientes quando a temperatura ambiente é baixa. Conforme a temperatura ambiente 

começa a subir, o dissipador perde eficiência. 

Outro conceito importante é resistência térmica (ºC/W). Esta grandeza física 

quantifica o quanto o material se opõe a troca de calor. O módulo de 18 Watts (18 LEDs) 

terá uma resistência térmica de 2,83ºC/W, conforme calculado com a Eq. 1. 

           = ((        -    )/   ) – (           +           ) (1) 

Onde: 

         representa à resistência térmica entre o dissipador e o ar. 

        representa à temperatura na junção. 

    representa à temperatura ambiente. 

   representa à potência dissipada. 

         representa à resistência térmica entre a junção e o componente. 

         representa à resistência térmica entre o componente e o dissipador.  

Torna-se imprescindível que o dissipador tenha 2,83ºC/W ou menor resistência 

térmica. Com esse valor em mãos, analisaram-se alguns catálogos de fornecedores e 

optou-se por um perfil de dissipador, como mostra a Figura 3. 

Figura 3 – Perfil de dissipador de calor. 

 

Fonte: Hs Beneficiamento de Alumínio Ltda (2008/2009). 
 

Este perfil possui resistência térmica de 2,47ºC/W para 4” (quatro polegadas) 

de comprimento. Considerando o fator de correção do comprimento, pois o módulo terá 

150mm de comprimento, faz-se o seguinte cálculo: 
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                              (2) 

Sabendo que esse valor é menor que 2,83ºC/W (calculado) o dissipador é 

considerado adequado. 

 

4 ESTRUTURA MODULAR 

 

O protótipo da estrutura foi projetado de forma conceitual, sem considerar 

fatores estéticos, visando à funcionalidade. A estrutura modular oferece ajustes à 

luminária, aumentando a gama de aplicação. Um ajuste angular dos módulos de 

iluminação foi planejado para poder cobrir áreas de tamanhos diferenciados. Ao inclinar 

para cima o módulo de LED, também referenciado como “pétala” da luminária, a luminária 

passa a iluminar uma maior área. Se a inclinação for para baixo, os feixes de luz estarão 

direcionados para uma região mais concentrada e menor. A Figura 4 à esquerda, ilustra o 

ajuste de inclinação. A luminária ainda poderá utilizar apenas um módulo de LED, três 

módulos e em alguns casos aumentar o número de módulos de LED para cinco como 

mostra a Figura 4.  

Figura 4 – Expansão de módulos de LED 

       
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A estrutura contém duas abraçadeiras, com regulagem, em seu corpo para 

fixar no braço padrão do poste. Oferecerá à luminária sustentação mecânica, resistência 

às forças da natureza e isolação parcial de água em alguns componentes. Ainda é 

possível observar na Figura 4 o espaço reservado aos driver de corrente, simbolizados 

pelos cinco quadrados tracejados em azul. 
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RESULTADOS 
 

Para a validação da teoria viu-se necessário testes práticos envolvendo a 

luminária LL54F60. Com uma pétala pronta deu-se inicio aos testes utilizando uma fonte 

de tensão ajustável para alimentá-la. De inicio verificou-se a temperatura nos dissipadores 

com o auxílio de um pirômetro, sendo que este valor não poderia ultrapassar à máxima de 

operação dos LEDs. Este teste foi executado apenas com uma pétala. A partir dos valores 

medidos, a Tabela 5 foi construída. 

Tabela 5 – Valores de temperatura no dissipador. 

Placa com 18 LEDs de 1W. Temperatura Ambiente: 30ºC 
Temperatura Ambiente 

(ºC): 
Temperatura no 
Dissipador (ºC): 

Período de operação 
(min): 

33,0 33,0 0 
33,2 67,0 30 
33,2 66,7 60 
33,5 66,7 90 
33,3 66,0 120 
33,0 65,0 150 
33,1 65,0 180 

 
 

 Os testes envolvendo a etapa de iluminação utilizou-se a luminária completa, 

com a configuração de três pétalas. Os testes foram realizados durante o período noturno 

visando a menor influência de outras fontes luminosas. Com o auxílio de um luxímetro 

foram mensurados os valores de iluminância para diferentes alturas. Os resultados estão 

dispostos na Tabela 6.  

Tabela 6 – Valores de iluminância de acordo com a altura. 

Distância do Plano Horizontal (m) Iluminância (lux) 
1 1220 
2 352 
3 170 
4 95 
5 52 
6 40 

 
 

Com o término dos testes pode-se conseguir todos os dados significativos 

referentes à luminária. Na Tabela 7 encontram-se as informações coletadas referentes ao 

protótipo da luminária. 

Tabela 7 – Características da luminária 

Potência 66 W 
Tensão Nominal 12 V 

Corrente Nominal 5,5 A 
Temperatura de Operação -40 ºC à 85 ºC 

Número de LEDs 54 
Temperatura de Cor 6500 K (Branco Frio) 
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Luminosidade 4050 lm 
IRC 0,8 

Rendimento 90% 
Peso: 5,5 Kg 

 
 

Na Figura 5 observa-se a foto do protótipo da luminária completa com todos os 

componentes citados e também ao lado uma foto da mesma em operação iluminando um 

campo aberto. 

Figura 5 – Fotos da luminária pronta e em operação num campo aberto. 

 

 
 

Em comparação com a fonte mais utilizada atualmente, que é a lâmpada de 

vapor de sódio de alta pressão de 250W, a lâmpada LED atua com maior eficiência e 

melhora o ambiente aplicado. Na Tabela 8 podem-se visualizar os principais parâmetros a 

se considerar de ambas. 

Tabela 8 – Comparação luminária LED e luminária com a lâmpada de vapor de sódio de 250W. 

Características Luminária LED Luminária Vapor de Sódio 
Potência 62W 252W 

Iluminância mensurada à 6m 40,4lux 41lux 
Vida útil 40000h 16000h 

IRC 0,8 0,2 
Fonte: Arquivo pessoal e Osram (2012)  

 

5 CONCLUSÃO 

O sistema de iluminação pública é um serviço essencial para a qualidade de 

vida nos centros urbanos, por se tratar do âmbito da segurança e para o desenvolvimento 

socioeconômico dos municípios. Nesse contexto, buscando uma significativa melhoria na 

eficiência energética desses sistemas é que o projeto desta luminária foi desenvolvido, 

utilizando a energia de forma a combater o desperdício. A luminária apresentou 

excelentes resultados térmicos, ficando ligada por horas sem apresentar variação de 

temperatura nos dissipadores. É esperada uma longa vida útil da luminária por utilizar 

LEDs e principalmente porque está trabalhando em condições nominais sem variações. 

Luminária de LED é uma tendência mundial. Como toda nova tecnologia 

emergente é necessário um tempo e incentivos para que possa se estabilizar e ser 
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competitiva com outras tecnologias presentes. O que se percebe é um elevado custo nos 

componentes necessários para a montagem. 

O custo aproximado do protótipo foi estimado com base nos valores pago pelos 

componentes e demais materiais no decorrer do processo de projeto e execução da 

luminária. O valor em reais somam a quantia de 1181,70 e em dólares a quantia de 

549,63 com base na cotação de 15 de Junho de 2012, onde se encontrava a R$ 2,15.  
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Resumo: Avaliou-se o desempenho de um coletor solar de baixo custo (ASBC) para aquecimento de água 
na cidade de Araranguá – SC. O ASBC é um aquecedor de água construído com tubos e forros de PVC, ao 
invés de tubos de cobre, como nos aquecedores tradicionais. Este equipamento foi desenvolvido pela ONG 
Sociedade do Sol e teve uma versão com algumas adaptações construída no campus Araranguá da 
Universidade Federal de Santa Catarina. A avaliação do desempenho foi feita coletando valores da 
temperatura ambiente e da água antes e depois do processo de aquecimento e utilizando esses dados para 
fazer uma comparação entre a quantidade de energia consumida para elevar a temperatura da água da 
condição ambiente até a considerada ideal para o banho – neste caso admitida como 40°C – e da 
temperatura da água depois de ser aquecida pelo ASBC até a ideal. No site do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET), foram obtidos valores de velocidade e direção do vento, quantidade de chuva, bem 
como da radiação solar incidente em Araranguá, e assim foi observada a influencia do clima no 
desempenho do ASBC. O valor da radiação obtido do INMET foi corrigido por um modelo matemático para 
fornecer o valor incidido na superfície inclinada do coletor, que era de 40°, valor este determinado pela 
latitude da cidade onde se encontra instalado o equipamento com o acréscimo de 10°. A eficiência do ASBC 
variou entre 10 e 20% ao longo do ano e com a economia gerada durante o período de estudo, estima-se 
que entre 24 e 30 meses, recupere-se o investimento de R$300,00 feito na construção do aquecedor. 
Considerando uma vida útil de 10 anos, de acordo com o informado pela Sociedade do Sol, é possível 
concluir que a instalação do aquecedor na cidade analisada é viável.  
 
Palavras-Chave: aquecimento de água, energia solar, construções sustentáveis, ASBC. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A garantia de abastecimento energético em uma sociedade com níveis de 

consumo de energia crescentes é um dos grandes desafios a ser superado nos próximos 

anos. A incerteza sobre qual tecnologia possa efetivamente substituir os combustíveis 

fósseis vem impulsionando pesquisas em diversas áreas do conhecimento, e impulsionou 

a criação de cursos de graduação como a Engenharia de Energia. Esse curso tem por 

objetivo preparar seus alunos para trabalhar com o uso das diversas formas de fontes 

energéticas, e sob este cenário, iniciou-se em 2010 um projeto de extensão com alunos 

do curso de Engenharia de Energia do Campus Araranguá da Universidade Federal de 

Santa Catarina, visando disseminar a construção e uso de um aquecedor de água 

residencial por energia solar, cuja principal característica é seu baixo custo de produção. 

A utilização da energia solar se justifica devido ao fato do Brasil possuir um alto 

nível de insolação por estar localizado em uma região tropical do globo terrestre.  
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Dados referentes a utilização da energia solar para aquecimento de água por 

coletor solar de placa plana estão representados nos mapas e gráficos a seguir que foram 

retirados da dissertação de Passos (2011). 

O mapa da figura 1 mostra a fração solar no Brasil, que é um índice indicador 

do quanto de energia solar pode ser utilizada para substituir a energia elétrica no 

aquecimento de água. O índice varia de zero a um, com o valor um representando a total 

substituição de energia elétrica por aquecimento solar e zero representando o 

aproveitamento nulo. Neste mapa, é possível observar que o Brasil possui uma média em 

torno de 0,7, valor que pode significar boa contribuição na economia de energia para o 

aquecimento de água. 

Figura 01- Fração solar do Brasil 

 

Fonte: (Passos, 2011) 

Passos (2011) analisou o rendimento de um sistema que contém um 

aquecedor solar de placa plana com apoio de um chuveiro elétrico. A figura 2 mostra a 

fração solar para este sistema na cidade de Florianópolis, e percebe-se que em grande 

parte do ano é possível obter um bom índice, chegando perto da substituição total da 

energia elétrica por aquecimento solar em alguns meses. 

Os resultados apresentados nas figuras 1 e 2 foram obtidos considerando-se 

um coletor solar de placa plana, do tipo mostrado na figura 3. 
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Cobertura transparente 

 
Tubulação de cobre  

 
Isolante térmico 

 
Estrutura metálica 

Figura 02 - Fração solar do sistema composto por aquecedor e chuveiro elétrico em 

Florianópolis 

 

Fonte: (Passos, 2011) 

 

Figura 06 - Coletor solar convencional 

 

Fonte: www.fibratec.com.br 

A estrutura desse aquecedor é composta por partes metálicas, a região 

responsável por transferir calor para a água é produzida de cobre e, visando a redução 

das perdas de calor, a placa recebe um isolamento térmico e uma cobertura transparente 

na superfície voltada para o sol, como é mostrado na figura 4. Estas características 

garantem um bom desempenho do equipamento, bem como uma vida-útil mais longa 

quando comparada com o aquecedor de baixo custo. 

Figura 03 - Vista explodida do coletor solar de placa plana 

 

Fonte: www.ecogenesisbr.blogspot.com.br 

O ASBC apresentado na figura 5 possui estrutura de PVC e não tem cobertura 

sobre a placa coletora. A construção do aquecedor se baseou no protótipo desenvolvido 

pela ONG Sociedade do Sol5 e devido as características descritas, o ASBC possui 

                                            
5
 www.sociedadedosol.org.br 
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maiores perdas de calor por convecção na superfície do coletor, e portanto, menor 

eficiência. Outro problema causado pela falta de cobertura é a ausência de efeito estufa 

na região entre a placa coletora e a cobertura transparente, que normalmente ocorre nos 

coletores convencionais e que resulta em um melhor aproveitamento da radiação.  

Figura 04 – ASBC 

 

Neste trabalho foi feito uso de uma placa coletora como da figura acima – com 

dimensões de 1m x 1,5m, a qual possui capacidade de elevar a temperatura de 100 litros 

de água entre 10°C e 15°C na maioria dos dias de céu limpo e com a presença de sol – 

para avaliar a eficiência no aquecimento da água e a economia monetária que pode ser 

obtida com a utilização do aquecedor solar de baixo custo na cidade de Araranguá. 

 

2 METODOLOGIA 

O trabalho de coleta dos dados utilizados na análise do desempenho e da 

economia foi baseado no monitoramento da temperatura da água no reservatório e na 

coleta de dados meteorológicos da cidade de Araranguá – SC.  

O monitoramento da temperatura foi feito colocando termômetros em três 

diferentes pontos do reservatório, em alguns pontos do aquecedor e também no ambiente 

em volta ao ASBC em momentos distintos ao longo do dia.  

Os dados meteorológicos relacionados à temperatura, insolação, velocidade do 

vento e quantidade de chuva da cidade de Araranguá, foram obtidos no site do Instituto 

Nacional de Meteorologia – INMET6, e serviram para verificar como as condições 

meteorológicas influenciam no desempenho do sistema. 

Os dados foram coletados em dias aleatórios de cada mês, procurando manter 

a média de três dias por semana para que fosse possível ter uma boa aproximação das 

condições do tempo nas quatro estações do ano. Nem todos os meses foram registrados 

devido ao transporte do equipamento para diferentes cidades onde foram ministradas 

palestras e minicursos, impedindo assim a coleta dos dados. 

                                            
6
 www.inmet.gov.br 
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Para obter uma estimativa da eficiência do sistema, foi feito uso de um modelo 

matemático para a correção da radiação incidente na superfície do coletor, pois o mesmo 

foi montado com uma inclinação de 40° (SANTOS, 2012). O modelo utilizado7 esta 

descrito na Eq. (1), onde          é a radiação desejada incidente na superfície inclinada, 

            é a radiação obtida junto ao INMET e os valores de       são respectivamente o 

ângulo de elevação solar e a inclinação do coletor a partir da horizontal. Nesta equação 

         e             são dados 
  

  
. 

          
                    

       
     (1) 

O ângulo de elevação  é obtido através da Eq. (2). Nesta equação 

                   é o ângulo de declinação.  

            (2) 

O ângulo de declinação  é obtido através da Eq. (3), onde a variável d 

representa o dia do ano: 

             
   

   
            (3) 

A simulação de consumo de energia elétrica para aquecimento de água em 

uma residência foi feita através do cálculo da quantidade de energia necessária para 

elevar a temperatura de 100 litros de água da condição ambiente até o máximo de 40°C, 

que foi considerada a temperatura de conforto para o banho. Este cálculo foi realizado 

utilizando a Eq. (4), em que c, representa o calor específico da água em 
  

     
, m 

representa a massa dada em kg e    a variação de temperatura em K. 

          (4) 

De forma semelhante, foi feito o cálculo do consumo de energia com a 

utilização do aquecedor de baixo custo. A temperatura inicial neste caso deixou de ser a 

temperatura ambiente e passou a ser a temperatura da água após o aquecimento pelo 

ASBC. Deste modo, o aquecedor realizou a função de pré-aquecer a água utilizada no 

banho e reduziu a quantidade de energia utilizada pelo chuveiro para elevar a 

temperatura da água até 40°C. Em alguns dias ocorreu da água ficar com temperatura 

acima de 40°C após passar pelo ASBC, então nestes dias foi evitado o gasto com 

chuveiro elétrico e numa situação real o banho seria tomado com temperatura acima da 

considerada ideal ou seria preciso fazer a mistura da água aquecida com água de 

temperatura inferior para atingir uma condição de conforto. 

                                            
7
 http://www.solar.udel.edu/ELEG620/02_Solar_radiation09.pdf 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme pode ser visto no gráfico da figura 6, a radiação no plano inclinado 

nos meses de verão foi menor que no plano horizontal, porém nos demais meses do ano, 

o plano inclinado recebeu mais radiação. A radiação no plano inclinado foi utilizada para 

avaliar a eficiência do coletor solar de baixo custo.  

Os valores apresentados são as médias dos dados obtidos durante cada mês, 

sendo que a cada dia foi feito um somatório das medições que ocorreram entre as 9 e as 

17 horas.  

Figura 05 - Radiação incidente no coletor solar 

 

Dos meses analisados, foi observado que nos meses quentes, compreendendo 

a faixa entre dezembro a maio, a utilização do aquecedor se mostrou viável, conseguindo 

elevar a temperatura da água até a temperatura estabelecida como ideal para o banho na 

maior parte dos dias analisados. Este comportamento resultou em uma redução média de 

67% do consumo da energia utilizada para efetuar o aquecimento. 

Por outro lado, nos meses com temperaturas mais baixas, contabilizados aqui 

como agosto, setembro e outubro, foi observada uma menor economia, com a redução do 

consumo de energia em torno de 31%. 

O gráfico da figura 7 mostra o gasto financeiro com o aquecimento da água em 

cada mês analisado. O cálculo do valor gasto foi realizado fazendo uma média dos dias 

com coleta de dados e posteriormente multiplicando esse valor por 30, estimando assim o 

consumo e a economia mensal. Como era esperado, houve uma redução nos gastos com 

energia elétrica em todos os meses. 
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Figura 06 - Gasto com aquecimento 

 

A economia total obtida durante os oito meses de estudo foi de R$82,00, o que 

é uma boa redução de gastos, tendo em vista que deveriam ser considerados mais quatro 

meses para uma análise anual completa. Este valor corresponde a aproximadamente um 

terço do valor investido na construção do aquecedor e mostra que o investimento deve ter 

retorno entre 24 e 30 meses, proporcionando algo em torno de 8 anos de lucro se o ASBC 

atingir o tempo de vida de 10 anos estimado pela Sociedade do Sol (SOCIEDADE DO 

SOL, 2008). 

O gráfico da figura 8 mostra os valores médios de eficiência do coletor, para 

cada mês. A eficiência média do coletor foi calculada com a Eq. (5).  

    
      

                      
     (5) 

 

Figura 07 - Eficiência do aquecedor 

 

O sistema apresentou eficiência em torno de 10 a 20%, correspondendo à 

menos da metade da eficiência de um aquecedor solar de placa plana convencional, que 

é cerca de 45% (STRUCKMANN, 2008). Essa diferença é explicada pela diferença dos 

materiais utilizados na construção de cada equipamento, bem como a própria estrutura, 

onde o ASBC visa o baixo custo e o aquecedor convencional visa o melhor desempenho.  

Um dos fatores que contribui para a redução do desempenho do coletor é a 

ausência de uma cobertura que faz com que as perdas de calor por convecção sejam 

elevadas, principalmente em uma região como Araranguá, que registrou velocidades 
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médias de vento durante as horas em que os dados foram coletados de 3,42 m/s ao longo 

do ano, com picos de 12 m/s. O desempenho do sistema como um todo poderia melhorar 

se houvesse isolante térmico no reservatório e nas tubulações que conduzem a água para 

minimizar as perdas do sistema devido à troca de calor por convecção. 

Com base nos resultados obtidos durante o tempo em que foram coletados os 

dados, é possível dizer que a instalação do equipamento ASBC na cidade de Araranguá – 

SC é viável, sendo esta uma boa alternativa para redução no consumo de energia 

elétrica, bem como uma forma de utilizar materiais recicláveis, contribuindo para a 

preservação do meio ambiente. 
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Resumo: Este trabalho pretende refletir sobre aspectos relacionados à aprendizagem do estudante surdo e 
o trabalho pedagógico. Tem como objetivo problematizar a importância do conhecimento do professor sobre 
a cultura surda para indicar contribuições na prática pedagógica docente e na aprendizagem do estudante 
surdo. Compreende-se que hoje a educação bilíngue é a mais adequada no processo de aprendizagem 
destes estudantes. Na perspectiva bilíngue, questões relacionadas ao ensino e aprendizagem da língua 
portuguesa escrita como segunda língua e a Libras como língua natural. Há necessidade de proporcionar 
aos professores e a escola mais conhecimentos em torno da surdez, da língua de sinais e da função do 
interprete. Repensar a ação do professor em termos dos papéis que vem desempenhando nas últimas 
décadas e, nesse sentido, discutir o que significa ser professor na realidade atual. A pesquisa foi 
exploratória, visando proporcionar maior familiaridade com o problema de modo a torná-la explicita ou a 
construir hipóteses. As bibliografias estudadas indicam problemas que ocorrem no espaço escolar, como 
desconhecimento sobre a surdez e a cultura surda, dificuldades metodológicas no processo ensino 
aprendizagem, estratégias de aula e exclusão do estudante surdo nas atividades pedagógicas.  
 
Palavras-Chave: Estudante surdo. Professor. Prática pedagógica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A prática pedagógica na aprendizagem do estudante surdo tem sido discutida 

com mais frequência nos dias atuais, por consequência da inclusão no ensino regular, 

porém percebe-se que a falta de conhecimentos sobre a cultura surda e sobre as 

literaturas adequadas para a aprendizagem destes estudantes fazem com que o professor 

sinta-se inseguro em trabalhar com esse público, e o surdo acaba sendo integrado na 

sala de aula, mas excluído das atividades pedagógicas. 

Objetivando problematizar a importância do conhecimento do professor sobre a 

cultura surda para indicar contribuições à prática pedagógica docente e favorecer a 

aprendizagem do estudante surdo, questiona-se: a falta de conhecimento sobre literaturas 

específicas, com relação a aprendizagem do estudante surdo, é uma limitação na prática 

pedagógica do professor? O conhecimento da cultura surda contribui para um novo olhar 

do professor com relação a sua prática pedagógica? A prática pedagógica do professor 

interfere na aprendizagem do estudante surdo? 

Faz-se necessário conhecer a cultura surda para compreender que a surdez é 

uma experiência visual e proporcionar ao estudante surdo a possibilidade de construir sua 

subjetividade por meio de experiências cognitivas mediadas pelo professor. 

A necessidade de discutir este tema se calca justamente no fato de que na 

área da licenciatura observa-se a dificuldade dos professores no trabalho com estudantes 

surdos, e ainda, a dificuldade destes em sua prática pedagógica. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DOS ESTUDANTES SURDOS 

 

A concepção do termo surdo é associada ao imaginário social de deficiência, 

de necessidade de adaptação à cultura das pessoas ouvintes. Para Novaes (2011), a 

identidade surda, vai sendo construída no seu modo diferente de ler o mundo, uma 

experiência de cultura viso-gestual. Trata-se de uma construção multicultural, pois não 

depende só da audição, mas da oportunidade deste sujeito comunicar-se 

adequadamente. 

Neste contexto é vital para as crianças surdas terem contato com a figura do 

outro igual e terem contato o mais cedo possível com a Língua Brasileira de Sinais, 

Libras. Trata-se de uma educação diferenciada, não de uma educação isolada, pois o 

discurso é realizado visualmente sem a fala/audição. “A construção da identidade é 

baseada num processo de associação, na noção de pertencimento a um determinado 

grupo”. (NOVAES, 2011. p. 01). 

Para Fontana e Cruz (1997), na abordagem histórico-cultural o homem é visto 

como um ser eminentemente social e se constitui na sua relação com o meio e com as 

pessoas que o cercam. O mundo é um ambiente marcado pela sua cultura e sua história. 

O conhecimento é adquirido na interação do individuo com o meio e com os portadores de 

cultura. 

Guarinello (2007) descreve a comunidade surda como aquela que utiliza a 

mesma língua de sinais e se reconhece como diferente, pois possui uma identidade 

própria. São vistos como diferentes não como deficientes. 

A criança surda tem o direito de desenvolver primeiro a sua língua que seria a 

língua de sinais para depois a de sua nacionalidade que no nosso caso seria a língua 

portuguesa. Conforme Skliar (1998, p. 07) isso não foi respeitado por muito anos, “foram 

mais de cem anos de práticas enceguecidas pela tentativa de correção, normalização e 

pela violência institucional”. Não respeitando a existência da comunidade surda, da língua 

de sinais, da identidade surda e das experiência que determinam o conjunto de diferenças 

dos surdos em relação a qualquer outro grupo de sujeitos. 

A falta de informação dos professores, no trabalho pedagógico sobre o 

oralismo, sobre a comunicação total, sobre o bilinguismo e obviamente sobre a cultura 

surda pode interferir na aprendizagem deste estudante. (ZUIN; REYES, 2010). 

Para Goldfeld (1997), no oralismo, corrente que trabalha a fala com o surdo, o 

professor faz um comparativo da aprendizagem da criança surda com a ouvinte, fadando, 
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assim o surdo ao fracasso educacional. Na comunicação total ou bimodal (duas 

modalidades da língua ao mesmo tempo), a crítica é sobre a utilização simultânea de 

duas línguas, pois qual das duas o surdo iria prestar atenção? Isso representa o 

mascaramento do oralismo, pois aceita outras formas de comunicação, mas a prioridade 

é a fala; no bilinguismo há o respeito pela primeira língua dos surdos que é a língua de 

sinais. É neste sentido, que o professor deve compreender a importância deste trabalho 

para a aprendizagem do estudante surdo. 

Guarinello (2007) diz que na prática, quando o professor se propõe a trabalhar 

com o surdo como deficiente e não como diferente, ele avalia aquilo que lhe falta e a 

história mostra resultados insatisfatórios na maioria das vezes.  

A opção considerada mais adequada para a aprendizagem do surdo seria a 

inclusão de um professor surdo como instrutor nas séries iniciais e interprete nas séries 

subsequentes, pois além da língua natural e aprendizagem dos conteúdos específicos 

teriam acesso à cultura surda, formando sua identidade dentro desta cultura. Assim, a 

linguagem também desempenha um papel importante como mediadora no processo de 

internalização dos processos sociais porque é o meio pelo qual a atividade individual e a 

subjetividade são constituídas, por isso a importância do diálogo e da parceria nos 

processos educativos. (FONTANA; CRUZ, 1997). 

Segundo Guarinello (2007), a aprendizagem da língua permite a interação 

entre os sujeitos e ao mesmo tempo apropriar-se da cultura historicamente construída 

pela humanidade, e para a formação dos estudantes é fundamental a mediação e 

parceria entre escritores e leitores na construção e apropriação desta cultura. É por meio 

da linguagem que a criança inicia sua ação sobre o mundo e sobre si mesma. 

Para Quadros e Perlin (2007), a Lei n. 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira 

de Sinais como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam 

garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão 

da disciplina de Libras nos cursos de formação de professores, porém, considera-se que 

isso seja pouco na educação do surdo. Uma grande mudança dentro da escola seria a de 

que estudantes ouvintes também aprendessem a Libras. 

 

 

 

 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

394 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

3 APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES E UM NOVO OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

É frequente leigos descreverem crianças surdas como crianças sem paciência, 

sem educação ou mesmo serem confundidas com problemas mentais. Essa falta de 

informação relacionada à surdez e mesmo a diferença na aprendizagem do surdo acaba 

levando o professor a solicitar um outro profissional, porém não basta outro professor 

para este trabalho, é necessário, inicialmente um instrutor surdo, juntamente com o 

professor bilíngue na educação, principalmente, nas séries iniciais. (MOURA; 

VERGAMINI; CAMPOS, 2008). 

Para Zuin e Reyes (2010), as formas de ensino da língua e de como os 

professores do ensino fundamental podem trabalhar na relação ensino aprendizagem 

requer uma parceria do diálogo e de como os procedimentos metodológicos devem ser 

utilizados nessa relação.  

Nos dias atuais, ainda é frequente, na educação de pessoas surda, o professor 

fazer o Português sinalizado, dificultando aos surdos o entendimento do conteúdo 

trabalhado. Em situações simples de comunicação, é possível a compreensão pelo surdo, 

porém em situações mais complexas, como o ensino específicos de conteúdos 

curriculares, isso torna-se quase incompreensível. (ZUIN; REYES, 2010). 

No processo de aprendizagem, a parceria entre os educandos é fundamental e 

permite o aprender de ambos, pois há troca de conhecimentos; dessa forma, estabelece-

se a zona de desenvolvimento proximal. (VYGOTSKY apud ZUIN; REYES, 2010).  

De acordo com esse pressuposto, compreender como a interferência de uma 

pessoa pode alterar o desempenho de outra é fundamental, pois essa interação é 

essencial para a construção das funções psicológicas superiores do indivíduo. 

O interesse do professor em conhecer como o desenvolvimento real passa 

para o potencial é fundamental, pois é aqui que se dá a ação pedagógica. Há uma zona 

de desenvolvimento situada entre o real e o potencial, chamada de proximal. (ZUIN; 

REYES, 2010) 

Para Fontana e Cruz (1997), a criança na zona de desenvolvimento proximal, 

quando auxiliada pelo professor ou outra criança, evolui no processo, chegando a 

alcançar o potencial que se torna desenvolvimento real, porém em outro patamar de 

conhecimento.  

A relação professor estudante deve ser de corresponsabilidade, o professor é 
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um mediador do processo ensino aprendizagem. A metodologia parte dos conhecimentos 

prévios dos estudantes, desafiando-os, levando-os a uma síntese por meio da análise, 

favorecendo a preparação para o mundo adulto e suas contradições. O trabalho com os 

surdos necessita de uma concepção discursiva de língua, o adulto deve interagir e agir 

como “mediador (co-autor) e assumindo a responsabilidade de estruturar o discurso 

dessa criança.” (GUARINELLO, 2007, p. 43). 

Neste sentido, o ato de ensinar implica um novo olhar para o próprio ato de 

planejar, para a sua vida cotidiana. O plano de ensino precisa ser modificado, a 

metodologia adequada e a nova proposta de planejamento decorrente da compreensão 

do processo de ensinar. 

Conforme Freire (2006), o processo de ensinar é ressignificado porque há um 

novo entendimento sobre a aprendizagem, concebendo-a da forma interativa, 

participativa, porém com rigor. Esse rigor, no entanto, não pode mais acontecer de forma 

arbitrária, sendo construído de forma coletiva, levando o grupo a compreender a sua 

necessidade.  

Os instrumentos metodológicos e avaliativos deixam de ser ferramentas 

coercitivas e passam a ser instrumentos necessários ao diagnóstico dos avanços dos 

sujeitos envolvidos no processo educativo. Esses avanços vêm permeando o discurso 

dos educadores, no entanto a prática ainda está distante da ideal. 

A proposta bilíngue surge das reivindicações dos próprios surdos pelo direito à 

sua língua, ou seja, a língua de sinais, e pelas pesquisa pertinentes às questões 

linguísticas sobre essa língua específica. 

Fernandes (2006) descreve que, ao optar por uma educação bilíngue, a escola 

assume uma política linguística em que duas línguas passarão a se relacionar no 

ambiente escolar e é fundamental definir qual será a primeira língua, a segunda; e as 

funções que irão representar no ambiente escolar.  

A educação bilíngue depende de um professor que se comprometa em ensinar 

ao estudante surdo uma segunda língua, e para isso o professor que assumir esta tarefa 

tem que dominar Libras, pois está é a primeira língua do surdo. 

Conforme Lacerda (2011) é possível refletir que a educação escolar, estando 

sempre à disposição de uma elite, porque não dizer padronizada, pautou sua história a 

partir das pessoas ditas normais, ou seja, sem qualquer comprometimento auditivo, 

visual, de fala ou motor, muito menos cognitivo. 

No entanto, implantar uma política vai além de contratos de pessoas, passa 
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pelas resistências, questões econômicas, pois passa pela formação docente, aquisição de 

recursos e adequação de várias maneiras, dependendo da necessidade educativa. Para 

muitos professores, o fato de ter um interprete em sala resolve o caso. 

Concordando com Lacerda (2011), incluir é propiciar um espaço onde a 

comunidade escolar respeite a criança surda e faça um esforço na sua forma de 

comunicação (LIBRAS) e ainda ofereça os desafios necessários para o seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional, dentro de suas características e necessidades 

educativas. 

Segundo Quadros e Perlin (2007), é comum ocorrer na relação 

docente/discente apenas um professor ouvinte, que não mantém um contato direto com o 

estudante surdo. Muitos professores mantêm uma relação de distanciamento acreditando 

que os estudantes estejam entendendo o conteúdo sem dificuldades com o intérprete. 

Esta atitude põe em risco o processo de ensino e aprendizagem, pois o intérprete está ali 

para possibilitar uma comunicação adequada entre os envolvido neste processo. É o 

professor o mediador do conhecimento.  

Conforme Fernandes (2006), uma reflexão importante é como os estudantes 

surdos são avaliados. Muitos professores exigem que as respostas, principalmente, nas 

provas estejam na estrutura correta do português, não levando em consideração se a 

resposta à pergunta está correta, mas sua organização linguística no Português. Este 

fator leva muitas pessoas surdas à reprovação e a um sentimento de incapacidade, 

fazendo-as  abandonar os estudos precocemente. 

 Nos estudos de Fernandes (2006) em relação à Legislação Brasileira, a Língua 

de Sinais foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão pela Lei 10.436 

de 24 de abril de 2002. E regulamentada pelo Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, 

trazendo grandes oportunidades educacionais e profissionais aos surdos, porém nem 

sempre a escola aceita, no processo de leitura e escrita, a Libras, ficando a língua de 

sinais como um simples suporte. 

A Portaria 3.284 de 07 de novembro de 2003, do Ministério da Educação, 

dispõe os requisitos de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências, 

possibilitando uma flexibilização da escrita na correção das provas escritas, valorizando 

seu conteúdo semântico.  

Entende-se a necessidade da flexibilização de uma reconsideração histórica 

pelo fracasso educacional, permitindo às pessoas surdas reconstruírem sua história. “O 

respeito linguístico e cultural deve estar assentado em ações que envolvam muito mais do 
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que estabelecer apenas uma forma de comunicação entre surdos e ouvintes, 

reconhecendo a necessidade da língua de sinais, neste processo”. (FERNANDES, 1999, 

p. 234).  

É pela formação de profissionais surdos para atuarem com seus semelhantes 

surdos que se constrói a trajetória na busca por uma educação efetiva às pessoas surdas. 

Torna-se importante esclarecer que esta aceitação não se trata apenas de uma aparente 

inclusão, mas uma atitude muito mais efetiva na avaliação dos educandos surdos sem 

comprometer o aprendizado dos mesmos. A mudança na língua, novos de critérios de 

avaliação em relação as suas diferenças linguísticas, para Fernandes (1999, p. 234), 

“podem apenas orientar uma nova abordagem curricular, mas são insuficientes para a 

compreensão do sujeito surdo em sua totalidade sócio-histórico-cultural”.  

Questionar-se: como a língua de sinais está sendo utilizada na escola? A 

língua de sinais é utilizada apenas como uma língua de tradução de conteúdos oficiais ou 

é uma língua que media o conhecimento em práticas discursivas, que produza e transmita 

cultura? A língua de sinais está sendo trabalhada para desenvolver a capacidade de 

compreensão de texto e acesso à cultura escrita, ampliando o conhecimento do surdo ou 

apenas desenvolvendo copistas?  

Eis a questão: Como esta língua de sinais está sendo trabalhada na escola? 

Que papel é dado à língua de sinais com relação às atividades de leitura e de escrita? 

Qual é o papel do professor, do tradutor e do interprete? 

Para Fernandes (2006), propor uma educação que beneficie à escola em sua 

totalidade, significa garantir a participação de todos: profissionais de educação e 

estudantes, surdos ou não. Porém, para isso ocorrer, o professor precisa conquistar o 

espaço de mediador, confrontando os conhecimentos existentes com os que se propõe a 

ensinar, proporcionando, assim, a aprendizagem. Mas, para essa atividade, com pessoas 

surdas, o professor deverá ter fluência na língua de Sinais ou trabalhar juntamente com 

um tradutor (nas séries iniciais) ou intérprete (quando o estudante já domina Libras). 

Lembrando que as estratégias visuais devem ser a base do ensino do professor. 

O professor e o intérprete devem planejar as aulas juntos, pois a troca de 

experiências será mais produtiva e, com certeza, as estratégias pedagógicas estarão 

mais adequadas para a aprendizagem do estudante surdo (QUADROS; PERLIN, 2007.). 

Neste sentido, o cuidado com a relação no ambiente educacional é do professor. Dada a 

necessidade de aproximação, professor e estudante terão não apenas melhorias na 

qualidade de ensino e aprendizagem, como também a construção de uma subjetividade 
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baseada na experiência do/com o outro permitida. 

Os quatros pilares da educação para este novo século pesquisados pela 

UNESCO (DELOERS, 2003) nos levam a uma reflexão sobre a necessidade de trabalhar 

valores e competências no estudante, tanto surdos como os não surdos, para que 

aprendam durante a vida e não somente na escola, sendo fundamental o papel dos 

profissionais da educação na mediação deste processo, levando-os a: aprender a ser, 

aprender a conviver, aprender a aprender, aprender a fazer. 

O fazer pedagógico está baseado na compreensão de aprendizagem do 

professor, cuja prática é reflexo da sua tomada decisão. Assim, ensinar exige 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo e o professor é o 

mediador desta apropriação do estudante, surdo ou não.  

É necessário discutir a reformulação da visão de educação de todos aqueles 

personagens comprometidos com o ato de ensinar e o ato de aprender, principalmente, 

quando o estudante surdo está envolvido. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo realizado permitiu refletir sobre o processo docente educativo desde 

o ponto de vista psicológico, pedagógico, histórico e cultural, sendo assim possível 

repensar nos procedimentos que expressam a lógica do processo pedagógico e cuja 

teoria possibilitou: 

Evidenciou-se a falta de conhecimento e domínio dos professores referente à 

língua de sinais, à prática de métodos tradicionais no processo de alfabetização e 

letramento, à ilusão de que o intérprete resolverá o problema do atraso nas produções 

escritas do estudante surdo, pontos que delatam a deficiência de estudos na formação 

inicial e continuada. 

O estudo da teoria revela que a falta de conhecimento sobre a cultura surda, 

estudos específicos sobre a surdez e as necessidades educacionais especiais do 

estudante surdo afetam o processo ensino-aprendizagem. 

Os autores pesquisados apontam fundamentos teóricos que cumprem o 

objetivo e contribuem na problemática da preparação do trabalho pedagógico. Porém, 

ainda está aquém à metodologia, ao projeto avaliativo e ao relacionamento adequado 

entre os agentes do processo ensino aprendizagem. Em relação à imagem do professor 

referente ao estudante surdo, deixam transparecer que este estudante é menos capaz 
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que o ouvinte, apesar de o discurso ser inclusivo. 

A relação professor-estudante é um dos aspectos importantes, mas todas as 

partes inter-relacionadas são os condicionantes para o sucesso do processo ensino-

aprendizagem. A relação requer alguns ingredientes como: autonomia, cumplicidade, 

respeito, compromisso... 

As atividades de letramento auxiliam no desenvolvimento de habilidades 

comunicativas e textuais e contribuem para a aquisição de leitura e escrita, pois a Libras, 

para o surdo, é a primeira língua para a produção de textos, de prática discursiva, e a 

língua portuguesa é a segunda. 

Os autores estudados apontam o bilinguismo como a possibilidade de 

aprendizagem da leitura e escrita de forma contextualizada que e poderá garantir o direito 

linguístico do surdo, a construção de sua identidade e sua inserção na sociedade como 

sujeito da própria história. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se salientando a importância da formação dos professores para uma 

proposta de educação inclusiva. 

Entende-se que a legislação deve ser cumprida, o interprete em sala de aula é 

um direito do estudante surdo. 

Existe a necessidade de formação continuada que contemple reflexões teóricas 

e práticas, em relação a Educação Inclusiva, que possa orientar os professores quanto ao 

desenvolvimento do trabalho pedagógico com os estudantes, em especial, os surdos. 
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Resumo: A radioatividade é um tema bastante difundido na sociedade, uma vez que estamos 
constantemente em contato com ela, seja sobre seus raios ou sobre suas notícias na mídia. Em muitos 
casos a população apresenta certos temores com relação a ela, um dos fatores que leva a esta situação é o 
fato de a divulgação científica a cerca desse assunto ser realizada de forma incorreta, seja na escola ou nos 
meios de comunicação. Tendo em vista esse aspecto e a inclusão desse tema nos PCNs (Parâmetros 
Curriculares Nacionais), é de suma importância a abordagem do mesmo na Educação Básica, de forma 
correta e com comprometimento. Considerando todos os fatores citados anteriormente, a presente pesquisa 
teve como objetivo conhecer as representações sociais dos alunos do Ensino Médio da rede pública de 
Araranguá (SC) sobre radioatividade. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionário 
com perguntas fechadas para 54 alunos terceiro ano do Ensino Médio de três escolas da rede estadual do 
referido município. Todos os alunos já ouviram falar de radioatividade, sendo a escola a sua maior 
divulgadora. Porém, os alunos demonstraram não conhecer conceitos específicos do referido tema. A 
abordagem desse assunto é de extrema importância, pois pode desmistificar alguns conceitos errôneos e 
também, fazer com que a radioatividade seja conhecida e compreendida de forma correta. Assim sendo, 
recomendamos que esse tema seja trabalhado desde início da Educação Básica. 

 
Palavras-Chave: Radioatividade; Representações sociais; Educação Básica. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A radioatividade é uma subárea da Física que estuda elementos químicos 

específicos (elementos radioativos), que se caracterizam por apresentarem núcleos 

grandes e instáveis, devido ao excesso de energia. Esses átomos que apresentam 

elementos instáveis, em alguns casos, “rompem-se” formando núcleos menores, processo 

este chamado de fissão. Em outros casos os núcleos “menores” se unem formando um 

maior, o que chamamos de fusão (HEWITT, 2002). Durante esse fenômeno são emitidas 

radiações penetrantes, do tipo alfa, beta e gama, que apresentam energia, fazendo com 

que se transformem em núcleos diferentes (MARTINS, 2003).  

Inúmeras são as utilizações técnicas e sociais da radioatividade, dentre as 

quais podemos citar o desenvolvimento de novas formas de geração de energia, o uso 

em instrumentos medicinais e a produção de armas nucleares (CODEIRO e PEDUZZI, 

2011). Além disso, na Arqueologia e na História ela é utilizada na determinação da idade 

(datação) de fósseis, pergaminhos, documentos, por meio da meia-vida do Carbono-14. 

No entanto, é importante destacar que a radioatividade pode oferecer riscos, 

quando não manuseada de forma correta, como a contaminação de rios, do ar e dos 
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solos. Existem ainda, os eminentes riscos de explosão nas usinas nucleares, doenças e 

acidentes, decorrentes desses acidentes, e ainda o problema do descarte seguro dos 

resíduos radioativos (PINTO e MARQUES, 2010).  

Diante desse contexto, é muito importante que esse tema seja abordado nas 

escolas. Assim sendo, as orientações educacionais complementares dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino de Física recomenda que o tema seja 

abordado na Educação Básica. Isso deve ocorrer para que o aluno possa avaliar os 

efeitos biológicos e ambientais da radioatividade e radiações ionizantes, assim como 

conhecer medidas de proteção contra as mesmas (BRASIL, 1999), contribuindo para a 

formação do saber cientifico crítico do cidadão. 

Apesar das recomendações dos PCNs e da presença da radioatividade em 

nosso cotidiano, esse assunto é pouco abordado em sala de aula, ou quando isso ocorre, 

muitas vezes é feito de forma superficial (PINTO e MARQUES, 2010) ou equivocada. 

Geralmente, nas escolas são abordados com mais profundidade os aspectos relativos aos 

constituintes do núcleo atômico e as reações de emissões nucleares, muitas vezes sem 

qualquer relação com o cotidiano do aluno (PINTO e MARQUES, 2010). 

A situação acima descrita contribui para a formação de um conhecimento 

insipiente e superficial acerca do tema supracitado, o que compromete as representações 

sociais da população envolvida. As representações sociais estão relacionadas às 

concepções que as pessoas têm sobre um determinado tema, ou seja, o senso comum, 

onde estão incluídos os preconceitos. Nelas podem ser encontrados os conceitos 

científicos como foram aprendidos e interiorizados pelos grupos de indivíduos. Elas são 

importantes, pois contribuem para a construção de uma realidade comum, que orienta as 

condutas e as práticas sociais (MOSCOVICI, 2003; REIGOTA, 2004). 

Considerando o acima exposto e a escassez de pesquisas que envolvam a 

abordagem da radioatividade na Educação Básica, faz-se importante conhecer as 

representações sociais dos alunos sobre o tema em questão, para que assim possamos 

nortear as práticas pedagógicas que envolva o assunto. Isso poderá permitir a 

desmistificação de conceitos errôneos, auxiliando a compreensão correta da 

radioatividade. Poderá servir ainda, como uma ferramenta para avaliar o ensino do 

referido tema na etapa final da Educação Básica, assim como possibilitar a melhora e/ou 

o efetivo trabalho do mesmo junto ao nível de ensino citado. Para tanto, objetivamos com 

a presente pesquisa conhecer as representações sociais dos alunos do Ensino Médio da 

rede pública de ensino sobre a radioatividade. 
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2 METODOLOGIA 

Os dados foram coletados no primeiro semestre de 2012 junto aos alunos de 

três escolas: Escola de Educação Básica Maria Garcia Pessi, Escola de Educação Básica 

de Araranguá e Escola de Educação Básica Bernardino Sena Campos, todas 

pertencentes à rede pública estadual de ensino do município de Araranguá, Santa 

Catarina. As mesmas foram selecionadas por meio de um sorteio realizado entre as 

escolas de ensino médio do referido município. 

 Para tanto, foram seguidos os seguintes passos: (a) apresentação do 

aplicador e exposição dos objetivos da pesquisa; (b) reiteração sobre o anonimato dos 

participantes e a confidencialidade de suas respostas; (c) informação sobre a livre 

deliberação de cada um em responder; e, por fim, (d) instruções específicas sobre a 

forma de responder aos questionários. 

 Participaram da presente pesquisa 54 alunos pertencentes ao terceiro ano 

do Ensino Médio. A seleção dos alunos foi intencional, ou seja, serem alunos da referida 

série pertencente às escolas acima citadas. Nas instituições de ensino que tinham mais 

de um terceiro ano do Ensino Médio, foi realizado um sorteio com o intuito de escolher 

uma das turmas. Foi escolhido o terceiro ano devido ao fato de ser a etapa final da 

Educação Básica e, portanto, já terem visto a maioria dos conteúdos. 

Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário composto por 10 

perguntas fechadas, que visaram conhecer as representações sociais da amostra sobre 

radioatividade. A escolha desse instrumento de pesquisa se deu pelo fato de possibilitar 

medir com melhor precisão o que se deseja, além de ter como vantagem a coleta de 

informações mais reais e ser muito utilizado em pesquisas em educação (CERVO e 

BERVIAN, 2002).  

Para a análise das respostas obtidas das questões objetivas foi utilizado um 

padrão de contagem, sendo que alguns dos resultados foram apresentados em forma de 

gráficos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primeiramente perguntamos aos alunos se eles conheciam o termo 

radioatividade e todos responderam que já haviam ouvido falar. Em seguida, 

questionamos qual o meio que haviam tomado conhecimento sobre o assunto, sendo a 

escola a mais citada (31 vezes), seguida da televisão (29), internet (16), jornais e revistas 

(13), amigos (04) e livros (02).  
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Para os alunos pesquisados a escola se constitui como uma fonte muito 

importante de informações, uma vez que esse foi o local onde a maioria ouviu falar do 

tema em questão. Pretes e Cappelletto (2008) afirmam que a escola é um espaço muito 

importante para a problematização de questões que fazem parte do cotidiano da 

sociedade, como a radioatividade, contribuindo para a formação de cidadãos mais 

críticos.  

Assim como a escola, os meios de comunicação são de extrema importância 

na divulgação de conhecimentos científicos, desde que isso ocorra corretamente. Em 

estudo realizado por Prestes e Cappelletto (2008) os meios de comunicação, como a 

televisão, foi o meio onde os alunos mais ouviram falar sobre radioatividade.  

Quando questionados se conheciam a estrutura atômica mais aceita 

conceitualmente, a maioria dos alunos (37) afirmou que não. O conhecimento da estrutura 

atômica é muito importante para a compreensão da radiação e dos elementos radioativos. 

No entanto, vemos que essa compreensão fica comprometida, uma vez que os alunos 

não têm claro esse conceito. 

O modelo atômico que os alunos deveriam conhecer é o de Niels Bohr, uma 

vez que é o mais utilizado para explicações, tanto na Química quanto na Física. Neste 

modelo o átomo é definido como sendo constituído por um núcleo com partículas de 

carga neutra, chamados de nêutrons, e partículas positivas (prótons) com elétrons, de 

carga negativa, em torno desse núcleo. Este modelo foi comparado ao sistema solar e 

seu funcionamento, neste caso o sol, é análogo ao núcleo, e os planetas aos elétrons 

(TITO e CANTO, 2007). 

Em um trabalho realizado com professores de Química Geral das etapas 

iniciais de cursos de graduação, Silva et al. (2003) constataram que os mesmo 

apresentavam erros conceituais relacionados à estrutura atômica e à compreensão do 

modelo orbital. Tal situação pode comprometer a formação inicial de futuros docentes que 

irão ser responsáveis por trabalhar tais conceitos na Educação Básica. Essa situação 

pode gerar um efeito cascata que dificulta o entendimento desse conceito pelos alunos. 

A terceira questão buscou saber se os alunos pesquisados conheciam o termo 

isótopo, conceito este que está diretamente ligado à radioatividade e a sua utilização em 

nosso cotidiano. Entre os pesquisados 47 afirmaram que conheciam o referido termo (Fig. 

1). 

Podemos definir como isótopo, de forma análoga, como dois elementos que 

são “irmãos” próximos, ou seja, “átomos cujos núcleos possuem o mesmo número de 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

405 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

prótons, mas diferente número de nêutrons” (HEWITT, 2002). Um exemplo de isótopo é o 

carbono-12 (12C) e Carbono-14 (14C). Neste caso, ambos os elementos apresentam a 

mesma quantidade de prótons em seu núcleo, fator que define cada elemento, o que os 

diferencia é a quantidade de nêutrons no seu núcleo. Tomando este exemplo para 

explicações, ambos os elemento possuem seis prótons em seu núcleo, porém o 12C têm 

seis nêutrons, enquanto o 14C possui oito, tornando-os isótopos um do outro. 

 

Figura 1 – Conhecimento do termo isótopo da tabela periódica pelos alunos da Educação 
Básica. 

 

. 

É importante destacar que o questionário utilizado possibilitou apenas saber 

quantos conheciam o termo isótopo, não possibilitando analisar se o significado científico 

desse termo foi construído de forma correta.  

Além do conceito de isótopo, também procuramos verificar se os alunos 

sabiam o significado de meia-vida, um conceito básico dentro da temática de 

radioatividade. Sobre a compreensão do mesmo, 24 alunos afirmaram pouco saber e 22 

disseram que não o conheciam. Podemos constatar que os alunos apresentam dúvidas 

sobre meia-vida, uma vez que somente alguns afirmaram conhecer o significado do 

termo.  

A meia-vida é o “tempo necessário para que decaia a metade dos átomos de 

um isótopo de um elemento radioativo” (HEWITT, 2002). Compreender o conceito de 

meia-vida facilita o entendimento do uso da radioatividade em nosso cotidiano, como na 

Arqueologia e na História, para determinação da idade (datação) de fósseis, pergaminhos, 

documentos, através da quantidade de Carbono-14 (14C). Fósseis de madeira, papiros e 

animais contêm 14C, cuja meia-vida é de 5.600 anos, medindo-se a proporção de 14C que 

ainda permanece nesses materiais é possível saber a “idade” deles.  
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Outra questão objetivou saber se os alunos conheciam os conceitos de fissão e 

fusão nuclear, levando em conta que ambos são importantes para compreensões sobre a 

radioatividade. Dos alunos pesquisados, 45 responderam que não conheciam os termos 

em questão, enquanto nove afirmaram que sabiam como os mesmos ocorriam (Fig. 2). 

 

Figura 2 – Números de alunos pesquisados que conhecem os termos de fissão e fusão 
nuclear. 

 

. 

A fusão nuclear ocorre quando átomos se formam originando novos elementos. 

Um exemplo mais próximo de fusão é o sol, onde quatro átomos de hidrogênio se unem 

formando apenas um de hélio (DAMASIO e TAVARES, 2010). O conceito de fissão 

nuclear será explicado mais adiante, juntamente com a geração de energia, tendo em 

vista que este é o fenômeno que dá origem da geração de energia nuclear. 

A compreensão de como funciona a produção de energia nuclear possibilita o 

entendimento dos riscos e benefícios da utilização dessa forma de energia. Assim sendo, 

perguntamos se os alunos sabiam como ocorre o funcionamento de uma usina nuclear. O 

resultado mostrou que a maioria dos entrevistados pouco conhecia sobre o assunto (26) e 

21 afirmaram que o conheciam de forma regular. 

A falta de conhecimento sobre o funcionamento das usinas nucleares pode ser 

o responsável pelos temores existentes na sociedade sobre essa forma de geração de 

energia. Essa visão pode piorar quando a sociedade tomam conhecimento dos possíveis 

acidentes que podem ocorrer numa usina nuclear, como o acontecido em Chernobyl em 

1986 e mais recentemente na usina de Fukushima, no Japão.  

A geração de energia nuclear, que normalmente é utilizada por países mais 

desenvolvidos, é iniciada quando um átomo tem seu núcleo “estendido”. Essa situação 

caracteriza ao que chamamos de fissão nuclear. Isso faz com que a força eletromagnética 
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seja maior que a força nuclear forte, que possui alcance curto entre os prótons do núcleo, 

fazendo com que o mesmo se divida em dois, devido a prevalência da força 

eletromagnética. Isso é o que ocorre basicamente em uma usina nuclear, onde para 

iniciar o processo, um núcleo de urânio – 235 é bombardeado por nêutrons, gerando uma 

reação em cadeia (HEWITT, 2002). 

Durante a divisão do núcleo ele libera nêutrons, que atingirão outros núcleos, 

que se dividirão em outros dois e liberarão mais nêutrons, e assim por diante. Todas 

essas reações emanam muita energia, que vão aquecer a água presente no reator. Em 

seguida, a água aquecida irá passar por um tubo que aquecerá outra água, neste caso a 

água radioativa, que estava em contato com o elemento radioativo. Essa água não 

entrará em contato com a água que vai se tornar vapor e movimentar as turbinas 

(HALLIDEY et al., 2008). 

Este processo exige muitos cuidados para evitar acidentes fatais. Uma das 

medidas de prevenção de acidentes nessas usinas são as barras de contenção, que 

ficam no mesmo local onde ocorre a reação em cadeia. Essas barras são feitas de 

materiais que mesmo com nêutrons a mais em seu núcleo continuam estáveis. Quando 

as mesmas são abaixadas ficam entre as fissões, absorvendo os nêutrons liberados 

(DAMASIO e TAVARES 2010). 

Quando perguntamos aos alunos se já haviam ouvido falar sobre os acidentes 

de Chernobyl e/ou Goiânia, 32 afirmaram que sim e 22 que não conheciam esses fatos 

históricos (Fig.3). 

 

Figura 3 – Alunos que já ouviram falar sobre acidentes de Chernobyl e/ou Goiânia. 

 

 

Apesar destes acidentes não serem de suma importância para a compreensão 

da radioatividade, eles são indicativos se o tema faz parte do cotidiano desses alunos. 
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Pelos dados fica evidente que existe algum conhecimento sobre os acidentes, porém, não 

é possível saber se esse conhecimento ocorre devido à contextualização histórica do 

tema, quando apresentados a eles na escola, ou pelas abordagens dadas pela mídia, 

como televisão, revistas, jornais, internet, entre outros.  

Tentamos verificar também o conhecimento dos alunos acerca dos elementos 

radioativos artificiais, ou seja, elementos produzidos em laboratório através de 

bombardeamentos de nêutrons em átomos de elementos pela ação humana, mediante 

reações nucleares, como fusão e fissão (BRUCKAMN e FRIES, 1991). Dos alunos 

pesquisados, 35 disseram que não conheciam esses elementos e 19 afirmaram que sim. 

Esses resultados demonstram o pouco conhecimento dos alunos sobre os 

avanços científicos que envolvam a radioatividade. Os mesmos mostraram ainda, que os 

avanços científicos nessa área não são divulgados com frequência, e que quando isso 

ocorre não é feito de forma compreensível ao público não especializado. 

Quando perguntamos aos alunos se eles acreditavam que eletrodomésticos 

e/ou eletroeletrônicos emitem radiações prejudiciais aos seres humanos, 41 afirmara que 

sim e 13 que não (Fig. 4).  

Em muito dos casos, devido a falta de compreensão da população sobre a 

utilização da radioatividade no cotidiano e como ela ocorre, faz com que as pessoas 

construam pré-conceitos sobre o tema. Isso pode ocorrer devido ao fato de os conceitos 

físicos relacionados a radioatividade não serem tratados corretamente, além da 

divulgação do assunto, realizada por meios de comunicação de massa, muitas ser feita de 

forma incipiente ou errônea.  

 

Figura 4 – Alunos que acreditam que os eletrodomésticos e/ou eletroeletrônicos emitem 
radiações prejudiciais aos seres humanos. 
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Essa situação pode levar a interpretações incorretas, como por exemplo, a 

ideia que eletrodomésticos e/ou eletroeletrônicos emitem radiação. Tendo em vista os 

conceitos físicos, fica evidente que a radiação emitida pelo eletrodoméstico não é 

proveniente do núcleo de um elemento instável, assim sendo, estes não emitem 

radiações prejudiciais a saúde humana. 

É importante salientar, apesar das respostas dadas pelos alunos paras as 

questões não terem sido as desejadas para o nível de ensino no qual a pesquisa foi 

realizada, o simples fato de um aluno afirmar que conhece determinado tema relativo à 

radioatividade não garante que o mesmo o conheça com a profundidade científica 

desejada ou que seu conhecimento esteja aquém do desejado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo a radioatividade sendo um tema difundido socialmente, os conceitos 

físicos que a permeiam muitas vezes são deixados em segundo plano. Isso fica claro 

quando percebemos que os alunos do Ensino Médio têm pouco conhecimento sobre a 

temática em questão, apresentando apenas ideias vagas e desarticuladas. Mesmo sua 

abordagem sendo recomendada pelos PCNs, parece que esse tema é trabalhado de 

forma incipiente na Educação Básica. Vários fatores podem contribuir para isso, como a 

carga horária reduzida das disciplinas de Física ou Química, o excesso de conteúdos a 

ser trabalhado e o fato do tema não ser cobrado em exames de seleções, como os 

vestibulares, o que não justifica tal situação. Além disso, os meios de comunicação, que 

são um dos principais responsáveis pela divulgação do assunto, muitas vezes não levam 

em considerações as bases teóricas ao falarem sobre radioatividade, comprometendo 

assim a divulgação científica, e em muitos casos apresentando informações distorcidas. A 

situação descrita influencia nas representações sociais dos alunos de ensino médio da 

rede de ensino estadual. Desta forma, a abordagem desse assunto nas escolas desde o 

Ensino Fundamental é de extrema importância, pois quando tratado com coerência pode 

desmistificar alguns conceitos errôneos e também, fazer com que os mesmos sejam 

conhecidos e compreendidos de forma correta. Além disso, assuntos com a repercussão 

e importância social, como o tratado nesse trabalho, dizem respeito a cada indivíduo, que 

deve ser capaz de opinar, agir e decidir de acordo com os conhecimentos por eles 

construídos. Por esse motivo, recomendamos que essa temática seja trabalhada desde o 

início da Educação Básica, para que assim, os alunos possam construir um conhecimento 

sólido e correto acerca deste tema. Para finalizar, recomendamos que para que 
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possamos ter uma visão mais geral sobre as representações sociais da população onde 

esses alunos estão seja realizada uma pesquisa junto à população fora do ambiente 

escolar. Assim, poderemos saber se a população em geral entende a importância desse 

tema e o impacto disso sobre o conhecimento dos alunos pesquisados. 
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Resumo: Este trabalho apresenta um conjunto de iniciativas que foram desenvolvidas na área de gestão 
educacional de uma escola de ensino técnico-profissionalizante que tem como mantenedora uma indústria 
de conformação de placas cerâmicas. Estas iniciativas foram baseadas no desenvolvimento e aplicação de 
um modelo educacional que tem como diferencial uma nova metodologia de avaliação fundamentada nos 
conceitos de valores (competências e habilidades pessoais, relacionais, produtivas e cognitivas). Para tanto, 
a pesquisa explorou a educação nos níveis médio-técnico/profissional, a qualidade da gestão educacional e 
industrial e o perfil dos alunos egressos formados com este novo tipo de gestão. A validação deste modelo 
educacional ocorreu a partir de uma análise ambiental nas instituições envolvidas, baseada em uma etapa 
de coleta de dados perceptivos e uma segunda etapa de coleta de dados evidentes. Através desta análise, 
observou-se um grande salto qualitativo dos envolvidos, pois este modelo apresentou uma melhora no 
desenvolvimento sócio-educativo da comunidade escolar e, sobretudo da relação do aluno com a escola e 
principalmente com a indústria. Verificou-se ainda que o diferencial deste novo modelo de gestão 
educacional foi o de preparar o aluno ainda no ambiente escolar para os desafios que o esperam no setor 
industrial, pois este tipo de gestão tem como principal propósito a formação de pessoas de excelência. 
 

Palavras-Chave: Educação profissional e tecnológica, gestão educacional, gestão industrial, competências 

e habilidades, metodologia de avaliação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Gestão da Qualidade Total (GQT), exemplo de excelência gerencial nas 

empresas, pode também contribuir de maneira significativa para a melhoria do ensino no 

Brasil. As reais mudanças começam a ocorrer quando os princípios, conceitos e 

fundamentos da GQT se integram à cultura da organização, ao dia-a-dia das pessoas e 

dos processos organizacionais. 

Os verdadeiros benefícios oriundos da GQT são parte natural da 

implementação de um programa de melhoria contínua e consistente que ajudam a 

desenvolver o potencial e as qualidades dos profissionais da educação e do trabalho 

(BATISTA, 1994).  Para que a efetiva implantação desse modelo gerencial ocorra, torna-

se imprescindível a presença dos processos de educação e treinamento nas escolas, 

universidades e nas indústrias. Treinamentos só são efetivos quando as pessoas 

treinadas têm como base a educação incentivada desde o âmbito familiar, que 

acompanha o ser humano até a fase adulta (LONGO, 1995). 
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É essa educação, no seu sentido mais amplo, que permite a mudança de 

paradigmas gerenciais, processo muitas vezes difícil e que deve ser feito com método e 

não simplesmente com apelo à boa vontade das pessoas. Isto permitirá condições de 

visualizar um futuro em que o crescimento se torne eficiente e eficaz do indivíduo e das 

organizações/instituições e também a obtenção do objetivo principal da qualidade total, 

que é a satisfação e a melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas. 

 

1.1 Justificativa e objetivos 

A metodologia de avaliação da aprendizagem escolar vem sendo objeto de 

constantes pesquisas e estudos, com variados enfoques de tratamento, tais como 

tecnologia, sociologia, filosofia e política (LUCKESI, 2009). 

Sabe-se, hoje, que a escola faz diferença, sim, no desempenho dos alunos, e 

que sua adequada gestão é indiscutível para o atingimento de seus objetivos (XAVIER, 

1996). A conjuntura atual exige cada vez mais, não só das empresas através da melhoria 

em seus produtos e serviços, mas também das pessoas envolvidas que devem 

acompanhar as mudanças no mercado de trabalho. Na era do conhecimento, a gestão 

educacional sobre o aspecto das competências e as habilidades adquiridas durante a 

aprendizagem tornam-se pré-requisitos necessários para o profissional que deseja manter 

ou subir na carreira. Apesar de serem identificados como importantes problemas em 

muitas escolas, o modelo de gestão escolar raramente é objeto de estudo, principalmente 

quando este necessita ter uma relação com a indústria.  

Desenvolver um modelo educacional de gestão da qualidade no ensino 

técnico-profissionalizante com o intuito de se obter um melhor desempenho dos egressos 

na indústria, baseado nas competências e habilidades pessoais é o objetivo principal 

deste trabalho.  

Outro aspecto inovador deste modelo de gestão é o desenvolvimento de uma 

metodologia de avaliação que cria um índice de desempenho (ranking) para todos os 

alunos da escola baseado nas competências e habilidades que serão definidas e 

estudadas. Esta nova forma de avaliar estimulará e privilegiará os alunos que se 

destacarem nestas competências e habilidades, isto é, sempre os alunos que obtiverem 

um melhor desempenho nestes itens, terão vantagens sobre os demais em qualquer 

atividade de decisão da escola (vagas para estágio, oportunidades em entrevistas de 

emprego, indicação em áreas de afinidade profissional, premiações, etc.). Sendo assim, o 

aluno que obtiver o melhor índice terá a oportunidade de escolher sempre primeiro. 
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Identificar e desenvolver essas competências e habilidades ainda no ambiente 

escolar, segundo ponto de vista dos alunos, egressos, empresas empregadoras e 

especialistas da área, será primordial para o desenvolvimento deste modelo de gestão 

que será aplicado na indústria. 

 

2  MODELO DE GESTÃO EDUCACIONAL PROPOSTO 

A sistemática de avaliação de desempenho por competências e habilidades é 

de grande utilidade para as instituições que aplicam ou pretendem aplicar este tipo de 

gestão. Este conceito tem como objetivo o desenvolvimento de seus colaboradores e 

pode-se perceber uma possibilidade de sistematizar e clarear a progressão das pessoas 

nos cargos, bem como uma base para o incremento na qualidade dos serviços prestados. 

Para alcançar estes objetivos às instituições definem no seu planejamento 

estratégico quais são os valores que seus colaboradores devem seguir, isto é, quais são 

seus princípios, ou crenças, e que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, 

atitudes e decisões. 

A ideia deste trabalho é aplicar estes conceitos no ambiente escolar (ensino 

médio/técnico), com o intuito de preparar o aluno para a realidade que o espera na 

indústria. 

 

2.1 Modelo Proposto para o Ambiente Escolar 

Esses valores as quais denominamos competências e habilidades utilizadas 

para a avaliação dos alunos foram definidos pela área pedagógica da escola em conjunto 

com o setor de recursos humanos da empresa. Foram estudadas e definidas 8 (oito) 

competências: Conhecimento Técnico, Ética/Confiança, Responsabilidade, 

Educação/Relacionamento, Liderança, Comunicação Verbal e Escrita, Participação/ 

Interesse e Iniciativa. Estas competências estão fortemente vinculadas à estratégia da 

gestão industrial, isto é, valores que representam o que as empresas necessitam e 

esperam de um colaborador de excelência. 

Após a definição destes valores de desempenho (competências e habilidades), 

desenvolveu-se um modelo de gestão de avaliação também por competência no âmbito 

escolar, que juntamente com o desempenho tradicional das escolas que são as notas 

cognitivas (do boletim escolar), pudessem desenvolver um sistema de medição de 

competências e habilidades, construídas através do inventário comportamental e 

intelectual. 
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Na primeira etapa deste processo, todos os professores da instituição 

receberam em seus diários de classe uma ficha de avaliação de competências - FAC 

(Figura 01), onde nesta consta o nome dos alunos e as competências e habilidades que 

foram definidas, conforme citado anteriormente. 

 

Figura 01 – Ficha de Avaliação de Competências                           Figura 02 – Ficha de Avaliação de Competências 
                     de Todos os Alunos                                                                           Individual do Aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada docente durante o semestre faz o acompanhamento dos alunos em suas 

aulas, anotando e colocando notas de 1 a 10 em cada competência descrita e as suas 

devidas observações. 

No final do semestre o professor entrega esta ficha preenchida para a área 

pedagógica que faz a tabulação de todas as notas e observações citadas pelos 

professores. Disto resulta a ficha de avaliação de competência de cada aluno (Figura 02). 

Nesta segunda etapa, cada aluno é recebido individualmente pela orientação pedagógica 

da escola que repassa ao mesmo, todas as observações realizadas durante o semestre. 

Consta, também, nesta ficha, a menor, a maior e a média da turma onde o aluno pode 

fazer o comparativo de seus resultados com os dos outros alunos da sua classe. A 

representação das competências se dá através de um gráfico do tipo radar, onde o aluno 

poderá perceber os pontos altos e baixos de sua avaliação. 
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Por fim na terceira etapa, para organizar e tabular todos os dados referentes à 

vida escolar do aluno desenvolveu-se a Ficha do Índice de Desempenho (Figura 03) que 

é entregue no final de cada ano letivo para os alunos. Esta ficha contempla todas as 

competências e habilidades que os alunos devem ter na escola, isto é, as notas de 

competência cognitiva (notas de provas, trabalhos, etc.) que são obtidas através da média 

das notas de todas as disciplinas do boletim (ensino médio e técnico) e também de 

competência humana (relacionais, comportamentais e produtivas) que são obtidas através 

da ficha de avaliação por competência - FAC. 

Além destas competências citadas anteriormente, também está inserida nesta 

ficha outro fator importante na formação do aluno, que é o forte incentivo a pesquisa 

através da realização de um seminário de iniciação tecnológica e científica – SITC. Este 

evento ocorre anualmente, aberto ao público e tem como objetivo fomentar a iniciação 

científica ainda no ensino médio/técnico, gerando pesquisa experimental e buscando o 

conhecimento tecnológico e a possibilidade de encontrar respostas para solucionar 

problemas na área industrial do ramo cerâmico. O seminário também objetiva criar um 

espaço para debates e discussões sobre vários assuntos relacionados ao setor cerâmico, 

permitindo a valorização da pesquisa no ambiente educacional, além de oportunizar uma 

confraternização entre alunos e profissionais da área, estreitando o vínculo entre a sala 

de aula e as unidades fabris. 

Neste evento, os alunos do ensino médio e dos cursos técnicos, apresentam 

suas pesquisas a empresários, técnicos, representantes de indústrias, associações 

educacionais, pesquisadores, outros estudantes e demais interessados, através de 

palestras orais e pôsteres. A nota gerada neste evento também é incluída na Ficha do 

Índice de Desempenho.   
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Figura 03 – Ficha do Índice de Desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro item que faz parte desta avaliação é a nota do ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) que será incluída como bônus. Quando maior a nota do ENEM maior o 

bônus para o aluno. 

Também faz parte desta ficha a nota do estágio supervisionado e do trabalho 

de conclusão de curso - TCC, requisito legal para a obtenção do grau de técnico. Estes 

constituem, dentro das atividades curriculares da escola em um campo privilegiado para o 

exercício da prática profissional supervisionada e para a análise desta prática à luz dos 

conteúdos teóricos inseridos no programa do curso. 

Cada item destas avaliações tem um peso diferente, que vai aumentando à 

medida que o aluno se encontra nas séries/fases mais avançadas. 
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Com todas estas notas, cada aluno terá um índice e este será a ferramenta de 

classificação para qualquer tipo de escolha que se faça necessária na escola e/ou na 

indústria (vagas para estágio, oportunidades em entrevistas de emprego, indicação em 

áreas de afinidade profissional, premiações, etc.). Sendo assim, o aluno que obtiver o 

melhor índice terá a oportunidade de escolher sempre primeiro. 

 

2.2  Modelo Proposto para a Indústria 

Para validação do modelo proposto para a indústria realizou-se também a 

avaliação com os mesmos aspectos de competências e habilidades realizados pelos 

professores em sala de aula, isto é, utilizou-se a ficha de avaliação por competências – 

FAC (Tabela 01). 

Esta ficha foi encaminhada aos supervisores (coordenadores) da empresa 

destes egressos, onde estes puderam comparar os alunos formados com este novo 

modelo de gestão educacional em relação aos egressos formados em outras instituições 

de ensino. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 No Ambiente Escolar 

Inicialmente realizou-se uma análise na escola baseada na coleta de dados 

perceptivos com alunos e professores. 

Observou-se que o modelo de avaliação proposto permitiu ao aluno ter um 

maior conhecimento das habilidades e o saber fazer, ter uma maior ligação entre o 

mesmo e a aprendizagem, a possibilidade da construção do seu próprio conhecimento e 

ver o seu todo (capacidades e valores). Verificou-se que este modelo de avaliação 

permitiu ao professor ver as dificuldades do aluno e com isso poder ajudá-lo, tornando o 

conhecimento mais sólido, sendo mais justo e podendo ver com maior nitidez a aptidão 

dos indivíduos em diversas áreas. 

Percebeu-se também que a competição em obter um índice maior, fez com que 

os alunos se dedicassem mais e, portanto o conhecimento adquirido pelos alunos 

aumentou, fato este comprovado pela prova do ENEM 2010/2011 (Figura 04), onde a 

escola ficou na quarta colocação do estado de Santa Catarina no grupo 1 (acima de 75 % 

de participação dos alunos). 
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RANKING MUNICÍPIO ESCOLA
MEDIA 

TOTAL

TAXA DE 

PARTICIPA

ÇÃO

1 JOINVILLE ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS-IELUSC 672,57 87,9

2 JARAGUA DO SUL COLEGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDENCIA 665,25 87,9

3 CHAPECO COLEGIO ENERGIA 655,03 91,8

4 COCAL DO SUL COLEGIO MAXIMILIANO GAIDZINSKI 653,96 90,3

5 FLORIANOPOLIS ASAV COLEGIO CATARINENSE 653,54 94

6 CANOINHAS UNIV DO CONTESTADO CAMPUS DE CANOINHAS 651,44 86,5

7 FRAIBURGO CENTRO EDUCACIONAL FRAIBURGO CEFRAI 649,28 92

8 FLORIANOPOLIS COLEGIO ENERGIA 647,26 81,5

9 ITAPIRANGA COLEGIO SAGRADA FAMILIA 638,49 92

10 ARARANGUA COLEGIO MURIALDO 636,09 84,3

11 CHAPECO COLEGIO MARISTA SAO FRANCISCO 635,52 83

12 JOINVILLE COLEGIO DOS SANTOS ANJOS 635,39 79,7

13 RIO DO SUL ESC DE ED BASICA DA UNIDAVI 633,96 83,3

14 FLORIANOPOLIS COLEGIO GERACAO 633,59 93,9

15 RIO DO SUL COLEGIO DOM BOSCO 631,33 77,4

16 FLORIANOPOLIS COLEGIO ENERGIA CORREGO GRANDE 630,32 77,8

17 FLORIANOPOLIS EDUCANDARIO IMACULADA CONCEICAO 629,69 76,9

18 CACADOR COLEGIO BOM JESUS AURORA 629,6 85,2

19 CURITIBANOS COLEGIO MARIA IMACULADA 626,25 100

20 SAO MIGUEL DO OESTE COLEGIO JESUS MARIA JOSE 626,09 85,7

3.2 Na Indústria 

Nesta etapa realizou-se uma análise no ambiente industrial das competências 

e habilidades dos alunos egressos, baseada em uma de pesquisa de campo (Gráfico 01) 

através do uso da Ficha de Avaliação por Competência - FAC. 

Observou-se que os alunos egressos da escola em todas as competências 

exigidas obtiveram notas superiores as dos alunos egressos de outras instituições de 

ensino. Esta diferença é em média 20% maior, sendo que as competências avaliadas com 

os índices mais diferenciados são o conhecimento técnico e a comunicação verbal e 

escrita. 

Figura 04 – Resultado Enem 2010/2011 Santa Catarina – Grupo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL/MEC/INEP, 2011 
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Gráfico 01 - Avaliação Industrial. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Refletindo sobre a condição da realidade profissional e preocupada com a 

formação humana do educando na sociedade e no mercado de trabalho, observou-se a 

necessidade de criar e aproximar os valores exigidos no desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para o sucesso de uma carreira profissional 

futura. Diante deste contexto e acompanhando de perto as transformações por que passa 

a sociedade e o ambiente de trabalho, a escola visou ampliar e melhorar sua atuação nas 

atividades pedagógicas. 

Por isso o propósito deste estudo foi compreender um pouco mais sobre a 

formação de um modelo de gestão educacional que integre a comunidade escolar e a 

indústria. 

Observou-se que a definição das competências e habilidades para os alunos 

foi de suma importância para organizar as atividades, sendo que estas características 

possuem relação direta com o resultado dentro das empresas. 

Com isso, verificou-se uma melhoria na relação da escola com a indústria e 

também da escola com a própria sociedade, pois modelo proposto permitiu uma avaliação 

mais abrangente, possibilitando avaliar o saber ser e o saber fazer do aluno, seu 

conhecimento, suas aptidões, sua imaginação, suas opiniões, suas atitudes e suas 

diversas capacidades em áreas distintas. 

É nesse sentido que o desenvolvimento das atividades propostas neste 

trabalho, através da criação de um novo modelo de gestão de avaliação apresentou um 
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grande salto qualitativo nas atividades tanto da escola como da indústria, consolidando o 

esforço de toda a equipe envolvida que busca, acima de tudo, a formação de pessoas de 

excelência. 

O resultado não tem sido apenas a garantia de uma formação educacional de 

alto nível, mas também a garantia de inserção dos jovens num mercado de trabalho cada 

vez mais competitivo. 

Por fim conclui-se que o interesse e dedicação dos alunos e professores e o 

apoio financeiro da empresa mantenedora, somados à seriedade, às exigências e à 

competência, são os fatores que contribuíram para o crescimento do nível educacional e 

profissional apresentado atualmente pela escola. 
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Resumo: Muitas são as discussões envolvendo o ensino de Física e a maneira como os professores devem 
abordar de forma diversificada o conteúdo, para que assim haja maior interesse do aluno pela disciplina. Há 
uma diversidade de metodologia que podem ser utilizados em sala de aula, mas, algumas vezes, pela baixa 
carga horária da matéria na grade do Ensino Médio e pela dificuldade em encontrar esses métodos, os 
professores aderem ao estilo tradicional, utilizando apenas livro, quadro e giz. Assim sendo, as vídeo-aulas 
são recursos tecnológicos que podem servir para dinamizar as aulas de Física. Por serem recursos 
diferenciados e mais detalhados, os vídeos de curta duração podem atrair a atenção dos alunos. A presente 
pesquisa teve como objetivo avaliar a importância da utilização de vídeo-aulas no ensino de Física no curso 
técnico integrado do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Araranguá. A presente pesquisa foi 
desenvolvida durante o primeiro semestre de 2012 com 35 alunos do 1

o
 ano do Ensino Médio e foi divida 

em dois momentos: realização de uma aula utilizando vídeo-aula sobre o tema cinemática e a aplicação de 
um questionário, para verificar a importância e o impacto desse recurso didático para o ensino de Física. Os 
alunos se mostraram interessados e mais motivados com a utilização da vídeo-aula. Assim, verificamos que 
esse recurso didático contribuiu para o ensino de Física. A inserção desse tipo de metodologia tende a bons 
resultados se bem utilizados, aumentando a interação do aluno com o tema e promovendo o esclarecimento 
sobre conteúdo, deixando de considerá-lo tão abstrato.  
 
Palavras-Chave: Ensino de física; Metodologia de ensino; Vídeo-aula. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O ensino da Física desenvolvido nas escolas quase sempre procura primar pela 

memorização e pelas soluções algébricas de exercícios (BARBOSA e SILVA, 2008). Isso 

ocorre devido ao fato de muitas vezes, a Física ensinada nos anos finais da Educação 

Básica objetivar apenas preparar o aluno para a resolução de exercícios de vestibular. Tal 

situação causa o distanciamento do aluno dessa disciplina, gerando dificuldades de 

aprendizagem, fazendo com que a mesma seja pouco entendida ou não muito apreciada 

(BONADIMAN e NONENMACHER, 2007). Contribui ainda para tal situação, o fato de 

muitas vezes as metodologias utilizadas para o ensino de Física serem pouco variadas, 

primando apenas pelo quadro, giz e livro didático. 

Diante deste cenário, é importante criar alternativas e ferramentas que ajudem o 

professor de Física a superar tal realidade. Uma das alternativas pode estar na produção 

de materiais, com o auxílio de tecnologias, que possam ser utilizados pelos professores, 

que motivem os alunos e que possibilitem o uso de recursos disponíveis nas escolas. 
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A busca pela utilização de novas tecnologias disponíveis para o ensino, e em 

nosso caso, para o ensino de Física, como ferramenta de auxílio na apresentação de 

conteúdos para os estudantes, é uma necessidade de nosso tempo (CLEBSCH e MORS, 

2004). A utilização de recursos tecnológicos durante a prática de ensino para a facilitação 

da didática metodológica é sugerida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

(BRASIL, 1997). 

 Nesse sentido, vídeos didáticos ou vídeo-aulas se caracterizam como um recurso 

que pode ajudar o professor de Física a proporcionar aos seus alunos uma melhor 

compreensão do conteúdo em questão (PEREIRA, 2008). Além disso, o vídeo é um 

recurso que impressiona todos os sentidos humanos (MORAN, 2005) podendo facilitar o 

processo de ensino. Assim sendo, mídia visual é um recurso que pode auxiliar na 

tentativa de dinamizar as aulas de Física. 

 Por meio da vídeo-aula, fenômenos estudados em Física podem ser facilmente 

gravados por professores e alunos, e trabalhados nos mais variados enfoques (PEREIRA 

e BARROS, 2010).  

A vídeo-aula pode auxiliar na carência de visualização conceitual que os alunos 

muitas vezes têm e na dinamização das aulas. Estas mídias são uma boa via de inserção 

de conhecimento, por não precisar deslocar alunos entre uma sala e outra para 

visualização de experiências, como seria gerado pela visita a um laboratório, por exemplo. 

Apesar de sua disponibilidade, o potencial da vídeo-aula como recurso didático 

ainda não é comum. Há uma resistência, de modo geral, para a mudança das práticas 

pedagógicas (PEREIRA, 2008; VASCONCELOS e LEÃO, 2009). Em geral, sua 

apresentação não é pensada como uma metodologia, mas sim como entretenimento ou 

mero reprodutor da aula tradicional (PEREIRA, 2008). 

Assim, o presente trabalho objetivou avaliar a importância da utilização de vídeo-

aulas no ensino de Física, para que essas possam ser utilizadas como metodologia 

alternativa de ensino. 

  

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado no Instituto Federal de Santa Catarina, campus de 

Araranguá (IF-SC), durante o primeiro semestre de 2012, com 35 alunos do 1o ano do 

Ensino Médio Integrado em Eletromecânica. A mesma foi divida em dois momentos: 
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realização de uma aula utilizando uma vídeo-aula e a aplicação de um questionário, para 

verificar a eficiência desse recurso didático para o ensino de Física. 

A base da vídeo-aula utilizada foi retirada da internet de um canal de vídeo 

localizado no site http:// http://www.fisicareal.com/lan%E7Hor.html, onde o professor de 

Física Flávio Cunha disponibiliza vídeos com experimento que ele utiliza em aula. A 

mesma foi editada para a apresentação e adicionada à filmagem o uso de um objeto de 

aprendizagem, retirado do site Núcleo de Construção de Objetos de Aprendizagem (NOA, 

2009). A vídeo-aula abordou o conteúdo de cinemática, que foi escolhido devido ao fato 

do mesmo ser, geralmente, de difícil entendimento pelos alunos do Ensino Médio, sendo 

assim necessárias metodologias que facilitem a sua abordagem. É importante destacar 

que a explicação desse tema já havia sido iniciada pelo professor de Física da turma. 

O vídeo mostrava lançamentos vertical e horizontal de um limão, relacionando os 

movimentos e vetores dos lançamentos citados (Fig. 1A), e lançamentos de canhão em 

direção a um castelo, mostrando a variação da gravidade, da velocidade da bola e do 

ângulo de tiro (Fig. 1B). 

 

Figura 1 – Partes da vídeo-aula utilizada que demonstravam exemplos cotidianos de 
aplicação da cinemática. 

 

 

Fonte: NOA (2009). 

 

Após o vídeo foi aplicado um questionário com oito perguntas abertas a 15 alunos 

da turma. A escolha de perguntas abertas ocorreu pelo fato dessas exigirem uma 

resposta pessoal, tornando-a mais espontânea, uma vez que trazem informações 

importantes para uma análise qualitativa, pois as respostas não possuem alternativas 

(PÁDUA, 2004). 

 Para compreensão da importância do recurso didático usado, o questionário foi 

dividido em três momentos. O primeiro objetivou saber a opinião dos alunos sobre o uso 

de vídeo-aulas nas aulas de Física, com as seguintes questões: As tecnologias no ensino 
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como vídeo-aula ajudam no processo de ensino? Você acha que vídeo-aula no ensino, 

como esta que foi apresentada, auxilia a solucionar dúvidas? Você acha que a inclusão 

de vídeo-aulas no ensino tem resultados positivos ou negativos? Justifique. As questões: 

A vídeo-aula ajudou na compreensão do tema? A demonstração visual tirou dúvidas que 

você tinha acerca do tema?, procuraram investigar a importância da vídeo-aula no ensino 

de Física. E as últimas três perguntas buscaram avaliar o entendimento do conteúdo 

abordado pelos alunos. Para tanto, foram apresentados desenhos onde pedimos para 

desenharem a trajetória de um lançamento horizontal (Fig. 2A), para dar sentido à frase. 

Corrigindo: escolher a melhor figura representante da influência de forças sobre a bala de 

canhão após seu lançamento (Fig 2B) e a terceira perguntava se as forças que agiam 

sobre as esferas eram iguais ou diferentes (Fig. 2C). 

 

Figura 2 – Desenhos utilizados nas três últimas perguntas para avaliar o entendimento 
dos conteúdos abordados na vídeo-aula pelos alunos. 

 

 

Fonte: NOA (2009). 

 

A tabulação dos dados foi realizada buscando padrões nas respostas semelhantes 

e procurando saber se os alunos haviam entendido o conteúdo abordado na vídeo-aula. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira pergunta objetivou saber se aplicativos tecnológicos, como vídeo-aulas, 

auxiliam no entendimento de assuntos abordados em Física. Todos os alunos 

responderam positivamente. Eles afirmaram que esse recurso facilitou no entendimento 

do conteúdo pelo fato de atrair a atenção e tornar a aula mais dinâmica. Alguns 

responderam, ainda, que aulas desse tipo são melhores, por modificarem a metodologia 

tradicional e detalharem mais o conteúdo. 

Como um recurso alternativo para o ensino de Física, a vídeo-aula cria uma 

referência para o aluno, pois é uma ferramenta que permite fácil assimilação do conceito 
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apresentado. Este método facilita o ensino, pois o estudante adquire uma imagem mais 

real do assunto e compartilha suas experiências com outras pessoas, estimulando a 

imaginação, reagrupando e redefinindo conceitos. 

Na questão seguinte foi perguntado se o uso de vídeo-aulas no ensino havia 

deixado dúvidas. A maioria dos alunos (11) respondeu que não, pois os exemplos 

utilizados são melhores do que uma simples aula expositiva. No entanto, eles afirmaram 

que a atividade abre espaço para novas dúvidas, como em uma aula comum. A vídeo-

aula é um recurso que possibilita a síntese entre imagem e som, que pode causar nos 

alunos elementos de motivação para novas situações, assim como novas curiosidades e 

dúvidas, gerando um espectador crítico. 

Outro aluno respondeu que a dúvida deixada sobre o tema pode ser sanada na 

medida em que o professor utilizar a vídeo-aula em sala de aula, pausando a mesma e 

explicando sobre cada tópico do tema ou onde a dúvida existir. Algumas respostas 

destacaram que a utilização de algumas fórmulas, apresentadas na vídeo-aula, deveriam 

ser explicadas novamente, pelo fato de não ter ficado claro em qual momento elas seriam 

utilizadas.  

É importante destacar que vídeo-aulas não têm como objetivo substituir o 

professor, mas sim, de servir como um complemento à explicação do mesmo e como 

material para o estudo e revisão do conteúdo pelos alunos após a aula. 

O uso de um vídeo no ensino pode fazer com que o papel do professor seja de um 

facilitador, assumindo uma postura construtivista, apenas ajudando os alunos a 

construírem seus próprios conhecimentos. As experiências trazidas e aprendizagens 

anteriores também são importantes, para relacionar com os conceitos futuramente 

ensinados, quando se faz o uso de mídias em sala de aula, contribuindo assim para 

estratégias de ensino mais interessantes (VIANNA e ALVARENGA, 2009). 

Para conhecer a visão dos alunos sobre as vantagens e desvantagens do uso 

desse tipo de tecnologia como recurso didático, perguntamos se as vídeo-aulas trouxeram 

resultados positivos ou negativos para o ensino de Física, pedindo que justificassem a 

resposta. Todos afirmaram que esse tipo de recurso didático contribui positivamente para 

as aulas. Na justificativa, alguns argumentaram que isso ocorre devido ao fato de as 

mesmas despertarem a atenção, por serem diferentes da rotina. Outros afirmaram que 

esse tipo de aula permite mais clareza no entendimento do conteúdo, pois reforça o que o 

professor explicou.  
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O vídeo é um recurso muito importante no ensino, pois ele pode ser utilizado para 

reforçar o que foi ensinado pelo professor em sala de aula e para exemplificá-lo, ativando 

os sentidos dos alunos, tornando-os mais críticos. Além disso, o vídeo tem um poder 

muito grande de exemplificar de forma mais abrangente o conteúdo ensinado 

(MANDARINO, 2002), fazendo que o assunto abordado deixe de ser algo abstrato. 

 Mais especificamente, no ensino de Física, a utilização deste tipo de material 

didático pelos professores, nas condições de sala de aula, é relevante, pois pode 

contribuir para a construção conceitual, uma vez que aproxima o estudante do fenômeno 

físico, conseguindo substituir com sucesso as demonstrações experimentais in loco 

(PEREIRA et al., 2005)  

Alguns alunos afirmaram que uma das vantagens dessa aula é a possibilidade de 

revê-la, caso o vídeo seja disponibilizado, melhorando o entendimento do tema. Neste 

sentido, Pereira (2008) argumenta que a vídeo-aula oportuniza ao aluno, entre outras 

facilidades, rever as aulas em ritmo próprio, analisar cenas específicas, entre outras 

coisas. 

 A disponibilização desse tipo de aula na rede mundial de computadores, em canais 

como o youtube, oportuniza aos alunos o benefício de aprender a seu tempo, usando a 

mídia quantas vezes for preciso para rever cenas específicas que tenha mais dificuldade, 

por exemplo. Isso é mais importante pelo fato do Brasil, segundo estatísticas, ser um dos 

países com maior número de acessos ao youtube. Além disso, um vídeo quando bem 

preparado pode ser utilizado por outros professores e alunos, caso ele seja 

disponibilizado na internet (PEREIRA, 2008). 

É importante lembrar que as vídeo-aulas no processo de ensino fazem com que os 

alunos encontrem na sala de aula as tecnologias, algo que estão acostumados a lidar em 

seu próprio cotidiano. Nesse sentido, Pretto (2005) salienta que é importante levar em 

consideração a intimidade que os jovens em idade escolar têm com a tecnologia, pois 

elas podem servir como resgate de elementos para superar o fracasso da escola junto a 

esses indivíduos.  

As perguntas feitas na sequência envolveram especificamente a cinemática, o 

tema abordado na vídeo-aula. Quando perguntamos aos alunos se o vídeo auxiliou no 

entendimento do conteúdo, 11 responderam que sim. A maioria deles salientou que isso 

ocorreu pelo fato da mesma ter explicado a matéria de forma clara e objetiva. Porém, 

quatro alunos afirmaram que não, pois faltou a explicação de onde se utiliza algumas 
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equações. Algumas partes da vídeo-aula podem não ter  ficado claras para alguns alunos 

por possuírem matéria que ainda não havia sido abordada pelo professor. 

A pergunta seguinte questionou se a demonstração visual feita na vídeo-aula 

sanou dúvidas geradas durante a explicação do professor. Alguns alunos (7) 

responderam que não tinham dúvidas referentes à explicação do professor. Outros (5) 

responderam que o vídeo reforçou o conteúdo teórico. Alguns alunos (6) salientaram que 

a visualização tirou dúvidas que ainda existiam após a explicação teórica. Isso era 

esperado, pois o assunto tratado na vídeo-aula é de difícil entendimento quando é 

trabalhado apenas por meio de aula expositiva. Os alunos afirmaram que haviam gostado 

da vídeo-aula, pois trouxe curiosidades, como a ação da gravidade em lançamentos. 

Os métodos experimentais nas aulas de Física, quando organizados e adaptados, 

em forma de vídeo-aula favorecem a aprendizagem do aluno (HEINECK et al., 2007), 

uma vez que facilita a demonstração de exemplos práticos daquilo que está sendo 

explicado pelo professor. 

A utilização das mídias em Física, como a vídeo-aula com experimentos simples, 

que podem ser reproduzidos pelos estudantes, auxilia os professores a tornar os 

conteúdos mais significativos para os alunos, superando assim alguns desafios cotidianos 

da escola. Isso é importante, uma vez que, o ensino da Física atualmente segue, na 

maioria das vezes, percursos determinados por livros didáticos que nem sempre são 

estruturados e que costumam desconsiderar conceitos prévios dos alunos.  

A situação acima descrita pode comprometer o ensino de Física, para que isso não 

ocorra Watanabe (2010) argumenta que uma ciência, como a Física, que demanda do 

aluno certo entendimento de abstração, que usa argumentação microscópica para 

justificar fenômenos maiores, de ordem macroscópica, torna-se uma disciplina de alto 

grau de exigência cognitiva, denominada pelos alunos como difícil. Por isso, a vídeo-aula, 

quando bem utilizada, pode auxiliar a reverter tal situação.  

As perguntas seguintes apresentaram desenhos com opções de escolha e/ou 

espaços para que os alunos pudessem desenhar fatos referentes ao assunto. Essas 

tinham como objetivo verificar se os alunos eram capazes de representar de forma 

esquemática os conteúdos apresentados na vídeo-aula. 

A primeira pedia para demonstrar a trajetória de uma bola em uma mesa quando 

lançada horizontalmente. Alguns alunos (6) conseguiram representar os vetores 

corretamente (Fig. 3A). Podemos observar que alguns alunos conseguiram responder a 
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questão com sucesso, utilizando apenas a explicação contida na vídeo-aula, 

demonstrando a relevância da mesma. 

Outra questão apresentou quatro figuras que representavam lançamento, 

mostrando os vetores. Em seguida, perguntamos qual melhor representaria a influência 

das forças da bala logo após a saída do canhão, desconsiderando a resistência do ar. A 

maioria dos alunos (8) respondeu corretamente a esta questão (Fig. 3B), evidenciando 

que conseguiram entender como o lançamento ocorre, comprovando mais uma vez a 

eficiência do recurso didático utilizado. 

A última questão mostrava uma figura com esferas, e em seguida questionou se as 

forças que agiam sobre essas esferas seriam iguais ou diferentes, conceito este abordado 

na vídeo-aula. Alguns dos alunos (6) responderam que eram iguais, ou seja, corretamente 

(Fig. 3C). 

 

Figura 3 – Respostas dadas aos desenhos utilizados nas três últimas perguntas para 
avaliar se os alunos haviam entendido os conteúdos abordados na vídeo-aula. 

 

Fonte: NOA (2009). 

 

Por meio das questões acima expostas podemos observar que o vídeo, quando 

bem utilizado, pode se caracterizar como um material didático estruturado capaz de 

apresentar fenômenos físicos com evidência, superando um diagrama estático em página 

de livro ou quadro-negro, conforme destaca Pereira (2008). Os resultados da aplicação 

desse recurso mostraram que existe um efeito positivo para construção de conceitos 

básicos, o qual pode estar associado ao vídeo, às suas características e à forma de 

utilização. 

Pereira e Barros (2010) utilizando vídeo-aulas produzidas pelos alunos verificaram 

que os conceitos que já tinham sido estudados pelos alunos serviram de âncora para 

aqueles que seriam descobertos e aprimorados durante o desenvolvimento da vídeo-aula. 

Assim sendo, ficou claro que esse recurso didático pode ser muito importante para a 

construção de novos conhecimentos a partir daquilo que já traziam consigo. 
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Por meio das respostas das três últimas questões, que envolviam conceitos 

específicos de cinemática abordados na vídeo-aula, observamos que a maioria dos 

alunos conseguiu facilmente responder as questões, mostrando um bom entendimento 

acerca do tema e a importância desse recurso didático para o ensino em Física. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a utilização da vídeo-aula os alunos pareceram mais interessados e 

motivados para o estudo da Física, demonstrando que esse recurso didático contribui 

para o ensino dessa disciplina. A inserção da vídeo-aula no ensino é importante, uma vez 

que atrai a atenção dos alunos, pois permite uma maior interação com o tema. No ensino 

de Física esse recurso pode ser muito importante, uma vez que, o professor, geralmente, 

tem que lidar com assuntos de difícil entendimento e abstratos para os alunos. Porém, é 

importante destacar que o uso da vídeo-aula deve ocorrer com a intervenção do 

professor. Na tentativa de criar um estímulo à investigação, o professor pode ainda, 

ensinar/explicar como se usa a mídia dentro do ensino e sugerir que “brinquem” com um 

objeto de ensino, como a vídeo-aula. Neste caso, o aprendiz encontrará dúvidas sobre o 

assunto de um modo diferente do habitual, podendo trazer questões para a sala de aula e 

buscar mais conhecimento. A utilização de uma tecnologia tão conhecida pelos próprios 

alunos pode ser usada para debates, criando discussões entre os conceitos novos e os já 

conhecidos. Isso pode fazer com que o aluno aprenda de forma mais atraente, uma vez 

que ele participa ativamente do desenvolvimento da aula. Porém, é importante frisar que 

recursos didáticos, como o aqui apresentado, não devem ser utilizados em todas as aulas 

para que não percam sua eficácia, e sim como um material complementar ao assunto. 

Assim, recomendamos que a vídeo-aula seja utilizada de forma que a mesma não se 

torne apenas mais uma ferramenta para uma aula tradicional. 
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Resumo: A mulher no atual contexto, disputa em igualdade as tarefas que sempre foram delegadas aos 
homens, como o sustento da sua própria família e a ocupação dos altos cargos decisórios, tanto na política 
como em empresas e outros espaços públicos e privados. Porém a caminhada da igualdade da mulher foi 
difícil, com inúmeras discussões e brigas – diretas e indiretas -, e o direito penal teve também sua 
contribuição para com a “inferiorização” da mulher na sociedade. Esta pesquisa pretende apresentar as 
relações de gêneros difundidas nos Códigos Penais de 1890 e 1940, buscando-se assim, principalmente 
analisar as diferenças neste âmbito jurídico criminal, entre o sexo masculino e feminino no que concerne 
aos direitos, deveres e, consequentemente, a própria formação cultural, bem como a identidade dos sujeitos 
envolvidos. Para esta pesquisa, adota-se a abordagem da história do direito, e como sub-temas principais, 
como recorte à analise pretendida, os seguintes crimes: defloramento, estupro, rapto e adultério. Com 
escopo de analisar os crimes citados, buscou-se o ensinamento dos doutrinadores: Viveiros de Castro, João 
Drummond, João Severiano, Vasco Vasconcelos, além da jurisprudência do contexto dos Códigos Penais 
citados anteriormente. Outra fonte utilizada durante a pesquisa foram artigos científicos mais atuais, que 
tiveram como temática a análise destes crimes e os respectivos processos criminais. 
 
Palavras-Chave: Gênero; Código Penal; Direito; Relações; Cultura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as mulheres ocupam cada vez mais espaço na sociedade, seja no 

trabalho, no esporte, como os campeonatos de futebol feminino, e na política, Vê-se a 

sociedade em reconhecimento da mulher não só com relação a suas habilidades com os 

afazeres domésticos e do lar, mas também seus dotes como chefes de família e também 

em autos cargos decisórios; Exemplos se espalham tanto no meio econômico, como no 

meio político, como a eleição em 2010 da primeira mulher presidente do Brasil, a gaúcha 

Dilma Rousseff.  

Todavia, esta escalada de ascensão profissional e política das mulheres no 

Brasil passou por muitas barreiras e entraves, principalmente diante da cultura masculina. 

Numa retrospectiva, via-se a sociedade predominantemente, em fins do século XIX e 

início do XX, como cultura do “patriarca”, o chefe de família, que majoritariamente 

sustentava a casa, enquanto a mulher ficava com os afazeres do lar, neste sentido, 

submissa ao marido, isto também devido ao grande zelo que havia no tocante a defesa da 

honra do patriarca, protetor da família (ESTACHESKI, 2010, p. 02). 

Esta “submissão” da sociedade patriarcal vem de muito longe, e o 

ordenamento jurídico, inclusive, deu sua contribuição na continuação desta cultura 

masculinizada, tendo em vista, também, o fato de tanto o meio político – criadores da lei – 
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como o jurídico – os hermeneutas e praticantes do direito - ser dominada, e ainda 

relativamente dominante, pelo meio masculino. 

O primeiro Código Penal da era republicana, que entrou em vigor em 1890 e o 

atual de 1940, tiveram parcela de contribuição. As relações patriarcais eram cristalizadas 

através de distinções entre mulheres honestas e não honestas, levando a um primeiro 

plano da análise criminal da época, a defesa da honra da família – que era protegida e 

mantida exclusivamente pelo homem – relegando as razões e temores da vítima para um 

segundo plano (SARTORI, 2012). Também, com relação especificamente ao adultério, 

havia diferenciação entre o adultero feminino para com o masculino, sendo o feminino o 

de maior gravidade para aquela sociedade de fins do oitocentismo e início do século XX, 

ante a desonra do marido e consequentemente para a instituição familiar (FILGUEIRAS, 

2012). 

Portanto, depois desta breve introdução ao tema proposto, algumas 

provocações permanecem, como: Quais relações de gênero e a superioridade masculina 

se apresentavam tipificadas em artigos no Código Penal de 1890 e também no atual de 

1940? Como essas relações foram aplicadas no dia-a-dia dos processos criminais da 

época de vigência do Código de 1890 e 1940? Quais a principais mudanças ocorridas em 

relação ao atual Código de 1940? 

Em que pese a extensa bibliografia sobre o tema proposto, e ainda levando-se 

em conta que o presente estudo se tratar de uma abordagem de história do direito, tem-se 

que foram de fundamental importância os escritos de doutrinadores da época, e como os 

crimes sexuais eram trabalhados na esfera dos tribunais. Portanto, é uma discussão que 

pretende analisar gêneros e a formação cultural a partir de alguns elementos antes 

citados. 

 

2 ASPECTOS GERAIS DO CÓDIGO DO PRIMEIRO CÓDIGO DA REPÚBLICA 

 

Preliminarmente ao estudo dos crimes em que as relações de gênero se 

externam, essencial antes, uma breve apresentação de aspectos gerais do Código Penal, 

a fim de situá-lo melhor dentro do diploma legal que esta pesquisa se propõe. 

No Código Penal de 1890, o processo legislativo de elaboração, em que Batista 

Pereira foi o incumbido do encargo do novo Código, sendo que ele já estava trabalhando 

nele antes da proclamação da República em virtude das mudanças impostas pela 

Abolição da escravatura em 1888, completou seu trabalho em pouco mais de 3 meses, 
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passando o projeto por uma comissão revisora instituída pelo Ministro da Justiça, com o 

Sr. Campos Salles. O projeto foi a promulgado em 11 de outubro de 1890, através do 

decreto n. 847, embora tenha inovado em vários aspectos jurídicos, como a redução para 

30 anos as penas perpétuas, e estabeleceu prescrição das penas (PIARANGELI, 2001, p. 

74). 

Constata-se no Código Penal de 1890 que o legislador da época deu mais 

ênfase as questões morais e proteção familiar, isto é perceptível lendo-se a parte anterior 

(especial), antes de temas importantes e característicos em uma lei criminal como, por 

exemplo, os crimes contra a vida: homicídio, infanticídio, suicídio, lesões corporais; e os 

crimes contra a propriedade: dano, furto, estelionato, roubo, extorsão. 

A parte do Código Penal que aqui se dará destaque é denominada Título VIII, 

intitulada “Dos crimes contra a segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje 

publico ao pudor”, em que estão presentes os seguintes tipos penais: atentado contra o 

pudor (art. 266), defloramento (art. 267), estupro (arts. 268 e 269), rapto (art. 270 se 

seguintes), lenocínio (art. 277 e 278), adultério ou infidelidade conjugal (art. 279 e 

seguintes) e ultraje público ao puder (art. 282). No entanto, ao aprofundar-se nas 

diferenças de gênero como é o tema deste trabalho, através das fontes pesquisadas, 

percebeu-se que dentre os crimes acima numerados, estas relações entre mulheres e 

homens apresentavam-se com maior propriedade e nitidez através de principalmente 

quatro crimes, que por sinal, eram os mais praticados pelos criminosos da época, e que 

aqui serão enfatizados para melhor analise final a qual se pretende, que são: o 

defloramento, o estupro, o rapto e o adultério. Entretanto, em nenhum momento 

preocupou-se no exaurimento do tema. 

 

3 CARACTERÍSTICAS DA MULHER - FINS DO SÉCULO XIX E XX 

 

A mulher era vista na sociedade brasileiro em fins do século XIX e início do XX, 

como relacionada com os afazeres domésticos e com o trato com os filhos e com a família 

e também considerada inferior e frágil em relação ao homem. Se ainda não casada, 

deveria então ficar em casa, sob a proteção dos pais, tutores ou responsáveis.  A 

moralidade era a sina das mulheres e estas deveriam seguir os padrões da moralidade da 

época. 
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Dulceli Estacheski, em artigo sobre alguns processos sobre defloramento na 

cidade de Castro/PR, faz uma pequena consideração acerca da conduta das jovens 

daquela época. 

 

A conduta das jovens devia ser irrepreensível, antes e depois de casar-se. Quanto 
mais discreta, mais honrada. Enfeitar-se apenas para o marido e, mesmo com 
este, o pudor nas relações devia ser mantido, manter-se sobre a proteção 
masculina, seja do pai, irmão, avô, marido ou outro tutor era necessário e qualquer 
desvio nestas condutas podia classificar a mulher como desonesta ou sem honra. 
(2010, p. 16) 

 

Na citação acima a autora ressalta principalmente a submissão das mulheres 

aos homens, marido, pai ou tutor, entendendo-se a submissão como sinal de respeito. A 

honestidade, que se confundia com mulher honrada, também foi importante para o direito 

penal, principalmente para o calculo da pena (dosimetria), como será discutido adiante. 

Ainda sobre a honestidade, em outro artigo sobre estudo de processos 

criminais que envolveram crianças na cidade de Porto Alegre/RS, Fleck, Korndörfer e 

Cadaviz (p. 5) também conseguiram definir como era o padrão de mulher honesta 

naqueles tempos: 

 

Médicos e juristas, no período em questão, não julgavam adequado uma mulher 
sair só, ou freqüentar determinados lugares em determinadas horas, pois o 
exercício de determinadas atividades revelaria uma conduta não honesta. Em 
razão disso, poderia ser considerada marginalizável, logo, não amparada pela 
proteção da justiça. 

 

No mesmo entender da Estacheski, a mulher deveria ser a máxima recatada e 

discreta e o exemplo era não participar de atividades que não lhes era apropriado, como 

os que não eram relacionados com os afazeres domésticos, familiar e os eventos 

religiosos. Além disso, quando saíam de casa, deveria sempre estar na companhia do 

marido ou pelos pais, pois se fossem vistas desacompanhadas já era visto com 

desconfiança por aquela sociedade, viam com ainda mais estranheza se fosse vistas 

sozinhas e em horários noturnos, como se entende do incerto acima. 

Além do fato de que a mulher deveria guardar respeito à obediência ao pai, 

responsável ou ao marido, também pelo fato de ser considerada frágil e inferior ao viril 

chefe da família. Esta inferioridade impetrada contra as mulheres foi construída através de 

maneiras diferentes, como por exemplo: mitos históricos ou também pelo modo científico. 
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Quem explica esta “natural” superioridade do homem sobre a mulher é Vasco 

Joaquim Smith de Vasconcellos no livro “As Dirimentes do Código Penal”, datado de 

1923, que transmite muito bem qual era a visão de seu tempo sobre o assunto: 

 

As mulheres perante as nossas leis civis não gozam das mesmas prerogativas 
que o homem, sem que isso denote inferioridade de um sexo em relação ao outro, 
fundando-se naturalmente nas notaveis differenças de estructura organica e nas 
attitudes psychophysiologicas que fazem da mulher um ente sensível e affectuoso. 
Os anthropologistas e psychologos positivistas sustentam que, sendo a 
imaginação da mulher exaltada e sua sensibilidade exquisita, viva e 
impressionavel, nella predomina o instincto sobre a reflexão; e como no homem o 
bom senso, a reflexão e a calma sobrepujam os ardores da imaginação, affirmam 
dever ser elle mais responsavel que a mulher, a qual, além de outras 
circumstancias, é sujeita ao rigor de phenomenos variaveis, que se impõem a sua 
vida, como as regras mensaes, a gravidez, o puerperio, e a menopausa (Felinto 
Bastos). (p. 24-26) 

 

Vasconcellos expressa bem os motivos que tornam a mulher inferior homem, 

dizem serem elas, tendo com base estudos antropológicos e psicológicos, que a mulher 

por passar em sua vida por períodos de gravidez, puerpério e menopausa, torna-se uma 

pessoa vulnerável e instável. Já enquanto ao homem, tem-se em seu favor o bom senso, 

a reflexão e a calma pelo fato de não passar por aqueles momentos femininos da 

gravidez e outros.  

O autor ainda esclarece com base na ciência, que as mulheres são mais 

propensas a serem histéricas a partir da puberdade, até completarem seus 30 anos, e o 

homem geralmente antes da adolescência e na idade madura (Idem, p. 106-107). 

Inclusive, agora trazendo exemplos da jurisprudência do direito penal, as mulheres que se 

provado, estiverem passando por momentos de histeria, não poderiam ser consideradas 

criminosas: “Não é criminosa a mulher que soffre de loucura hysterica e agiu sob 

impressão morbida irresistível que lhe tirou toda a responsabilidade pelo acto praticado” 

(Idem, p. 152). 

Portanto, através desta construção cultural pela sociedade ao longo dos anos, 

e que se faziam contemporâneas ainda em fins século XIX e inicio do século XX, que o 

ordenamento jurídico é sem dúvida um meio de organização, proteção e espelhos dos 

anseios de desejos da sociedade de então, a lei, que no caso do presente artigo, 

preocupa-se em concentrar-se no Código Penal de 1890 e de 1940, analisando a 

desigualdade de gênero que há entre o masculino e feminino.  
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4 TIPOS PENAIS E CONDUTAS 

 

Conforme antes citado, os quarto tipos penais que mais esclarecem e evidenciam 

as diferenças de gênero, são agora tratados resumidamente, e na sequencia 

referenciados para sustentar a discussão. 

 

4.1 DEFLORAMENTO 

 

O crime de defloramento está expresso no art. 267 do diploma repressivo de 1890, 

nos seguintes termos: “Deflorar mulher de menor idade, empregando seducção, engano 

ou fraude: Pena – Prisão Cellular por um a quatro annos”. 

Em uma primeira vista, tem-se que o crime descrito será cometido contra crianças 

ou adolescente do sexo feminino, sendo o fato empreendido através de três formas 

distintas: sedução, engano ou fraude.  

Sobre o conceito citado, Viveiros de Castro o define adicionando-o a outras 

características, da seguinte forma: 

Defloramento é a copula completa ou incompleta com mulher virgem, de menor 
idade, tendo na grande maioria dos casos, como conseqüência o rompimento da 
membrana hymen, obtido o consentimento da mulher por meio de seducção, 
fraude ou engano. (1897, p. 37) 

Em sua explicação, acrescenta que o criminoso para se fazer incurso ao 

defloramento, deverá fazê-lo através de cópula completa ou incompleta, que possa 

resultar no rompimento da membrana Hímen, que intacta significa a plena virgindade, e 

esta cópula perfeita ou incompleta também pode ser obtida através do consentimento da 

vítima através de sedução, fraude ou engano, sem haver vontade própria da vítima 

mulher menor de idade. 

Entretanto, Viveiros ainda esclarece, que não havendo a introdução do órgão 

genital masculino na vagina, acontecendo somente as carícias no órgão genital feminino, 

o réu não poderá ser indiciado pelo crime de defloramento, mas sim por atentado violento 

ao pudor. 

Questão delicada para aquela época era qualidade da prova do crime. Como bem 

explicou Viveiros em fragmento anterior, a comprovação material de que houve o delito de 

defloramento é o rompimento da membrana hímen, esta denominada de “membrana da 

virgindade”, pois é ela que geralmente comprova ou não se a mulher é virgem, e o 
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rompimento é característica que não está mais virgem. Todavia, Viveiros ressalva 

importante questão para esta prova: 

 

A integridade do hymen constitue a melhor prova da virgindade e portanto, o seu 
dilaceramento é a melhor prova do defloramento. Em geral assim succede. [...] 
Mas este signal não tem valor absoluto. Pôde haver hymen intacto e a mulher não 
estar virgem como pôde haver dilaceramento do hymen e a mulher estar virgem. 
Os medicos legistas e os parteiros referem uma longa serie de observações que 
não permittem mais sobre este ponto a menor duvida. (CASTRO, 1897, p. 39) 

 

Viveiros, positivo às ciências médicas de sua época, alega que a o rompimento 

da membrana da virgindade não é prova absoluta de que houve a penetração do órgão 

viril masculino. Inclusive apresenta vários exemplos de exames médicos que 

demonstraram que mulheres, mesmo grávidas, ou prostitutas, mantinham intactas a sua 

membrana hímen. O inverso também acontecia, e casos apresentados na obra também 

deram conta de que mulheres que nunca haviam mantido relações sexuais houvessem o 

rompimento da citada membrana. O autor trás como explicações para estas 

excepcionalidades, problemas de saúde, moléstias – que rompiam a membrana – e do 

inverso, elasticidade ou frouxidão da membrana em outras mulheres, que permitiram a 

penetração total do órgão masculino, e não causaram o seu rompimento. 

O próprio verbo do tipo penal, deflorar, já induzia, segundo Castro, a tirada da 

virgindade da mulher, logo não há falar-se em defloramento em mulher que não fosse 

virgem. Viveiros registra um conceito original de sua época sobre como era vista a 

virgindade: 

A própria palavra está indicando a necessidade deste elemento do crime, deflorar, 
desfolhar, arrancar a flor. Se a mulher não era mais virgem, se livremente 
consentio, não existe criminalidade. A palavra virgem tem aqui uma significação 
physica, anatômica. E' a mulher que não está polluida pela copula, em cuja 
cavidade vaginal ainda não penetrou completa ou incompletamente o membro viril. 
(Idem, p. 43) 

 

Mostra-se a importância que a virgindade possui naquele seio social, algo do 

qual é possível a divina constituição da família e iniludível prova de honra da mulher, que 

deveria ser entregue somente por direito ao marido no advento do casamento. 
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4.2 ESTUPRO 

 

Após um breve relato sobre o crime previsto no art. 267 do Código Penal de 

1890, passa-se agora a discussão sobre o crime tipificado no art. 268 complementado 

com o art. 269 do citado diploma é que o Estupro. Este tipo vem escrito da seguinte 

forma, in verbis: “Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta: Pena – prisão cellular de 

um a seis annos.” 

Em todo o Código Penal, a diferença de gênero se torna gritante a partir do 

momento que a própria letra da lei diferencia mulher “honesta” da “não honesta”, a mulher 

tem que demonstrar ser honrada e recatada para ser digna de receber a proteção do 

estado; diferente da situação do homem, que por gozar das benesses de ser o chefe da 

família, o trabalhador, é presumidamente honesto. A jurisprudência também considera a 

tanto a virgindade como a honestidade elementos importantes ao crime de estupro, como 

no julgado seguinte: “A virgindade da mulher estuprada, ou a sua honestidade, quando 

não é virgem, são elementos que do crime definido no artigo supra (S.T. Fed. Acc. de 13 

de Jan. de 1909, na R. dos Direito, vol. 26, pag. 634). 

Mesmo sendo crime dos mais repugnante e grave, o estupro é de ação penal 

privada, e segue as mesmas regras para instauração da competente ação criminal. Como 

previa o caput do art. 269: “Chama-se estupro o acto pelo qual o homem abusa com 

violencia de uma mulher, seja virgem ou não”, o estupro podia ser cometido em face de 

prostitutas, pois não era necessário ser virgem. 

Todavia, o fato de ser cometido o crime contra prostituta ou mulher 

considerada “não honesta”, cabia uma atenuação de pena, conforme é previsto no 

parágrafo único do citado artigo: “Si a estuprada for mulher publica ou prostituta: Pena – 

de prisão cellular por seis mezes a dous annos. A redução é considerável, o que mostra o 

desprestígio e também o preconceito que havia entra a mulher “honesta” e “não honesta”. 

 

4.3 RAPTO 

 

O art. 270 e 271 do Código Penal, e em seu primeiro artigo apresenta o 

conceito do que seria rapto: 

 

Tirar do lar domestico, para fim libidinoso, qualquer mulher honesta, de maior ou 
menor idade, solteira, casada ou viuva, attrahindo-a por seducção ou emboscada, 
ou obrigando-a por violencia, não se verificando a satisfação dos gosos genesicos: 
Pena – de prisão cellular por um a quatro annos. 
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Como já foi observado anteriormente, o que caracterizava culturalmente a 

mulher era sua submissão. Isso foi uma construção que foi internalizada inclusive pelo 

aparato jurídico penal, como é possível perceber no caput do art. 270, quando declara 

“tirar do lar doméstico”. A mulher ao fazer-se presente no lar doméstico era sinal de 

honestidade, virtude esta também importante  ao elemento do crime de rapto e também 

se faz presente no caput. Além disso, tem-se no tipo penal em estudo elementos 

presentes do outros tipos estudados, como o emprego de sedução, que está no 

defloramento e também à violência característica do estupro, tornando-se assim o crime 

com vários detalhes e elementos. 

 

4.4 ADULTÉRIO 

 

O próximo crime em que a diferença da relação de gênero se apresenta de 

forma extremada é o adultério, delito previsto nos arts. 279, 280 e 281 da Norma 

repressora que vigorou a partir de 1890. O art. 279 está previsto, in verbis: “A mulher 

casada que commetter adulterio será punida com a pena de prisão cellular por um a tres 

annos”, o caput de um artigo penal geralmente é prevista à descrição principal de um 

crime, como o estudado. Neste, a diferença de gênero se mostra clara: O legislador penal 

ao prever este delito pensou na gravidade que o adultério feminino produzia à honra do 

marido e da família, que era mais grave que o adultério masculino, e por isto expressar no 

caput do dispositivo criminal. Sobre a diferença que havia entre o adultério feminino do 

masculino, Andréa Borelli, em artigo sobre o adultério feminino para o direito de família 

argumenta que:  

 

O adultério era portanto, uma força desagregadora e destruidora mas revestido de 
uma importância diferente para homens e mulheres.O discurso jurídico 
considerava o adultério masculino um deslize aceitável, pois os filhos ilegítimos 
não traziam desonra ao pai. No que tange ao adultério feminino, as implicações 
seriam mais graves, pois, a mulher adúltera introduzia a prole ilegítima no seio do 
casamento e trazia desonra ao marido. (BORELLI, p. 3) 

 

A autora analisa que o adúltero feminino é mais grave não só porque 

acarretava desonra ao marido, como também poderia gerar filho intruso à prole familiar. O 

adultério do marido era diminuído e até aceitável; Os filhos advindos de relação 

extraconjugal não traziam desonra ao marido. 
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Assim, sobre o adultério, tem-se dois momentos em que as relações de gênero 

se diferenciam em muito; em um primeiro momento ao diferenciar o valor/juízo do 

adultério do marido e da esposa, sendo o da esposa muito mais grave e culpável, sendo a 

do marido na maioria da vezes tolerada, e em um segundo momento, o uso do adultério 

feminino como justificativa para crime de homicídio praticado pelo marido em face da 

esposa, tanto através de excludente de ilicitude (legítima defesa) como por excludente de 

punibilidade (privação dos sentidos e inteligência) 

 

5 RESULTADOS PARCIAIS 

 

No novo Código Penal, que entrou para o ordenamento jurídico através do 

Decreto-Lei n. 2.848 e começo a vigorar no ano de 1942, ocorrerem mudanças 

significativas na parte dos crimes sexuais estudados no Código anterior de 1890. Neste 

novo texto criminal, o legislador ordinário deu preferência aos crimes contra a vida como o 

homicídio (art. 121), infanticídio (art. 123), aborto (arts. 124, 125,126), e os crimes 

patrimoniais como: furto (art. 155), roubo (art. 157) extorsão (art. 158). Os crimes por este 

trabalho pesquisado foram colocados no título (VI) denominado de “crimes contra aos 

costumes”, sendo que o defloramento foi extinto, o estupro no art. 213, o rapto entre os 

arts. 219 e 222 e o adultério no título VII, nos chamados “crimes contra a família, no art. 

240 do C.P. 

Sobre os crimes contra a mulher, no Código Penal de 1940, importantes são as 

reflexões da ex-advogada e professora e atual desembargadora do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, Naele Ochoa Piazzeta, em sua obra cujo título é “O Princípio da 

Igualdade no Direito Penal Brasileiro!” do ano de 2001. 

A respeito do título dos crimes sexuais contra a mulher, crimes contra os 

costumes, Naele assevera que: “[...] o sentido da expressão “Crimes Contra os Costumes” 

leva em conta os comportamentos sexuais que norteiam a vida de um povo num 

momento determinado. A ordem pública é mais visada do que propriamente tutelada a 

vítima” (PIAZZETA, 2001, p. 142). A autora entende que o novo código colocou os 

costumes públicos em um patamar de importância maior que a tutela da própria vítima 

mulher, não estando, portanto, concatenado com o princípio constitucional da igualdade, 

previsto no art. 5, caput, da Constituição Federal Brasileira de 1988.  

Piazzeta ao analisar crimes contra a liberdade sexual (estupro, sedução rapto), 

compreendia em 2001 que estes crimes, do código de 1940, deveriam ser revistos para 
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que pudessem se adequar aos novos mandamentos da Carta Política de 1988, e 

asseverou ainda que o legislador de 1940 fez muita referência a “fragilidade do sexo 

feminino”, constituindo um controle rígido: “Este controle que o Estado realiza sob a 

desculpa de proteger o “sexo frágil” resulta em discriminação entre os sexos. A 

discriminação  manifesta-se no momento em que a mulher é colocada como vítima em 

certos casos crimes que não exigem o sexo feminino como elementar do tipo (Idem, p. 

143), argumenta, portanto, que o sexo feminino quando não considerado elementar do 

crime, está se referindo a velha referência que o direito penal faz ao dar relevância a 

moral e honra da mulher, distinguindo o tipo “mulher honesta”, com maior tutela do Código 

Penal; e “mulher desonesta”, que é desprezada em muitos tipos criminais do diploma de 

1940. 

Sobre o crime de defloramento, mencionou-se que fora excluído do novo 

Código Penal, mas Naele fala que ele ainda aparece, com roupagem diferente, em outro 

tipo penal, e faz a seguinte ponderação, com base na obra do penalista brasileiro Nelson 

Hungria, 

 

Delito que apresenta uma peculiar forma de apresentar-se e onde fica ainda nítida 
a maneira desigual como a lei posiciona-se em relação aos dois sexos é a 
sedução, encontrado no artigo 217 do diploma pena. Seduzir, em sentido léxico, é 
desviar da disciplina ou moral sexual, e o vocábulo foi inserido no Código Penal de 
1940 em substituição ao antigo nomen juris de “defloramento”, utilizado pelo 
Estatuto de 1890, o chamado Código Republicano[...] Ficou mantido, todavia, na 
configuração do crime, o elemento relativo ao precedente sttus virginitatis da 
ofendida [...] (PIAZZETA, 2001, p. 151) 

 
Naele explica que o defloramento de 1890 virou sedução no código de 1940, 

ficando preconizado no art. 217 do C.P.B. Em que pese as mudanças empreendidas no 

novo tipo, as velhas desigualdades entre os gêneros continuavam, pois a norma 

atualizada continuava a inferiorizar a mulher em tratando-se como “mulher honesta” ou 

“mulher desonesta”, sem fazer qualquer referência ao homem. Portanto, a honestidade, 

que continuava tendo como quesito à virgindade, continuava a ser elemento essencial 

para a tipificação do agente que se fazia incurso no crime de sedução. Por outro lado, o 

Código presumia que a honestidade era inata de todos os homens. Segundo Naele, esta 

distinção entre mulher honesta e não honesta é mais uma flagrante transgressão do 

mandamento constitucional da isonomia.  

Naele, em 2001, desejava que o legislador ordinário promovesse mudanças ao 

código e estas ocorrem com a Lei n. 11.106/05, resultando na revogação do art. 217, 

sedução, e criação em 2009 o art. 217-A, denominando-o de estupro de vulnerável. 
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Sobre o crime de rapto, o Código Penal de 1940 o manteve entre os artigos 

219 e 222. Em uma primeira análise, vê-se que a letra da lei mudou sensivelmente, pois 

retirou do caput a “tirada do lar doméstico”, incluindo na tutela do direito penal não só as 

que moravam com os pais ou maridos. Todavia, ainda manteve a elementar de “mulher 

honesta”, como no crime de sedução. 

Diante o exposto, o caput do rapto ficou forma escrita, in verbis: “Raptar mulher 

honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude, para fim libidinoso”. O caput, então, 

seria a forma não consensual, e a consensual estava no art. 220 do C.P. 

O artigo 221 trouxe as causas minoritárias da pena, colocando redução de um 

terço que o rapto foi para constituir casamento, e a metade para fim não libidinoso com a 

restituição da vítima. Mudança houve também quando ao concurso de crimes, rapto de 

sedução ou rapto e estupro, que de agora em diante seriam cumuladas a pena do rapto 

com a pena da sedução, ou estupro etc. Com a promulgação da Lei n. 11.106/05, vários 

crimes sexuais foram revogados, como a sedução e também o rapto. 

O tipo criminal do estupro também recebeu mudanças no Código de 1940, e 

recebeu o seguinte verbete no art. 213: “Constranger mulher a conjunção carnal, 

mediante violência ou grave ameaça”, observa-se que o legislador incluiu no tipo o verbo 

constranger, que não havia no estatuto pena de 1890. Além disso, houve um aumento da 

pena de estupro que passou de um (1) a seis anos de prisão para três a oito anos de 

reclusão. Todavia, como ocorreu com os autos, esta redação foi modificada pela junção 

de dois dispositivos em um só. Antes se tinham dois tipos diferentes: o estupro, do art. 

213 e o atentado violento ao pudor, no art. 214. No entanto, com a vigência da Lei n. 

12.015/09, os dois artigos foram unidos, resultando na criação de novo crime de estupro e 

consequente da revogação do art. 214, atentado violento ao pudor. Com a mudança, o 

tipo do art. 213 ficou prescrito nos termos seguintes: “Constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele 

se pratique outro ato libidinoso”.  

Com relação ao adultério, continuou na norma repressora de 1940 com o 

verbete assim impresso: “Cometer adultério: Pena - detenção, de quinze dias a seis 

meses.”, da leitura comparada com o art. 279 do Código anterior de 1890, compreende-se 

que o legislador de 1940 operou mudança do tipo tornando-se menos relevante, pois 

houve significativa diminuição da pena de prisão de um (1) a três anos passando a pena 

de detenção de quinze dias a seis meses. O crime de adultério foi também revogado pela 

Lei n. 11.106/05, deixando definitivamente de ser crime. 
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Concluindo a exposição sobre as mudanças contempladas pelo Código Penal 

de 1940, sobre os crimes sexuais, compreende-se que as duras críticas realizadas por 

Naele foram atendidas, acarretando na revogação de três crimes dos estudados 

(defloração, que depois virou sedução; rapto e adultério) e a continuação do crime de 

estupro, que hoje está muito mais abrangente, com a inclusão em seu texto d atentado 

violento ao pudor. O legislador promoveu aos poucos, retalhando todo o Código, as 

mudanças necessárias na tentativa de cumprir o mandamento constitucional de 1988 que 

é a isonomia plena entre o sexo masculino e feminino. O Código Penal, portanto, desta 

vez está atualizado a nova realidade social. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS – UMA DISCUSSÃO 

 

No que tange aos crimes sexuais contra a mulher, o avanço foi muito bem 

vindo, pois a norma deixou de diferenciar a mulher honesta da mulher desonesta, além de 

descriminalizar o adultério, crime que Castro já entendia ser desnecessário estar no 

Código, em virtude das particularidades do casal que não necessitariam ser expostas em 

um processo penal, e que deveriam ser discutidas entre “quatro paredes”, não havendo 

assim qualquer interesse social no caso. 

Diante do exposto, esta pesquisa, além de estudar crimes que foram 

revogados do atual cenário criminal, teve a intenção de perceber que não só a cultura 

histórica e os hábitos, costumes e falas populares tiveram importantes papeis na 

construção da diferenciação entre o sexo feminino frágil e um sexo masculino viril, mas 

que o ordenamento jurídico também contribuiu para a interiorização da mulher e sua 

relocação cultural e legal. 
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Resumo: Este trabalho relata a construção de um aquecedor solar com descartáveis desenvolvido por 
alunos do curso Técnico em Edificações, na unidade curricular de Projeto Integrador (PI), da segunda fase 
do curso técnico em edificações, na modalidade subsequente, do Instituto Federal de Santa Catarina, que 
tem como objetivo integrar conhecimentos diversos na resolução de uma situação problema real 
relacionada ao universo da construção civil. Uma das equipes demonstrou preocupação com medidas 
relacionadas à economia de energia elétrica como forma de beneficiar diretamente as famílias de baixa 
renda da região. Neste momento, os conhecimentos de Física associados à construção civil e ao 
compromisso socioambiental se fizeram necessários e os alunos foram provocados a considerar questões 
relacionadas ao meio ambiente e aos problemas reais que a comunidade enfrenta. O trabalho foi 
desenvolvido de forma conjunta, num processo ensino-aprendizagem onde os professores orientadores 
participaram ativamente do processo e não apenas repassaram um conhecimento estanque. Neste cenário, 
por não se ter um programa municipal de coleta seletiva de materiais descartáveis na cidade, percebeu-se a 
possibilidade de executar um projeto simples e de baixo custo, aliado à preocupação ambiental, com o 
propósito de economizar energia elétrica: a construção de um aquecedor solar com garrafas pet e caixas 
tetra pak.  
 
Palavras-Chave: Aquecedor Solar Alternativo, Curso Técnico em Edificações, Projeto Socioambiental. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O curso Técnico em Edificações tem previsto em sua grade curricular a 

disciplina de Projeto Integrador, que tem como objetivo integrar conhecimentos diversos 

na resolução de uma situação-problema real relacionada ao universo da construção civil. 

O tema norteador para a elaboração dos projetos foi Habitação de Interesse Social (HIS). 

Uma das equipes demonstrou preocupação com medidas relacionadas à economia de 

energia elétrica como forma de beneficiar diretamente as famílias de baixa renda da 

região. Neste momento, os conhecimentos de Física associados à construção civil se 

fizeram necessários e os alunos foram provocados a considerar questões relacionadas ao 

meio ambiente e aos problemas reais que a comunidade enfrenta. 
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O trabalho foi desenvolvido de forma conjunta entre orientadores e alunos. No 

processo ensino-aprendizagem, o professor é muito mais um orientador que contribui 

participando ativamente do que um personagem que vai repassar um conhecimento 

estanque, ou seja, é uma construção conjunta em que não só ensina seus velhos 

conhecimentos teóricos, mas também aprende com o processo na prática junto com seus 

alunos. Neste cenário, por não se ter um programa municipal de coleta seletiva de 

materiais descartáveis, percebeu-se a possibilidade de executar um projeto simples e de 

baixo custo, aliado à preocupação ambiental, com o propósito de economizar energia 

elétrica: a construção de um aquecedor solar com garrafas pet e caixas tetra pak. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a execução do Projeto Integrador foram realizados encontros semanais 

de duas horas/aula durante um semestre, que no ensino técnico são 20 semanas. Além 

do professor responsável, a unidade curricular contou com a participação dos professores 

do ensino geral e do departamento técnico. O professor da disciplina abordou temas que 

subsidiaram o trabalho final, como introdução dos conceitos gerais de metodologia 

científica, discussões sobre saneamento básico, plano diretor, Estatuto das Cidades e 

identificação das repercussões urbanas, sociais e econômicas de projetos de Habitação 

de Interesse Social, na vida das pessoas e das cidades.  

A partir dessas discussões foram feitas diversas análises sobre os projetos 

supervisionados pelo poder público e pelo setor privado. Frente a essas primeiras 

análises, os grupos de trabalho foram divididos por afinidade de conteúdos, escolhidos os 

temas de trabalho e os orientadores, num processo democrático onde se buscou valorizar 

os conceitos básicos de cada tema. Para isso, foi essencial a participação dos 

professores da área geral, pois contribuíram de forma determinante na qualidade do 

trabalho. 

No caso do aquecedor Solar com Descartáveis, que teve como professor da 

disciplina um arquiteto e como orientador do grupo um físico, o trabalho conseguiu reunir 

distintos conceitos (construção civil, física, sustentabilidade, questões socioambiental) e 

métodos de trabalho que convergiram de forma positiva para a qualidade do trabalho. A 

equipe que definiu como tema “medidas associadas à economia de energia elétrica” 

convidou o professor de Física para a orientação do trabalho. Entre as possibilidades 
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levantadas, os alunos demostraram preocupação com o consumo do chuveiro elétrico. A 

construção do aquecedor solar com materiais descartáveis foi uma boa possibilidade. 

A grande contribuição foi a utilização de materiais reciclados, como garrafas 

pet e caixa de leite tetra pak (Figura 01). Depois de reunido esse material, foi feito um 

corte do fundo nas garrafas e nas caixas tetra pak, deixando as caixinhas em forma de 

folha, que foram pintadas de preto (Figura 02). Foram cortados os canos de PVC dentro 

das medidas previstas e montadas as placas coletoras (Figura 03). O coletor foi anexado 

no reservatório e instalado no campus da instituição (Figura 04).  

 

Figura 01 – Materiais reciclados: garrafas pet e caixa de leite tetra pak 

    

Fonte: Vinicius Jacques, 2011. 

 

 

Figura 02 – Caixinhas em forma de folha pintadas de preto 

    

Fonte: Vinicius Jacques, 2011. 
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Figura 03 – Montagem das placas coletoras. 

    

Fonte: Vinicius Jacques, 2011. 

 

 

Figura 04 – Coletor anexado no reservatório e instalado no campus da instituição. 

    

Fonte: Vinicius Jacques, 2011. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A construção do aquecedor solar alternativo evidenciou inúmeras vantagens, 

como: ser um sistema ecologicamente correto; projeto extremamente simples e de baixo 

custo; utilização do Sol como fonte de energia; redução de energia elétrica; alívio no 

sistema de geração e distribuição de energia em horários de pico; destinação 

principalmente a residências de famílias de baixa renda; entre outras.  

Para a execução do projeto, fez-se necessário o aprofundamento de questões 

relacionadas ao ensino de Física, como o efeito estufa e a propagação do calor por 

condução, convecção e irradiação. Além de questões mais gerais, como: o 
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dimensionamento do coletor relacionado à quantidade de água que se deseja aquecer; a 

rigidez do PVC; a escolha das garrafas pet e a forma de cortá-las e ajustá-las para 

diminuir a fuga do calor e a entrada de umidade; composição das caixas tetra pak e a sua 

função no sistema; inclinação do coletor solar conforme latitude local e o movimento do 

Sol; montagem das flanges, torneira boia, retorno da água quente, saída da água fria e 

vertedouro na caixa da água; posição do coletor solar em relação a caixa da água; 

dimensionamento do sistema conforme o clima e a região do país; estudo do local onde 

será instalado o sistema, entre outros. 

A partir da construção do protótipo e das próprias discussões decorrentes disto, 

os alunos puderam constatar que a transmissão de calor do aquecedor para a água se dá 

por condução, isto é, a parte externa é aquecida pela irradiação solar, processo esse que 

transmite calor para a água, microscopicamente dizendo, as moléculas em contato com a 

radiação solar adquire energia cinética extra. Na interação entre as moléculas, esse 

aumento da energia cinética altera a energia potencial de interação entre as moléculas 

vizinhas, pois ao vibrar mais intensamente as moléculas se afastam mais da posição de 

equilíbrio. Essas interações são interpretadas como choques entre as moléculas, que se 

propagam por toda a extensão do objeto, resultando no aquecimento da água, a qual não 

estava em contato direto com o sol. 

O efeito ocorre quando a radiação é absorvida por gases, como consequência 

disso o calor fica retido. Nesse aquecedor essa propriedade é usada e contribui muito 

para melhorar a eficiência do sistema, pois a camada de ar quente que fica retida dentro 

da garrafa pet junto ao cano, além de contribuir para aquecer o cano, funciona como 

isolante de efeitos que poderiam esfriar o cano e consequentemente a água, tais como a 

chuva e o vento. Esse efeito é similar ao de um carro que fica parado na rua durante o dia 

inteiro e quando entramos no interior desse carro, percebemos que está muito quente. 

A inclinação do coletor deve ser instalada de acordo com a latitude local e mais 

10 graus, pois o ideal é sempre que possível seja instalado voltado ao Norte para obter-se 

um melhor rendimento, na impossibilidade, pode-se instalar voltados para Oeste. Assim 

temos o máximo de absorção de irradiação durante o dia. Esse aumento dado ao ângulo 

da latitude permite ainda um aproveitamento melhor da radiação incidente em virtude da 

variação anual da declinação solar. A latitude em Criciúma é de 28 40’39”, sendo assim, a 

inclinação de um aquecedor solar neste município fica em 38 40’39”. 

O aquecimento da água para ser aproveitada nas residências ocorre porque a 

radiação solar incide na parte transparente do coletor, parte dessa radiação atinge a 
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embalagem tetra pak pintada de preto no interior da garrafa pet (a pintura preta aumenta 

a absorção da energia incidente). Fixada à mesma encontra-se a tubulação de água. Pelo 

processo de condução, parte do aquecimento da embalagem é transmitido para a água. 

Uma vez aquecida, a água na tubulação fica menos densa e sobe indo para o 

reservatório. Ao mesmo tempo, a água mais fria desce da parte inferior do reservatório. A 

água quente, pronta para o consumo, é retirada da parte superior do reservatório, e uma 

nova quantidade de água é introduzida na parte inferior. Esse processo pode ser 

explicado pelo fato de que quando colocamos em contato térmico dois corpos de 

temperatura diferentes, notamos que estes buscam uma situação de equilíbrio térmico, no 

qual as temperaturas tornam-se iguais. Para que isso aconteça, o corpo de maior 

temperatura fornece, ao de menor temperatura, certa quantidade de energia térmica. Isso 

provoca uma diminuição em sua temperatura e um aumento na temperatura do corpo 

inicialmente mais frio, até que se estabeleça o equilíbrio térmico. Essa energia térmica, 

quando e apenas enquanto está em trânsito, é denominada calor. Assim podemos aplicar 

esse princípio ao aquecedor solar que consegue converter energia radiante em energia 

térmica. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Efetuar um processo de reciclagem direta apresenta uma série de vantagens, 

como: prolongamento da vida útil dos aterros, a redução de impactos ambientais, a 

geração de renda e emprego, entre outros. A coleta de materiais recicláveis também 

oportunizou a discussão de cuidados no manuseio do lixo e as precauções quanto aos 

riscos de contágios com doenças, como leptospirose. Além disso, se comparado o custo-

benefício entre o aquecedor comercial e o alternativo, fica evidente que o alternativo é 

muito mais vantajoso financeiramente.  

O projeto buscou integrar o desenvolvimento sustentável à qualidade de vida, 

utilizando o Sol como fonte de energia no aquecimento da água – proposta mais que 

pertinente num país de clima tropical e ensolarado como o Brasil.  

Quanto à eficiência do aquecedor foram realizadas medidas da temperatura da 

água apenas em dias nublados através da utilização de termômetro e a água registrou 

uma temperatura média aproximada de 40º C. Em constante acompanhamento 

registramos no dia 13/12/11, a temperatura da água em torno de 39ºC, isso logo após um 

dia com chuva, nublado e sol no final da tarde. No dia 15/12/11 as 14:03h foi registrada a 
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temperatura de 36.6ºC, dia nublado e com chuva, e a noite as 20:30h, a temperatura 

estava em torno 34º C. Não tivemos a oportunidade de medir a temperatura da água em 

um dia completamente ensolarado, mas certamente passaria dos 50º C.  

A construção do aquecedor solar com materiais recicláveis possibilitou 

evidenciar a importância de diferentes conhecimentos no processo de formação dos 

futuros Técnicos em Edificações. Compreender noções científicas, trazê-las para a 

realidade e saber aplicá-las são alguns dos objetivos que propomos aos nossos 

estudantes. Não existem mais etapas, pois o estudo terminou conforme o previsto com o 

final da unidade curricular, ou seja, em apenas um semestre os alunos do curso técnico 

em edificações da modalidade subsequente noturno, ou seja, pessoas que trabalham no 

mínimo 8 horas diárias antes das aulas, compreenderam a relevância deste trabalho e 

conseguiram construir um protótipo do aquecedor alternativo apenas no horário das aulas.  

Talvez para pesquisadores acadêmicos, ou apenas teóricos de cursos de 

graduação, esse estudo não apresente grande novidade, visto que não houve tempo para 

registrar os resultados com maiores detalhes. Em compensação, para quem trabalha no 

ensino técnico, onde a prática é de suma importância para os alunos, foi uma experiência 

muito enriquecedora, pois a partir de uma boa revisão de métodos e estudos pré-

existentes, foi possível realizar a construção de um protótipo e facilitar a compreensão da 

totalidade do processo, além da conscientização em relação aos benefícios financeiros e 

socioambientais.  
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Resumo: Este trabalho resulta de um projeto de pesquisa do Instituto Federal de Santa Catarina-Campus 
Araranguá sobre o uso de videoaulas embasadas na teoria de aprendizagem significativa sobre 
radioatividade e consiste de uma análise de dez livros do Plano Nacional do Livro Didático do Ensino Médio 
(PNLDEM). Os critérios de análise fundamentaram-se, assim, na teoria de David Ausubel, bem como 
contemplaram questões relativas a um enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (C, T&S). Procurou-se 
observar, desse modo, se os livros estão adaptados a uma aprendizagem significativa e a um olhar sobre 
ciência e tecnologia mais responsável e crítico. Obteve-se, num crivo organizado em forma de tabela, 
alguns elementos para uma reflexão por parte de educadores e subsídios para o desenvolvimento de 
possíveis pesquisas sobre o tema.  A análise aponta, por um lado, para a ausência de erros científicos, a 
organização conceitual e a inserção de temas sociais e ambientais nos livros demonstram preocupação e, 
às vezes, grande qualidade no tratamento dado ao tema da radioatividade. Por outro lado, nem todos os 
livros abordam o tema de acordo com uma teoria de aprendizagem como a significativa, dando ênfase ao 
conhecimento prévio, por meio, por exemplo, de lembretes relativos aos subsunçores necessários à 
assimilação de novos conceitos e estabelecendo conexões entre os saberes. Alguns livros trazem 
informações que relacionem a radioatividade a questões sociais e ambientais, outros privilegiam uma 
abordagem conceitual, porém raros são os que associam o cuidado com a potencialidade de aprendizagem 
e a sequência conceitual aos fatores sociais e ambientais que marcam fortemente o tema da radioatividade. 
Estes dados ajudaram os autores a construir um panorama didático para a construção de um vídeo sobre 
radioatividade, potencial organizador prévio em aulas sobre o tema, relacionado no final do trabalho. 
 
Palavras-Chave: Radioatividade, Aprendizagem Significativa e Livro Didático. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho parte de um projeto de pesquisa do Instituto Federal de Santa 

Catarina Campus Araranguá sobre o uso de videoaulas embasado na Teoria da 

Aprendizagem Significativa e cujo tema é a radioatividade. Buscou-se, como subsídio 

para a construção do material audiovisual, mas também para outras possíveis pesquisas 

e elaborações sobre o tema, construir uma análise de dez livros do PNLDEM (Plano 

Nacional do Livro Didático do Ensino Médio), tanto de física do terceiro ano quanto de 

química do segundo ano, conforme se costuma apresentar o tema. Procurou-se observar, 

desse modo, se os livros estão adaptados a uma aprendizagem significativa e a um olhar 

sobre ciência e tecnologia mais responsável (em termos sociais e ambientais) e crítico. 

Esta análise não consiste em avaliar os livros didáticos como um todo, mas sim 

em observar de que modo os livros apresentam o tema da radioatividade, quais os pontos 

considerados pelos autores deste trabalho como importantes que não são tratados e 

também se os autores dos livros buscam imparcialidade quanto aos benefícios e 
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malefícios que o uso da radioatividade pode trazer. Inspirou-se, entre outros, dos 

trabalhos de Márcio Watanabe (2010), que desenvolveu uma hipermídia sobre o tema 

radioatividade visando uma aprendizagem significativa crítica, a qual apresenta reflexões 

pertinentes sobre o modo como o tema costuma ser tratado. Também tomou-se como 

referencial de abordagem do tema na ótica da teoria da aprendizagem significativa o livro 

de Damasio (2010), Perdendo o medo da radioatividade, que estrutura uma divulgação da 

radioatividade a partir da teoria de Ausubel. Porém, a fim de incorporar à inquietação 

pedagógica e cognitiva uma visão crítica acerca das dimensões sociais e ambientais do 

tema, os critérios para a constituição da tabela de análise fundamentaram-se, além da 

teoria de David Ausubel, em questões advindas das discussões do enfoque Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (C, T, S&A), conforme apresentadas por autores como 

Auler (1998), Bazzo (1998), Auler e Bazzo (2001) e Bazzo et al (2003). 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (1963) trata da  

maneira como os saberes são apreendidos por um aluno, de modo que isso seja 

significativo para ele. Tal aprendizagem se pauta na predisposição do aluno em aprender 

e, como fator isolado, naquilo que o aprendiz já conhece (Moreira, 2006, p.19). A 

aprendizagem mecânica é preterida à significativa, embora lhe seja necessária. A 

aprendizagem se torna significativa quando gera aquisição de significados reais para o 

sujeito, entendidos como significados psicológicos. Estes surgem no momento em que os 

o significados potenciais, isto é, lógicos, “do material de aprendizagem converte-se em 

conteúdo cognitivo diferenciado e idiossincrático por ter sido relacionado, de maneira 

substantiva e não arbitrária, e interagido com ideias relevantes existentes na estrutura 

cognitiva do indivíduo”. (MOREIRA, 2006, p. 27) 

Os conhecimentos primeiramente são captados pelo sujeito por meio de 

relações com o que ele vê, o que abre portas para a formação de conceitos que antes não 

existiam. Segundo Masini e Moreira (2008), de acordo com o crescimento do domínio 

conceitual do sujeito, também se dá a diferenciação progressiva dos subsunçores. Estes 

são os conceitos adquiridos anteriormente pelo aluno, ancoradouros para a obtenção dos 

novos conceitos. Com tal diferenciação enriquece-se sua estrutura cognitiva. Mas... 

... de onde vêm os primeiros subsunçores? A resposta é formação de conceitos, 
um processo típico das primeiras conceitualizações, no qual os conceitos são 
construídos por descobrimento, geração e avaliação de hipóteses [...]. Uma vez 
construídos os primeiros conceitos subsunçores eles começam a servir de 
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ancoradouro para novas conceitualizações e o processo da formação de 
conceitos, progressivamente, passa a ceder lugar a outro que é o da assimilação 
de conceitos. (MASINI; MOREIRA, 2011, p. 22) 

 

Uma aprendizagem significativa, por outro lado, também pode acontecer de 

maneira equivocada. Um conhecimento já existente para o sujeito pode impedir que ele 

perceba o assunto que será adquirido como algo novo, chamado por Bachelard de 

obstáculo epistemológico, embora o erro também faça parte do processo de 

aprendizagem e é aceita por Bachelard como tal (1991). Se um aluno aprende algo 

incorretamente, dará um primeiro significado errado e a assimilação ocorrerá da mesma 

forma, podendo formar uma espécie de "bola de neve". Isto pode acontecer porque este 

conceito, que por enquanto faz parte de um assunto novo, pode se tornar um subsunçor 

futuramente. Eis porque a aprendizagem significativa pode ser considerada como uma 

modificação sucessiva de um mesmo conceito. 

Este tipo de aprendizagem proposto por Ausubel não depende apenas de um 

professor que consiga relacionar os conteúdos em suas aulas com o cotidiano dos 

discentes, mas parte também, conforme mencionado acima, da vontade do aluno de 

querer aprender, uma pré-disposição em absorver o novo tema. Na verdade, lembram 

Masini e Moreira (2008, p. 10), o princípio do conhecimento prévio, do ensino centrado no 

aluno, do estímulo ao questionamento e ao trabalho em grupo não garantem de forma 

alguma a ocorrência da aprendizagem significativa, “pois esta é progressiva, com rupturas 

e continuidades, e depende de o aluno se predispor a ela”. Todo material didático torna-

se, assim, “parcialmente significativo”, já que o significado está antes ou sobretudo nos 

alunos do que nos livros e vídeos. No entanto, este tipo de material deve buscar 

possibilitar que conceitos antigos sirvam de âncora, partindo do princípio que os 

subsunçores já foram apresentados em capítulos anteriores, no caso do livro, ou já 

mostrados e comentados, no caso de um vídeo. 

Ora, uma das formas mais comuns de inserção do público no tema da 

radioavidade são justamente assuntos social e ambientalmente relevantes, como as 

usinas nucleares, desastres como Chernobil ou Fukushima, tecnologias como a 

radioterapia, ou ainda a história do surgimento deste desenvolvimento da ciência, com os 

feitos de Marie e Pierre Curie, entre outros. Fica mais evidente, então, o vínculo do 

processo de construção da ciência e da tecnologia com o âmbito social, político, 

econômico e ambiental (BAZZO, 1998), mas também as tensões ou conflitos entre os 

discursos peritos e leigos, entre as ações políticas e econômicas e a participação do 
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público nos processos decisórios acerca de tecnologias e desenvolvimentos científicos 

(ALLAIN, 2007, 2010). Donde a possibilidade sobremaneira relevante de construção de 

um material pedagógico que estimule uma aprendizagem científica e leve a uma reflexão 

social. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A escolha dos livros para análise foi feita a partir dos livros didáticos de física e 

química presente no PNLDEM, vigente até 2014. A elaboração dos tópicos a serem 

observados nos livros, a partir da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e do 

movimento C, T, S&A, buscou contemplar vários aspectos. No que diz respeito à 

profundidade e organização do tema radioatividade, observou-se a quantidade, qualidade 

e sequenciação de conteúdo. Já para os que se referiam à teoria da aprendizagem 

significativa proposta por David Ausubel, foram utilizados critérios como: utilização de 

conceitos possível e previamente aprendidos e exercícios que potencializassem uma 

aprendizagem significativa. Por fim, o levantamento de debates e questões sociais foram 

incorporados aos critérios, organizados numa tabela para facilitar a comparação entre os 

livros. Desse modo, as características analisadas foram:  energia e aplicações nucleares, 

meio ambiente (alerta dos riscos), história da radioatividade, questionamento (se o texto 

proporciona ou incentiva debate sobre o tema), vantagens, desvantagens e 

contextualização, adequação presumida (nível de dificuldade dos termos empregados), 

uso de analogias e exemplos, ilustrações, linguagem (adequação para a idade dos 

alunos), veracidade, organização prévia e subsunçores levantados/relembrados (átomo, 

forças, elementos, número atômico, íons), organização de conceitos (conteúdo, ordem, 

relação) e, por último, os exercícios (se estabeleciam relações ou tendiam à 

aprendizagem mecânica). Apenas dois dos livros constantes do plano não foram 

contemplados no projeto por estarem indisponíveis. Os livros analisados são os de 

Pietrocola et al (2010), Xavier e Filho (2010), Penteado e Torres (2009), Gaspar (2012), 

Sant'anna et al (2010), Helou et al (2007), Toscano e Filho (2008), Reis (2010), Lisboa 

(2010), Kazuhito et al (2010) e Kantor et al (2010). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode-se dizer que a análise proporcionou uma melhor visão da forma como o 

tema radioatividade é tratado nos livros didáticos direcionados ao ensino médio, tópico da 

física moderna cada vez mais influente na vida dos alunos. 

Vimos que, de modo geral, o tema está presente em todos os livros analisados, 

mas alguns destes não têm o que consideramos ser uma boa organização, deixando 

faltar tópicos importantes para a compreensão do tema. Notamos também que alguns 

autores se preocupam, na hora da explicação de pontos importantes, em destacar, por 

exemplo, o perigo de manuseio incorreto e da falta de um destino para o lixo nuclear. 

O primeiro ponto considerado foi o das aplicações da radioatividade, 

especialmente as que envolvem energia nuclear, por ser uma fonte tão comentada como 

alternativa para o futuro. Logo notamos que, se muitos livros tratam de radioatividade, 

nem todos dizem onde e como pode ser usada, fazendo com que os alunos não consigam 

relacionar o assunto com seu cotidiano. Desta maneira, perde-se a chance de oferecer 

um material potencialmente significativo, ainda segundo Ausubel. 

As aplicações da radioatividade fazem desta um grande objeto de estudo, pois 

já sabemos que com ela curamos pessoas graças à radioterapia, podemos datar fósseis, 

controlar pragas e principalmente que os elementos radioativos possuem uma grande 

energia armazenada, que é utilizada em Usinas Nucleares. No entanto, seu mau uso 

pode ser altamente nocivo à saúde humana. Alguns autores dos livros analisados tratam 

das aplicações em textos complementares ou informativos, com imagens ilustrativas, mas 

que na maioria das vezes não chegam a evocar formas de uso dessas tecnologias. Livros 

como o escrito por Martha Reis, Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia, (2010) 

apresentam uma visão dos benefícios do uso da energia Nuclear, tomando como foco 

principal as usinas de Angra dos Reis, as únicas situadas no Brasil com dois reatores em 

funcionamento e um em implantação. Além de pontos positivos, também há pontos 

negativos a serem tratados, como o problema do armazenamento do lixo radioativo. 

Observou-se uma semelhança entre os livros nessa área de estudos: todos os 

autores que apresentam alguma utilidade da radioatividade usam a energia nuclear como 

principal função, devido à forte demanda energética que existe atualmente no mundo. A 

concentração de energia em uma pequena amostra de material radioativo faz com que 

seja uma das possíveis alternativas. Alguns acontecimentos ficaram marcados como uma 

mancha negra na história, muitas pessoas já estudaram ou se lembram de acidentes 
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marcantes como o de Chernobyl, que, além de tornar uma enorme área inabitável, 

também matou uma quantidade incalculável de pessoas devido a sua contaminação 

através do ar. Outro ponto muito lembrado é o acidente ocorrido em Goiânia, cujas vitimas 

sofrem até hoje com os danos causados pela exposição ao material radioativo.   

O segundo fator analisado também é de suma importância, por se tratar do lixo 

radioativo e os impactos ao meio ambiente causados pela radiação e seus derivados. 

Nota-se que a maioria dos livros nem chegam a tratar desse assunto, e, quando tratam, 

acabam se limitando apenas à questão do lixo produzido pelas Usinas Nucleares. Os 

livros didáticos mostram-se deficientes no tratamento dessas tecnologias. Cada autor 

trabalha o tema de uma forma diferente, alguns explorando os efeitos na natureza, outros 

mostrando as implicações no corpo humano, sempre relatando o alto tempo de vida ativa 

do material radioativo. Alguns autores unem o tema com os acidentes já ocorridos e 

fazem um paralelo com o que aconteceu nestes locais após o evento. O livro de Xavier e 

Filho (2010) traz uma interessante abordagem dos impactos da radioatividade no meio 

ambiente, mostrando pontos positivos, como a não emissão de gás, e pontos negativos, 

como a poluição dos sólidos e efeitos nocivos à saúde.  A criação de textos que assimilam 

os dois lados pode formar uma opinião própria criada pelos alunos através de um 

estímulo realizado pelo professor. 

O terceiro ponto analisado é a história por trás da descoberta dos elementos 

radioativos. Notamos que muitos autores debruçam-se longamente sobre a 

contextualização histórica, enquanto outros se limitam a apenas citar os nomes mais 

importantes. Este fator pode ser considerado de grande importância para a compreensão 

por parte do aluno, que, ao acompanhar o desenvolvimento dos estudos, as descobertas 

realizadas e das tecnologias envolvidas, pode construir um melhor conhecimento, 

compreendendo o que significa cada termo e como se chegou a ele ao longo do tempo. 

Pode se notar unanimidade nos livros sobre o cientista mais importante: Marie 

Curie sempre é citada, assim como seus principais feitos, inclusive o de ser a primeira 

mulher a ganhar um premio Nobel e ser o primeiro cientista a ganhar este prêmio em 

duas disciplinas. 

O livro do autor Carlos A. Kantor (KANTOR et al, 2010) contém um texto 

complementar chamado “Ciência e Tecnologia a Serviço da Guerra”, no qual ele conta a 

história relacionada ao projeto Manhattan, que criou as bombas usadas em Hiroshima e 

Nagasaki na segunda Guerra Mundial. Este pequeno trecho deixa claro que apesar do 
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projeto não ser algo “bom”, houve várias descobertas científicas naquela época que só 

puderam ocorrer por meio deste projeto. 

Outro importante aspecto analisado neste trabalho diz respeito à forma como o 

livro envolve o aluno, se promove questionamentos e procura levar a uma evolução 

conceitual. Neste ponto procuramos verificar se o livro era só um instrumento de auxílio 

ao professor ou se também poderia ser um material de pesquisa por parte dos alunos. 

Criar formas de chamar atenção dos alunos é um desafio grande para o professor, e o 

livro pode ser peça fundamental na hora da formulação de uma aula diferenciada. A 

utilização de materiais alternativos, criação de debates, questionamentos que envolvam 

raciocínio e formas diversas de textos complementares pode aumentar muito o interesse 

por parte do leitor em relação ao tema. 

Um fator positivo encontrado é que as novas versões dos livros trazem 

questionamentos durante ou logo após cada tópico, o que auxilia o professor na hora da 

escolha da atividade a ser desenvolvida, fugindo das formas tradicionais, que colocam as 

questões no final de cada capítulo, muitas vezes já desligadas do assunto. 

Alguns autores trazem ainda no começo de seus capítulos perguntas sobre 

curiosidades que serão respondidas ao longo do mesmo. Esta é uma ferramenta que o 

professor pode utilizar para chamar a atenção dos alunos para o novo tema, como por 

exemplo no livro Física para ensino Médio (KAZUHITO et al, 2010), que abre 

questionando se a Física nuclear é boa ou ruim, levando à manifestação dos alunos em 

relação ao assunto. 

Para avaliarmos a adequação presumida da linguagem ao possível leitor, 

observamos quais os termos, as analogias e exemplos utilizados para o entendimento dos 

alunos. A possível assimilação dos conceitos por parte dos alunos tem estreita relação 

com estes aspectos discursivos (VIEIRA, 2006). Um bom exemplo de livro que, 

presumidamente, apresenta boa adequação é Física em contextos, de Maurício Pietrocola 

(PIETROCOLA et al, 2010), que aborda assuntos do cotidiano para a explicação do tema. 

Os alunos podem se valer as analogias usadas no livro, como grãos de areia e tijolos em 

construções, para a compreensão do assunto. Outro ponto que merece destaque neste 

livro é a organização conceitual, que vai do geral para o particular, desde definições mais 

amplas até as mais específicas. 

No ponto seguinte, analisamos as ilustrações e sua eficácia para um melhor 

entendimento do assunto. Os livros que trazem processos ilustrados relacionados ao 

cotidiano, como fissão e fusão por exemplo, podem ser assimilados mais facilmente (um 
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exemplo típico é o sol) já que não podem ser vistos a olho nu. Os autores do livro Física e 

Realidade, Carlos Toscano e Filho (2008), empregam imagens adicionais, como 

aparelhos de radioterapia, contador Geiger (aparelho que mede a quantidade de 

radioatividade no ar) e quarks, além de ilustrações sobre reação em cadeia e partículas 

alfa e beta. Todas as imagens eram bem apresentadas e continham legendas bem 

esclarecedoras. 

Como observamos livros de física e química dos segundos e terceiros anos do 

ensino médio, um ponto a ser analisado era a adequação da linguagem empregada nos 

livros à suposta idade dos alunos em cada série. Se os termos utilizados facilitavam o 

entendimento de um assunto que é complexo se estudado a fundo. O livro 

Compreendendo a Física, de Alberto Gaspar (2012), não trazia distinção entre conceitos 

novos e antigos (já vistos em outros capítulos), além de apresentar uma organização 

complexa por não separar textualmente os tópicos e abordar o assunto com termos novos 

todos muito próximos uns dos outros. 

Em termos de organização conceitual, começamos com o que chamamos de 

“organização prévia”. Neste tópico analisamos o uso de conceitos prévios necessários à 

compreensão dos novos, os subsunçores, sobre o tema. Verificamos se foram 

relembrados ou citados e de que modo se apresentam. Entre estes conceitos, 

observamos em algumas obras chamadas de capítulos anteriores como uso desta 

organização, e as definições de átomo, forças, elementos e outros para o aluno assimilar 

com o entendimento do novo conteúdo. Mas muitos dos livros não se valiam de recursos 

eficientes de recapitulação ou rememoração conceitual. A respeito da organização dos 

conceitos do tema radioatividade, consideramos ordem destes conceitos como 

fundamental para o entendimento científico do assunto, como por exemplo, relembrar a 

definição de número atômico para explicar os processos de fissão e fusão. A relação entre 

um tópico e outro como decaimento e isótopos também foi observado. Neste ponto cada 

autor se destaca de uma maneira específica, como o livro de Toscano e Filho (2008) que 

contém várias chamadas para capítulos onde o conceito já existente foi explicado. 

Pietrocola et al retomam cada ponto importante, explicando-o novamente e inserindo-o no 

novo tema. Vale frisar, contudo, que, como muitos dos livros não traziam todos os 

conceitos que nós consideramos relevantes, tal organização também não se verificou 

efetivamente em muitas das obras. 

Nos exercícios, buscamos o estabelecimento de relações com os assuntos 

anteriores apresentados no livro ou se favorecem uma aprendizagem dita mecânica, de 
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acordo com a qual aprende-se um tópico por vez e os exercícios do respectivo assunto 

aparecem logo depois e se visa à memorização e repetição da lição. Os livros Física e 

Realidade e Quanta Física, dos autores Toscano e Filho (2008) e Kantor et al (2010), 

trazem atividades que tentam contextualizar o tema e abordar subsunçores, além de 

quadros chamados “Faça Parte”, que são exercícios que trazem assuntos anteriores. 

No aspecto que denominamos “informações”, notamos como um ponto 

extremamente positivo a ausência de erros graves do ponto de vista da convenção 

científica, mesmo dos que pudessem ter ocorrido na hora da formatação ou impressão. 

Um único ponto que nos chamou a atenção neste quesito foram as diversas versões 

retratadas para contar a história da descoberta da radioatividade. Alguns livros deram 

relevância a autores que muitos outros não tratavam, por exemplo, mas como não se 

pode ter plena certeza do que realmente aconteceu, isso não foi considerado como um 

erro. 

Uma outra alternativa de para apresentação da ideia vem com a figura 1, que 

relaciona um mapa conceitual do como seria abordado o tema radioatividade a luz da 

teoria da aprendizagem significativa, relacionando organizador prévio, subssunçores  e 

conceitos novos. 

Figura 1: Mapa conceitual 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização deste trabalho podemos considerar positivamente que vários 

autores já demonstram o interesse da inserção da radioatividade no ensino médio, apesar 
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de vários deles não conterem todos os tópicos relevantes para a compreensão do seu 

funcionamento ou introduzir questões sociais e ambientalmente relevantes, debate ou 

indagações sobre benefícios e perigos inerentes à radioatividade. 

A concordância das informações apresentadas nos livros com a convenção 

científica mostra que a avaliação dos livros está cada vez mais criteriosa. Alguns autores 

se mostraram muito interessados pelo tema, explorando-o de várias formas, como pelo 

contexto histórico, mostrando como a radioatividade vem influenciando nos 

acontecimentos dos últimos dois séculos. Outros a exploraram de um modo mais voltado 

à explicação e a aplicações, no intuito de proporcionar aos educandos uma visão mais 

ampla sobre os usos de uma teoria ainda pouco conhecida ou cheia de preconcepções e 

deformações vinculadas pela mídia (WATANABE, 2010). 

Percebeu-se que, apesar da radioatividade estar vinculada a um passado de 

catástrofes e desastres, os autores dos livros didáticos a tratam como algo positivo, 

alguns deles sem esquecer do passado. A partir destas retomadas, é possível construir 

debates e relações com a sociedade, os interesses econômicos, a questão energética, 

bélica, ambiental. 

No entanto, frisamos que nasceu das observações a possibilidade de agregar 

as qualidades didáticas na organização conceitual, na preocupação com a aprendizagem, 

mais evidentes em algumas obras, às inquietações que tematizavam os temas 

mencionados logo acima, seja como iniciadoras da unidade do livro, seja como 

provocação ao leitor. Um trabalho importante, dado a atualidade e relevância de um tópico 

de física moderna como a radioatividade. 

Também salientamos, para concluir, que as observações feitas aqui serviram 

de base para a constituição de um material audiovisual suscetível de funcionar como 

organizador prévio para aulas e trabalhos sobre radioatividade e que pode ser visto no 

link: http://youtu.be/ZMEMNuTUUa0 . 
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Resumo: O presente trabalho abordará o fenômeno das descargas atmosféricas e como se proteger das 
mesmas. Tem como principal objetivo desenvolver um projeto de instalação num sistema de para-raios em 
uma edificação, demonstrando seu funcionamento.Para estes fins, foi necessário um estudo sobre os para-
raios a fim de conhecer a finalidade e o uso de cada tipo, nos quais se destacam o para-raios de Franklin, o 
de Mensels (Gaiola de Faraday), os radioativos, os poliméricos e os de cerca elétricas. Também foi feita 
uma análise das melhores formas de proteção, a abrangência e a manutenção dos modelos citados.A 
metodologia envolveu a criação de um projeto demonstrativo de um para-raios em uma edificação e uma 
maquete para simular uma descarga atmosférica. No projeto demonstrativo estará especificado qual o para-
raios a ser utilizado, no caso o de Mensels (Gaiola de Faraday), a secção transversal dos fios de cobre, os 
captores e suas respectivas localizações na edificação. A maquete explicará o comportamento da alta 
tensão de uma descarga atmosférica no vácuo e no ar.Com os resultados obtidos com a maquete conclui-
se que não há formação de arco-voltaico no vácuo, pois não existe ar. Já quando há ar, o arco se forma, 
pois ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor. O mesmo processo ocorre com uma descarga 
atmosférica, pois o mesmo ioniza o ar e faz com que ele passe a ser condutor até se dissipar no solo pelo 
melhor caminho, seja ele um para-raios ou não. Já o projeto foi concluído e estará presente nos resultados 
e discussões, onde o mesmo mostrará toda a malha de fios e os captores sobre a edificação. 

Palavras-Chave: Para-raios, Proteção, Tipos, Funcionamento, Abrangência, Manutenção. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Os raios são fenômenos naturais impressionantes e também de maior 

intensidade de tensão. Eles ocorrem com a atração de cargas opostas entre as nuvens 

em relação ao solo. Devido essa forte ionização do ar que está entre as cargas elétricas 

em movimento é que ocorrem os chamados relâmpagos, produzindo assim uma forte 

pressão que se manifesta através do trovão. O instrumento capaz de dissipar essas 

descargas sem causar nenhum dano é chamado de para-raios.¹  

Atualmente verifica-se que são poucas as pessoas que tem um conhecimento 

técnico sobre para-raios. Com isso, torna-se importante o estudo do mesmo, para 

conhecer a sua história, funcionamento, tipos, normas para instalação, formas de 

proteção e manutenção.  

O para-raios foi inventado pelo cientista norte-americano Benjamin Franklin em 

1752 através de uma perigosa experiência, na qual seu propósito era transferir 

eletricidade das nuvens para alguns aparelhos elétricos que possuía em seu laboratório. 

Para alcançar seu objetivo, durante uma tempestade ele empinou uma pipa, na qual a 

corda estava ligada aos aparelhos e constatou que os aparelhos adquiriram carga 
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elétrica. Então decidiu criar um dispositivo que protegesse o homem e os aparelhos das 

grandes descargas atmosféricas, inventando assim os para-raios.²  

O para-raios é um captor metálico que deve ser colocado na parte mais alta de 

um local limitado para protegê-lo contra as descargas atmosféricas, atuando de modo a 

descarregar as nuvens eletrizadas, que após serem captadas são transportadas pelos 

cabos de descida até o solo por meio do aterramento. Este cabo é composto por um 

condutor (fio metálico grosso), que serve como elemento receptor ou fornecedor das 

cargas elétricas.³ 

Existem diferentes tipos de para-raios. Os poliméricos, utilizados em redes 

elétricas, o para-raios próprio para cercas elétricas e o modelo radioativo, que tem seu 

uso proibido no país devido à radioatividade que emite. Porém os mais utilizados no Brasil 

são os de Franklin e de Mensels, como tem-se mais detalhadamente a seguir:  

O para-raios de Franklin conforme a Figura 1é composto por uma haste 

metálica onde ficam os captadores e um cabo de condução. A energia da descarga 

elétrica é dissipada por meio do aterramento. O cabo condutor, que vai do captor ao solo, 

deve ser isolado para não entrar em contato com as paredes da edificação.4 

 

Figura 1- Para-raios de Franklin 

 
Fonte: Revista Casa e Construção, 2012 

 
 

O para-raios de Mensels (Figura 2) também conhecidos como Gaiola de 

Faraday, consiste na instalação de cabos horizontais em todas as periferias do prédio e 

cabos verticais passando nas quinas, daí o nome de gaiola. No telhado é instalada uma 

malha de fios metálicos com hastes de 50 cm que são os receptores das descargas. A 

energia dos raios é dissipada pelas hastes de aterramento, que é realizada por um cabo 

de descida. As ferragens de suas colunas podem estar conectadas à malha do telhado e 

funcionar com ligação ao solo5. 
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Figura 2 - Para-raios de Mensels 

 
Fonte: Revista Casa e Construção, 2012 

 

Alguns meses após a instalação dos sistemas de para-raios seus componentes 

metálicos começam a sofrer a ação das intempéries (chuva, sol, poeira e outras) que 

começam agredir tais materiais. Em virtude disso, torna-se necessário a observação dos 

componentes, para averiguação da necessidade ou não de manutenção6. 

Com base neste estudo se desenvolveu o principal objetivo, a simulação da 

implantação de um para-raios em uma edificação e uma maquete para demonstrar o 

funcionamento do mesmo.  

 

 
2. METODOLOGIA 

Foi desenvolvido um projeto demonstrativo para a simulação de implantação de 

para-raios em uma edificação. No projeto está especificado qual o para-raios a ser 

utilizado, no caso o de Mensels (Gaiola de Faraday), a secção transversal dos fios de 

cobre, os captores e suas respectivas localizações na edificação. Para a obtenção do 

mesmo, o trabalho foi dividido nas seguintes etapas: 

1ª Etapa: Disponibilizar a planta da edificação; 

2ª Etapa: Analisar o melhor tipo de para-raios para ser instalado no local; 

3ª Etapa: Entrevista com um profissional da área a fim de obter ajuda para o 

desenvolvimento do projeto. Com o auxílio do mesmo, também foram definidos os 

materiais que seriam necessários para a realização da instalação dos para-raios; 

4ª Etapa: Desenhar em AutoCAD a vista superior da edificação;  

5ª Etapa: Observar os melhores locais para fixação dos condutores de descida e hastes 

de aterramento;  

6ª Etapa: Analisar os custos financeiros;  



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

470 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

7ª Etapa: Representar o para-raios na planta; 

 

A Figura 3 representa o protótipo proposto no trabalho através do desenho técnico na 

plataforma CAD conforme normas técnicas de implantação do para-raios.  

 

Figura 3 – Vista superior do projeto de para-raios na edificação 

 
 

Também foi formulada uma maquete demonstrativado sistema de para-raios 

conforme as Figuras 4 e 5. Ela é composta por uma Igreja, confeccionada através de 

papelão, onde foram fixados fios que simulam a Gaiola de Faraday e sua base foi feita 

com isopor. Para mostrar o que ocorre com a corrente no ar e no vácuo, foi necessária 

uma lâmpada queimada e um receptáculo. Para simular uma descarga atmosférica foi 

providenciada uma fonte 5200 Volts. Também foram utilizados fio verde não flexível de 

0,35 mm2, superbonder, alicate e cola quente.  
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Figura 4 - Vista superior da maquete 

 
 

Figura 5 - Vista lateral da maquete 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No projeto (Figura 3) foi determinado que a melhor proteção de descargas 

atmosféricas para aedificação estudada seria o para-raios de Mensels (Gaiola de 

Faraday), por ser a mesma de baixa altitude e extensa área.   

Com as informações obtidas na entrevista foram definidos os locais para 

instalação dos captores, onde deveriam passar os condutores de descida, onde fixar as 

caixas de inspeção e a quantidade de material necessário, sendo possível fazer uma 

análise dos custos financeiros, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Orçamento do projeto para-raios 

 
 

Já a maquete (Figuras 4 e 5) mostra como é a propagação de uma descarga 

atmosférica até um para-raios e como a mesma se dissipa. Também exibe a relação de 

uma alta tensão no vácuo e no ar. Esta tensão ao entrar em contato com o ar atmosférico 

ioniza-o fazendo com que ele deixe de ser isolante e passe a ser condutor, formando um 

arco voltaico. Este fenômeno não ocorre dentro da lâmpada, pois dentro dela é vácuo, ou 

seja, não há ar, não sendo possível ionizar o ar e não ocorrendo o arco. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Com o término deste trabalho, pode-se perceber que o para-raios é uma 

estrutura metálica, fina e pontiaguda, que tem a finalidade de prevenir e proteger vastas 

áreas, edificações, instalações, casas e linhas de transmissão elétrica da incidência de 

descargas atmosféricas.  

Essas estruturas metálicas destinam-se a oferecer a descarga elétrica um 

caminho seguro entre a nuvem e o solo. Para isso existem variados tipos de para raios, 

sendo que cada um se adapta a um tipo de estrutura física. Como exemplo, temos o para-

raios de Franklin para edificações altas, o de Mensels (Gaiola de Faraday) para estruturas 

com área extensa e os poliméricos para redes de energia elétrica.  

Tomando esse contexto como base, antes de se realizar a instalação de um 

sistema de para-raios, torna-se necessário estudar sua estrutura física e seus arredores a 

fim de escolher o modelo adequado para que toda região seja abrangida.  

Também é importante ressaltar que os para-raios, assim como os demais 

aparelhos elétricos podem sofrer com a ação das intempéries, necessitando manutenção 

periódica e técnicos qualificados para realiza-la. Desta forma, tomando-se os cuidados 

necessários podem-se evitar acidentes com raios.  
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Resumo: Tendo em vista que a necessidade das empresas usarem a cogeração de energia elétrica vinha 
desde a década de 40, tornando-se assim um processo muito comum, pois não havia as grandes centrais 
hidroelétricas ou outras fontes centralizadas de energia. A cogeração de energia se traduz na produção 
simultânea de duas ou mais utilidades, calor de processo e energia eletromecânica, a partir de uma mesma 
fonte energética. Isto pode resultar no beneficio econômico da redução de custos de combustíveis, quando 
comparada à produção das utilidades separadamente, e também em benefícios ambientais como a redução 
de emissão de poluentes como o CO2 para a atmosfera, decorrentes da queima de combustíveis. Entretanto 
a viabilidade de um empreendimento de cogeração depende também de outros fatores, tais como o preço 
da eletricidade, do combustível, etc. Por isso a decisão do investidor deverá ser amparada em uma análise 
que envolve tecnologia empregada, o beneficio econômico e a estratégia de atuação no mercado de 
eletricidade. Pretende-se com este trabalho fazer uma abordagem sistêmica dos aspectos tecnológicos, 
econômicos e ambientais, de forma a consolidar a visão atual do empreendimento de cogeração como parte 
intrínseca do sistema elétrico nacional, em suas várias vertentes. 

 
Palavras-Chave: Viabilidade, energia, cogeração, economia.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cogeração é definida como o processo de produção combinada de energia elétrica e 

térmica, destinando-se ambas ao consumo próprio ou de terceiros. Há informações que 

no Brasil, aproximadamente 87,5% da energia elétrica fornecida provém de usinas 

hidrelétricas (BASQUEROTTO, 2010). No entanto, sabe-se que tal fonte de energia tem 

um custo muito alto de implantação e, geralmente, está distante dos consumidores e 

causam expressivos impactos sócios ambientais. Com isso a cogeração surge como uma 

alternativa interessante de garantir economia de energia e competitividade acrescida às 

empresas. 

Consequentemente com o grande aumento das indústrias e o interesse pela 

cogeração, observou-se uma possível evolução na utilização de novas formas de 

combustíveis que até então eram descartados. Entretanto para compreender todo este 

vasto ramo da cogeração de energia elétrica dentro de suas varas aplicações é 

necessário ter um conhecimento abrangente sobre a sua origem, suas vantagens e 

desvantagens, podendo observar se a mesma causa benefícios ou malefícios para a seu 

fins.  

Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar todo o processo da 

cogeração de energia elétrica, conhecendo e explorando gradativamente este campo que 
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vêm tomando gradativamente seu espaço no mercado. Junto com seus prós e contras, e 

todo o desenvolvimento para um maior conhecimento desta área em questão. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Cogeração de energia 

Segundo Oddone, “Co-geração é definida como o processo de transformação 

de uma forma de energia em mais de uma forma de energia útil.” A cogeração apresenta 

alta eficiência energética, pois não há o desperdício de energia térmica (como ocorre nas 

termoelétricas puras), pois essa energia é utilizada em processos industriais, como 

secagem, aquecimento, cozimento, destilação. 

Possibilita melhor aproveitamento do gás, com mais eficiência e custos 

atrativos para o usuário devido a grande produção de energia e calor de serviço com o 

combustível que seria utilizado apenas para que realizasse um serviço. Devido a grande 

produção de energia com um sistema de cogeração, a industria pode ter uma 

independência parcial ou até total da concessionária da energia devido ao fato de grande 

produção de energia.   

Na Figura 1, temos um único combustível que será utilizado como fonte de 

energia térmica e energia mecânica no qual a energia térmica será utilizada no processo 

e a mecânica irá posteriormente gerar a energia mecânica na ponta do eixo de um 

gerador. 

 

Figura 1: Processo de Cogeração de energia. 
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2.2 Vantagens 

 

A cogeração representa uma alternativa de elevada eficiência energética, que 

permite reduzir a fatura energética dos consumidores com necessidades simultâneas de 

calor e eletricidade. Além disso, a cogeração apresenta a grande vantagem de reduzir o 

consumo de energia primária, podendo reduzi-la de 15 a 30 % (ODDONE, 2009). 

Outra vantagem da cogeração é a redução do impacto ambiental causado pela 

transformação de energia, pois com a utilização de combustíveis fósseis resulta numa 

diminuição significativa das emissões de gases poluentes. Ao produzir a eletricidade e o 

calor no local da sua utilização, a cogeração permite ainda reduzir os custos de transporte 

e distribuição da energia elétrica. 

 

2.3 Sistema de cogeração a vapor 

 

A grande vantagem deste sistema é a possibilidade da utilização de qualquer 

tipo de combustível, o que o torna como única opção em diversos casos, a queima de 

carvão e a utilização do gás natural. A potência destes ciclos geralmente é encontrada em 

valores de 0,5 a 100 MW, podendo chegar até a 1.350 MW (BASQUEROTTO, 2010). 

Como mostra a Figura 2, a queima do combustível é realizada na caldeira, 

desta maneira, a energia térmica liberada é transferida como fluido de trabalho, que 

atinge temperaturas desde alguns graus de superaquecimento até acima de 500oC, após 

este processo o vapor chega a turbina, onde o mesmo a alta pressão e temperatura são 

expandidos, convertida em cinética durante sua expansão, e em seguida a quantidade de 

movimento do fluxo de vapor é transferida às palhetas fixas e móveis do rotor 

transformando-se em trabalho do eixo no qual após criar esta energia chega ao 

condensador, onde são retirados o calor da pressão saturada que sai da turbina para que 

haja a condensação da água. 
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Figura 2: Sistema de cogeração a vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Newton Paterman Brasil. 

 

 

2.4 Sistema de cogeração a gás 

 

Os sistemas de cogeração de gás natural são ambientalmente sustentáveis, 

pois produzem baixo nível de CO2 para a atmosfera possibilitando assim uma redução 

dos impactos ambientais atingindo o patamar de 1.200 MW de potencia.  

No sistema de cogeração a gás natural, envolvera uma turbina que consiste em 

uma máquina de combustão interna de construção compacta podendo utilizar uma 

diversidade de combustíveis tanto líquidos quanto gasosos.  

A Figura 3 representa o funcionamento de uma turbina a gás onde na parte 

superior da câmara de combustão tem-se a entrada de combustível e ar para que ocorra 

a combustão. Após este processo o ar em alta temperatura é expandido para a turbina 

onde irá haver a criação da energia mecânica através do movimento giratório das aletas 

do eixo da turbina. 

 

Figura 3: Funcionamento de uma turbina a gás. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de JESUS, Marcelo. 
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2.5 Tipos de Cogeração 

 

As centrais de cogeração são compostas por: motor alternativo ou turbina a 

vapor, turbina a gás e outras possíveis combinações.  A aplicação da cogeração é 

convencionada de duas formas: energia eletromecânica topping e energia térmica 

bottoming.  

 

2.5.1 Cogeração Topping 
 

Através da energia disponibilizada pelo combustível o primeiro aproveitamento 

se dá para a geração de energia eletromecânica (altas temperaturas), e em seguida para 

o aproveitamento de calor útil, sendo o rejeito da geração elétrica no qual este calor 

poderá ser usado como uma fonte de energia para secadores situados dentro das 

empresas, principalmente das empresas cerâmicas.  

Esta é a tecnologia empregada na maioria das indústrias, considerando que 

grande parte dos processos industriais demanda calor a baixas temperaturas.  

A Figura do gráfico 4 mostra que o objetivo principal da cogeração topping é a 

obtenção da energia elétrica no final de seu processo. No inicio é gerado o calor, que é 

chamado de calor de processo, logo após esse calor é transformado em energia 

mecânica, tendo-se então na segunda parte do processo a geração de energia elétrica. 

 

Figura 4: Cogeração Topping. 

 

Fonte: Adaptado de JESUS, Marcelo. 

      

2.5.2 Cogeração Bottoming 
 

Este tipo de cogeração é de utilização restritamente, uma vez que o calor 

rejeitado pelos processos industriais se encontra em níveis de temperatura geralmente 

insuficientes para o seu emprego na produção de energia eletromecânica. Alguns 

processos industriais (siderúrgicas, fornos cerâmicos, cimenteiras, refinarias de petróleo) 
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operam em altas temperaturas, entre 1000~1200ºC. Após o processo, os gases de 

exaustão ainda encontram-se a temperaturas elevadas (500~600ºC). 

Ao invés de descartá-lo diretamente na atmosfera, este calor residual pode ser 

direcionado a um trocador de calor, para produção de vapor que alimentará uma turbina a 

vapor. Desta forma, a energia contida no combustível pode ser mais bem aproveitada, 

com o uso inicial em uma carga térmica e na seqüência a produção de eletricidade num 

ciclo do tipo bottoming. 

Este tipo de cogeração apresenta, em geral, rendimentos eletromecânicos 

inferiores aos encontrados no tipo topping, que trabalham com temperaturas mais 

elevadas obtidas da queima direta de combustíveis.  

A Figura do gráfico 5 demonstra que o objetivo principal da cogeração 

Bottoming é obter energia térmica (calor de processo) ao final do ciclo. Esse processo 

apresenta algumas perdas que são praticamente desconsideradas, pois as mesmas são 

geradas logo no inicio do processo, não interferindo no objetivo final. 

 

Figura 5: Cogeração Bottoming. 

 

Fonte: Adaptado de JESUS, Marcelo. 

2.6 Viabilidade 
 

Em princípio, a cogitação é aplicável a qualquer instalação na qual se  

necessita  duas  formas  de  energia, ou seja, energia  elétrica e térmica. A demanda 

térmica pode ser calor direto “sopro quente”, vapor ou água quente. Pode-se dizer então 

que a cogeração é uma alternativa de auto produção em instalações nas quais existe 

grande demanda térmica em relação à demanda elétrica. 

Para a alternativa de cogeração encontrar aspectos que a viabilizem 

tecnicamente é conveniente que o cliente tenha demanda de energia térmica pelo menos 

duas vezes maior do que a equivalente de energia elétrica.  

Conforme a Figura 6, pode-se dizer que é muito vantajoso a utilização do 

processo de cogeração, pois com apenas um fornecedor de combustível será criado duas 
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formas de energia: mecânica, que posteriormente será transformada em energia elétrica e 

a energia térmica que será utilizada no sistema. 

 

Figura 6: Viabilidade da utilização do sistema de cogeração. 

 

Fonte: Adaptado de Egon Antônio e Luiz Augusto. 

 

3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Após uma pesquisa bibliográfica, buscou-se a construção de um protótipo 

experimental com os seguintes materiais: (01) inversor de freqüência, que tem como 

objetivo demonstrar um controlador de gás, (02) motor WEG que demonstra uma turbina 

a gás, e posteriormente, (03) alternador de carro que demonstra no sistema de cogeração 

um gerador de energia. 

O protótipo da Figura 7 tem como objetivo demonstrar o funcionamento de 

alguns elementos que fazem parte de um sistema de cogeração.  

 

Figura 7: Protótipo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 
 

481 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o término do trabalho pode-se observar que a cogeração é um processo 

de produção de energia de grande eficiência. Neste é utilizado a maior quantidade de 

energia útil com o mínimo de energia residual, significando assim um maior rendimento 

global e menor custo de energia. 

Além de fortalecer a empresa, do ponto de vista econômico e financeiro, 

agrega valor a um subproduto normalmente desprezado e estimula o desenvolvimento 

sustentável da indústria. Desta forma, trata-se de um processo de geração de energia 

mais eficiente do que simplesmente a geração de energia elétrica, pois a partir da 

cogeração, geram-se dois tipos de energia (elétrica e térmica). Em consequência imediata 

desta maior eficiência e geração descentralizada, tem-se a menor emissão de poluentes, 

desde que seja utilizado o mesmo combustível, obtendo assim uma maior 

sustentabilidade não só econômica, mas socioambiental.  

Este processo de cogeração permiti com que a empresa obtenha um certo grau 

de independência, tornando-a, total ou parcialmente, independente da energia fornecida 

pela concessionária. No entanto, traz consigo um alto custo de investimento para que 

possa ser instalada dentro da empresa em questão. 

Através da realização do protótipo experimental, pode-se visualizar um maior 

entendimento do funcionamento de um sistema de cogeração, desde a chegada do 

combustível em questão, até a sua transformação, podendo ser utilizada tanto como um 

calor útil ou trabalho, como a energia elétrica. 
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Resumo: Esse artigo apresenta o trabalho de desenvolvimento de uma biblioteca em Linguagem C++ para 
sistemas embarcados que permite sintetizar frases, em língua portuguesa, com o auxilio de fonemas pré-
gravados em um cartão de memória do tipo Secure Digital (SD Card), permitindo a reprodução de números 
decimais inteiros ou fracionários por meio da fala tomando como base uma variável de ponto flutuante de 
um programa principal. Serão apresentadas uma introdução aos sistemas embarcados, a teoria da 
reprodução de áudio em sistemas digitais, o as características da plataforma eletrônica escolhida para 
desenvolvimento e validação do projeto, a utilização de mostradores em projetos, a inserção da reprodução 
de áudio na acessibilidade, as soluções similares já desenvolvidas e suas limitações, o funcionamento da 
modulação por largura de pulsos, como o sinal de áudio é gerado por meio da modulação de código de 
pulso, a integração com cartão de memória, os resultados e testes experimentais. O sistema é demonstrado 
através da utilização da biblioteca em um programa gerado na plataforma Arduino, que reproduz 
sequencialmente valores numéricos inteiros de zero a vinte em ordem crescente. Ao final desse trabalho 
são apresentadas potenciais aplicações dessa biblioteca em projetos diversos substituindo os tradicionais 
mostradores numéricos e em soluções de tecnologia assistiva. 
 
Palavras-Chave: Sintetização de voz, Sistemas embarcados, Arduino 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sistemas embarcados são estruturas de eletrônica digital capazes de agregar 

funções computacionais e de interação a um determinado produto ou equipamento por 

meio do processamento de informações. O barateamento de circuitos eletrônicos tem 

permitido a aplicação desses sistemas equipamentos e bens de consumo como 

eletrodomésticos, sensores, sistemas de monitoramento, entre outros. Uma arquitetura 

clássica de sistema embarcado pode ser visto na figura 1. 

 

Figura 01 – Arquitetura de um sistema embarcado  
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Segundo Wolf (2011, p.2) os sistemas embarcados distinguem-se dos sistemas 

computacionais de propósitos gerais por não possuírem uniformidade já que aplicações 

com diferentes requisitos de desempenho, consumo de potência e área ocupada resultam 

em uma combinação distinta de módulos de hardware e software. Essa personalização 

garante o desenvolvimento de soluções otimizadas e de custo efetivo, porém a falta de 

padronização em nível de plataforma torna-se inconveniente nas fases de concepção e 

prototipagem.  

A plataforma Arduino é uma proposta de sistema embarcado para prototipagem 

que tem sido largamente utilizada por ser amigável ao usuário iniciante e altamente 

configurável para projetos de usuários mais avançados, uma vez que ela permite um grau 

de padronização de hardware e software. O Arduino é um projeto aberto, licenciado com 

atribuição de compartilhamento Share-Alike (CREATIVECOMMONS, 2012), e foi 

concebido para permitir que profissionais e entusiastas de diversas áreas de 

conhecimento possam desenvolver protótipos funcionais. Existem atualmente quinze 

versões oficiais de Arduino, a tabela 1 apresenta um comparativo de características e 

recursos das versões mais populares. 

Tabela 01 – Tabela comparativa entre placas de Arduino oficiais 

Placa Processador Pinos de I/O Saídas PWM Entradas 

Analógicas 

Duemilanove Atmega328P 14 6 6 

Mega Atmega2560 54 14 16 

Uno Atmega328P 14 6 6 

Leonardo Atmega32u4 14 6 12 

Lily Pad Atmega168V 14 6 6 

Diecimila Atmega168V 14 6 6 

Fonte: www.arduino.cc 

A filosofia de desenvolvimento com Arduino permite que sejam integradas 

soluções externas de hardware de maneira relativamente rápida, devido à 

disponibilização funções em software para tratamento de dispositivos sob a forma de 

bibliotecas que, umas vez utilizadas, permitem um alto grau de abstração para o 

programador do sistema embarcado (ARDUINO, 2012).  O Ambiente de Desenvolvimento 

Integrado-IDE do Arduino já disponibiliza bibliotecas nativas para integração das 

principais soluções de hardware de mercado.  
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Um dos dispositivos de hardware mais utilizado em projetos de sistemas 

embarcados são os mostradores numéricos, pois permitem que valores processados ou 

adquiridos (como valores de sensores ou contagens) sejam exibidos para o usuário.  Os 

mostradores mais utilizados são do tipo LCD e Led de sete segmentos, um exemplo de 

mostrador numérico integrado a um protótipo pode ser visto na figura 2. 

 

Figura 02 –Mostrador do tipo sete segmentos  

 

Fonte: Projeto FPGA para todos (fpgaparatodos.com.br) 

 

No entanto, a disponibilização de informações sob a forma visual nem sempre 

é adequada para projetos que exigem cuidados com a luminosidade do ambiente ou 

atenção do usuário em condições de operação, além de limitar (ou impedir) a utilização 

por pessoas com deficiência visual.   

Atualmente observa-se uma crescente a oferta de produtos com tecnologia 

embarcada onde a disponibilização de informações faz-se também por voz sintetizada. 

Essa tecnologia já pode ser encontrada em veículos, caixas de autoatendimento, entre 

outros. No entanto, a reprodução de áudio ainda é uma funcionalidade que exige alto 

poder de processamento e memória, e portando de alto custo. Devido a inexistência de 

uma solução simples para disponibilização de informações numéricas faladas em 

plataforma embarcada de 8 bits, esse artigo descreve o desenvolvimento de uma 

biblioteca que transforma valores digitais de ponto flutuante em fonemas numéricos 

decimais em língua portuguesa, modulados em PWM e disponível por pinos de I/O.  
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2 METODOLOGIA 

Durante o projeto preliminar de pesquisa “Plataforma de Automática de 

Sondagem em Altitude, para uso em monitoramento atmosférico”, do Campus 

Florianópolis do IFSC, observou-se a necessidade de desenvolver uma forma para 

transmissão de dados entre uma sonda de altitude (balão meteorológico) e estações 

terrestres que permita a massificação de pontos de acompanhamento.  

Várias soluções foram propostas para a modulação dos dados, porém as 

características do projeto apontaram que a forma mais adequada seria através de fonia 

por permitir que o acompanhamento das sondagens seja realizado por radioescutas e 

radioamadores. 

Uma vez que a plataforma em questão foi prototipada em Arduino, iniciou-se a 

busca por uma solução já desenvolvida por terceiros resultando em dois projetos 

denominadas PCM (SMITH, 2012) e SDplayWAV (LADYADA, 2012), porém ambas as 

soluções possuem características restritivas ao projeto. 

A solução de Smith realiza a modulação de áudio inserido em um vetor 

localizado no código do programa. Considerando o limite de tamanho desse tipo de 

memória, essa solução permite uma reprodução de no máximo 4 segundos (para os 

Arduinos Uno e Duemilanove). 

Já a biblioteca SDplayWAV permite a reprodução de arquivos armazenados em 

um cartão de memória externa do tipo SD, porém o áudio é gerado por um conversor D/A 

externo ao Arduino (disponível sob a forma de um Shield comercializado pela Empresa 

Adafruit). Por limitações de peso e volume da sonda, a utilização de um hardware externo 

é indesejável. 

Tomando como base as características das duas soluções encontradas iniciou-

se o desenvolvimento de uma nova biblioteca, cujas características são apresentadas a 

seguir. 

 

2.1 Modulação em PCM  

 

O método utilizado para modulação de áudio nesse projeto é conhecido como 

Pulse Code Modulation-PCM , uma vez que a forma de onda natural do som pode ser 

modulada por largura de pulso (PWM).  

A figura 3 apresenta o sinal PWM resultante da senóide cujo sinal discretizado 

está representado. 
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Figura 03 –Sinais no domínio do tempo -  PCM e Senóide discretizada  

 

 Fonte: Adam Audio 

A fidelidade do sinal digitalizado em relação a uma senóide natural (analógica) é 

determinado principalmente pela taxa de amostragem e resolução em bits do conversor 

A/D no sistema de aquisição, e a qualidade da reprodução em PCM desse sinal 

digitalizado é determinado pela frequência de amostragem do PWM e a resolução da 

razão cíclica (TROFINO, 2012, p.17). 

2.2 Geração de fonemas em PCM  

 

A biblioteca acessa fonemas gravados em formato PCM armazenados em um 

cartão de memória do tipo SD. A gravação desses fonemas foi feita de por meio do 

programa Audacity (AUDACITY, 2012), um software livre que permite a captura, edição e 

exportação de áudio para diferentes formatos. Foram gravados sons equivalentes aos 

números, gerados pelo sistema Google Translate (GOOGLE, 2012), que por sua vez é 

baseado no programa GNU eSpeak (ESPEAK, 2012). A figura 4 apresenta a tela principal 

do Audacity com os fonemas numéricos adquiridos e dispostos no domínio do tempo. 

Figura 04 –Tela de aquisição dos fonemas das unidades decimais  

 

Fonte: Software Audacity 

 

A possibilidade de visualização gráfica do áudio no Audacity permite que se 

editem adequadamente os fonemas, tornando-se precisa a divisão dos arquivos que 

posteriormente foram exportados em formato “RAW (header-less) Unsigned 8bit PCM”. 
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2.3 Fonemas decimais  

 

A pronúncia de números decimais na língua portuguesa difere da 

representação escrita posicional, pois sua pronuncia está relacionada com as ordens 

numéricas adjacentes. Isso torna a separação dos fonemas mais complexa do que o 

desmembramento em milhares, centenas, dezenas e unidades conforme apresentado na 

tabela 2. 

 

Tabela 02 – Comparação entre as representações simbólica e fonética dos números 

decimais 

Representação simbólica Representação fonética 

0  zero 

3  três 

13  treze 

20  vinte  

23  vinte e três 

100  cem 

103  cento e três 

 

Para o desenvolvimento da biblioteca criou-se arquivos equivalentes a todos os 

fonemas individuais em língua portuguesa, sendo esses: zero, um, dois, três, quatro, 

cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 

dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e, trinta, trinta e, quarenta, quarenta e, 

cinquenta, cinquenta e, sessenta, sessenta e, setenta, setenta e, oitenta, oitenta e, 

noventa, noventa e, cem, cento e, quinhentos, quinhentos e, seiscentos, seiscentos e, 

setecentos, setecentos e, oitocentos, oitocentos e novecentos, novecentos e, mil, mil e, 

vírgula. 

O algoritmo elaborado efetua o desmembramento da variável ponto flutuante e, 

com base nas regras fonéticas, monta uma pronuncia única correspondente ao número. 

Assim a variável 4513,8 resulta na reprodução sequencial dos fonemas: “quatro”, “mil”, 

“quinhentos e”, “treze”, “vírgula” e “oito”, por exemplo. 
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2.4 Reprodução de áudio por PWM  

 

Os arquivos em formato PCM possuem os fonemas representados por uma 

sequencia de words cujos valores correspondem à magnitude do sinal de cada ponto da 

taxa de amostragem. No sistema desenvolvido esses words possuem em oito bits de 

resolução (256 níveis) e enviados ao gerador de PWM.  

Cabe ressaltar que a frequência PWM padrão do Arduino é de 500 Hz, muito 

abaixo dos 3400Hz necessários para transmissão de voz humana (CLARA, 1999, p.2). A 

biblioteca exigiu o emprego de temporizadores extras de 16bits para utilização de um 

PWM de alta velocidade, capaz de gerar o áudio em uma faixa de 8kHz.  

 

2.4 Reprodução de áudio por PWM  

 

Diferentemente do problema encontrado na solução de Smith, o 

armazenamento dos dados em cartão de memória externo não impõe limitação ao 

tamanho dos dados e, consequentemente, dos fonemas. Cartões de memória do tipo SD 

são amplamente utilizados em dispositivos eletrônicos e, por isso, seu custo é muito 

inferior aos circuitos integrados de memória (aproximadamente um centavo de real por 

megabyte, conforme valores correntes em agosto de 2012). Além disso, a opção pelo 

formato SD deu-se devido à interface física desse dispositivo ser facilmente adaptável ao 

protocolo SPI já disponível no Arduino, necessitando um circuito simples para adequação 

dos níveis de tensão. O esquemático elaborado para esse propósito juntamente com 

layout pode ser observado na figura 5. 
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Figura 05 –Esquemático e layout da interface SD para Arduíno  

 

 

Como forma de facilitar a atualização e inclusão de fonemas, os dados da 

memória estão dispostos em arquivos organizados no formato FAT16, utilizando-se a 

biblioteca SdFatLib desenvolvida por William (GREIMAN, 2012). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como forma de validar o desenvolvimento e a funcionalidade da biblioteca 

desenvolvida (denominada de SDrawPCM) foi proposto um programa que reproduza 

sequencialmente os valores numéricos de 0 a 20 de forma crescente, a figura 6 apresenta 

a tela da IDE do Arduino com esse programa redigido. 
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Figura 06 –Código de um contador decimal com base na biblioteca RawPCM  

 

 

É possível observar no código que, depois de declaradas a biblioteca e a 

classe, a reprodução do número contido em contagem é feito apenas através da instrução 

“Wave.Number(Contagem,0)”. O parâmetro “0” corresponde ao número de casas 

pronunciadas após a vírgula (em que se tratando de uma contagem de inteiros, despreza-

se). 

3.1 Análise de desempenho áudio 

 

Esse programa foi gravado em uma placa Arduino modelo Duemilanove, a fim de 

analisar-se a qualidade do áudio. A reprodução do som é obtida no pino 3 do Arduino, 

bastando apenas a ligação desse à um circuito amplificador ou diretamente a um alto 

falante de 8 ohms com um capacitor de acoplamento em série de 100nF. 

A figura 7 apresenta as formas de onda do número “oito” gerada pelo eSpeak (acima) e o 

sinal gerado no Arduino e capturado no PC (abaixo). 
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Figura 07 – Pronuncia do numeral 8 em eSpeak (acima) e no arduino (abaixo) 

 

 

A composição dos dois sinais é semelhante, apresentando apenas uma 

diferença de velocidade de reprodução de cerca de dez por cento. Encontra-se disponível 

no endereço http://n-1.nersd.ifsc.edu.br/?p=79 um vídeo demonstrando esse sistema em 

funcionamento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos resultados apresentados observa-se que o desempenho da 

biblioteca desenvolvida atende as necessidades de reprodução em voz sintetizada de 

forma compreensível.  O exemplo apresentado nesse trabalho demonstra que a utilização 

da biblioteca é suficientemente simples para ser utilizada por usuários de todos os níveis 

de domínio de software e hardware, permitindo que sejam elaborados facilmente novos 

projetos, bem como rápidas adaptações em projetos já disponíveis e que utilizam 

mostradores visuais. 

A priorização de soluções em software e integração com dispositivo de 

memória SD torna essa abordagem de baixíssimo custo de implementação que, aliado à 

rápida integração e prototipação, permite uma redução de custos drástica no 

desenvolvimento de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual. 
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Resumo: O livro didático é local onde se encontram de forma estruturada os conteúdos designados para 
serem ministrados às novas gerações. A função do livro didático é contribuir para o processo de ensino-
aprendizagem como um suporte didático que visa facilitar a transmissão de conhecimentos e auxiliar a 
apropriação destes pelos alunos. Ao analisar o livro didático é possível determinar alguns parâmetros sobre 
como são lecionados os conteúdos em uma determinada disciplina. O presente trabalho analisa como são 
apresentados, em termos metodológicos, os conteúdos de Física Moderna nos livros didáticos do PNLD 
2012. O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e tem como objeto de pesquisa os 
livros didáticos de Física oferecidos pelo PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) 2012. Os resultados 
mostram que todos os autores passaram a dar um enfoque maior neste conteúdo. Também passaram a 
utilizar um número maior de  gráficos, ilustrações, exercícios entre outros. Cada autor dispõem formas 
diferentes de exemplificação do conteúdo. Parte dos autores dão enfoque as deduções de equações, outros 
as resoluções de exercícios. Notou-se que os exercícios propostos em todas as obras estão voltados 
principalmente para as questões de vestibular e ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Todos os 
autores abrem espaço em forma de tópicos ou box para a exploração de conteúdos complementares e 
também sugerem atividades extra curricular. 

Palavras-Chave: Física Moderna. Livro didático. Metodologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O livro didático é local onde se encontram de forma estruturada os conteúdos 

designados para serem ministrados às novas gerações. Segundo o Ministério da 

Educação (BRASIL, 2008, p. 5), o livro didático tem função pedagógica e social. Visa   

contribuir para a qualidade da educação brasileira e promover a inclusão dos alunos que, 

devido a motivos econômico financeiros, não têm acesso ao material. 

No presente trabalho, compreende-se, portanto, que  a função do livro didático 

é contribuir para o processo de ensino-aprendizagem como um suporte didático que visa 

facilitar a transmissão de conhecimentos e auxiliar a apropriação destes pelos alunos 

(DOMINGUINI, 2010). 

Analisar a forma como são apresentados os conteúdos nos livros apresenta 

relevância, uma vez que isto pode facilitar ou dificultar o ato de transmissão e  

apropriação dos conhecimentos científicos por parte dos alunos. Para isso, é necessário 

que o livro transmita as informações de forma clara, sem erros, para que o aluno adquira 

o conhecimento científico real, livre de más interpretações. 
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Portanto, para que os alunos se apropriem de tais conhecimentos, os livros 

didáticos devem oferecer os conteúdos de forma estruturada para tal, sem que estes 

percam o seu vínculo de origem, ou seja, transmitam o conhecimento científico de origem. 

Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo analisar o tratamento metodológico 

oferecido ao conteúdo Física Moderna nos livros didáticos do Plano Nacional do Livro 

Didático (PNLD) 2012, em termos metodológicos, os conteúdos de Física Moderna nos 

livros didáticos do PNLD 2012. 

 
 
2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e utiliza o 

procedimento metodológico de análise de conteúdo (BARDIN, 1995). Tal metodologia tem 

por objetivo a descrição dos conteúdos presentes em mensagens através de 

procedimentos sistemáticos capazes de fornecer indicadores que permitam a inferência 

dos conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens. 

Através da análise de conteúdo identifica-se, a princípio, a disposição e a forma 

como o conteúdo é exposto em cada obra, qual método didático é utilizado pelo autor 

para inserir o assunto e a forma que cada um disponibiliza as informações necessárias 

para a formação escolar, por meio de imagens, quadros, tabelas, gráficos, entre outros. 

Como objeto de pesquisa deste trabalho têm-se os livros didáticos de Física 

oferecidos pelo PNLD 2012 (BRASIL, 2011). São eles: Barreto Filho e Silva (2010a), 

Biscuola, Villas Bôas e Doca (2010), Fuke e Yamamoto (2010a), Gaspar (2010), 

Gonçalves Filho e Toscano (2010), Kantor et al (2010), Máximo e Alvarenga (2010), 

Pietrocola et al (2010a), Sant’Anna et al (2010) e Torres, Ferraro e Soares (2010a).   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Barreto Filho e Silva (2010a): “Motivar os alunos a se interessar pela busca de 

respostas para questionamentos sobre o Universo” 

 

Os autores abordam o conteúdo de forma bem teórica com grande quantidade 

de textos, pouca presença de imagens e equações. Entretanto, as equações, quando 

expostas, tem sua resolução em forma de exemplos aplicáveis. Segundo Barreto Filho e 

Silva (2010b, p. 57), 
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A abordagem desse assunto pretende motivar os alunos a se interessar pela 
busca de respostas para os questionamentos sobre o Universo e, principalmente, 
levá-los a perceber que essa busca depende de processos permanentes de 
investigações, formulações e modificações. Assim, enfatizamos historicamente a 
evolução das ideias e dos conhecimentos nessa área da Física. Esse resgate 
histórico permite promover com os alunos debates com o objetivo de favorecer 
análises sobre a importância da produção científica recente e sobre a influência 
dessa produção nos aspectos sociais, econômicos e culturais do mundo 
contemporâneo. 

 

Neste livro, o conteúdo de Física Moderna é abordado desde sua origem até 

sua utilização na atualidade, exemplificando algumas vezes com imagens. Cada vez que 

um conteúdo se inicia os autores inserem uma pergunta inicial aos alunos, algumas vezes 

relacionada com temas da atualidade. Tais perguntas fazem com que a curiosidade dos 

alunos seja aguçada, tornando o aluno mais disposto a compreender o conteúdo. 

Os autores trazem, ainda, grande número e variados tipos de exercícios com 

questões tanto de vestibular quanto questões elaboradas pelos próprios autores. Tais 

exercícios, a princípio, são para resolução em sala de aula, porém os autores ainda 

reservam um espaço dedicado à questões que podem ser resolvidas em casa, espaço 

este leva o título “Elabore em Casa”. É vasto o conteúdo onde os autores abordam 

assuntos da atualidade, expõem tecnologias obtidas bem como os riscos que a mesma 

pode trazer para o planeta. 

 

Biscuola, Villas Bôas e Doca (2010):  “Para Saber Mais” 

 

No que se refere à inserção da Física Moderna no Ensino Médio, os autores 

consideram isso de suma importância, não desmerecendo a Física Clássica. Ao 

abordarem o tema Física Moderna, os autores relacionam o assunto com questões da 

atualidade, como por exemplo, apresentando o acelerador de partículas e a explicação do 

GPS. Além disso apresenta-se um tópico exclusivo sobre os temas da atualidade. 

A presente obra apresenta um bom número de resoluções de equações. Após 

a exemplificação das equações os autores trazem  exercícios resolvidos, facilitando a 

compreensão do aluno. Os autores sugerem questões para resolução, que permitem a 

fixação dos cálculos matemáticos. Além de questões sugeridas, existe ainda um espaço 

de questões de fixação e aprofundamento do conteúdo. 

O livro trás um espaço para leitura e compreensão dos conteúdos. Ao final dos 

capítulos os autores abordam questões de vestibular e questões do Exame Nacional do 
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Ensino Médio, que fixam o conteúdo aprendido e preparam o aluno para o concurso. Ao 

final do capítulo, é apresentado o tópico, “Para Saber Mais”, que dá sugestões de outros 

livros a serem lidos que abordam a Física Moderna, assim como  links de vídeos para 

pesquisa. 

 

Fuke e Yamamoto (2010a): “Ver os fenômenos físicos se manifestando por 

intermédio da linguagem matemática” 

 

A obra de Fuke e Yamamoto (2010a) apresenta uma unidade exclusiva de 

Física Moderna, trazendo os conteúdos tanto de forma teórica como trazendo resoluções 

de equações e expressões matemáticas para os assuntos abordados. As imagens não 

aparecem com frequência e, quando aparecem, se apresentam como esquematização da 

teoria abordada, não como exemplo de aplicação da Física Moderna. 

Na obra grande parte do conteúdo faz referência à história da Física Moderna, 

apresentando assim os autores com suas respectivas teorias. Assim que o conteúdo é 

apresentado, são expostos exercícios resolvidos que facilitam o entendimento do aluno 

para, na sequência, apresentar exercícios para resolução por parte dos alunos. Além dos 

exercícios resolvidos, o boxe “Para Saber Mais”,  traz sugestões de livros que auxiliam a 

compreensão do tema abordado. 

No boxe “Outras Palavras” os autores trazem assuntos de Física Moderna 

relacionando-os com assuntos da atualidade, sempre ressaltando os autores das teorias. 

No Manual do Professor (FUKE; YAMAMOTO, 2010b),  os autores apresentam conceitos 

fundamentais de cada capítulo, as articulações conceituais envolvidas naquele conteúdo, 

além de dar suporte ao professor para iniciar o debate a respeito de um determinado 

conteúdo. Traz também resolução de equações e problemas contidos no livro. 

 

Gaspar (2010a): “Uma apresentação das ideias principais da física do século XX” 

A obra de Gaspar (2010a), diferente das demais obras, não apresenta uma 

unidade específica destinada a Física Moderna, dispõem o conteúdo nos capítulos finais 

do terceiro volume da coleção. Segundo o Guia do PNLD 2012, 

 

Quando pertinentes, tanto conceitos relativos à chamada Física Clássica, como 
conceitos relativos à chamada Física Moderna, são utilizados para as discussões 
apresentadas ao longo de toda a coleção. A inserção formal dos assuntos de 
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Física Moderna e Contemporânea é feita nos quatro capítulos finais do volume 3, 
de um modo considerado adequado (BRASIL, 2011, p. 31). 

 

O autor apresenta resoluções de equações equivalente a quantidade de teorias 

abordadas, tais teorias apresentadas com o auxilio de gráficos e esquemas. A frequência 

de imagens é alternada de acordo com o assunto abordado. Após a abordagem principal 

do conteúdo apresentam-se exercícios resolvidos, seguidos de exercícios para resolução: 

tais exercícios não contemplam questões de vestibular. Entretanto, ao final do capítulo, o 

autor abre espaço separado para questões de vestibular. 

 

Gonçalves Filho e Toscano (2010): “Não contempla alguns aspectos básicos da 

Física Moderna” 

 

Gonçalves Filho e Toscano (2010) iniciam o capítulo de Física Moderna 

abordando de forma prática os assuntos da atualidade. Ao contrário das outras obras que 

apresentam uma unidade específica para a Física Moderna, esta obra apresenta apenas 

um capítulo referente a estes conteúdos. Neste capítulo, autores relacionam o tema Física 

Moderna com tecnologias atuais, como equipamentos utilizados pela medicina. 

O livro tem caraterísticas teóricas, com poucas resoluções de equações. 

Apesar de não apresentar exercícios resolvidos, é aberto o espaço para resolução de 

exercícios. Aparecem, com pouca frequência, imagens que ilustram o assunto abordado. 

Os autores apresentam no meio da abordagem do conteúdo, tópicos de texto e 

interpretação, para ampliar os conhecimentos adquiridos. São listadas páginas de internet 

que servem de pesquisa para o aluno que quiser aumentar o conhecimento. 

Segundo o Guia apesar da abordagem da Física Moderna ser coerente com o 

contexto didático pedagógico, “a organização desses capítulos não contempla alguns 

aspectos básicos da Física Moderna e, caso o professor opte por desenvolvê-los, deverá 

recorrer a outras fontes” (BRASIL, 2011, p. 74). Isso deixa um vazio na obra dos autores, 

uma vez que não apresentam conteúdos essenciais da Física Moderna. 

 

Kantor et al (2010): “Possibilidades de estudos básicos e de aprofundamento em 

relação a conteúdos de Física Moderna e Contemporânea” 
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O que diferencia este livro dos demais é a forma como a Física Moderna é 

tratada nesta coleção. Os autores inserem a Física Moderna a partir do primeiro capítulo 

do terceiro volume, levando a acreditar que para eles tal conteúdo tem importância 

equivalente a Física Clássica. O conteúdo é explicado com textos seguidos de exercícios 

de fixação. Quando os autores falam de Física Moderna, relacionam tal tema com os 

benefícios trazidos na atualidade, como os avanços da medicina, por exemplo. Para tal, 

utiliza-se imagens que quebram a sequencia de textos e boxes explicativos. 

O ponto forte do livro de Kantor et al (2010), são os exercícios de fixação, que 

aparecem frequentemente. Os autores abordam o conteúdo de  forma peculiar, onde 

expõem uma grande quantidade de exercícios, tanto de autoria própria como questões de 

vestibular. As deduções de equações raramente aparecem, o que leva a concluir que os 

autores valorizam o pensamento teórico a respeito das questões envolvendo Física 

Moderna. Cada conteúdo apresentado é seguido por questionamentos teóricos. O livro 

não apresenta exercícios resolvidos, assim como a rara exposição de imagens, levando a 

diminuição do interesse dos alunos pelo conteúdo. Após a apresentação de equações, os 

autores  partem para a resolução de exercícios. 

O Guia do PNLD 2012 ressalta diversas vezes a forma como o livro aborda 

assuntos de Física Moderna e destaca, também, a importância que isso tem com os 

meios da atualidade. “Tais conteúdos são fortemente apresentados no terceiro volume da 

coleção, destinado ao terceiro ano do ensino médio”. 

 

Máximo e Alvarenga (2010): “Aprofundar nos temas de acordo com o tempo que lhe 

restou” 

 

A obra de Máximo e Alvarenga (2010) apresentou evolução quanto ao 

tratamento dado a Física Moderna. Percebeu-se que os autores inserem de forma mais 

abrangente tais conteúdos quando comparado a mesma obra apresentada no Plano 

Nacional do Livro de Ensino Médio (PNLEM) 2009 (DOMINGUINI 2010). Torna-se  

perceptível que cada campo relacionado a Física Moderna é melhor explicado, de forma 

que o aluno possa compreender tal assunto desde a teoria até as resoluções 

matemáticas. O livro trás um bom número de equações, bem como exercícios resolvidos 

e abre espaço para atividades complementares. As imagens apresentadas em cada 

tópico facilitam a visualização de tecnologias do cotidiano, aparecendo de maneira 
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frequente. Em relação às imagens, os autores comparam diversas vezes a Física 

Moderna com obras de artistas plásticos da era contemporânea. 

Os autores estipulam exercícios de fixação e leituras complementares. Apesar 

de conter no livro um espaço reservado às resoluções das questões de vestibular e 

ENEM, os autores defendem que a Física Moderna no Ensino Médio não é de extrema 

importância e o professor só deve lecionar o conteúdo se restar tempo das aulas de 

Física Clássica. 

Máximo e Alvarenga (2010, p. 331.1) afirmam também que “Nos últimos anos a 

Física Moderna tem sido cobrada nos exames de vestibular de várias universidades. O 

nível de exigência nessas provas tem sido bem elementar, como se pode notar nas 

questões de vestibular deste capítulo”. 

 

Pietrocola et. al. (2010a): “Limite o número de seções a serem abordadas, 

selecionando as julgadas mais relevantes para a turma” 

 

O livro de Pietrocola et. al. (2010a) apresenta uma vasta unidade de Física 

Moderna. O livro apresenta-se bem dinâmico com grande quantidade de imagens que 

exemplificam o conteúdo abordado, bem como, apresenta boxes explicativos que 

ampliam e somam ao conhecimento já adquirido. O tema é abordado de forma teórica, em 

boxes denominados “Explorando o Conteúdo”, que facilitam o entendimento do tema. 

Sempre que um tema é abordado, os autores disponibilizam em tópicos 

exercícios resolvidos para a fixação do conteúdo e outros exercícios para resolução. Em 

alguns temas os autores apresentam equações e explicam detalhadamente sua resolução 

e propõem exercícios no modelo questões de vestibular. Há um espaço no livro reservado 

somente à exercícios, localizado ao final do capítulo que contempla várias páginas e os 

mais variados tipos. Os autores apresentam, também, um boxe de “Outras Atividades” 

que explicam e ampliam o conhecimento e trazem ainda  mais questões para resolução. 

O grande número de ilustrações tem destaque, assim como as resoluções de 

equações que são apresentadas e bem explicadas junto com o conteúdo teórico. Apesar 

de bem explorado e com uma determinada organização o livro  não relaciona o conteúdo 

abordado ao dia a dia do aluno, nem com assuntos da atualidade. Segundo os autores, 

abordar a Física Moderna no ensino médio é fundamental. Porém, com o pouco tempo 

que é disponibilizado para a disciplina, é importante que o professor se atente para que 

este conteúdo não seja deixado para trás. 
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Sant'Anna et. al. (2010): “Estudo de fenômenos físicos associados a avanços 

recentes da tecnologia” 

 

Com uma unidade específica de Física Moderna, a obra de Sant'Anna et. al. 

(2010) apresenta-se com frequente presença de imagens que esclarecem o conteúdo 

abordado  e aproximam o assunto ao cotidiano dos alunos. A obra apresenta resoluções 

de equações com suas respectivas teorias. Os esquemas apresentados ao longo da 

unidade facilitam o entendimento do conteúdo. 

É apresentado em todos os capítulos o tópico, “ Para saber Mais” onde os 

autores acrescentam conhecimentos e trazem exemplos de aplicações de Física Moderna 

na atualidade, como máquinas digitais, o chip CCD e os nanotubos. Somente ao final do 

capítulo são apresentadas questões resolvidas seguidas de questões propostas, trazendo 

sempre questões de vestibular. Ao final da unidade os autores sugerem um trabalho em 

grupo e mais exercícios para aprendizagem. 

 

Torres, Ferraro e Soares (2010a): “ levar o aluno a compreender a presença desta 

ciência em seu cotidiano” 

 

O livro de Torres, Ferraro e Soares (2010a) sofreu modificações dos coautores 

de 2009 para a aprovação de 2012, porém, mantém a mesma estruturação de três anos 

atrás, abordando a Física Moderna em uma unidade específica. A obra possui 

fundamentação teórica equivalente as resoluções matemáticas, ou seja, os autores 

abordam a história e a teoria juntamente com o desenvolvimento de equações elaboradas 

através do assunto. Assim que o conteúdo é explicado, os autores apresentam as 

resoluções matemáticas através de exemplos que auxiliam posteriormente na resolução 

dos exercícios. Apesar de exemplificar o conteúdo através de resoluções, o livro não trás 

um espaço para exercícios resolvidos. Dos exercícios que são expostos para serem 

resolvidos, estes raramente são questões de vestibular e ENEM. Portanto, são 

apresentados exercícios elaborados pelos próprios autores. 

Segundo o Guia do PNLD 2012 “As atividades experimentais são frequentes na 

coleção e, em sua grande maioria, são propostas com base em roteiros instrucionais 

fechados, o que contribui pouco para um trabalho de caráter investigativo e mais 

autônomo por parte dos alunos” (BRASIL, 2011, p. 48). Em assuntos específicos os 
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autores, ao concluírem a explicação do assunto, trazem boxes que aprimoram o 

conhecimento adquirido, assim como abrem a possibilidade de pesquisa extra classe e 

atividades em grupo. Ao estipularem tais atividades os autores demonstram intuito de 

relacionar a Física Moderna com o cotidiano do aluno. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que no PNLD 2012 todos os autores ampliam sua abordagem do 

conteúdo Física Moderna quando comparado ao PNLEM 2009. Com isso, a introdução de 

elementos metodológicos como imagens, exercícios propostos, dedução de equações, 

possuem maior espaço de abordagem, melhorando a exploração do conteúdo. 

Cada autor dispõem formas diferentes de exemplificação do conteúdo. O livro 

de Gaspar (2010a), assim como o de Pietrocola et. al.(2010a), se destacam pelo grande 

número de ilustrações. Já a obra de Gualter, Helou, e Newton (2010) e a de Máximo e 

Alvarenga (2010) dão maior enfoque as deduções de equações, ou seja, os autores 

acabam dando enfoque às resoluções matemáticas. Na obra de Kantor et. al.(2010), as 

deduções de equações são raramente apresentadas, onde o ponto forte do livro são os 

exercícios de fixação, inserindo-os desde o início da obra que apresenta Física Moderna 

em toda sua extensão. 

Partindo disso, notou-se que  os exercícios propostos em todas as obras estão 

voltadas para as questões de vestibular e ENEM. Percebeu-se que o livro de Máximo e 

Alvarenga (2010) se apropria dos conhecimentos de Física Moderna com a pretensão de 

preparar o aluno para os exames e concursos e, segundo os mesmos autores, “o 

professor pode se aprofundar nos temas de acordo com o tempo que lhe restou e os 

interesses da turma”(MÁXIMO; ALVARENGA, 2010, p. 331.1). 

O livro de Fuke e Yamamoto (2010a) não enfoca as deduções de equações 

nem a presença de imagens, voltando o conteúdo Física Moderna para a parte histórica 

do assunto. Os livros que não foram citados apresentam os aspectos metodológicos 

proporcionalmente divididos. Todos os autores abrem espaço em forma de tópicos ou box 

para a exploração de conteúdos complementares assim como sugerem atividades extra 

curricular. Assim, conclui-se que a cada ano, cada programa, os autores aumentam o 

enfoque dado a Física Moderna, o que consolida cada vez mais este conteúdo na matriz 

curricular do Ensino Médio, o que é fundamental para o sucesso da educação. 
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Resumo: O presente trabalho abrangeu o estudo do funcionamento das chaves de partida elétricas e 
eletrônicas dos motores elétricos trifásicos, observando a redução de corrente e sua utilização industrial. 
Eles são componentes indispensáveis nos processos industriais, devido a sua eficiência e aplicabilidade, 
entretanto, o acionamento dos mesmos merece atenção, pois sua instalação varia com seu emprego num 
determinado processo. A ligação dos motores tem início na proteção da entrada de tensão do mesmo, 
garantindo melhor manutenção e manipulação do equipamento. Por isso, existem as chaves de partida, 
conjuntos de dispositivos/circuitos capazes de acionar motores de forma segura, além de, em alguns casos, 
garantir a redução de energia no início do trabalho. Tendo em vista esses, o estudo consistiu na construção 
de chaves de partida ensaiadas em laboratório (partida direta, reversora, estrela-triângulo, compensadora, 
soft-starter e inversor), analisando variáveis como: corrente elétrica nominal e na partida, torque inicial, 
projeção de custos, etc. Juntamente com os dispositivos de proteção, manobra e atuação (disjuntores, 
contatores, transformador, autotransformador, fusíveis, botões de acionamento e parada e motores) além 
das chaves eletrônicas (soft-starter e inversor de freqüência), a equipe alcançou resultados que apontaram 
que as chaves de partida eletrônica apresentaram menores picos de corrente em relação as chaves com 
componentes eletromagnéticos, além da vantagem da simplicidade de instalação, pouco espaço ocupado e 
torque ajustável na partida. 

 
 
Palavras-Chave: Acionamento, chaves de partida, custo-benefício, consumo de energia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os motores elétricos de indução trifásicos são utilizados em processos 

industriais por sua simplicidade, baixo custo e eficácia máxima com manutenção mínima. 

A desvantagem principal desses equipamentos está no momento de partida, onde a 

corrente necessária para iniciar o movimento é alta, comparada com a corrente de 

trabalho nominal. Entretanto, existem ferramentas que podem ser utilizadas para reduzir a 

mesma e, consequentemente, o custo e consumo do motor. Desta forma, é necessário o 

estudo do acionamento das chaves de partida elétricas e eletrônicas dos motores 

elétricos.       

A forma mais simples de ligar um motor elétrico é a partida direta, onde o motor 

é conectado diretamente à rede, fornecendo torque total na partida, porém apresenta 

várias desvantagens quando aplicadas em altas potências. Além desta, existem chaves 

de partida aconselháveis para diferentes aplicações, como a chave reversora, estrela-

triângulo, compensadora, soft-starter e inversor de frequência. 
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Conhecendo os erros cotidianos no dimensionamento e nos tipos de 

acionamentos de motores elétricos nas empresas, de que maneira o dimensionamento e 

a escolha correta dos tipos de acionamentos de motores elétricos, numa indústria, 

beneficia a esta e também a distribuidora de energia?  

O presente trabalho será baseado no estudo das chaves de acionamento de 

motores elétricos trifásicos, além da elaboração de ensaios em laboratório, comprovando 

assim as informações aqui mencionadas e aprofundando os conhecimentos na área. 

 

1.1 Comportamento da corrente de partida 

 

Durante a partida dos motores elétricos, é exigida uma corrente de partida 

muito alta em relação à corrente nominal de serviço (Figura 1). Isso se dá devido a força 

necessária para que o motor vença o estado de inércia no qual se encontra no momento 

da partida. 

 

Figura 1: Gráfico do comportamento da corrente de partida 

 

 

1.2 – Tipos de chaves de partida 

 

Para reduzir a amplitude da corrente exposta anteriormente, existem algumas 

opções, as quais são chamadas de chaves de partida de motores elétricos. A seguir serão 

listadas algumas das chaves de partidas para motores elétricos, o funcionamento, 

componentes, e dados das mesmas. 
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1.2.1 – Partida Direta 

 

A chave de partida direta é um dispositivo pelo qual o motor parte com valores 

plenos de conjugado e de corrente de partida, pois suas bobinas recebem a tensão 

nominal de serviço. Por esse motivo, sua aplicação é limitada4. 

 

Na Figura 2, observam-se os circuitos de comando e de potência de uma 

Partida Direta: 

 

Figura 2: Circuito de comando e de força de uma partida direta 

 

 

1.2.2 – Chave Reversora 

 

A partida Reversora é de composição e funcionamento simples. Assim como a 

Partida Direta, apresenta uma corrente de partida alta, sendo muitas vezes inviável. 

Apresenta como vantagem a possibilidade de inversão no sentido de rotação do motor 

através da inversão de duas fases4. Na Figura 3, os circuitos de comando e de força da 

chave Reversora. 
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Figura 3: Circuito de comando (esquerda) e de força (direita) de uma Partida Reversora. 

 

 

1.2.3 – Chave Estrela-triângulo 

 

É uma chave de partida que exige um motor de dupla tensão, sendo a menor 

delas igual à tensão da rede. Este motor elétrico irá partir em ligação estrela, e depois de 

um tempo, passará a ser ligado em triângulo. Com isso, o motor perde cerca de 1/3 do 

torque, porém a corrente de partida diminui na mesma proporção, tornando essa chave 

viável em relação a algumas outras. Na Figura 4, observa-se os circuitos de comando e 

de força de uma chave estrela-triângulo 2, 4. 

 

Figura 4: Circuito de comando e de força de uma chave estrela-triângulo 

 

 

1.2.4 – Chave Compensadora 
 

É uma chave elétrica de partida de motores, usada para partidas com carga 

que utiliza de um transformador para a redução da corrente inicial até o valor de 64%, 

porém como desvantagem utiliza um transformador que acaba delimitando a potência 

máxima do motor, e para sua instalação necessita de um espaço grande 2, 4. Na Figura 5, 

observa-se os circuitos de comando e força de uma chave compensadora. 
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Figura 5: Diagrama de chave partida compensadora 

 

1.2.5 – Inversor de Frequência 
 

É um equipamento capaz gerar tensão trifásica e frequência ajustáveis. Opera 

transformado a tensão alternada, em contínua para após transformá-la em tensão de 

frequência e amplitude ajustáveis, porem esse equipamento possui um alto custo1,4. A 

Figura 6 representa um circuito de potência típico dos inversores de frequência. 

 

Figura 6: Diagramas da chave de partida com Inversor de Frequência 

 

Fonte: Adaptado de MASCHERONI
1
  

 
1.2.6 – Soft-Starter 

 

Soft-Starters são chaves capazes de controlar a rampa de tensão na partida do 

motor, utilizando de SCRs  (do inglês Silicon Controlled Rectifier - Retificador Controlado 

de Silício) para esse controle. O torque do motor é ajustado automaticamente à carga, o 

que garante que a corrente usada seja a menor possível, porém esse equipamento possui 

também um alto custo 2, 4. A Figura 7 representa um esquema de ligação de uma chave 

soft-starter. 
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Figura 7: Diagrama da chave de partida com Soft-Starter 

 

Fonte: Adaptado de MASCHERONI
1
  

2 METODOLOGIA 

 

Primeiramente a equipe realizou uma pesquisa bibliográfica, com base em 

livros atualizados sobre normas regulamentadoras voltadas ao tema, juntamente com 

definições e características de chaves de partidas elétricas e eletrônicas para motores 

elétricos, com o intuito de obter embasamento teórico. 

Com base em um contrato de demanda de energia, realizou-se uma simulação 

do dimensionamento das chaves de partida dos motores elétricos conforme equações da 

Tabela 1, com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica no momento da partida 

dos mesmos, além de aumentar sua vida útil. 

  

Tabela 1: Fórmulas para cálculo das correntes de partida nos motores 

 

Como etapa seguinte, o grupo realizou em laboratório cada uma das chaves de 

partida nos motores elétricos trifásicos. Através das montagens dessas chaves, montou-

se um projeto (Figura 8), o qual consistiu no dimensionamento de componentes para a 

realização prática de cada chave, onde se verificou a veracidade dos itens que foram 

estudados, sendo estes a corrente de partida, o torque inicial e também a projeção de 

custos de cada chave. Por fim, realizou-se uma relação sobre o custo-benefício de cada 

chave de partida aplicada à indústria, suas vantagens e desvantagens, quais são as mais 

utilizadas atualmente no meio fabril e o porquê do seu emprego.  
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Figura 8: Layout do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando as diversas chaves de partida, não podemos afirmar qual delas é a 

melhor, porque cada uma apresenta vantagens em determinadas aplicações, o que varia 

com o processo a ser executado. No entanto, aquelas que apresentaram maior queda no 

consumo de energia sem causar variações nas características de trabalho do motor 

foram, primeiramente, a chave de partida utilizando inversor de frequência, pois pode ser 

aplicada em cargas com altas inércias, além de oferecer o controle da velocidade do 

motor e operação da rotação acima da nominal. A desvantagem apresentada por esse 

circuito é, principalmente, a criação de harmônicas 3. Outra chave de partida é a Soft-

Starter, onde há uma partida suave da carga (através da rampa de tensão controlada por 

meio de tiristores) e durabilidade. Seu ponto negativo está relacionado com o 

acionamento de cargas de altas inércias e conjugado constante, além do custo financeiro. 

As outras chaves apresentam um desempenho menor, como a chave compensadora, por 

exemplo: exige um equipamento extra, o auto transformador, além de ser aquela que faz 

a menor redução da corrente entre as chaves estudadas. Já a chave estrela-triângulo, 

apesar de reduzir a corrente a 33 % da corrente de partida, requer um motor de dupla 

tensão, além do fato de que deve partir sem carga, ou seja, a vazio.  

Com base nos itens e nas fórmulas estudadas pela equipe chegou-se ao 

resultado mostrado no quadro comparativo (Tabela 2) das correntes em cada chave. O 

motor escolhido, didaticamente, foi um motor de 10 cv cujos dados foram retirados de um 

catálogo da WEG. 
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Tabela 2 -  Quadro comparativo das correntes 

Variáveis Partida direta 
Estrela-

Triângulo 
Compensadora Soft-Starter 

Inversor de 

Frequência 

In 14,1A 14,1A 14,1ª 14,1ª 

Ip 119,85A 39,95A 43,15A ou 69,5A 17A a 28,2ª 

 

Analisando a tabela percebe-se que as chaves mais eficientes na redução da 

corrente de partida são o inversor e a soft-starter. A seguir é apresentado um gráfico 

expressando uma comparação entre o comportamento da corrente de partida das 

diferentes chaves citadas no trabalho (Figura 9). 

 

Figura 9: Gráfico da comparação das correntes nos tipos de acionamentos 

 

Fonte: Adaptado de MASCHERONI
1
 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir com o término deste trabalho que o estudo das chaves de 

acionamento dos motores de indução trifásicos é de extrema importância, não só para a 

redução nos custos de dimensionamento de cabos e equipamentos, mas também no 

consumo de energia, favorecendo a indústria em si e a concessionária. 

Considerando as informações apresentadas, é visível o alto investimento 

financeiro na construção dessas chaves, por serem compostas por circuitos elétricos. 
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Com isso, observa-se que a manutenção e acompanhamento desses equipamentos deve 

merecer atenção especial. 

Em uma indústria, a aplicação de projetos de dimensionamento de chaves para 

motores elétricos de indução trifásicos pode contribuir para a economia de energia e 

aumentar a quantidade de motores disponíveis para uso simultâneo numa área fabril.  
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Resumo: A pesquisa consiste no estudo do Arranjo Produtivo Local (APL) da cachaça e derivados da cana 
de açúcar, na região de Santo Antônio da Patrulha localizada, Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Neste 
APL, pequenas empresas produtoras de cachaça que utilizam o processo artesanal (conhecidas como 
alambiques), juntamente com empresas produtoras de doces, formam a “Rota da cachaça e da rapadura”, 
que contempla o roteiro turístico formado pelo aglomerado de empresas no território pesquisado,. A partir 
de uma metodologia predominantemente qualitativa, de natureza exploratória, a pesquisa busca 
compreender a organização deste APL, destacando fatores e perspectivas para a inovação, 
sustentabilidade e a competitividade das empresas, entre outros aspectos das empresas do setor pensando 
no desenvolvimento de praticas sustentáveis do território. Focando na produção de cachaça, pode ser 
observado que há cooperação das empresas neste APL, sua formação cultural e histórica, os atores sociais 
que envolvem o APL, mesmo que simbolicamente, fatores como inovação, novos rótulos e embalagens das 
bebidas, na competitividade juntamente com a pequena cooperação das empresas existentes no APL. As 
constatações obtidas através de visitas e entrevistas em trabalho de campo nas empresas produtoras de 
cachaça (em alambiques) existentes na região e em dados coletados nas entrevistas as intuições de apoio, 
como sindicatos e secretarias do município em que se situa o APL, como por pesquisa bibliográfica que 
reforçam e apóiam as informações obtidas. 
  
Palavras-Chave: APL (Arranjo Produtivo Local), Rota da Cachaça, Alambiques 

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O município de Santo Antônio da Patrulha está localizado a 78 km da capital do 

estado, em uma região de passagem entre a Serra Gaúcha e o Litoral, o que contribui 

para o turismo na região. A concentração de empresas produtora de cachaça – 

conhecidas como alambiques – e doces é explicada por fatores sociais, históricos e 

econômicos, que ligam a produção de cana de açúcar, uma cultura já histórica, à “Rota da 

cachaça e da rapadura”, empresas que utilizam dos derivados da cana de açúcar como 

matéria prima para utilizar na fabricação de seus produtos, assim como outros insumos.  

O presente trabalho faz parte do projeto intercampi “Competitividade, Inovação 

e Sustentabilidade em Arranjos Produtivos Locais (APL’s) no Rio Grande do Sul (RS): um 

estudo comparativo entre arranjos do Litoral Gaúcho, Serra Gaúcha e Alto Uruguai”, que 

conta com a participação do campus Porto Alegre do IFRS, pesquisando o APL da 

viniticultura na Serra Gaúcha.  

Arranjos Produtivos Locais (APL’s), Distritos industriais, Sistemas Produtivos 

Locais (SPL’s) e cluster são uma aglomeração de pequenas e médias empresas, em um 

território geograficamente delimitado, com uma determinada forma produtiva. Sendo que 
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a abordagem que será tratada neste artigo, será a de APL (Arranjo Produtivo Local) que 

se: 

“Constitui um tipo particular de cluster, formado por pequenas e médias 
empresas, agrupadas em torno de uma profissão ou de um negócio, onde se 
enfatizam o papel desempenhado pelos relacionamentos -formais e informais- 
entre empresas e demais instituições envolvidas. As firmas compartilham uma 
cultura comum e interagem, como um grupo, com o ambiente sociocultural local.” 
(CAPOLARI & VOLK, 2004:9) 

 

Dentro do conceito de APL Faúre e Hasenclever (2007) ressaltam três 

dimensões para o tema: a existência de um potencial local (endogeneidade), a relação 

homem-espaço (territorialidade) e a cultura e laços formais e informais que ligam esses 

atores sociais (instituições). 

Assim, o objetivo deste artigo é caracterizar o APL da cachaça, identificar seus 

principais atores e a relação entre eles, caracterizando os potenciais de competitividade, 

inovação e sustentabilidades existentes nestes.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada pela pesquisa é de natureza exploratória e 

predominantemente qualitativa, analisando aspectos históricos do APL da cachaça, sua 

constituição e os atores sociais envolvidos.  

Com coletas de dados feitas através de trabalho de campo por indicação das 

redes de contatos, através de entrevistas aos seus gestores em profundidade baseada 

em roteiro nas instituições de apoio ao APL e as empresas envolvidas na produção 

agroindustrial da região explorada e com uma pesquisa bibliográfica, coletando dados 

para o embasamento da pesquisa.  

 

3 O APL DA CACHAÇA E DERIVADOS DA CANA DE SANTO ANTÔNIO DA 

PATRULHA 

 

Segundo dados fornecidos pelo do IBGE (2012), Santo Antônio da Patrulha 

detém uma população de 39.685 mil habitantes numa área de 1050 km² localizado no 

bioma Mata Atlântica e Pampa, tendo o PIB (Produto Interno Bruto) voltado a 

Agropecuária, a Indústria e aos Serviços.  
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“A implantação de engenhos no Litoral Norte do Rio Grande do Sul está 
relacionada com o Ciclo do Tropeirismo, desencadeado na primeira metade dos 
1700. O trânsito dos tropeiros, pelos caminhos da Praia, de Souza Faria (via 
Morro dos Conventos/SC), e do Sertão (via Santo Antônio da Patrulha e Campos 
de Cima da Serra/RS) proporcionou um mercado amplamente favorável á 
produção de açúcar mascavo, rapadura e aguarde, sobretudo.” (BARROSO, 
2007. p. 54 e 55) 

 

Um dos quatros primeiros municípios do Rio Grande do Sul, colonizado por 

açorianos, ganhando está denominação em 1811 em função das patrulhas da Coroa que 

se instalaram na região com o objetivo de realizar a cobrança de impostos, devido ao 

contrabando de gado que passava pela região, a “patrulha” instalada ali tinha o objetivo 

de fiscalizar e cobrar impostos dos rebanhos que seguiam para Sorocaba e Minas Gerais, 

por isso o “patrulha” no nome do município. 

 

3.1 Histórico do APL 

 

A constituição histórica deste APL deu, principalmente, a partir da construção 

de uma usina de açúcar, a AGASA (Açúcar Gaúcho S.A), foi inaugurada na década de 60.  

A produção de açúcar destinada ao fornecimento para a usina se deu por mais de 30 

anos, até a falência e fechamento desta, na década de 90. A partir daí, muitos produtores 

de cana de açúcar não tinham o que fazer com a matéria prima o que estabeleceu uma 

crise econômica na época. 

Como o produto final mais viável economicamente era a produção de cachaça 

artesanal em alambiques, surgiram mais de 100 alambiques na região litorânea, com foco 

em um produto barato. Tais alambiques, buscando competitividade no mercado, 

produziam uma cachaça de má qualidade, com preços baixos.  Outros alambiques, que 

produziam cachaças de melhor qualidade, assumiram elevados custos de fabricação, 

devido à logística de transporte, seu engarrafamento, além de medidas fiscais, que 

reduziram o rendimento final do produto.  

Assim, com passar dos anos, a produção foi caindo, provocando o fechamento 

de muitos dos alambiques existentes na região.Hoje, existem na região de Santo Antônio 

da Patrulha, oficialmente, apenas três alambiques (dado fornecido pela secretária de 

turismo da cidade) e a cana de açúcar acaba sendo vendida para alimentação de gado, 

por ser pouco utilizada para a produção da cachaça (conforme informações da Emater e o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais). 
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As três empresas situadas na cidade são os alambiques (empresas produtoras 

de cachaça): Alambique Santo Antônio - Cachaça Fonte Imperial, Cachaça Guarda Velha 

e Gotas da Moenda. Todos são pequenas empresas que, apesar das dificuldades 

encontradas ao decorrer do tempo, continuam a inovar e matem a tradição de produzir a 

bebida típica brasileira, que já está inserida uma tradição familiar e cultural do APL.  

 

3.2 Endogeineidade 

 

O APL da cachaça, no aspecto endógeno, se apresenta pelo potencial de 

recursos locais, que tem em seu favor a cultura da principal matéria prima que dá origem 

a outros insumos utilizados na produção, a cana. Dessa forma, a partir da cana de açúcar 

são produzidos o açúcar, o melado e outros derivados como a cachaça e os doces 

produzidos na região.  

Pode ser visto até aqui que o município de Santo Antônio possui potencial para 

a produção da cana, pautada na tradição da região. Um fato a destacar é que muito da 

produção da cana de açúcar é comercializada para ser utilizada na alimentação do gado. 

Assim, se constata que o potencial de valorização da cana poderia ser melhor explorado 

na produção da cachaça e de outros derivados, gerando maior valor agregado à 

produção. 

 

3.3 Territorialidade 

 

No APL, a territorialidade destaca a relação entre o homem-espaço, colocanto 

em evidência os atores sociais. Buarque (2002) classifica os atores sociais em categorias 

que podem interagir no APL: (i) corporativas, organizações com solidariedade temática, 

numa disputa pela riqueza social; (II) comunitários, expressos nas associações 

comunitárias; e (iii) temáticas, visões do mundo e propostas acima dos interesses dos 

grupos anteriores. O autor ainda diferencia os atores sociais das Organizações Não-

Governamentais (ONGs) que tem como escopo prestar assessoria e suporte técnico á 

sociedade e devem representar racionalidade técnica e não interesses sociais. O Estado, 

não é propriamente um ator, mas nos atores sociais ele se consolida e expressa à 

estrutura de poder da sociedade. 
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Neste sentido da interação dos atores no APL envolve mais do que as pessoas, 

mas a cultura da região, que alvo é de turismo, trabalho, história agregados envolvidos na 

produção e fora dela como fatores envolvidos na comercialização, interação entre 

empresas, entre outras funções que detém a formação territorial do APL envolvido que 

pode mais de qualquer coisa fornecer ao município bens materiais ou imateriais que 

propiciam o crescimento econômico, tanto do dele como das pequenas empresas ali 

situadas, favorecendo a interação homem e espaço estabelecido pela cooperação.  

A questão da participação dos atores na conformação do território pode ser 

relacionada á abordagem de Raffestin, que destaca a ação de pessoas e grupos no 

exercício do poder e as interações nas esferas política, econômica, social e cultural 

conduzindo a sistemas de malhas, nós nas redes, configurando o território. Para o autor, 

o território é produto dos atores sociais, citando Estado, organizações e o individuo 

(RAFFESTIN, 1993). Enfim, destacando as associações e cooperações entre as pessoas, 

empresas e intuições que no APL interagem, colaborando para o seu desenvolvimento e 

da região. 

 

3.4 Instituições 

 

Nesta categoria se situam as intuições de apoio e organização do APL, são 

agentes de importância que dão assistência as empresas situadas no APL. No caso do 

APL estudado, as principais instituições identificadas até o momento foram: 

 Emater e sindicatos rurais: prestam assessoria e apoio técnico e de organização 

aos produtores 

 Instituições do setor: principalmente IBRAC (Instituto Brasileiro da Cachaça), 

APRODECANA (Associação dos Produtores de Cana-de-açúcar e seus Deriva 

dos) e Alambiques Gaúchos; são instituições que evidênciam a colaboração dos 

atores envolvidos no APL 

 SEBRAE: apoio na organização do APL e na qualificação para gestão das 

empresas 

 Prefeitura municipal: atuação importante na promoção do turismo.  

 

Além disso, cabe citar o evento que acontece todos os anos, a Fenacan uma 

festa voltada a produção de alimentos do município de Santo Antônio da Patrulha, que 
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reúne diversas empresa em um local que é de atrativo a novos compradores que vem 

prestigiar o evento. O evento também atua como uma vitrine das empresas para os 

turistas visitantes, tornando-se um importante agregado do APL. 

 

3.5 Competitividade 

 

Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995), explicam a existência de duas linhas 

conceituais sobre competitividade. Na primeira linha, a competitividade é compreendida 

como uma medida do desempenho empresarial, assim, a empresa competitiva da está 

ligada á sua posição no mercado e o desempenho em relação ao mercado internacional. 

Na segunda linha, a competitividade é compreendida como uma medida da eficiência da 

firma, a posição competitiva da empresa está ligada á capacidade de transformar insumos 

em produtos, com o máximo de rendimento e utilização no produto final. 

Os APLs geralmente concentram-se em um determinado território pelos 

empreendimentos ali instalados ou atores que contribuem por que visam vantagens 

competitivas para as empresas geograficamente localizadas, vantagens como mão de 

obra especializada, aquisição de insumos, matéria prima, prestadoras de serviços, 

instituições de ensino, o transporte facilitado para entrega de seus produtos, como a 

própria comercialização do produto, pela logística o APL pode estar localizado em uma 

área com melhor acesso a clientes ou fornecedores da região. 

As empresas mesmo competindo entre si, por ter produtos semelhantes ou 

iguais a serem comercializado, se tornam aliadas, cooperando entre si por estarem numa 

área de demanda de compradores. Unidas, podem obter maior comercialização de seus 

produtos, gerando escalas de compra e venda, com o objetivo de maior lucratividade ao 

atender um mercado maior ou com potencial maior a ser explorado. Assim, mesmo tendo 

como concorrente grandes empresas que se localizam fora do APL, a interação e troca de 

conhecimento e informações são fatores fundamentais para o sucesso do arranjo, por que 

contribui para que as oportunidades sejam de usufruto das empresas de forma interativa.  
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3.6 Inovação 

 

Inovações tecnológicas estão relacionadas aos insumos e a adequação dos 

equipamentos, e pouco em termos de inovações de produtos e processos produtivos. As 

empresas que têm obtido melhores resultados competitivos tem sido aquelas que 

implementam melhorias tecnológicas em seus processos produtivos e com abertura de 

novos mercados e introdução de qualquer tipo de melhoria em produto, processo ou 

organização da produção dentro da empresa sem alteração na estrutura industrial sendo 

uma inovação de caráter incremental que tem como exemplo de inovações incrementais, 

podemos citar, as que podem gerar crescimento da eficiência técnica, aumento da 

produtividade, redução de custos, aumento de qualidade e mudanças que possibilitam a 

ampliação de um produto ou processo novo, muitas das inovações imperceptíveis para o 

consumidor. A inovação é um processo descontinuo que engloba cinco casos de 

inovações como: a introdução de um novo produto; a introdução de um novo método de 

produção; a abertura de um novo mercado; a conquista de uma nova fonte de matéria 

prima; o estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a criação 

de uma posição de monopólio. 

O conceito de inovação de Shumpeter condiz com o desenvolvimento inovativo 

das empresas dos setores analisados por esta pesquisa; isso porque a maioria das 

empresas tratam de implementar um conjunto de inovações com menor ligação à 

mudança tecnológica, quando investem em abertura de novos mercados ou 

desenvolvimento de novos produtos. 

As empresas instaladas no APL da cachaça procuraram inovar em 

modificações ou novos produtos, nova embalagem entre outras modificações que são 

englobadas na inovação incremental. 

 

3.7 Estratégia das empresas e APL 

 

Nos trabalhos de campo realizados, pode ser observado a preocupação em 

continuar cultura da região. Uma das empresas visitadas foi a “Guarda Velha”, onde se 

observou a preocupação de preservar a cultura e a história. Na empresa, visitantes 

podem conhecer o “Museu da Cachaça”, que conta a história do produto no Brasil e 

expõe exemplares de cachaças vindos de todo o país. Além disso, cabe destacar o 
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museu a céu aberto da história do município – local onde é encenada a formação do 

povoado que deu origem à Santo Antônio da Patrulha. O local conta ainda com outras 

atrações para receber grupos de turistas e loja com a comercialização de suas cachaças 

e outros produtos da região. 

Um aspecto interessante é que, na loja da Guarda Velha, foram encontrados 

exemplares de outro alambique, da cachaça “Fonte Imperial”, inclusive, compartilhando 

prateleira com a exposição de produtos da própria empresa, o que demonstra ações de 

cooperação entre elas. A Fonte Imperial é um alambique atuante nas associações 

setoriais, que inovou buscando associar à cachaça branca e envelhecida, a produção de 

licores a partir de cachaça, retomando uma tradição dos portugueses que chegaram à 

região. 

É interessante observar que as empresas pesquisadas se encontram, no 

momento, praticamente inativas na produção da cachaça, trabalhando com estoques e 

envelhecimento da cachaça branca. Se constata dum grande potencial para cooperar e 

ganhar força no mercado competitivo. Um exemplo de cooperação já em curso é a 

promoção da Fenacan, que proporcionou oportunidade aos alambiques de expor produtos 

e divulgar suas marcas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O entendimento deste artigo, ocorreu através da compreensão da forma 

exploratória, comportamento inovativo e competitivo do APL (cachaça e derivados da 

cana de açúcar) no RS, que possibilite a implantação de estratégias comuns. A presente 

pesquisa é parte de um projeto que ainda terá continuidade na pesquisa que envolve 

“Competitividade, Inovação e Sustentabilidade em Arranjos Produtivos Locais (APL’s) no 

Rio Grande do Sul (RS): um estudo comparativo entre arranjos do Litoral Gaúcho, Serra 

Gaúcha e Alto Uruguai”, um projeto intercampi que tem como finalidade a comparação 

dos APL’s que no Litoral Norte além da cachaça, pesquisa se os doces produzidos na 

região.  

Considerando os aspectos de cooperação e competitividade, pode ser 

percebido que a cooperação eficaz, no sentido de uma competitividade maior no 

mercado, ainda é pequena. O aumento de atividades em conjunto, assim como, futuras 

negociações em escala beneficiando as empresas envolvidas. 
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Por fim, este artigo apresenta uma parte do que será ainda pesquisado, mas já 

trouxe resultados significativos, que serão melhor aprofundados com a continuidade dos 

trabalhos. 
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Resumo: O presente artigo é resultado da análise de um método a ser aplicado em fase anterior ao 
planejamento para o desenvolvimento urbano, tendo como premissa o modelo do metabolismo estendido 
para assentamentos urbanos proposto por Newman e Kenworthy (1999). Neste modelo. a partir de dados 
levantados relativos ao uso de recursos como água, energia e materiais, e, produção de resíduos, como lixo 
e poluentes,os quais promovem a dinâmica da cidade, torna-se possível planejar o desenvolvimento de um 
município com foco na sustentabilidade a partir de uma análise temporal e comparativa entre os dados. 
Para ilustrar esta análise, buscou-se comparar dados de uma série histórica, a fim de avaliar o 
desenvolvimento urbano do município de Criciúma, SC. O resultado permitiria sugerir diretrizes para 
redução do consumo e também dos resíduos, na intenção de beneficiar os cidadãos e o meio ambiente. 
Esta intenção não se concretizou na totalidade em razão da ausência ou da inconsistência de dados 
provenientes órgãos públicos e associações, sobre o município em estudo, o que não permitiu uma 
avaliação da situação e evolução de Criciúma quanto ao consumo de recursos de entrada e a produção de 
dejetos de saída, no contexto do modelo de metabolismo estendido. A pesquisa demonstrou que para a 
aplicação do modelo proposto, há a necessidade de manter um banco de dados atualizado. 
 
Palavras-Chave: Sustentabilidade urbana, Metabolismo da cidade, Resíduos. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A urbanização é um processo irreversível em todo o planeta, evidenciado pelo 

crescimento da população urbana ao longo do último século, que passou de 10 para 50% 

(SIRKIS, 2003). As cidades foram produzidas para promover a cidadania, isto é para ser 

um palco de trocas e de satisfação das necessidades. Porém, “para centenas de milhões 

de pessoas, as condições de vida sofríveis das zonas e periferias urbanas estão 

destruindo vidas, saúde e valores sociais e morais” (AGENDA 21, 1994, Cap. 6). Assim, a 

cidade como espaço de cidadania ainda não é uma realidade para todos e, talvez, não 

venha a ser tão facilmente, pelo menos num futuro próximo.  

A materialidade das cidades é politicamente construída (ACSELRAD, 1999). 

Por isto, sua sustentabilidade está vinculada a aplicação das políticas urbanas e sua 

insustentabilidade se evidencia quando essas políticas são incapazes de equacionarem a 

oferta de serviços urbanos em quantidade e qualidade condizentes com as demandas 

sociais. 

Newman e Kenworthy (1999), no livro “Sustentabilidade e cidades: a superação 

da dependência do automóvel”, tentam mostrar uma possibilidade para promover a 

Agenda de Sustentabilidade para as cidades. Oriunda da Agenda 21, a Agenda de 
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Sustentabilidade é uma grande questão global e local. Comunidades do mundo estão 

tentando determinar o quanto podem simultaneamente reduzir o impacto na terra e 

melhorar sua qualidade de vida. Isso está acontecendo, em maior ou menor extensão, em 

todas as cidades.  

A partir da Agenda de Sustentabilidade, a Lei n. 10.257 foi aprovada e 

sancionada em 10 de julho de 2001 (BRASIL, 2001). Conhecida como Estatuto da 

Cidade, esta Lei trata do planejamento urbano municipal e traça as diretrizes gerais para 

o ordenamento urbano. Dentre os seus instrumentos, destaca-se o planejamento 

municipal e o Plano Diretor, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. 

 

A grande ênfase dada ao planejamento municipal diz respeito ao desenvolvimento 
urbano e ao equilíbrio ambiental numa preocupação constante com a necessidade 
de preservar a natureza, para legar às gerações futuras uma cidade que ofereça 
todas as condições de vida saudável e bem estar dos munícipes (COELHO, 2003, 
p. 1). 
 

Pensar a cidade implica pensar em espacialidades e temporalidades, pois as 

cidades são produzidas em determinados espaços e tempos históricos, em que a 

dinâmica da cidade vai modelando seus contornos (GONÇALVES, 2010). Para Newman e 

Kenworthy (1999), para planejar a cidade, com foco na sustentabilidade, o primeiro passo 

é criar um modelo, seguido do desenho urbano e de uma série de práticas de projeto e 

planejamento para trabalhar, no sentido de estabelecer metas de sustentabilidade para 

determinada cidade. 

A sustentabilidade diz respeito às futuras gerações, mas um importante 

aspecto quando se fala de sustentabilidade nas cidades, é que a mesma deve ser tratada 

como um caminho para a cidade ideal, levando em conta as questões do mundo real. 

Para Newman e Kenworthy (1999), o conceito de sustentabilidade emerge do processo de 

política global, onde o encontro do Desenvolvimento Econômico, do Desenvolvimento das 

Comunidades e do Desenvolvimento Ecológico produz o Desenvolvimento Sustentável, 

reunindo utopias ecologistas, comunidades economicamente desenvolvidas e 

conservacionismo, conforme demonstrado na figura 01. 

 

 

 

 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

524 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

Figura 1 – Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Newman e Kenworthy (1999). 

 

1.1 Cidades e ecossistemas 

 

Como os ecossistemas, a cidade é um sistema com entradas e saídas de 

energia e de materiais. Os principais problemas ambientais e custos econômicos estão 

relacionados ao aumento de entradas e, inevitavelmente, de saídas. Ao olhar a cidade 

como um todo e analisar os caminhos de energia e materiais, é possível conceber um 

sistema de gestão e tecnologia que permita reintegrar processos naturais, aumentar a 

eficiência no uso dos recursos, reciclar materiais de muito valor e conservar e até mesmo 

produzir energia, segundo Newman e Kenworthy (1999, p.15). 
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Tabela 1 – Características de ecossistemas jovens e maduros e suas aplicações para o  
Desenvolvimento Sustentável nas cidades 

Ecossistemas de Sucessão Cidades em Desenvolvimento Sustentável 

ECOSSISTEMAS 
JOVENS 

ECOSSISTEMAS 
MADUROS 

CIDADES JOVENS CIDADES MADURAS 

Alta atividade 
fotossintética bruta e 
baixa eficiência. 
 
Perda de nutrientes 

Redução da atividade 
fotossintética bruta e 
alta eficiência. 
 
Reciclagem de 
nutrientes 

Alta energia e baixa 
eficiência. 
 
Perda de nutrientes e 
materiais 

Redução da energia e 
alta eficiência 
 
Reciclagem de 
nutrientes e materiais 

Fonte: Adaptado de Newman e Kenworthy (1999), p. 15. 

A cidade é um sistema aberto com elevada complexidade nos fluxos de energia 

e materiais, assim como os ecossistemas. No entanto, diferente destes, a cidade não é 

um sistema homeostático nem possui tendência homeostática no curso do tempo, do 

mesmo modo que os ecossistemas. Esta condição está relacionada à necessidade 

constante de novos aportes de energia e materiais, em face do aumento do consumo, e 

de elevação da produção de resíduos, em razão das deficiências nos seus processos 

internos. Por este motivo, pensar e planejar a cidade com foco na sustentabilidade é 

buscar alternativas para aumentar a eficiência no uso de energia e matéria, reduzir a 

quantidade de novos aportes, aumentar a reciclagem e reduzir a produção de resíduos. 

 

1.2 O Modelo do Metabolismo Estendido de Assentamentos Humanos 

 

Um dos Princípios da Sustentabilidade Global é que o primeiro mundo deve 

reduzir o consumo dos recursos e produção de resíduos. A tarefa de aplicar os princípios 

sustentabilidade pode parecer bastante avassaladora no âmbito global, mas ao nível das 

cidades, torna-se significativa. 

 Newman e Kenworthy (1999, p.8) afirmam que o processo biológico e físico do 

metabolismo humano ou de qualquer ecossistema é converter recursos em produtos e 

também em dejetos. Esses metabolismos são baseados nas leis da termodinâmica, onde 

tudo dentro de um sistema biológico deve passar por um processo em que a quantidade 

de dejetos produzidos depende da quantidade de recursos. 

O Modelo do Metabolismo Estendido de Assentamentos Humanos fornece uma 

maneira de integrar as questões ambientais com os aspectos sociais e econômicos das 

cidades. Trata-se de 

 

uma forma eficaz para cidades tentarem criar uma visão holística para sua agenda 
de sustentabilidade. Isso permite ao gerenciamento urbano, criar indicadores de 
Sustentabilidade que juntos podem dar noção de se estão reduzindo ou 
aumentando a sua entrada e saídas de recursos de resíduos e ao mesmo tempo 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

526 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

reduzindo ou melhorando a habitabilidade. Estes indicadores podem ser usados 
para tentar mostar para as cidades o quanto têm contribuído para os problemas 
globais, como gazes do efeito estufa e esgotamento do petróleo, e para mostrar 
cidadãos locais como estão conseguindo administar questões de sustentabilidade 
que os impactam diretamente. No entanto se uma cidade se concentra em uma só 
questão local, é provável que perca grandes componentes da agenda de 
Sustentabilidade, como descrito acima (NEWMAN; KENWORTHY, 1999, p. 24).  

 
 

Figura 2 – Modelo do Metabolismo Estendido de Assentamentos Humanos 
 

 

 
 
 
 
 

Fonte: A partir de Newman e Kenworthy, 1999. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para avaliar o Modelo de Metabolismo Estendido de Assentamentos Humanos, 

aplicou-se o mesmo de forma parcial ao município de Criciúma, SC, de modo a verificar a 

relação entre os recursos de entrada e a produção de dejetos de saída, itens que 

promovem a dinâmica da cidade.  

Foram comparados dados referentes à: ocupação do solo, obtidos junto ao 

Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas (IPAT) da Universidade do Extremo Sul 

Catarinense (UNESC); consumo de energia elétrica, obtidos junto às Centrais Elétricas de 

Santa Catarina S. A. (CELESC); consumo de água tratada e rede de esgoto, obtidos junto 

à Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN); lixo sólido, obtidos Junto à 

Santec Saneamento & Tecnologia Ambiental Ltda. (SANTEC) e poluição atmosférica, 
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obtidos em consulta à literatura. Este conjunto de dados estatísticos permite descobrir 

qual a adequação da cidade ao modelo sustentável e definir estratégias para o 

planejamento do desenvolvimento urbano com foco na sustentabilidade.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Município de Criciúma localiza-se no extremo sul de Santa Catarina, a 200 

km de Florianópolis. É município sede da Associação dos Municípios da Região 

Carbonífera (ANREC), juntamente outros dez municípios, que são: Cocal do Sul, Lauro 

Müller, Forquilhinha, Içara, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso 

e Urussanga.  

Atualmente, Criciúma é o maior município do Sul Catarinense e um dos cinco 

maiores de Santa Catarina, sendo rota de escoamento da produção da maioria desses, 

além de ser polo de comércio, serviços, atendimento à saúde e até mesmo como origem 

para transportes intermunicipais (Figura 3). 

 
Figura 3 – Mapas de localização do município de Criciúma no Estado e principais municípios limítrofes. 

  
 

Fonte: IPAT (2011) 

 

A população de Criciúma cresceu nos últimos 40 anos mais de 135%, situando 

o município entre os maiores do Estado (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Evolução populacional de Criciúma. 

Município 

 
População 

1991 1996 2000 2010 

Criciúma 146.320 159.101 170.420 192.308 

Fonte: Censos Demográficos (1991, 2000, 2010) e Contagem da população (1996) (IBGE, 2012a; 

2012b). 

3.1 Aplicação parcial do Modelo do Metabolismo Estendido para Assentamentos 

Humanos 

 

A partir de consulta bibliográfica e de levantamentos junto aos órgãos 

competentes, acima informados, construíram-se as tabelas a seguir contendo os dados 

de entrada (Tabela 3) e de saídas (Tabela 4) para o município de Criciúma. 

 

Tabela 03 – Dados de entrada para o município de Criciúma, SC. 

 ANO QUANTIDADE ANO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO 

OCUPAÇÃO 

DO SOLO 
1978 

Ver Mapa (fig. 4) 

22,74 km2 
2001 

Ver Mapa (fig. 5) 

50,36 km2  

Aumento de 

mais de 100% 

CONSUMO DE 

ENERGIA 

ELÉTRICA 

1995 335.749.811 kw/h 2010 374.112.083 kw/h 

O consumo 

aumentou 

apenas 11,42% 

CONSUMO DE 

ÁGUA 

TRATADA 

X X 2010 

8.077.977m3 

190.545 habitantes 

em dezembro de 

2010 

X 

 

 
Tabela 04 – Dados de saída para o município de Criciúma, SC. 

 ANO QUANTIDADE ANO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO 

LIXO SÓLIDO X X 2010 42.090,56  t  

REDE DE 

ESGOTO  

Anterior 

a 2008 
Zero 2010 

150 km 

11 mil ligações 

prediais  

35% da 

população 

urbanizada 

POLUENTES 

DO AR – PTS¹,³  
1982 146,62 µg/m³ 1995 59,43 µg/m³ 

Redução de 

59,5% 
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POLUENTES 

DO AR – SO2²
,³ 

1982 107,67 µg/m³ 1995 39,46 µg/m³ 
Redução de 

63,5% 

¹ Partículas Totais em Suspensão. 
² Dióxido de Enxofre 

³ Rosso (1999) 

 

Figura 4 – Mapa da área urbanizada em 1978 (sem escala) 

 
Fonte: IPAT (2011); manipulado por Guilherme Manenti (2011) 
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Figura 5 - Mapa de evolução da área urbanizada em 2001 (sem escala) 
 

 
Fonte: IPAT (2011), manipulado por Guilherme Manenti (2011) 

3.2 Avaliação da aplicação parcial do Modelo do Metabolismo Estendido para o 

município de Criciúma e recomendações 

 

Mesmo tendo selecionado apenas alguns dos indicadores propostos por 

Newman e Kenworthy (1999) para fazer uma análise parcial do modelo, não foi possível 

acessar todos os dados necessários, seja por inexistência de dados em acervo ou ainda 

por uma gestão deficiente da organização do acervo de dados. Dentro do possível, 

procedeu-se a análise e a produção dos resultados plausíveis. 

a) Avaliação da ocupação do solo no município para urbanização – Num intervalo de 23 

anos, entre 1978 e 2001, a área urbanizada teve aumento em 121%. Isto significa que 

da área total de Criciúma (236 km2), em 2001, 21,34% (50,36 km2) estava urbanizada. 

Este processo se deu em razão do aumento acentuado da população urbana em 

Criciúma, que no último censo atingiu 98,6% (IBGE, 2010), alem do crescimento 

populacional. A expansão territorial de Criciúma deve ser cuidadosamente planejada, 

com limites previamente estabelecidos, para evitar sua total urbanização e 

conurbação com as cidades vizinhas bem como de vazios urbanos.  

b) Avaliação do consumo de Energia Elétrica – Num intervalo de 15 anos, entre 1995 e 

2010, o consumo em kw/h aumentou 11,42%, enquanto que o incremento 
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populacional foi de 20,87% para  o período 1996-2010. Esta diferença demonstra que 

ocorreu uma otimização do consumo de energia elétrica com um número maior de 

usuários para um consumo que, apesar do crescimento, foi em menor escala. 

c) Avaliação dos poluentes atmosféricos (PTS e CO2) – Em relação aos poluentes 

atmosféricos, no período de 1982 a 1995, houve uma redução na emissão média 

anual na ordem de 60%. Este fato está ligado, entre outros fatores, a redução da 

atividade mineradora e a uma crescente exigência legal para a recuperação das áreas 

degradadas com depósitos de rejeitos da mineração de carvão. É um foto positivo, 

porém requer atenção por parte dos planejadores da cidade para que a destinação 

para uso destas áreas seja precedido por estudos técnicos, tendo em vista a 

presença de contaminantes nos rejeitos ali depositados.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Pretendeu-se, a partir de consulta bibliográfica e levantamento de dados 

referentes à aplicação do modelo metabólico para assentamentos humanos (NEWMANN; 

KENWORTHY, 1999), obter resultados ou informações capazes de mapear melhor o 

caminho percorrido pelo Município em sua trajetória de desenvolvimento.  

Contudo, a inexistência ou falta de disponibilidade de dados, que são de 

competência de diversos órgãos e associações municipais, em Criciúma, geraram grande 

dificuldade no levantamento e análise dos resultados.  

A pesquisa demonstrou que para a aplicação do modelo analisado, há a 

necessidade de manter um banco de dados atualizado, ou seja, uma gestão das 

informações. 

Este estudo recomenda atenção no modelo de planejamento urbano, 

observando a necessidade e importância em se constituir e organizar um acervo de 

dados, neste caso os que integram o modelo discutido, não só no município considerado, 

mas relativos aos diversos municípios que integram o Estado de Santa Catarina, de 

maneira integrada, permitindo desta forma, além de estudos acadêmicos, a gerência 

pública das informações referentes ao planejamento urbano na busca do desenvolvimento 

sustentável, econômico e social. Este tipo de abordagem poderá conduzir os futuros 

gestores a perceberem, em escala municipal, estadual ou mesmo nacional se as políticas 

adotadas estão direcionadas para um futuro desenvolvimento sustentável.  
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Resumo: Escolas de Ensino Regular têm recebido alunos com deficiência, cumprindo, assim, a legislação 
vigente. Entretanto, nem todas estão preparadas para recebê-los, seja no que se refere à preparação dos 
professores, seja em relação à adequação de seu ambiente construído às necessidades dos alunos com 
deficiência. Paralelamente a essa realidade, os profissionais atuantes no setor da Construção Civil não 
tiveram o tema da acessibilidade em seus cursos. Porém a Norma de Acessibilidade (NBR 9050/2004) tem 
sua aplicação obrigatória em novos projetos e reformas de espaços de uso público. Por não terem tido o 
tema em sua formação, muitos profissionais aplicam as soluções da norma de maneira errônea, não 
atendendo as necessidades dos alunos com deficiência. Considerando este contexto, o objetivo deste artigo 
é apresentar a aplicação do método dos Passeios Acompanhados (DISCHINGER, 2000) com alunos com 
deficiência em três escolas do município de Criciúma/SC e discutir a importância da utilização de métodos 
que envolvam pessoas com deficiências para avaliação do ambiente construído. Este método foi utilizado 
na pesquisa intitulada “Estudo Piloto de Avaliação da Acessibilidade Espacial nas Escolas Municipais de 
Criciúma”, juntamente com a aplicação de Check Lists com parâmetros da NBR 9050/2004 (de caráter 
técnico) e do Mapeamento Visual, que busca compreender a percepção dos gestores das escolas e 
professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

Palavras-Chave: Acessibilidade Espacial, Escola, Avaliação Pós-ocupação, Passeio Acompanhado, 
Pessoa com Deficiência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal 

n. 9.394/1996, alunos com deficiência devem frequentar o Ensino Regular, mudando o 

caráter da Educação Especial para uma perspectiva de educação inclusiva. Desde então, 

o Ensino Regular recebe uma grande quantidade de alunos com diferentes deficiências. 

Pode-se dizer, porém, que a efetiva inclusão de alunos com deficiência depende da ação 

de um amplo conjunto de medidas públicas, que vão desde a formação continuada de 

profissionais especializados em Educação Especial, até a garantia do acesso, 

permanência e êxito desses alunos ao ensino. Sabe-se, entretanto, que muitas das 

escolas não estão preparadas para receber essa demanda de alunos, seja no que se 

refere à capacitação dos professores quanto às necessidades educacionais específicas 

de cada um desses alunos, seja em relação à adequação de seu ambiente construído.  

Paralelamente a essa realidade, os profissionais atuantes no setor da 

Construção Civil (técnicos em edificações, arquitetos, engenheiros) não tiveram o tema da 

acessibilidade nas disciplinas de seus cursos, não estando preparados para projetar e 
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executar obras que considerem as habilidades e dificuldades das pessoas com 

deficiência. Paradoxalmente, os parâmetros de acessibilidade, presentes na Norma 

Brasileira de Acessibilidade (ABNT NBR 9050/2004) têm sua aplicação obrigatória nos 

espaços de uso público (como escolas), de acordo com o Decreto Federal n. 5.296/2004. 

Dessa maneira, avaliar os espaços existentes e capacitar profissionais do setor da 

Construção Civil é uma necessidade urgente. Na Rede Municipal de Educação de 

Criciúma, esta realidade não é diferente: são cerca de 70 escolas de Ensino Regular, com 

aproximadamente 170 alunos com deficiência. A maioria dessas escolas não possui 

espaço físico adequado para receber esses alunos, mesmo já tendo passado por 

reformas que atendem alguns parâmetros da NBR 9050/2004. 

Considerando este contexto, propôs-se a pesquisa “Estudo Piloto de Avaliação 

da Acessibilidade Espacial nas Escolas Municipais de Criciúma” que teve como objetivo 

apresentar diagnóstico com relação às condições de Acessibilidade Espacial de três 

escolas do município. As escolas foram escolhidas pela Secretaria de Educação e são 

consideradas polo para sua região, devido à presença de salas de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). Neste artigo, será apresentada a aplicação do método 

dos Passeios Acompanhados (DISCHINGER, 2000) nas três escolas municipais e será 

discutida a importância da utilização de métodos que envolvam o usuário (no caso, a 

pessoa com deficiência) para avaliação do ambiente construído. 

 

2 METODOLOGIA 
 

A pesquisa “Estudo Piloto de Avaliação da Acessibilidade Espacial nas Escolas 

Municipais de Criciúma” caracteriza-se por uma Avaliação Pós-Ocupação (APO). Para 

capacitar os bolsistas com relação ao tema foi realizada uma breve revisão bibliográfica. 

Também foram realizadas visitas exploratórias nas três escolas definidas pela Secretaria 

de Educação do Município, com intuito de reconhecer o local, para planejar a aplicação 

dos métodos de avaliação do ambiente construído; e, estreitar laços com gestores e 

professores responsáveis pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

profissionais envolvidos diretamente com os alunos com deficiência. 

Para avaliar o ambiente construído, foram utilizadas três estratégias 

metodológicas, visando abranger questões técnicas, e questões de percepção dos alunos 

com deficiência e dos profissionais envolvidos diretamente com a gestão da escola e com 

esses alunos. Para tanto, utilizaram-se:  
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a) Check Lists para conferência de parâmetros técnicos da NBR 9050/2004, 

adaptadas de Dischinger, Bins Ely & Borges (2009) e de Dischinger, Bins Ely & Piardi 

(2012). Este artigo não irá enfocar neste método, apenas ressaltar que, em 

acessibilidade, sempre é necessário aliar métodos mais técnicos a métodos que 

envolvam a participação do usuário. Para mais informações, consultar Viana, Silvestre & 

Brandão (2011);  

b) Passeio Acompanhado (DISCHINGER, 2000), que busca compreender a 

percepção do aluno com deficiência na escola e que será apresentado mais 

detalhadamente neste artigo, e; 

c) Mapeamento Visual (THORNE & TURNBULL , 1991 apud RHEINGANTZ 

et. al., 2007), que contribui para o entendimento da relação do usuário com o lugar, 

identificando se o espaço em um determinado ambiente com foco na localização, 

apropriação, demarcação de territórios, inadequações a situações existentes, mobiliário 

excedente ou inadequado e as barreiras, entre outras características está adequado às 

suas necessidades. Esse entendimento se dá por meio das vivências e memórias do 

entrevistado. Tem objetivo de avaliar a adequação dos equipamentos e mobiliários no 

ambiente, possibilitando o registro a anotações de pontos positivos e negativos em 

plantas baixas humanizadas de fácil identificação do ambiente considerado. Foi aplicado 

com os gestores e professores do AEE das escolas e serviu para confirmar informações 

levantadas com as Check Lists e com os Passeios Acompanhados.  

O método Passeio Acompanhado (DISCHINGER, 2000) busca uma percepção 

do usuário com deficiência em situações reais de uso dos espaços. Este método 

qualitativo consiste em escolher entrevistados e determinar um percurso relevante ao 

estudo realizado avaliando suas condições de uso através da percepção do usuário com 

deficiência em situações reais. Os percursos devem possuir um ponto de partida e 

objetivos a alcançar. No decorrer do passeio, o interlocutor deve apenas acompanhar, e 

simultaneamente fazer anotações sobre as impressões do entrevistado no decorrer do 

percurso, transcrevendo ou gravando falas importantes e fotografando situações 

relevantes, mas não conduzir ou ajudar o entrevistado na realização das atividades. Os 

eventos significativos são fotografados e localizados em mapas sintéticos dos percursos. 

O método possui um ponto crítico: depende da disponibilidade dos alunos com deficiência 

e da autorização de seus responsáveis.  
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3 DISCUSSÃO E RESULTADOS  

 

Em um primeiro momento, é importante caracterizar as escolas estudadas. 

Foram analisadas três Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF): 

Filho do Mineiro, Prof. Moacyr Jardim de Menezes e Vilson Lalau (Fig.01). A Tabela 01 

sistematiza os dados referentes às escolas estudadas: 

  

Tabela 01 – Síntese das escolas participantes do estudo. 

 EMEIEF Filho do Mineiro EMEIEF Prof. Moacyr Jardim 
de Menezes 

EMEIEF Vilson Lalau 

Localização Bairro Metropol Bairro Ceará Bairro Cristo Redentor 

Área 1.272,90 m². 682,81 m². 4.182,79 m². 

Tipologia Térrea, composta por três 
blocos, quadra de areia, quadra 
poliesportiva descoberta e 
pátios externo e coberto.  

Térrea, composta por três 
blocos, pátio externo, parque 
infantil, quadra poliesportiva. 

Dois pavimentos, terreno 
acidentado, quadra de areia, 
ginásio e pátio externo.  

Reformas Ampliação de duas salas de 
aula e banheiro (2011) 

Construção de nova sala para 
laboratório de informática e sala 
dos professores/biblioteca; 
rampa de acesso a esse bloco 
onde foi ampliado; e, banheiro 
acessível. 

A partir de 2009, iniciou-se 
ampliação e reforma com a 
construção do ginásio de 
esportes e de novas salas de 
aula. 

Total de alunos 634 140 380 

Total de alunos 
com 
deficiência 

20 12, sendo que 8 vem de outras 
escolas da região 

15 

 (2012). 

 

Figura 01 – Escolas participantes do estudo: EMEIEF Filho do Mineiro, EMEIEF Prof. 
Moacyr Jardim de Menezes e EMEIEF Vilson Lalau, respectivamente da esquerda para 

direita. 

 (2012). 

 

Foram realizados passeios acompanhados nas três escolas. Os alunos foram 

escolhidos pelas professoras responsáveis pelo Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) com base, principalmente, em sua facilidade de comunicação. Foi elaborado um 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com explicações sobre a pesquisa e o 

método. O termo foi enviado para os pais/responsáveis pelos alunos, que tinham total 

liberdade para aceitar ou não à participação de seu filho na pesquisa. Depois que os 

termos foram assinados, os passeios puderam ser realizados.  

Inicialmente, apresentou-se a pesquisa aos alunos com deficiência e a 

importância de sua participação no estudo para contribuir para a melhoria do espaço 

escolar. Os roteiros dos passeios não foram predefinidos. Cada aluno teve a liberdade de 

escolher o que gostaria de mostrar da escola para os pesquisadores.  

Na EMEIEF Filho do Mineiro, foram realizados dois passeios acompanhados:  

a) Aluna em cadeira de rodas da 2ª série, que devido a uma paralisia cerebral, 

possui dificuldades motoras nos braços e nas pernas, dificuldade de equilíbrio do corpo e 

da cabeça, e algumas limitações cognitivas (Fig. 02). Por ser menos tímida, a menina 

contribuiu bastante para o estudo, ilustrando com clareza os principais problemas de 

acessibilidade da escola para uma pessoa em cadeira de rodas; 

b) Aluno com baixa-visão, da 5ª série.  

 

Figura 02 – Passeio Acompanhado com aluna em cadeira de rodas e sua professora que 
a auxilia em seu percurso pela escola. 

 (2012). 

 

Na EMEIEF Prof. Moacyr Jardim de Menezes, foram realizados dois passeios 

acompanhados:  

a) Aluna da 3º série, que possui dificuldade motora, mesmo mostrando um 

pouco de timidez e dificuldade de comunicação entre a aluna e os pesquisadores, foi 

notório alguns pequenos problemas, assim afirmando o que já se tinha indicado em 

métodos anteriores (Fig.03);  
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b) Aluno da 3ª série que possui dificuldade de movimentação no braço 

esquerdo, além de alterações na linguagem por conta de uma encefalite que sofreu ainda 

pequeno (Fig.04).  

 

Figura 03 – Passeio acompanhado com aluna com deficiência motora. 

   

 (2012). 

 

Figura 04 – Passeio acompanhado com aluno que sofreu encefalite. 

  

 (2012). 

 

E por fim, na EMEIEF Vilson Lalau, que passou por diversas reformas de 

acessibilidade, também foram realizados dois passeios acompanhados:  

a) Aluno da 7ª série que possui deficiência motora nas pernas, na qual dificulta 

sua locomoção. Sua facilidade de comunicação permitiu que o passeio abrangesse 

praticamente todos os setores da escola. A quantidade excessiva de escadas no ambiente 

foi um dos principais empecilhos ao aluno (Fig.05); 

b) Aluna da 3ª série que possui baixa visão (Fig.06). 
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Figura 05 – Passeio acompanhado com aluno com deficiência motora. 

 (2012). 

 

Figura 06 – Passeio acompanhado com aluna com baixa-visão. 

  

 (2012). 

 

Durante os passeios acompanhados, os bolsistas puderam observar na prática 

as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos com deficiência dada à falta de 

acessibilidade nas escolas. Foi possível analisar que algumas soluções de acessibilidade 

existentes no ambiente construído, quando inseridas de maneira pontual, não contribuem 

para a inclusão dos alunos. É o caso, por exemplo, da construção de um sanitário 

acessível fora de uma rota acessível, como ocorre na EMEIEF Vilson Lalau. Neste caso, o 

sanitário foi construído dentro do ginásio e o caminho das salas de aula até lá possui 

desníveis, falta de pavimentação e perigos (Fig.07). Esse problema ocorre, geralmente, 

pela falta de planejamento das conexões entre as diferentes edificações que compõem a 

escola.  
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Figura 07 – Caminho até o ginásio, com a inexistência de rota acessível, com desníveis, 
buracos e falta de pavimentação. 

   

 (2012). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os passeios acompanhados aproximaram os bolsistas das reais necessidades, 

habilidades e dificuldades enfrentadas pelos alunos com deficiência no ambiente escolar. 

Além disso, foram essenciais para sensibilizar os pesquisadores sobre a importância da 

acessibilidade no ambiente escolar. Os passeios confirmaram, ainda, muitos dos dados 

encontrados com a aplicação das Check Lists.  

Acredita-se que a pesquisa “Estudo Piloto de Avaliação  

 

da Acessibilidade Espacial nas Escolas Municipais de Criciúma” contribuirá 

diretamente para a melhoria do espaço físico das escolas estudadas. Para pedir verbas 

para reformas, a Prefeitura necessita de um diagnóstico detalhado da situação de suas 

escolas e, atualmente, em seu quadro de funcionários não há profissional habilitado para 

realizar tal diagnóstico. Espera-se, dessa forma, que o Relatório Final desta pesquisa 

sirva de base para essa busca por recursos para reforma. 

Além disso, espera-se que este projeto se desdobre em ações de extensão 

voltadas à capacitação dos gestores das escolas municipais e dos envolvidos no setor de 

obras da Prefeitura, dando autonomia para que estes possam investir seus recursos no 

seu ambiente.  
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Resumo: Dois tipos de modelos matemáticos para o reator de um chiller por adsorção química foram 
comparados para verificar a conveniência de se utilizar o modelo simplificado como uma primeira 
aproximação para determinar o máximo diâmetro do leito adsortivo.  O modelo simplificado considerou o 
reator como tendo as características de transferência de calor de um tubo aletado, com um adsorvente 
composto inserido entre as aletas, e com temperatura uniforme. O segundo tipo de modelo considerou os 
gradientes de temperatura axiais e radiais do leito adsortivo. Ambos os modelos matemáticos foram 
simulados em ambiente MatLab, e consideravam que o fluido de transferência de calor poderia escoar no 
centro radial ou na periferia do leito adsortivo. Com o modelo simplificado, determinou-se quais as 
dimensões máximas do leito adsortivo para que fluxo de calor entre o leito adsortivo e o fluido térmico seja 
suficiente para a realização dos processos de adsorção e dessorção no tempo especificado. As variáveis 
independentes manipuladas nas simulações foram a região do escoamento do fluido térmico, o tipo de 
aletas, o tempo de ciclo e o valor do coeficiente de contato entre a parede do tubo e o adsorvente. De modo 
geral, o escoamento na região periférica do leito e o uso de aletas axiais propiciaram maiores potências de 
refrigeração. Por outro lado, o escoamento na região periférica do leito resultou em menores coeficientes de 
desempenho em comparação ao escoamento na região central do leito, mantendo-se iguais as demais 
condições de operação. Os resultados obtidos com o modelo simplificado para o reator de aletas radiais 
foram comparados com os resultados obtidos com segundo tipo de modelo, o qual apresentou resultados 
em média, 32,2% menores para escoamento na região periférica do leito e 53,6% menores para 
escoamentos na região central, de forma que o modelo simplificado serve como uma primeira aproximação 
para se determinar a máxima espessura do leito adsortivo. 
 
Palavras-Chave: Adsorção, Climatização, Reator, Refrigeração, Transferência de calor 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sistemas de refrigeração por adsorção são compostos basicamente por um ou 

mais reatores, por um evaporador e por um condensador. Nesse ciclo de refrigeração por 

adsorção, o vapor refrigerante não é comprimido mecanicamente, mas termicamente por 

um material adsorvente. 

Comparando os sistemas de refrigeração por adsorção com os de refrigeração por 

compressão mecânica, podemos ressaltar o potencial dos sistemas de adsorção em 

economizar energia quando alimentados por fontes térmicas residuais de baixas 

temperaturas ou com energia solar (VIEIRA, 2009). 

Neste trabalho, modelou-se o reator de um sistema de refrigeração por adsorção, 

considerando o reator tem as mesmas características de transferência de calor de um 
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tubo aletado e que a temperatura no interior do leito pode ser considerada uniforme e 

igual a temperatura de equilíbrio no processo de sorção. O modelo serviu para fazer uma 

estimativa inicial da máxima espessura do leito adsortivo, para que o sistema pudesse 

operar adequadamente, em um tempo pré-determinado. Os valores de potência de 

refrigeração e coeficiente de desempenho do modelo simplificado foram comparados aos 

valores obtidos com um modelo mais detalhado, que considerava o gradiente de 

temperatura na direção radial e axial. Ambos os modelos consideraram o leito adsortivo 

como uma mistura de grafite expandido e SrCl2 e Nh3 como refrigerante. O processo de 

adsorção e dessorção ocorreram conforme a seguinte equação: 

                                     .                                                    (1) 

2 MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO REATOR 

2.1 Configuração interna do reator 

O reator que foi considerado como feito de tubos concêntricos, com aletas 

envolvendo o adsorvente para melhorar a condução de calor, uniformizando a 

temperatura no adsorvente. As aletas poderiam ser inseridas axialmente ao tubo, ou 

radialmente, conforme ilustrado na Fig. 1.  

 

Figura 01. a) Aletas axiais. b) Aletas radiais. Configuração com fluido térmico 
escoando no centro radial do leito. 

 

 

Considerou-se que o fluido de transferência de calor poderia escoar no centro 

radial do leito adsortivo, ou em uma região anular ao redor desse leito, conforme pode ser 

observado na Fig. 2. Independentemente da configuração de reator estudada, o raio 

interno do leito adsortivo foi igual a 10 mm quando o escoamento de fluido foi na região 

central do leito, e 5 mm quando o escoamento de fluido ocorreu na região periférica. Na 

configuração com aletas radias, considerou-se que havia 75 aletas, enquanto que na 

configuração com aletas axiais, havia 8 aletas. 
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Figura 02. a)Escoamento periférico ao leito adsortivo. b)Escoamento no interior do leito 
adsortivo. As aletas não estão apresentadas. 

 

2.2 Modelo matemático de transferência de calor simplificado 

A taxa de transferência de calor no modelo simplificado foi obtida através da 

seguinte equação:     
  

                        

, onde    é a diferença de temperatura de entre 

o leito adsortivo e o fluido,       é a resistência convectiva entre o fluido e a parede do 

reator,       é resistência de condução dentro do tubo da parede do reator,       é a 

resistência do conjunto de aletas e        é a resistência de condução no interior do leito 

adsortivo. As equações para o cálculo das resistências térmicas foram obtidas em Kakaç 

& Liu (2002), Shah & Sekulic (2003) e Incropera, 2008. 

A capacidade de refrigeração do sistema (  ) foi calculada pela seguinte 

equação:    
   

   
                                ·, onde   é a massa,   é a 

massa molar,      é a variação entre o número de moles de amônia inicial e final na 

etapa de adsorção,     é a entalpia de vaporização da amônia,   é o calor específico, o 

subscrito     corresponde a amônia, o subscrito    corresponde ao sal,    é temperatura 

de condensação e     é a temperatura de evaporação e    é um fator de conversão, 

considerado como 0.8. 

O calor total consumido pelos componentes do sistema       ,             , 

     ,     ,      ,     , foram calculados pelo seguinte grupo de equações: 

                                                                            

                                                
   

   
               onde      

é entalpia de reação,    é a diferença entre temperatura inicial e final do leito adsortivo na 
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etapa de dessorção e os subscritos a, g, t, correspondem, respectivamente ao conjunto 

de aletas, ao grafite expandido e à parede do reator.  

O calor consumido pelo sistema (  ) é a soma do calor consumido pelos seus 

componentes. 

A mínima potência de fornecimento de calor necessária para o funcionamento 

do sistema (  ) é dada pela razão entre o total    e o tempo de ciclo      sendo descrita 

pela seguinte equação:    
  

  
. 

2.2.1 Hipóteses simplificativas do modelo 

A temperatura foi considerada constante em todo o leito adsortivo, e o fluido 

térmico da etapa de adsorção foi considerado água, enquanto que na etapa de dessorção 

foi óleo de motor.  

2.3 Modelo matemático de transferência de calor com gradiente de 

temperatura 

A difusão de calor do leito do reator é descrito pela seguinte equação: 

  
   

  
   

    

     
  

 

   

  
   

    

          
  

  
, onde é a ĈL capacidade térmica volumétrica 

do leito de adsorvente, TL é a temperatura do leito adsorvente,    é a condutividade 

térmica efetiva do leito adsorvente,    é a densidade molar do sal, r é o raio do leito 

adsortivo e   é a conversão local da reação. 

A velocidade da reação foi calculada com as seguintes equações, 

respectivamente, nos períodos de adsorção e dessorção: 

  

  
        

   

   
          

      

   
    

  

  
         

   

   
        

      

   
 , onde   é a 

constante de Arrhenius,   é a energia de ativação e   é um fator de ajuste e os 

subscritos    e    estão respectivamente relacionados com as reações de adsorção e 

dessorção. O valor destes parâmetros foram obtidos na literatura (HUANG, 2004).    é a 

pressão imposta pelo evaporador ou pelo condensador, dependendo do período de ciclo,  

    é a pressão de equilíbrio para a reação entre o sal e o refrigerante e R é a constante 

dos gases ideais. 

No sentido radial da aleta, o gradiente de temperatura foi obtido com a seguinte 

equação:      
      

  
      

       

     
     

 

      

  
 

 

 

          

   
, onde   é a espessura da 

aleta,       é a temperatura da aleta,       é a condutividade térmica efetiva da aleta e     

é a resistência de contato entre o leito e a aleta.  



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

548 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

O gradiente de temperatura na direção radial do fluido de transferência de calor 

foi considerado desprezível, e o gradiente de temperatura na direção axial foi obtido com 

a seguinte equação:      
    

  
  

    

  
  

      

  
         , onde   é a velocidade do 

fluido,    é o diâmetro da parede do tubo,     é o coeficiente de transferência de calor 

por convecção,    é a área de fluxo transversal,     é a temperatura do fluido e    é a 

temperatura da parede do tubo. 

A capacidade de refrigeração do sistema (  ) foi calculada pela seguinte 

equação:                                
  

  

   

   

  
,   onde    é o volume do leito 

adsortivo e      é o tempo da etapa de adsorção ou de dessorção. 

O calor consumido pelo sistema durante o período de dessorção do ciclo (  ) 

é:        
                     

  
  

   
 , onde      é a temperatura do fluido de transferência 

de calor na entrada do reator,        é a temperatura do fluido de transferência de calor na 

saída do reator e      é o vazão mássica do fluido de transferência de calor. 

2.4 Equações utilizadas nos dois modelos matemáticos. 

2.4.1 Coeficientes de desempenho 

O COP é expresso como a razão entre a capacidade de refrigeração da 

máquina    e o calor consumido pela máquina durante o período de regeneração do ciclo 

  , pode ser descrito pela equação:     
  

  
, a densidade de potência de refrigeração 

(   ) e a potência específica de refrigeração (   ) estão relacionados com a 

capacidade de refrigeração do sistema através da seguinte equações:     

  

         
  

  
        

  

     
  

  
, onde       é a massa de adsorvente no  reator. 

2.5 Método utilizado na discretização. 

O método das diferenças finitas foi utilizado para discretizar as equações 

diferenciais de transferência de calor. Este método consiste na aproximação da equação 

diferencial ordinária por uma equação algébrica8.  

2.6 Condições de simulação 

As variáveis independentes alteradas para a comparação do desempenho do 

reator nas diferentes configuração, através do uso do modelo simplificado estão 

                                            
8
http://dem-

server.dem.uminho.pt/UCs/MEC/Transf_Calor_A/Reservado_Transf_Calor_A/Textos/MN%20em%20transf% 20calor.pdf  
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apresentadas na Tabela 1. A temperatura do fluido térmico na etapa de dessorção era 

igual a 145 °C, na etapa de adsorção foi de 30 °C, e o tempo de ciclo foi de 45 minutos. 

Tabela 03 – Dados para comparação entre aletas radiais e axiais. 

Experimento Geometria Escoamento 

1 Axial Central 

2 Radial Central 

3 Axial Periférico 

4 Radial Periférico 

 

A tabela 2 mostra o valor das variáveis independentes utilizadas na 

comparação entre o modelo simplificado e o modelo com gradientes de temperatura. A 

vazão de fluido térmico foi mantida constante e igual a 87,5 lpm, e as temperaturas do 

fluido térmico foram as mesmas utilizadas no modelo simplificado. 

Tabela 04 – Dados para comparação entre o modelo simplificado e o completo. 

Experimento Escoamento Raio externo do 
leito [mm] 

Tempo 
[mim] 

Hc  
[Wm-2K-1] 

5 Externo 17,2 30 100 

6 Externo 25,9 60 100 

7 Externo 30,4 60 1000 

8 Interno 19,4 30 100 

9 Interno 22,8 60 100 

10 Interno 24,4 60 1000 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 3 mostra que a utilização do escoamento externo ao invés do 

escoamento interno aumentou na média, a DRP de 64,5 kW/m3 para 72 kW/m3 e a PER 

de 129 W/kg para 146,5 W/kg; porém, causando uma redução no COP  de 0,43 para 0,41. 

Tabela 05 – Resultados para comparação entre aletas radiais e axiais. 

Experimento DRP 
[kW/m3] 

PRE 
[W/kg] 

Raio de 
encontro [m] 

Potência 
[W] 

COP 

1 65 131 0,031 300 0,43 

2 64 127 0,033 330 0,43 

3 76 155 0,029 350 0,41 

4 69 138 0,031 350 0,41 

  

Considerando a geometria das aletas, observou-se que a utilização de 8 aletas 

axiais ao invés de 75 aletas radiais aumentou na média, o DRP de 66,5 kW/m3 para 70,5 

kW/m3 e a PER de 132,5 W/kg para 143,0 W/kg, sem influenciar o COP. 
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A partir dos resultados foi possível observar que a geometria com 8 aletas 

axiais e o escoamento anular aumentou a potência de refrigeração, enquanto que 

diminuiu o COP.  

A finalidade do modelo simplificado é estimar qual valor de raio onde a taxa de 

transferência de calor no reator e a potência de aquecimento necessária se igualam, pois 

este valor o máximo possível para um tempo de ciclo pré-estabelecido.  A Figura 03 

demonstra que nas condições do experimento 3, o máximo valor do raio externo do leito é 

de 29 mm. 

 

Figura 03 – Gráfico da taxa de transferência de calor e potência necessária em função do 
raio externo. 

  

 

Na Tabela 04 são apresentados os valores de potência específica de 

refrigeração, densidade de potência de refrigeração e coeficiente de desempenho obtidos 

com os dois modelos estudados. 

 

Tabela 06 – Comparação entre o modelo simplificado e o modelo completo. 
Experimento Modelo PER DPR COP Diferença (%) 

5 Simplificado 193,7 96,8 0,43 45,3 

Completo 105,8 52,9 0,40  

6 Simplificado 94,4 47,2 0,43 28,8 

Completo 67,3 33,6 0,40  

7 Simplificado 93,7 46,8 0,43 22,7 

Completo 72,4 36,2 0,40  

8 Simplificado 193,7 96,8 0,43 67,9 

Completo 62,0 31,0 0,40  

9 Simplificado 94,8 47,4 0,43 47,0 

Completo 50,3 25,1 0,40  
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10 Simplificado 94,2 47,1 0.43 45,8 

Completo 51,0 25,5 0.40  

 

Constatou-se que o modelo simplificado sempre forneceu valores maiores  que 

aqueles fornecido pelo modelo com gradientes de temperatura, de forma que o modelo 

simplificado pode ser utilizado para indicar o máximo valor do raio que deve ser utilizado 

em um estudo mais detalhado com o modelo que considera os gradientes de temperatura. 

Por exemplo, na condição experimental 5, o modelo simplificado indicava que para atingir 

uma PRE de cerca de 194 W/kg em um ciclo de 30 minutos, o tamanho máximo do raio 

externo do leito deveria ser de 17,2 mm No entanto, o segundo modelo indicou que com 

este raio, a PRE seria de cerca de 106 W/kg, e um raio menor deveria ser considerado 

para que esta PRE fosse atingida. Como o segundo modelo considera gradientes de 

temperatura, tanto radiais, como axiais, o tempo de simulação de uma sequencia de 

ciclos é relativamente longo devido ao tamanho da malha numérica, e dependendo das 

dimensões do reator, é necessário mais de 1 h para simular um ciclo. Portanto, a 

vantagem de utilizar o modelo simplificado para obter uma primeira aproximação de raio é 

que ele evita o esforço computacional de simular desnecessariamente reatores com raios 

maiores que que aqueles indicados pelo modelo simplificado.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados das simulações mostraram que o uso de 8 aletas axiais e do 

escoamento de fluido térmico na região periférica do leito aumentou a potência de 

refrigeração específica e a densidade de potência de refrigeração do sistema, de forma 

que esta configuração é indicada para a construção de reatores com menor volume. 

Todavia, o escoamento de fluido térmico na região central do leito aumentou o COP. A 

comparação entre o modelo simplificado e o modelo com gradientes de temperatura 

demonstrou que o modelo simplificado pode ser usado para a fase inicial de 

desenvolvimento de um projeto do reator, servindo para estimar o máximo raio do leito 

adsortivo, para que o sistema opere adequadamente sob certas condições.  
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Resumo: Este texto busca apresentar a trajetória histórica acerca dos conceitos de criança, infância e 
cidadania. Para tanto, faz-se necessário revisitar a história, analisar como a sociedade ocidental percebia a 
criança, e concebia a infância, assim como a experiência brasileira desta trajetória até a atualidade,  
a contribuição do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, no estabelecimento dos conceitos assim 
como os direitos da criança em ter infância e exercitar a cidadania. A trajetória histórica e social da infância 
e a institucionalização da criança, fase importante e singular do desenvolvimento do ser humano, vêm 
despertando a pré-ocupação de vários setores da sociedade. A infância emerge na atualidade como 
categoria histórico social, assim como a preocupação da academia em estudá-la, despertando a atenção 
para situações dramáticas envolvendo a criança, como a pedofilia, o trabalho infantil, as taxas de 
mortalidade e de violência relacionadas a ela. 
 
Palavras-Chave: Criança; Infância; Autonomia; Cidadania. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Não havia na sociedade medieval a percepção de infância e as crianças eram 

consideradas adultos em miniatura. Hoje, com o conhecimento sobre a infância, constrói-

se novo olhar e a criança é considerada competente, com o modo de pensar, fazer  

as coisas, e conceber o mundo de forma própria, porém vive-se a contradição, onde  

as políticas sociais, a família e a escola, não garantem o direito da criança em ter infância 

e exercitar a autonomia e cidadania. 

Esses estudos ultrapassaram os tradicionais limites da investigação confinada aos 
campos médico, da psicologia do desenvolvimento ou da pedagogia, para 
considerar o fenômeno social da infância concebida como uma categoria social 
autônoma, analisável nas suas relações com a ação e a estrutura social. (BRAGA, 
1997. p. 10) 

A ideia de infância é uma ideia moderna, remetidas para o limbo das existências 

meramente potenciais, durante grande parte da Idade Média, as crianças foram 

consideradas como meros seres biológicos, sem estatuto social nem autonomia 

existencial. [...] Daí que paradoxalmente, apesar de ter havido sempre crianças, seres 

biológicos de geração jovem, nem sempre houve infância, categoria social de estatuto 

próprio. (SARMENTO, 2002. p. 3) 

Desde que Ariès publicou nos anos de 1970, seu estudo sobre o aparecimento  

da noção de infância na sociedade moderna, sabemos que as visões sobre a infância são 

construídas social e historicamente: “O sentimento da infância não significa o mesmo que 
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afeição pelas crianças: corresponde a consciência da particularidade infantil, essa 

particularidade que distinguimos essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem”. 

(ARIÈS,1981.p.17) 

Ela, a infância, surge lentamente no decorrer da história da humanidade.  

Na complexidade das relações sociais as crianças constroem gradativamente a iden-

tidade, definindo novos conceitos relacionados à criança e seus direitos, porém nada 

disso garante a criança ter infância, quiçá cidadania. 

 No entanto a identidade da criança e a conquista da cidadania implicam em ultra-

passar muitas barreiras referentes à singularidade infantil, como a idade, e a vulnera-

bilidade do processo de psicobiológico. A instabilidade característica do processo  

de desenvolvimento e maturação infantil dificulta a participação, instrumento principal  

de conquista da autonomia e cidadania. 

 

2 CRIANÇA E INFÂNCIA 

 

Alguns pesquisadores foram em busca de documentos e relatos para traçar a tra-

jetória da infância e então pensar como ela se constituiu e como se percebiam a criança 

em cada sociedade. Um dos primeiros pesquisadores foi Philippe Ariès, por meio  

da análise de iconografias, percebe as relações sociais da criança e a construção do con-

ceito moderno infância. 

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava 
representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse a incompetência ou à 
falta de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse 
mundo. (ARIÈS, 1981. p.17) 

Pierre Riché, escrevendo na década de 1960, afirmou, entre os séculos VI e VIII,  

o sistema monástico “redescobriu a natureza da criança e toda a sua riqueza” (RICHÉ 

apud COLIN, 2004, p. 34).  

Porém o historiador Jacques Le Goff asseverou que a “Idade Média utilitária” não 

tinha tempo para compaixão ou admiração pelas crianças, de forma que mal as notava 

(Le GOFF apud COLIN, 2004, p. 34).  

Com o surgimento da organização familiar moderna a figura da criança começa  

a tomar sentido, segundo Ariès, “Ora, esse sentimento tão forte se formou em torno da fa-

mília conjugal, a família formada pelos pais e seus filhos, [...] Esse está muito ligado 

também ao sentimento da infância [...].” 

A sequência de fatos históricos envolvendo a criança, o gradual valor dado  

a presença infantil, começa a ser percebida também pela fala, o direito a voz favorece  
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à algumas crianças a oportunidade de manifestar-se, e assim a linguagem torna-se meio 

de participação na vida social. 

A criança começa a ser percebida como alguém com necessidade de maior 

atenção e inicia a demarcação de um frágil território entre ser criança e ter infância.  

“A infância é, obviamente, uma abstração que se refere à determinada etapa da vida, 

diferentemente do grupo de pessoas sugerido pela palavra criança” (COLIN, 2004, p. 22).  

O pensamento infantil expressado por meio da linguagem, o raciocínio original  

e simples de ver o mundo, e solucionar conflitos é percebido pelo filosofo Rousseau  

e vem contribuir na construção da noção e das características dessa categoria.  

De acordo com o historiador Colin (2004, p. 38), o filósofo Rousseau considera,  

o pensamento das crianças é diferente do pensamento dos adultos. A infância “tem 

formas próprias de ver, pensar e agir”, e, particularmente, sua própria forma de raciocínio, 

“sensível”, “pueril”, diferentemente da razão “intelectual” ou “humana” do adulto. Então, 

poderiam aprender lições através das coisas, e não a partir dos homens, “Respeitai  

a infância”, exortava ele, e “deixai a natureza agir bastante tempo antes de resolver agir 

em seu lugar”.  

Nos séculos XVI e XVII, abre a perspectiva da percepção sobre a individualização 

infantil, onde a imagem, sustentada pela biologia e o pensamento médico contribui para  

o início da valorização da vida da criança e consequentemente do seu corpo. Começa  

a tomada de consciência de corporeidade da criança, porém a real corporeidade ainda 

não é concebida neste contexto histórico. 

No final do século XVIII, pintores ingleses de retratos, como sir Joshua Reynolds  

e Thomas Gainsborough, romperam com a tradição de representar crianças reais  

e aristocráticas de forma que indicassem riqueza e status futuros, em vez de imaturidade. 

Esses artistas refletiam nos corpos de seus sujeitos a crescente separação entre  

os mundos dos adultos e das crianças, contrastando a inocência da criança com a expe-

riência do adulto (COLIN, 2004, p. 40). 

A história da infância também é marcada no continente americano, a criança, 

começa a ser percebida e a ser retratada com alguma referência ao que se concebe hoje 

como infância, a corporeidade, a imaturidade e a ludicidade que lhe é inerente. Nos 

Estados Unidos, em torno de 1750 os retratos de família passaram a se preocupar menos 

com apresentar as crianças como adultos em formação, aceitando, em vez disso, sua 

atitude lúdica e sua imaturidade. (COLIN, 2004, p. 41). 
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Já no contexto social brasileiro da infância dos anos de 1930, torna-se alvo  

de intervenção política, tanto para a assistência social, quanto para o controle jurídico 

sobre a infância dos mais pobres. Esse conjunto de práticas foi ordenado no Código de 

Menores de 1927, quando a criança pobre começa a ser identificada como “menor”. 

(NUNES, 2005, p.74) 

Os fatos históricos mais recentes esboçam melhor percepção de criança e infância, 

a produção científica em várias áreas vem refinar e delimitar com maior precisão esses 

conceitos, percebendo a criança como sujeito de direito, e a necessidade de intervenções 

e de ações com políticas sociais de proteção, participação e provisão.  

 

3 AUTONOMIA DIEREITO E CIDADANIA 

 

Na década de 1980 dá-se no Brasil, o inicio do movimento pelos direitos da crian-

ça, e a ideia da criança cidadã, porém esta ideia em torno da relação infância e cidadania 

não tem merecido a atenção necessária, pois a condição de cidadão é compreendida 

ainda hoje, como um status atribuído à adultidade. 

A infância, bem ou mal, começa a ser percebida nos avanços e retrocessos do ce-

nário político brasileiro, a Infância passa por instituições de atendimento ao menor, como 

a FUNABEN, a LBA, assim como a reformulação dos códigos e políticas sociais para  

a infância, uma história de repressão abandono e exclusão. 

Ao longo dos anos, o sentido ideológico do termo “menor” foi impregnando 
práticas e representações e sua presença se faz sentir até os anos 1990 quando  
o “menor” convive e se confunde nas práticas sociais com a criança que começa  
a ser reconhecida como cidadã, sobretudo a partir do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. (NUNES, 2005, p.75). 
 

A intensa mobilização política da população configura-se importante avanço.  

 “[...] a partir de várias iniciativas de juristas e de movimentos populares, sobretudo  

os liderados pelo Movimento Nacional dos Menores de Rua e, em 13 de julho de 1990,  

é lançado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90” (NUNES, 2005, p. 

79) 

O ECA cita em seu artigo 17, o respeito a autonomia da criança: 

O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica  

e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem,  

da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais. (ECA, 2002. p. 18). 
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Essa mudança significativa em relação à legislação anterior ao chamado Código  

de Menores, crianças e adolescentes passam a ser considerados cidadãos, com direitos 

pessoais e sociais garantidos. Definitivamente substituiu-se o termo “menor” por “criança  

e adolescente”, pois menor traz  a ideia de uma pessoa sem direitos. Essa palavra foi 

banida do vocabulário de quem defende os direitos da infância,  para não relembrar  

o direito penal do menor e toda a carga discriminatória negativa, por quase sempre  

se referir a crianças e adolescentes autores de atos infracionais. 

Os Direitos Fundamentais e Inalienáveis da Criança de proteção, provisão e parti-

cipação, aprovados pelas Nações Unidas desde 1989, surge no cenário mundial, trazendo 

às crianças de todo o mundo, a esperança de garantias do respeito aos seus direitos, 

porém: 

[...] as desigualdades e a discriminação contra as crianças não apenas não 
acabaram nestes anos em que a Convenção foi aclamada por muitos países como 
um novo signo de civilização e de progresso, como estão actualmente em 
crescimento. (SGRITTA apud BRAGA, 1997, p. 18) 
 

Dentre os 3 P’s, o direito da participação, é com frequência esquecido na cons-

tituição das políticas e na organização e gestão das instituições para a infância. [...] Outra 

questão é da substância dos direitos da criança. A tradicional distinção entre direitos  

de proteção, de provisão e de participação, a investigação da aplicação desses direitos  

na construção e organização das políticas e gestão das instituições para a infância  

em particular nas escolas o da participação é o menos respeitado. (BRAGA, 1997, p. 18) 

Sem ter firmado o conceito de infância e criança nos diversos setores sociais,  

e sem a garantia dos direitos fundamentais, a atual busca é por autonomia e cidadania, 

porém a criança não tem capacidade de buscá-las de forma independente, esta conquista 

é fardo pesado para a criança, ela não compreende e não tem capacidade intelectual  

e emocional para suportá-la. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

O termo cidadania infantil surge como novo conceito para a melhor compreensão 

do direito de participação da criança e do esclarecimento da complexidade do trinômio: 

criança – infância – cidadania, onde o adulto e as instituições infantis são co-cidadãos 

capazes de perceber o tênue limite dessa relação e assim garantir as condições 

necessárias aos direitos fundamentais inalienáveis na conquista da cidadania.  

“As crianças, todas as crianças, transportam o peso da sociedade que os adultos lhes 
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legam, mas fazendo-o com leveza da renovação e o sentido de que tudo é de novo 

possível”. (SARMENTO, 2002. p.2) 

A participação frequente e efetiva da criança em todos os seus processos  

de desenvolvimento, construção de conhecimento e de inter-relacionamento com  

o mundo presente, conduzem à autonomia e consequentemente produzem a cidadania. 

Dessa forma contribui para a maturação da criança, num processo de retroalimentação, 

quanto mais participa mais se reconhece e se manifesta com autonomia, mais desenvolve 

a cidadania.  

Condição necessária para a construção de políticas integradas para a infância, 
capazes de reforçar e garantir os direitos da criança e a sua inserção plena na 
cidadania ativa. Cada criança se inserida na sociedade não como um ser 
estranho, mas como um ator social portador da novidade que é inerente à sua 
pertença à geração que dá continuidade e faz renascer o mundo. (SARMENTO, 
2002, p. 1) 
 

As conquistas da infância são traduzidas em direito a voz isto é, na participação 

das decisões e situações envolvendo a criança, ao manifestar-se por meio da fala, 

instrumento da autonomia, ela conquista e ao mesmo tempo expressa o nível  

de autonomia e cidadania, porém o reconhecimento da criança como sujeito de direito,  

e a participação como ator da própria história, não estão totalmente firmados nas relações 

sociais e culturais da atualidade.  

Finalmente, perceber e garantir o direito de participação envolve vários aspectos  

da relação criança e infância, como as limitações psicológicas e fisiológicas 

características da idade, as relações sociais construídas historicamente, assim como  

a conscientização e a construção de políticas envolvendo o adulto e instituições, 

principalmente a escola, na busca de garantir esse direito. 
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Resumo: Nos dias atuais os profissionais cirurgiões dentistas sofrem gradativamente com problemas na 
região cervical, gerando a cervicalgia. É uma patologia localizada na coluna vertebral, a qual gera focos de 
dores e tensões nas estruturas, devido a alguma anormalidade na região.  São problemas que vem se 
agravando ao longo dos anos dentro do grupo destes profissionais devido ao mau posicionamento na 
execução do seu trabalho, sobrecarregando toda a estrutura musculoesquelética dos membros superiores. 
Uma vez que sua má postura ocorre devido ao   seu posicionamento incorreto durante os  atendimentos 
clínicos como os  braços suspensos, flexão da cabeça,  tronco rotacionado, com longa duração nesta 
mesma posição, acaba acarretando o comprometimento de  todos os tecidos moles e podendo chegar até a 
estrutura óssea, ocorrendo  desta forma o acúmulo de algias e desconfortos provenientes da execução do 
trabalho destes profissionais. Portanto, este trabalho objetivou utilizar como forma de tratamento da 
cervicalgia, a aplicação de uma  terapia alternativa, a massagem Yoga Tai. A técnica de massagem Yoga 
Tai tem como objetivos terapêuticos o alivio das tensões, o aumento da circulação, enfoca os alongamentos 
e a digito pressão, assim proporcionado o relaxamento muscular. Foram realizadas dez sessões de uma 
hora, em duas cirurgiãs dentistas, utilizando a escala de dor no inicio e ao final de cada sessão. O efeito foi 
benéfico diminuindo o nível de dor na região cervical ao final de cada sessão realizada. Sugere-se que a 
massagem Yoga Tai pode ser utilizada como tratamento coadjuvante da cervicalgia postural, devendo ser 
aplicada por profissional especializado, com o técnico em massoterapia. 

 
Palavras-Chave: Cervicalgia, Cirurgião dentista, Massagem Yoga Tai. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os cirurgiões dentistas vêm sofrendo com problemas no sistema 

musculoesquelético, devido ao mau posicionamento ao atendimento clínico. Alterações 

principalmente nos membros superiores e coluna vertebral, sendo acometido na região do 

pescoço, ombro e coluna lombar. Essas desordens musculoesqueléticas podem ser em 

músculos, ossos, ligamentos e articulações. A maioria dos casos osteomusculares é 

relacionada ao trabalho (SANTOS FILHO e BARRETO, 2001). 

 Devido aos distúrbios causados através desta postura adquirida pela profissão, os 

cirurgiões dentistas assumem e mantém posições alteradas que podem ter desvantagens 

potenciais para seu sistema musculoesquelético. Os atendimentos são executados com 

os braços elevados, sem apoio e com a coluna cervical flexionada e rodada devido à 

anatomia das cadeiras de atendimentos (MOEN e BJORVATN, 1996).  

A dor cervical localizada, conhecida como cervicalgia, (cervical: região do 

pescoço, algia: dor) tem sido as principais queixas de cirurgiões dentistas. Sendo a região 

cervical mais móvel de toda a coluna vertebral, contendo o sistema muscular mais 

elaborado e especializado. Tem importância à mobilidade da cabeça para utilização dos 
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sentidos, os músculos cervicais são numerosos e muitos deles são espessos e fortes. 

Sua intensidade de dor pode ser variável, podendo acarretar pequenos desconfortos até 

dores fortes e incapacitantes (HOVING, 2002; ESTEBAN, 2006).  

A cervicalgia pode apresentar um quadro clínico de começo brusco ou de 

instauração lenta e evolutiva que se inicia no pescoço e logo se irradia para o ombro e 

extremidade superior (SEPÚLVEDA, 2004). 

A técnica de massagem Yoga Tai, também conhecida como Massagem Tai 

tem origem na Índia, praticada na Tailândia a mais de 2.500 anos, desenvolvida pelo 

médico Jivaka Kumar Bhaccha, médico indiano que é considerado Pai da medicina no 

Oriente pelo seu trabalho com plantas medicinais e pelos seus poderes de cura. A 

massagem Tai baseada em uma filosofia budista tem seus princípios em energia vital, 

onde a energia circula em nossos corpos através de canais conhecidos como SENS. 

Onde os métodos utilizados são a digito pressão, shiatsu9, alongamentos, exercícios 

respiratórios e posturais (MERCATI, 1999).  Os movimentos são efetuados de maneira 

lenta, usando o peso do corpo, a extensão dos músculos afeta todo o sistema 

musculoesquelético, aumentando assim a flexibilidade e liberando a tensão tanto 

superficial quanto profunda ajudando para que a energia Ki consiga fluir mais livremente. 

(VOSS, 2006). 

A escolha por esse grupo foi realizada devido à dificuldade que esses 

profissionais encontram em conciliar a postura correta com a praticidade dos movimentos 

em seu ambiente de trabalho, gerando assim as alterações musculoesqueléticas. Desta 

forma desencadeiam as síndromes dolorosas na região cervical, devido à extensão 

acentuada gerando complicações nas demais estruturas.  

A técnica foi escolhida pelos seus princípios de promover a melhora das 

tensões músculoesqueléticas e consequentemente na melhora da qualidade de vida, 

estimulando a circulação, proporcionando o relaxamento e o aumento da flexibilidade, os 

quais cirurgiões dentistas necessitam diariamente.         

 Devido à carência de estudos na área de terapias alternativas nesse quadro 

de profissionais, decidiu-se fazer esta pesquisa. O objetivo desse estudo foi à obtenção 

da melhora do quadro de dor e os resultados que a massagem Yoga Tai pode trazer na 

cervicalgia destes profissionais, avaliando se a aplicação da massagem é benéfica nesta 

queixa de dor. 

                                            
9
 Shiatsu é uma técnica de massagem milenar, de origem japonesa, que significa pressão com os dedos e tem como 

objetivo promover o equilíbrio energético através dos meridianos, os canais de energia. 
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2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa classifica-se por natureza aplicada, quanto aos objetivos do tipo 

exploratória, técnica de estudo de caso, de campo, transversal e quali e quantitativa. 

A técnica de Yoga Tai foi realizada em dois dentistas, do gênero feminino, que 

atuam em Curitiba apresentando dor em região cervical. 

Foram realizadas um total de 10 sessões para cada profissional, com duração 

de 1hora cada sessão, uma vez por semana aplicada em um espaço cedido pelas 

mesmas. 

Os materiais utilizados foram o tatame sendo realizada higienização a cada 

atendimento antes e depois, um rolo pequeno para auxiliar nas manobras, uma almofada 

para melhor conforto das dentistas. 

Inicialmente, cada profissional assinou um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e respondeu uma ficha de anamnese com os dados de cada profissional, foi 

aplicada a Escala Analógica de Dor para obtenção dos resultados.  

Foram realizadas as manobras com ênfase nos membros superiores. Os 

movimentos realizados foram: respiração diafragmática, mobilização dos pés; digito 

pressão na região plantar dos pés; balanço das duas pernas subindo dos pés até as 

pernas; amassamento da panturrilha incluindo o tendão calcâneo; tração com as mãos 

entrelaçadas na coxa em três posições distal para proximal; abertura da panturrilha 

(músculo gastrocnêmio); alongamento dos músculos posteriores da coxa em três 

posições; alongamento da panturrilha; rotação do quadril; flexão da coluna e círculo 

completo balanço nos ombros alternados; pressão sobre os ombros, digitopressão envolta 

da borda escapular, movimentos de inclinação lateral, extensão e flexão do pescoço; 

amassamento do músculo esternocleidomastóideo, esplênio, trapézio e do deltoide; 

alongamento das escápulas e braços; amassamento com os pés na região toracolombar; 

alongamento da parte anterior e lateral da coxa; sentado nos pés do paciente foi realizado 

o balanço ao lado da coluna verebral; amassamento em toda parte posterior dos 

membros superiores; alongamento em arco; com as mãos de forma cruzada, abaixo da 

cabeça do paciente foi realizado alongando da região cervical; tração na região  cervical.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados quanto a diminuição da dor, os dados relacionados a Escala 

Analógica de Dor (EAV), antes e após cada sessão da Paciente 1, são demonstrados no 

gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Nível de dor do Paciente 1 de acordo com a EAV. 

 

 

Os resultados, de acordo com os relatos do paciente 1 em cada sessão são 

descritos abaixo: 

1ª sessão – Início da sessão dor nível 6 na escala EAV, dor moderada onde havia 

incômodo mas não impedia a realização das atividades profissionais, com maior 

concentração em região cervical do lado direito e com pouca mobilidade nesta região. 

Com a realização da massagem, houve uma melhora de 66% em relação à dor. 

2ª sessão - Início da sessão dor nível 2 na escala EAV, dor leve onde não havia incômodo 

na realização das atividades profissionais, em região do esternocleidomastoideo lado 

direito. Com a realização da massagem, houve uma melhora de 50% em relação à 

intensidade da dor.  

3ª sessão - Início da sessão dor nível 5 na escala EAV, dor moderada onde havia 

incômodo mas não impedia a realização das atividades profissionais, concentrada em  

região de ombros e região escapular. Com a realização da massagem, houve uma 

melhora de 60% em relação à intensidade da dor.  

4ª sessão – Início da sessão dor nível 6 na escala EAV, dor moderada onde havia 

incômodo mas não impedia a realização das  atividades profissionais, provavelmente 
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decorrente de um torcicolo. Com a realização da massagem, houve uma melhora de 50% 

em relação à intensidade da dor. 

5ª sessão - Início da sessão dor nível 2 na escala EAV, dor leve onde não havia incômodo 

nas atividades profissionais, concentrada em região cervical. Com a realização da 

massagem, houve uma melhora de 100% em relação à intensidade de  dor. 

6ª sessão- Início da sessão dor nível 3 na escala EAV, dor leve onde não havia incômodo 

nas atividades profissionais, com desconforto na  região cervical e ombro direito. Com a 

realização da massagem, houve uma melhora de 66% em relação à intensidade de dor.  

7ª sessão- Início da sessão dor nível 2 na escala EAV, dor leve onde não havia  incômodo 

nas atividades profissionais e com desconforto em região cervical. Com a realização da 

massagem, houve uma melhora de 100% em relação à intensidade da dor. 

8ª sessão- Início da sessão dor nível 6 na escala EAV, dor moderada onde havia  

incômodo mas não impedia as atividades profissionais, provavelmente  decorrente de um 

torcicolo. Com a realização da massagem, houve uma melhora de 66% em relação 

diminuição da dor. 

9ª sessão- Início da sessão dor nível 2 na escala EAV, dor leve onde não havia  incômodo 

na realização das atividades profissionais, com desconforto na região da nuca. Com a 

realização da massagem, houve uma melhora de 100% em relação à intensidade de dor. 

10ª sessão- Início da sessão dor nível 0 na escala EAV, sem dor, com a realização da 

massagem a paciente relatou relaxamento total. 

Quanto a diminuição da dor, os dados relacionados a Escala Analógica de Dor 

(EAV), antes e após cada sessão da Paciente 2, são demonstrados no gráfico 2. 

Os resultados, de acordo com os relatos do paciente em cada sessão são 

descritos abaixo: 

1ª sessão- Início da sessão dor nível 1 na escala EAV, dor leve onde não havia incômodo 

na realização das atividades profissionais, concentrada na região cervical. Com a 

realização da massagem, houve uma melhora de 100% em relação à intensidade da dor. 

2ª sessão- Inicio da sessão dor nível 4 na escala EAV, dor moderada onde havia 

incômodo mas não impedia na realização das atividades profissionais, concentrada na 

região cervical, irradiando para os ombros. Com a realização da massagem, houve uma 

melhora de 25% em relação à intensidade da dor. 

3ª sessão- Inicio da sessão dor nível 6 na escala EAV, dor moderada onde havia 

incômodo mas não impedia na realização das atividades profissionais, concentrada em 
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região cervical, irradiada para o braço esquerdo. Com realização da massagem, houve 

uma melhora de 66% em relação à intensidade da dor. 

4ª sessão- Inicio da sessão dor nível 5 na escala EAV, dor moderada onde havia 

incômodo mas não impedia na realização das atividades profissionais, concentrada em 

região cervical e cabeça. Com realização da massagem, houve uma melhora de 40% em 

relação à intensidade da dor. 

Gráfico 2. Nível de dor do Paciente 2 dacordo com a EAV. 

 
 

5ª sessão- Inicio da sessão dor nível 9 na escala EAV, dor forte ou incapacitante onde 

houve impedimento na realização das atividades profissionais, decorrente provavelmente 

de um torcicolo, dificuldade em realizar movimentos de rotação com o pescoço. Com 

realização da massagem, houve uma melhora de 22% em relação à intensidade da dor. 

6ª sessão- Inicio da sessão dor nível 8 na escala EAV, dor forte ou incapacitante onde 

houve impedimento na realização das atividades profissionais, ainda proveniente do 

torcicolo e dor no braço direito. Com a realização da massagem, houve uma melhora de 

12,5% em relação à intensidade da dor. 

7ª sessão- Inicio da sessão dor nível 8 na escala EAV, dor forte ou incapacitante onde 

houve impedimento na realização das atividades profissionais, concentrada em região 

cervical e do braço direito. Com realização da massagem, houve uma melhora de 37,5% 

em relação à intensidade da dor. 

8ª sessão- Inicio da sessão dor nível 4 na escala EAV, dor moderada onde havia 

incômodo mas não impedia na realização das atividades profissionais, concentrada em 

região cervical e no braço esquerdo. Com realização da massagem, houve uma melhora 

de 50% em relação à intensidade da dor. 
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9ª sessão- Inicio da sessão dor nível 3 na escala EAV, dor moderada onde havia 

incômodo mas não impedia na realização das atividades profissionais, concentrada em 

região cervical e região escapular. Com a realização da massagem, houve uma melhora 

de 33% em relação à intensidade da dor. 

10ª sessão- Início da sessão dor nível 3 na escala EAV, dor moderada onde havia 

incômodo mas não impedia na realização das atividades profissionais, concentrada em 

região cervical. Com a realização da massagem, houve uma melhora de 66% em relação 

à intensidade da dor. 

Os resultados quanto ao grau de melhora comparado dos pacientes 1 e 2, são 

demonstrados no gráfico 3. 

Em meio a inúmeras situações que as cirurgiãs dentistas estavam expostas, dentre 

elas a postura inadequada, torcicolos, dificuldade na mobilidade do pescoço, posição 

repetitiva por longo tempo, nota-se que em ambas o nível de dor regrediu após a 10ª 

sessão, onde uma delas chegou a anular sua dor. Atenta-se que os efeitos da técnica 

Yoga Tai são de fato benéficos para a cervicalgia, proporcionando o relaxamento dos 

tecidos moles e o alivio da dor progressivamente. Entretanto, mesmo as profissionais 

realizando atividades similares, percebe-se que cada organismo tem uma reação 

diferente com a aplicação da técnica de massagem. Pode se observar no gráfico 3, a 

variação dos níveis de dor, sendo que a paciente 1 teve inicio de dor nível 3 e finalizando 

com dor nível 1, e a paciente 2 teve inicio de dor nível 6 e finalizando com dor nível 0. 

Os cirurgiões dentistas, segundo CÂNDIDO et. al. (2003), usam da postura 

inadequada para obter um melhor resultado em seu trabalho, porém acaba prejudicando 

toda sua estrutura musculoesquelética, devido a esse fator, desenvolvem uma série de 

patologias, por manterem essa posição na maioria de seus atendimentos clínicos. 

Os sintomas mais decorrentes nesses profissionais são as tensões, ombros 

deprimidos, acompanhado de uma contratura muscular em região cervico-torácica, 

chegando muitas vezes na limitação de amplitudes de movimentos na região cervical 

(BAU, 2002). A segunda parte do corpo desses profissionais que mais sofre é a região 

cervical, ficando com as taxas de prevalência em 44% (MILERAD e EKENVALL, 1990; 

(RUNDCRANTZ; JOHNSSON; MORITZ, 1991). 
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Gráfico 3. Nível de dor (EAV) no primeiro e último atendimento. 

 
 

SANTOS (1996) menciona que, a falta de atividade física, o predomínio da 

posição sentada e postura inadequada levam a fraqueza muscular, a frouxidão ligamentar 

e hábitos defeituosos, provocando uma sobrecarga nessas estruturas e 

consequentemente, gerando a dor. 

SANTOS FILHO e BARRETO (2001) apontam que a profissão de odontologia 

tem sido alvo de afastamento destes profissionais, por ficarem impossibilitados 

temporariamente ou permanentes do trabalho, correspondendo cerca de 30% das causas 

de abandono prematuro da profissão.  

Esses profissionais sofrem de um grande estresse em sua profissão, devido à 

responsabilidade em sempre obter sucesso em seus tratamentos, gerando o desgaste 

físico e tendo como consequência lesões por esforços repetitivos, obrigando o profissional 

na maioria das vezes a se afastar do seu meio de trabalho em virtude da sua qualidade 

de vida. 

Tais motivos tendem a afetar os tecidos moles, onde o músculo se contrai 

como resposta do sistema nervoso e geram tensões e dores irradiadas. Essas tensões 

aumentam pelo descuido da postura e tendem a se agravar, causando patologias, sendo 

mais comum a cervicalgia.  

Segundo ZUFFO (2006), as atividades alternativas são possibilidades para a 

melhora desses quadros álgicos na vida dos cirurgiões dentistas. A massoterapia pode 

estar sendo incluída nessas atividades, uma vez que comprovou a diminuição da dor a 

cada sessão de massagem realizada.  
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O efeito relato ao final de cada sessão, VOSS (2006) justifica que a 

flexibilidade e a dor tensional depois de trabalhada, sua energia flui mais livremente, 

diminuindo o nível de dor. 

Ao final do estudo, as voluntárias realizaram depoimentos espontâneos, a 

seguir: 

Paciente 1: Nesse período que participei do estudo as sessões de Yoga Tai me 
ajudaram muito, principalmente a diminuir minhas dores de coluna. Cirurgiões 
dentistas costumam ficar em posição de trabalho não ergonômicas, o que 
acarreta muitas dores no corpo. O interessante dessa técnica e a associação de 
massagem com exercícios de alongamentos o que me proporcionou uma melhora 
de qualidade de vida, as dores na coluna, braço e pescoço diminuirão e o 
relaxamento me fazia ter vontade de fazer essa atividade. Agradeço por participar 
dessa pesquisa! 
Paciente 2: A dor e o desconforto referido por mim localiza-se na região dos 
músculos paracervicais. A massagem Yoga Tai trouxe alivio da sintomatologia 
após as sessões, alem de proporcionar incrível sensação de bem estar devido à 
combinação de alongamentos, controle respiratório e massagem relaxante. Com 
experiência pessoal do projeto de pesquisa pude observar que a massagem 
auxilia o profissional cirurgião dentista frente ao estresse ao desgaste físico 
inerente à profissão. 

 

Ambas as cirurgiãs dentistas afirmaram uma melhora significativa no nível de 

dor e também nos rendimentos de seus trabalhos em relação à cervicalgia. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Referindo-se que a principal causa da cervicalgia são as dores tensionais 

devido à postura, e o objetivo da massagem Yoga Tai é o aumento da circulação 

sanguínea, a qual proporciona o relaxamento das fibras musculares, pode-se demonstrar 

que houve um resultado favorável na relação de patologia e tratamento. Sugere-se, 

portanto que, além de tratamentos fisioterapêuticos e clínicos convencionais, a massagem 

Yoga Tai pode ser utilizada como tratamento coadjuvante da cervicalgia postural, 

devendo ser aplicada por profissional especializado, com o técnico em massoterapia. 

Visando que a massagem tem resultado benéfico nesses profissionais, podemos dizer 

que se praticada com freqüência há uma probabilidade do índice de afastamento dos 

mesmos diminuir, uma vez que a massagem também tem como função a prevenção de 

patologias. Vale-se ressaltar que a presente pesquisa é válida para a população 

estudada, porém para que se realizem maiores inferências, há necessidade de mais 

estudos abrangendo uma amostra maior, sendo esta a sugestão para que outras 

pesquisas possam ser realizadas aumentando o grau de confiabilidade dos dados 

levantados. 
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Resumo: Este artigo apresenta o relato de uma atividade de campo realizada por estudantes da disciplina 
de Psicologia Institucional da Faculdades Esucri. Esta se constituiu pela proposta de que os acadêmicos se 
colocassem de forma temporária em uma instituição, identificassem uma demanda de trabalho relativa à 
disciplina e elaborassem uma proposta de intervenção, norteada pelo viés da psico-higiene. Os acadêmicos 
optaram por realizar a atividade proposta em formato de pesquisa que foi estruturada por questões abertas, 
provocando o livre discurso, favorecendo a exteriorização dos conteúdos subjetivos da psique, onde se 
fundamentou a elaboração da prática que é sugerida. A pesquisa intentou realizar um estudo acerca da 
atual situação de um Presídio no Sul do estado de Santa Catarina, no que se refere à saúde mental dos 
sujeitos que lá se encontram inseridos – reeducandos e funcionários. As questões foram dirigidas para 
alguns representantes da equipe de trabalho, reeducandos e ex-reeducandos, em entrevistas previamente 
agendadas. Seus relatos foram registrados e transcritos a partir dos pontos de maior relevância. Suas 
identidades foram preservadas de forma ética e responsável. O resultado esperado pelos pesquisadores foi 
ao encontro dos discursos apresentados - contrariedade entre os depoimentos dos internos (aparentemente 
combinados) e os dos reeducandos em liberdade. Neste contexto, o resultado deste procedimento foi a 
identificação de problemas decorrentes de um processo de adoecimento institucional que vem sendo 
observado em instituições totais brasileiras, como os presídios, ainda que sejam poucos os trabalhos de 
pesquisa publicados comprovando esta realidade. Este trabalho propõe um projeto de intervenção segundo 
a abordagem Existencialista visando a promoção de encontros em uma intervenção de psico-higienização 
dentro da instituição pesquisada segundo sua necessidade especificamente investigada.   
 
Palavras-Chave: Presídio. Psico-Higiene. Intervenção. Instituição. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Toda instituição tem tendência de fechamento, oportunizando aos internos e 

equipe dirigente algo de um mundo em resumo. Essa característica de fechamento tem 

seu auge nas instituições totais, que têm por intuito separar a parcela da população que 

se encontra dentro dos padrões normativos da parcela inapta, que de certa forma causa 

desconforto, ou representam algum tipo de ameaça à saúde/segurança. As características 

que dão respaldo necessário a esta segregação, versam sobre a inadaptação, a 

incapacidade e a periculosidade. Nosso trabalho se delimita a analisar a instituição 

presídio, que segundo Goffman (1961), trata-se de um tipo de instituição total que tem sua 

organização voltada para a proteção da comunidade contra os perigos intencionais, e o 

bem estar das pessoas assim isoladas não constituem o problema imediato.  A partir 

disso, podemos visualizar que a individualidade, a relativa liberdade de que dispunham e 
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as necessidades básicas tendem a ser ignoradas pela equipe dirigente, cujo enfoque não 

é de orientação ou inspeção periódica, mas sim o de vigilância, certificar-se que todos 

estão fazendo o que foi claramente indicado como exigido, sob condições em que a 

infração de uma pessoa tende a salientar-se diante da obediência constantemente 

observada em outros. 

O presente trabalho se apresenta ao leitor a partir do tema, seguido do objeto 

da pesquisa e o porquê se pesquisa. Dando seguimento ao corpo do projeto, o referencial 

teórico, espaço textual que explora a compreensão contextual da instituição, os conceitos 

diferenciais, as rotinas, em sua maioria como forma de depoimentos de sujeitos 

diretamente ligados hoje ou no passado de alguma forma a instituição em questão. 

Na análise critica se sugere um modelo de intervenção constituída de alguns 

encontros com a equipe de profissionais, a partir de uma perspectiva existencialista 

sartreana, de acordo com a compreensão pessoal dos acadêmicos. 

Encerram este trabalho, as considerações idealizadas em relação ao estudo 

realizado bem como sua utilidade, comentários, etc. Todo conteúdo organizado de forma 

a facilitar a compreensão do leitor, conforme entendido pelos autores. 

O Presídio pesquisado é uma instituição fechada localizada ao sul catarinense, 

abrigando hoje cerca de 800 (oitocentos) internos. Possui uma equipe com 

aproximadamente 20 (vinte) profissionais e atende em tempo integral. Os dados obtidos e 

apresentados na fundamentação teórica deste trabalho revelam uma contradição entre os 

depoimentos que descrevem uma sistemática geradora de perturbações psicológicas.  

Segundo Goffman (1961), as instituições totais podem ser organizadas 

grosseiramente em cinco grupos: um para aquelas que têm por finalidade cuidar de 

pessoas incapazes e inofensivas; outro para cuidar de pessoas consideradas incapazes, 

porém que representem uma ameaça ao meio social; outro com a finalidade de proteção 

para a comunidade; outro para “realizar de modo mais adequado alguma tarefa de 

trabalho”; e por último, um para instruir religiosos ou refugiar pessoas do mundo. Dentre 

os integrantes do grupo das instituições que tencionam proteger a comunidade estão as 

cadeias e penitenciárias, onde o bem-estar dos aprisionados não representa um problema 

de primeira importância. 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

572 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

Segundo Bleger (1984), a higiene mental procura compreender e atuar sobre 

os aspectos psicológicos dos sujeitos e para isto se utiliza de técnicas, conhecimentos e 

recursos, intervindo sobre tais como fenômenos sociais e coletivos. 

Dentro deste contexto o presente trabalho investiga, compreende e sugere 

ações preventivas e corretivas para a promoção de saúde e higienização mental dos 

envolvidos. 

A presente pesquisa objetivou investigar a demanda pertinente a um trabalho 

em Psicologia Institucional no Presídio X, subsidiando próximos estudos e ações sobre 

um sistema que se apresenta atualmente de forma falha, por ter seus ideais objetivos 

deturbados por um processo alienante e construtor de perturbações psicológicas. 

Fundamenta-se a concepção deste objetivo na citação abaixo: 

Cada instituição tem seus objetivos específicos e a sua própria organização, com 
a qual tente a satisfazer ditos objetivos. Ambos (fins e meios) tem que ser 
perfeitamente conhecidos pelo ou pelos psicólogos, como ponto de partida para 
decidir seu ingresso como profissional na instituição. Toda instituição tem objetivos 
explícitos tanto como objetivos implícitos ou, em outros termos, conteúdos 
manifestos e conteúdos latentes. [...] Se bem que é certo que se torna de grande 
utilidade para o psicólogo conhecer os objetivos explícitos de uma instituição para 
decidir e realizar sua tarefa profissional, não é menos certo que os latentes ou 
implícitos às vezes só aparecem como consequência do estudo diagnóstico que 
realiza o próprio psicólogo. (BLEGER, 1984, p. 41) 

Pretendeu-se de forma específica galgar os seguintes objetivos: investigar a 

compreensão a percepção da instituição pelos profissionais e os sujeitos que com ela 

tiveram ou tem relação; compreender o processo de negação alienada através do qual se 

dá a contrariedade entre os objetivos manifestos e os latentes da instituição; entender a 

dialética do dia-a-dia na instituição e as variáveis pessoas interferentes no processo de 

ressocialização do seu público-alvo; 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo se caracterizou pela investigação ao público de uma instituição 

total – um presídio – situada territorialmente ao sul de Santa Catarina. Em visita realizada, 

previamente agendada, os pesquisadores foram recebidos pelo diretor da instituição, que 

restringiu a aplicação dos questionários a um seleto grupo de integrantes selecionados 

por ele. Estes relatos pessoais serviram de fonte de dados no processo no processo de 

coleta.  
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O presídio no qual se realizou a investigação tem capacidade para 360 

(trezentos e sessenta) pessoas, mas abriga hoje cerca de 800 (oitocentos) reeducandos. 

Está em operação desde o ano de 1980. O grupo com o qual se realizou o processo 

investigatório foi este que se descreve a seguir: 1º integrante – reeducando 1: sexo 

masculino, de 30 a 35 anos; 2º integrante – reeducando 2: sexo feminino, de 30 a 35 

anos; 3º integrante – diretor da instituição; 4º integrante – agente prisional, e; 5º integrante 

– vigilante. 

Além do grupo já descrito, foram levados em consideração os relatos de uma 

ex-detenta e a filha de um ex-detento.  

A pesquisa quanto ao seu nível, se define como exploratória. 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer 
e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais 
precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de 
pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no planejamento. [...] 
Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão 
geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é 
relizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 
difícil sobre ele formular hipóteses precisas ou operacionalizáveis. (GIL, 1999 p. 
43) 
 

Quanto à participação dos pesquisadores, esta se define como pesquisa ação: 

[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 
(THIOLLENT apud GIL, 1999 p. 46) 
 

Para a coleta de dados, a entrevista foi a ferramenta utiliza por ser a que 

disponibiliza o que cita o autor a seguir: 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 
frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção de 
dados que interessam a investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de 
interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em 
que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 
informação. A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizada no 
âmbito das ciências sociais. Psicólogos, sociólogos, pedagogos, assistentes 
sociais e praticamente todos os outros profissionais que tratam de problemas 
humanos valem-se dessa técnica, não apenas como coleta de dados, mas 
também com objetivos voltados para o diagnóstico e orientação. (GIL, 1999 p. 
117) 
 

As entrevistas foram realizadas na sala do diretor, sendo que os pesquisadores 

não tiveram acesso às dependências da instituição prisional. O fato do diretor não ter 

permitido o acesso nas dependências do presídio, alegando preocupação quanto à 
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segurança da equipe de pesquisadores se deu por dias antes da visita terem ocorrido 

rebeliões. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nas entrevistas realizadas no presídio, foi possível identificar a partir 

dos discursos apresentados pela equipe de funcionários e pelos internos, certa 

consonância em torno daquilo no qual versa a queixa, ou seja, o “real institucional”, 

divergindo do que é explicitado no discurso da direção da Instituição e que de forma 

travestida, carrega consigo aquilo que se denomina “ideal Institucional”, o que denota o 

adoecimento da instituição agravado pela negligência com que a situação é tratada, o que 

força uma readequação interna alienadora. 

Compreende-se assim que o processo de negação, por parte da direção, é 

reflexo do resultado da alienação decorrente do processo de institucionalização. 

Considerando o apresentado, entende-se a necessidade de intervenção no 

processo definido como “instituínte”, ou seja, aquele pelo qual se demarca no sujeito a 

ideologia institucional, onde ainda é possível promover a reflexão e a criticidade. É neste 

processo que ainda se encontra aquilo que é identificado pelos próprios funcionários e 

internos, como “errado”. Aquilo que muitas vezes está velado nos discursos, mas que 

revela a frustração diante da situação vivida. No tocante, é ainda, assunto capaz de ser 

gerador de discussão, de promover um levante contra a inércia. Entende-se que com o 

auxilio de um mediador capacitado, neste caso, um psicólogo que detenha o 

conhecimento em Psicologia Institucional e Psicohigiene é possível alcançar este objetivo 

ao tornar possível a promoção de debates que corretamente direcionados oportunizarão 

uma tomada de consciência por parte dos envolvidos.    

Por se tratar de um presídio onde há alta rotatividade de internos, a equipe que 

não consegue estabelecer vínculos e que esbarra no processo idealizado de reeducação 

e reinserção desses internos, desenvolve e potencializam sentimentos como impotência, 

frustração, raiva e tristeza. Estes elementos desmotivam a equipe e os remetem à 

acomodação, alienação e estagnação - considerando que estes sentimentos também são 

arrastados para as suas rotinas diárias - o que sugere uma intervenção emergencial junto 

aos mesmos. Cabe ressaltar que invariavelmente ao trabalharmos o micro, alcançaremos 
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o macro, ou seja, a intervenção no funcionário pode provocar uma melhoria na sua 

qualidade de vida como um todo, não somente no espaço de trabalho.  

Optamos pelo emprego do método descritivo fenomenológico, mais 

precisamente o sartreano, onde a intervenção se faz no processo de descrição dos 

fenômenos vivenciados pelo sujeito objetivando a tomada de consciência e transformação 

da realidade onde está inserido, promovendo a verbalização e o embate entre o real 

vivido e o imaginado e se faz possível o resgate da finalidade primeira a que se propõe a 

equipe de funcionários naquela Instituição específica e que perdeu seu sentido de ser, 

enquanto profissional, elucidando que a possibilidade de promover o resgate/ construção 

da satisfação viabilizada por sua “produção” no mundo, pode ser a chave para uma vida 

mais saudável e recompensadora. E que no reconhecimento da liberdade de ação a 

chave para uma autogestão e uma maior lucidez nas tomadas de decisão em todos os 

âmbitos de suas vidas. 

A principal ferramenta para a consolidação deste trabalho está no uso de 

dinâmicas de grupo, por se tratar de um recurso de fácil assimilação pelos participantes, 

que ao lidar com o abstrato, com o lúdico, tem sua apreensão critica, da realidade e de 

sua relação com o outro, facilitada. Dando inicio a um processo dialético que servirá para 

retomada do projeto profissional desses sujeitos, quiçá, na retomada de seus projetos e 

desejos de ser na totalidade. Entendemos que o processo de intervenção deve acontecer 

com o formato a seguir sinteticamente mencionado. 

 

4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

4.1 1º Encontro: Re-conhecer 

Neste encontro o trabalho objetiva permitir aos participantes desenvolver e 

modificar sua percepção do outro no grupo, buscando um olhar mais humano através da 

exposição descritiva de aspectos individuais relativos e não relativos à instituição. Nesta 

vivência, os participantes também experimentam a sensação de estarem sendo 

“encarcerados”. 
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4.2 2º Encontro: Pensando no projeto 

O objetivo desta atividade é através da descrição da instituição de hoje e da 

ideal, trazer ao nível da consciência crítica reflexiva questões instituídas alienantes 

realizadas rotineiramente ao nível da consciência espontânea não reflexiva. 

 

4.3 3º Encontro: Verificando a escuta 

O objetivo desta dinâmica é trabalhar a importância de perceber o outro, 

valorizando-o enquanto sujeito construído e construtor da subjetividade que é 

compartilhada na medida em que se dão as relações. 

 

4.4 4º Encontro: Tomando decisões 

Esta dinâmica tem por finalidade propiciar uma reflexão sobre as formas de 

tomada de decisão levando em consideração que a liberdade de escolha que permeia as 

relações orienta as ações e afeta o outro no mundo quer de forma direta ou não. 

 

4.5 5º Encontro: Confronto com o improvável 

O objetivo desta dinâmica é propor uma reflexão crítica sobre a atuação de 

cada profissional dentro de suas condições de tempo, que se justifica na queixa dos 

mesmos em relação a rotatividade dos detentos por a instituição ter a característica de 

carceragem temporária. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante o processo de investigação realizado pelo grupo de pesquisa e 

dentro do contexto de prevenção a saúde mental, foi possível identificar mesmo em meio 

ao processo de adoecimento, um grande inconformismo, o que leva a crer que o processo 

de institucionalização não está estagnado, acabado, proporcionando um movimento em 

que se faz possível a intervenção. A falta de acesso às dependências do presídio se 

mostrou um empecilho para a compreensão global da instituição. Esta restrição despertou 

no grupo de pesquisadores, a necessidade e o desafio de se obterem informações reais e 

livres de uma possível retaliação por parte da instituição, o que implica em uma 
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intervenção muito mais pontual e não amparada pelas expectativas ou fantasias dos 

pesquisadores. 

Por fim, concluiu-se que a pesquisa é uma ferramenta essencial para a atuação 

do psicólogo que visa desenvolver seu trabalho em Psicologia Social. Ela permite ao 

profissional captar o movimento dos sujeitos no mundo e suas relações com o outro e a 

materialidade. Ao acadêmico de psicologia, este tipo de atividade proporciona um 

aprendizado em dimensões inalcançáveis em sala de aula no tempo hábil estabelecido a 

disciplina. O exercício do saber provindo da experiência se faz necessário no sentido de 

que o profissional em formação pode empreender uma prévia de suas atividades pós-

formatura descontruindo em si a insegurança da responsabilidade por cumprir com uma 

atividade ainda não explorada de fato além dos limites da teoria. 
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Resumo: Este artigo teve como objetivo realizar um estudo acerca da estrutura familiar na 

contemporaneidade no município de Indaial (SC), bem como a sua relação com a educação. Recorreu-se, 
assim, à etnografia e a questionários entre as famílias residentes neste município, como também a uma 
extensa literatura sobre o tema. Para tanto, autores como Giddens (2001), Hobsbawm (1991) auxiliam na 
compreensão das mudanças que vem ocorrendo na sociedade. Strauss (1966), Àriès (1981) 
complementam com o conceito de família. A relevância desse estudo se apresenta na possibilidade de vir a 
subsidiar políticas públicas voltadas para o espaço familiar. Além disso, o conhecimento sobre as 
transformações nos diversos tipos de famílias possibilitam uma compreensão para pensar o processo 
educacional e novas formas de inclusão a partir das representações sociais. A família nuclear patriarcal do 
município em estudo tem se transformado em suas características, mas aparece com maior resistência em 
relação a outras regiões do Vale do Itajaí (SC). Isso pode ser dado ao fato de ser um município de pequeno 
porte em que predomina uma grande relação entre campo e cidade. Porém, as mudanças familiares vêm 
ocorrendo com a introdução da mulher no mercado de trabalho e em especial com a criação de creches que 
possibilitam a dona de casa se ausentar da sua casa do seu lar. Este afastamento da mulher do espaço 
doméstico pode ser uma das causas da nova configuração familiar neste município. Uma vez que pode ser 
caracterizada como uma sociedade conservadora. 
 

Palavras-Chave: Família, Sociedade, Relações de Gênero, Educação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo teve por objetivo compreender a estrutura familiar na 

contemporaneidade e sua relação com a educação. Assim, buscou-se conhecer as 

famílias de alunos de uma escola estadual, Escola de Educação Básica Frederico Hardt, 

localizada no município de Indaial (SC). Para realização desse estudo recorreu-se às 

referências bibliográficas, levantamento de dados e observações.  

Para o levantamento de dados sobre as famílias foi realizada uma pesquisa, a 

partir de um questionário aplicado a 163 alunos de Ensino Médio. Estes sujeitos foram 

escolhidos, por entender-se que se inscrevem na educação, no caso, numa escola 

pública, e por terem uma compreensão mais ampla do que é família. 

Este estudo poderá contribuir para a compreensão do que vem ocorrendo na 

estrutura familiar, com suas novas configurações. Uma das razões são as transformações 

globais. Outra deve-se ao fato de que a mulher precisa ajudar na renda familiar, porque 

esta já está inserida no mercado de trabalho. Outro ponto é a questão de refazer sua vida 
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sozinha ou com seus filhos. Neste sentido, o ideal de família para os entrevistados é 

aquela em que se constitui o pai, a mãe e os filhos. Em alguns casos, aparecem os avós.  

Além disso, poderá vir a subsidiar políticas públicas voltadas para este tipo de 

reflexão. Esta metodologia faz uma abordagem do geral para o específico, para assim, 

poder identificar as diversas formas de organização em diversas sociedades como, por 

exemplo, as do Vale do Itajaí, especificamente em Indaial (SC). 

A família até a metade do século XX tinha característica nuclear e patriarcal, a 

mulher, mesmo sendo a progenitora da vida, não detinha o poder central da família, mas 

sim o homem. Porém, ela é uma das grandes responsáveis pela transformação do espaço 

familiar, devido à conquista de alguns papéis e condições antes apenas masculinos e/ou 

inexistentes para elas. Por exemplo, a família, em Indaial (SC), é algo que acompanha um 

cenário comum em qualquer sociedade ocidental, mas suas transformações podem se 

dar em tempos diferentes.  

Assim, a história da humanidade ao longo dos anos vem apresentando a ideia 

de que a família é uma instituição que evoluiu e se modificou através do tempo e do meio 

social. Apesar das transformações manteve-se a ideia de que a manutenção da estrutura 

social ainda é considerada importante. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Apresentamos nesta seção os caminhos percorridos na definição do objetivo e 

o tipo de pesquisa. A metodologia utilizada recorre à bibliografia acerca do tema, bem 

como à elaboração de um questionário aplicado aos 163 alunos (jovens em idade média 

de 13 a 16 anos) de Ensino Médio, que residem no município de Indaial (SC).  

O levantamento de dados a partir do questionário consistia nas seguintes 

perguntas que mostram as novas características da família contemporânea, a saber: a) 

Você reside com quem?; b) Quantas pessoas trabalham fora na sua casa e quem são?; c) 

Quem faz o trabalho doméstico, por quê?; O que é família para você e como e por quem 

ela é composta? 

Este estudo apresenta uma abordagem qualitativa, pois “[...] busca uma 

compreensão daquilo que estuda (...) ela não se preocupa com generalizações, princípios 

e leis (...) o foco da atenção é centralizado no peculiar, no individual, almejando sempre a 

compreensão” (MARTINS; BICUDO, 1989, p. 23). Entendemos que a pesquisa qualitativa 
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está preocupada com o processo, como são construídas as relações, suas causas e 

significados.  

À medida em que os registros são coletados, se refina o foco investigativo e se 

compreende a pertinência com o objeto de pesquisa. O pesquisador questiona e dialoga 

com os sujeitos investigados a fim de visualizar novas perspectivas para compreender o 

problema. Estes que se constituem na e pela história, que está em movimento, que é um 

contínuo e, por sua memória.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A Família 

 

As sociedades em geral, organizaram-se em torno da instituição família, ela é 

frequentemente entendida como a unidade fundamental da sociedade. Para a maioria das 

pessoas está associada a coisas boas, tais como, amor, afeto, segurança, conforto e 

proteção. A delinquência, a violência e o tóxico, presentes na sociedade, muitas vezes 

são atribuídos de uma forma generalizante à falha de certas famílias na educação de 

seus filhos. O termo Família, segundo Prado (1985, p. 12), “é uma instituição social 

variando através da História e apresentando até formas e finalidades diversas numa 

mesma época e lugar, conforme o grupo social que esteja sendo observado”.   

Portanto, a Família é a primeira instituição com que uma pessoa entra em 

contato em sua vida. Ela é antiga e desde os tempos mais remotos lhe é atribuída à 

função de educar seus filhos. Não há relatos de pessoas que tenham vivido à margem de 

algum tipo de Família. De acordo com Strauss (1966, p. 313): 

 

 

Sabemos muito pouco acerca do tipo de organização predominante nos primeiros 
estágios da humanidade, por que os vestígios do homem do paleolítico superior, 
de cerca de 50.000 anos atrás consistem principalmente de fragmentos de 
esqueletos e objetos de pedra, os quais proporcionam somente um mínimo de 
informações quanto ás leis e costumes sociais, mas se sabe que desde o tempo 
de Heródoto, por exemplo, até nossos dias, a única coisa que se pode dizer é que 
família conjugal e monogâmica é relativamente frequente. 

 

Tem-se relatos de outros modelos de famílias, no entanto esse modelo 

chamado de tradicional é o mais comum, principalmente na sociedade ocidental. A família 
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é uma instituição valiosa para a sociedade, progenitora de valores e condutas que 

refletem diretamente no comportamento da humanidade, de acordo com a cultura na qual 

o indivíduo está inserido. Para Strauss (1966, p. 332), “a sociedade pertence ao reino da 

cultura, enquanto a família é a origem, no nível social, daqueles requisitos naturais sem 

os quais não poderia haver sociedade nem certamente humanidade”.  

A família é uma instituição de grande relevância social, mantenedora de certos 

valores, bem como uma unidade fundamental para a solução de um leque de problemas, 

também relacionados à educação das crianças. Para Prado (1985, p. 12): 

 
 
É a única em seu papel determinante no desenvolvimento da sociabilidade, da 
afetividade e do bem estar físico dos indivíduos, sobretudo durante o período da 
infância e da adolescência, função de identificação social dos indivíduos, as de 
reprodução, as de produção de bens (alimentos, vestuário, brinquedos, remédios, 
etc.) e do consumo destas.  

 

 

A função social da família não tem mudado muito e conforme se percebe ela 

sempre existirá, mesmo que haja mudanças. Quanto a seus tipos, tem evoluído no 

decorrer da história, conforme Giddens (2001, p. 174) identifica: “na presença de 

transformações tão ricas e confusas, talvez a conclusão mais apropriada a que se possa 

chegar seja de que embora os casamentos acabem em divórcio, as famílias enquanto tal 

permanecem”. 

Tem-se observado que a família tem mudado sua composição no decorrer dos 

últimos anos, principalmente a partir da década de 50, do século passado, conforme 

enfatiza Giddens (2001, p. 174): “o mundo familiar é hoje muito diferente do que há 

cinqüenta anos. Apesar das instituições do casamento e da família ainda existirem e 

serem importantes nas nossas vidas o seu caráter mudou radicalmente”, a diversidade é 

uma característica da atualidade. 

Para Hobsbawm (1991, p. 314), “Na maioria das sociedades, essa relações 

resistiram de maneira impressionante à mudança súbita, embora isso não queira dizer 

que são estáticas”. Embora de forma tímida, é um processo natural sua evolução, pois é 

um núcleo da sociedade que se transforma, também assim ocorre com as instituições 

inseridas na sociedade. 

Dentro desse contexto podem ser pensadas as mulheres como as grandes 

responsáveis pelas mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos na sociedade, e 

como consequência, na família, uma vez que seu papel é único no que se refere à 
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progenitora da vida. Para Hobsbawm (1991, p. 307), “são inegáveis os sinais de 

mudanças significativas, e até mesmo revolucionárias, nas expectativas das mulheres 

sobre elas mesmas, e nas expectativas do mundo sobre o lugar delas na sociedade”. 

 

3.2 A mulher na sociedade 

 

Por longo período da história da humanidade, em especial nas sociedades 

ocidentais a mulher teve papel de submissão, conforme Pinsky e Bassanezi, (2003, p. 

497): 

 

Durante muitas décadas, as mulheres que trabalhavam fora eram suspeitas de 
não serem honestas, vale dizer, castas e recatadas. Quando as mulheres de 
classe média quiseram trabalhar, tiveram de ouvir que estavam tirando o trabalho 
dos chefes de família. Assim, o trabalho remunerado manteve-se por longo tempo 
reprovado moralmente, pois submetia a mulher a uma condição considerada 
imprópria para o seu sexo. 

 

 

Outros fatores relacionados também direta ou indiretamente à mulher vêm 

contribuindo para a mudança, conforme identifica Giddens (2001, p. 316), “a crise da 

família está relacionada com mudanças bastante dramáticas nos padrões públicos que 

governam a conduta sexual, a parceria e a procriação”. O divórcio também é um fator que 

contribuiu para que o “até que a morte os separe” fosse questionado, bem como outras 

formas de relações de gênero fossem pensadas, assim também a busca pela realização 

pessoal sendo posta em primeiro plano, mas mesmo assim, a instituição resiste aos 

abalos. De acordo com Hobsbawm (1991, p. 315), “na segunda metade do século XX, 

esses arranjos básicos há muito começaram a mudar com grande rapidez pelo menos 

nos países ocidentais desenvolvidos, embora que de forma desigual”.      

Além disso, Hobsbawm (1991, p. 316) identifica que “as mulheres que 

procuravam clínicas ginecológicas na década de 1970 mostravam uma substancial 

diminuição no casamento formal, uma redução no desejo de filhos, e uma mudança de 

atitude para a aceitação de uma adaptação bissexual”. Além disso, a mulher vem 

conquistando espaço e autonomia desde o surgimento do anticoncepcional.  

Para Hobsbawm (1991), a venda de anticoncepcionais e a informação sobre o 

controle de natalidade foram legalizadas em 1971, e em 1975 um novo código de família 

substituiu o velho, que sobrevivera ao período fascista. Finalmente, o aborto tornou-se 

legal em 1978 em alguns países, confirmado por referendo em 1981. Assim sendo, 
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percebe-se que a década de 1970 foi um marco nas transformações da vida da mulher e, 

consequentemente, da família.  

 

3.3 A criança no espaço doméstico 

 

Até o século XVIII, a mulher e a criança eram desconsideradas dentro do 

espaço social, como identifica Ariès (1981, p. 159): “apenas na sociedade moderna que 

começa a surgir a ideia de perda quando morre uma criança. Para este autor, o 

sentimento da infância não existia na sociedade medieval e havia uma distinção muito 

grande entre criança e adulto”. Assim que a criança tinha condições de viver sem a 

solicitude constante de sua mãe ou sua ama, ela ingressava na sociedade dos adultos. 

Hoje o que difere a criança do adulto é a idade física. Essa mentalidade retrógrada 

persistiu durante todo o século XVII. Portanto, somente no século XVIII, foi que a criança 

assumiu uma nova posição dentro do espaço familiar.  

Percebe-se, portanto, os conflitos até o século XVIII em torno do que 

representa a criança no espaço social. Mas esse é o modelo que inspira toda a educação 

até o século XX, tanto na cidade como no campo. Um tratado sobre a educação de 1646, 

traduzido para o francês em 1723 por um padre jesuíta que diz o seguinte “só o tempo 

pode curar o homem da infância e da juventude, idades da imperfeição sobre todos os 

aspectos” (ARIÈS, 1981, p. 162). Assim, a criança aparece como sendo imperfeita, isso 

pode justificar o que se considera perfeição humana, mas na condição de adulto.   

Essas opiniões devem ser recolocadas em seu contexto de época. Elas já 

foram interpretadas por alguns historiadores como uma ignorância sobre infância. Os 

textos do fim do século XVI e do século XVII estão cheios de observações sobre a 

psicologia infantil. Tentava-se penetrar na mentalidade das crianças para melhor adaptar 

a seu nível os métodos de educação. Mas esse interesse para Ariès (1981, p. 163), 

“impunha que se desenvolvesse nas crianças uma razão ainda frágil e que se fizesse 

delas homens racionais e cristãos”.  Não apenas o futuro da criança, mas também sua 

simples presença e existência eram dignas de preocupação, a criança deveria assumir 

um lugar central dentro da família. 

Dentro desse contexto, não se pode mais tentar encontrar a família nuclear 

patriarcal, pois a família transformou-se na sua essência, mãe e filho pelas mudanças 

globais. Do mesmo modo que hoje a mulher pode ser a chefe da casa, ajudando seu 

cônjuge. Esta tem uma vida econômica mais independente, é responsável por esta 
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transformação no espaço familiar, devido à conquista de alguns papéis e condições que 

pertenciam apenas ao homem. 

Porém, pouco se sabe o que irá acontecer com essa instituição futuramente, o 

que se sabe é que ela está seguindo para uma transformação e diversificação como 

nunca foi visto antes. Ela se apresenta de maneira heterogênea num único espaço social, 

físico e temporal. 

 

3.4 Indaial: um município em desenvolvimento 

 

No final do século XX e início do século XXI, o município de Indaial (SC) se 

diversificou ainda mais, ampliando postos de trabalho femininos. Em 1983 surgiram as 

seis primeiras creches domiciliares, atendendo a 28 crianças. Esse número aumentou 

para cinquenta unidades em 1993, atendendo a 302 crianças de 0 a 6 anos uma década 

após a fundação. Já em 2001 eram 54, atendendo a 432 crianças.   

Esse fato mostra a investida da mulher no mercado de trabalho e também o 

surgimento da educação desenvolvida na creche, tarefa até décadas anteriores 

unicamente familiares, ou seja, em décadas anteriores quem dedicava-se a educação dos 

filhos eram as mulheres. Percebemos a transformação dos modelos introduzidos no início 

da colonização, acompanhando a transformação em nível mundial. 

A partir do levantamento de dados feito em uma escola pública de Indaial com 

163 jovens em idade média de 13 a 16 anos, observam-se novas características à família 

contemporânea. Destes, apenas 50% moram com pai e mãe; tem-se que 20% dos pais 

dos jovens são separados, e ainda 9% vivem em união informal, também 8% moram 

apenas com a mãe, que é chefe de família; e 7% vivem em famílias recompostas, onde a 

mãe casou com outro companheiro. Já o casamento dos pais com outra companheira é 

de 2%. Também temos 3% dos jovens onde o pai vive com os filhos, e vivendo com os 

avós são 1% das famílias. Em Indaial assim como no restante da sociedade ocidental a 

família se transformou, daquilo que eram os velhos modelos, assim também a sociedade 

se transforma, outros valores são agregados à educação, ao social, conforme afirma 

Prado (1985, p, 63). 

A revolução industrial gerou uma série de mudanças, em particular de ordem 

técnica e econômica, que transformou profundamente a vida social. Já foi afirmado, e sem 

exagero, que o grande impulso científico que marcou o fim do século XVIII e o conjunto do 

século XIX na história da humanidade foi sem precedentes. Não foram tão somente as 
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condições materiais da existência que se transformaram, mas por extensão, o conjunto de 

conceitos filosóficos, ideológicos, étnicos e políticos. A revolução foi de tal importância 

que os valores culturais mais enraizados, aqueles que durante séculos cimentaram o 

comportamento dos indivíduos, foram profundamente abalados e questionados diante da 

pressão do que se pode chamar de mundo moderno. 

Dentro desse contexto histórico e social pelo que está passando a família com 

suas relações internas e externas, tentou-se buscar argumentos a partir do pensamento 

de vários autores para poder assim, justificar o interesse pelo tema e mostrar a relevância 

que se tem ao levar o debate para a academia. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A família é uma instituição frequente, praticamente em todas as sociedades é 

responsável e determinante na sociabilidade, no bem-estar físico e afetivo de qualquer 

indivíduo, valores esses que hoje permanecem vigentes. As famílias principalmente até a 

metade do século XX tinham características de nuclear e patriarcal, em que a mulher 

apesar de ser a progenitora da vida, não exercia o papel central da família, o qual é 

assumido pelo pai. No entanto, percebe-se que é ela a grande responsável pela 

transformação do espaço familiar nos últimos anos, devido à conquista de alguns espaços 

e condições antes apenas masculinos ou inexistentes para elas.  

Além disso, depreendeu-se que a família nuclear patriarcal tem-se 

transformado em suas características, mas sua essência permanece. A transformação 

das famílias em Indaial é algo que acompanha um cenário comum em qualquer sociedade 

ocidental. Isso pode ser dado ao fato de ser um município de pequeno porte em que 

predomina, apesar das mudanças no campo, uma grande relação entre este e a cidade.  

Compreendeu-se a partir dos dados aqui apresentados, que estejam sendo 

desenvolvidas políticas públicas, educacionais, no campo das disciplinas de humanas 

como, por exemplo, História, Sociologia e Filosofia, voltadas para a compreensão, 

aceitação e inclusão dos diferentes grupos familiares.  

A partir disto, procura-se contemplar as novas formas de vida familiar, como 

por exemplo, mães solteiras, famílias recompostas, famílias homossexuais, e outras. O 

diagnóstico da pesquisa realizada com os alunos da escola estadual, Escola de Educação 

Básica Frederico Hardt, sinalizou para uma nova estrutura familiar. Faltam estudos mais 
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aprofundados sobre essa configuração de família para assim poder compreender melhor 

a posição de cada sujeito na sociedade indaialense.  

Assim, conforme observado nesta pesquisa, a mulher precisou sair de casa e 

trabalhar fora para ser vista como trabalhadora e não apenas uma ajudante, como já 

identificou Woortmann (1997), na lavoura seu trabalho é sempre visto como ajuda. Na 

casa e os filhos, o termo utilizado é “cuidar”. Contudo, o sentido é de zelar. Quanto ao 

homem define a direção porque o pai de família é socialmente concebido o possuidor do 

conhecimento para a realização da produção. Ele exerce a chamada hierarquia familiar. É 

essa hierarquia familiar que está deixando de existir e configurando uma nova estrutura 

familiar.  
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Resumo: O presente trabalho é resultante do projeto de pesquisa “Gestão democrática na rede municipal 
de ensino do extremo sul catarinense, pós LDB nº 9.394/96: perspectivas”. O estudo vem buscando 
identificar as perspectivas de gestão democrática presentes nos documentos e na fala da equipe gestora da 
secretaria de educação, referentes às políticas e práticas de organização do ensino público de um município 
da Associação dos Municípios da Região Carbonífera. O intuito é compreender os princípios que 
fundamentam a gestão democrática da rede municipal de ensino. No contato com a equipe gestora da 
secretaria tivemos acesso aos seguintes documentos: Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de 
Educação (2004); Regimento Único das Unidades de Ensino (2004) e Proposta Curricular da Rede (2008). 
Estes, foram analisados, com base nas perspectivas de gestão centralizada e democrática (liberal e 
participativa), tendo-se como referência os seguintes autores: Hora (2010), Lück (2006), Marques (2008), 
Paro (2001), Santos (2002), dentre outros. Na análise documental obtivemos os seguintes resultados: a 
gestão democrática recebeu destaque com o Índice de Preponderância (IP) correspondente a 244 entradas, 
número que perpassou o IP da gestão centralizada, cujo resultado foi 13 entradas. Isso significa que a 
perspectiva democrática prepondera sem diferença significativa entre a gestão democrática participativa e 
liberal. Tais resultados foram aprofundados com quatro integrantes da equipe gestora da secretaria de 
educação por meio de entrevistas. Nestas identificamos que as falas das entrevistadas não confirmam os 
resultados obtidos nos documentos, visto que seus discursos se situam mais no âmbito da gestão 
democrática liberal.  

 
 
Palavras chaves: Gestão Democrática. Rede Municipal de Ensino. Perspectivas.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho é resultante do projeto de pesquisa “Gestão democrática na rede 

municipal de ensino do extremo sul catarinense, pós LDB nº 9.394/96: perspectivas.” 

desenvolvido pelo Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação e Gestão na Educação 

Básica (FORGESB). Entretanto, constitui-se no relato da investigação desenvolvida no 

sistema municipal de ensino de um dos municípios do contexto mencionado. 

Buscamos neste estudo compreender os princípios que fundamentam a gestão 

democrática da rede municipal e contribuir de maneira significativa, a partir do 

conhecimento produzido, com a reflexão crítica no campo da gestão educacional.  

Deste modo, partimos da principal questão: Quais as perspectivas de gestão 

democrática presentes nos documentos no que diz respeito às políticas e práticas de 

organização do ensino público municipal deste município. Tal questão-problema, foi 

desdobrada em três indagações específicas, a saber: Quais os princípios predominantes 

nos dispositivos legais e diretrizes administrativas, que definem a gestão do ensino 

público municipal? Quais os problemas, necessidades e possibilidades que as políticas e 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

588 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

diretrizes promulgadas nos documentos trazem para a prática de uma gestão 

democrático-participativa? Qual a contribuição dos resultados para traçar um quadro 

sobre os princípios que sustentam a gestão educacional no município considerado?   

A partir daí estabelecemos os objetivos que nortearam as bases teóricas e 

metodológicas empreendidas na busca das análises e compreensões relativas ao objeto 

de estudo desta investigação, como segue: a) Objetivos gerais - Compreender os 

princípios/perspectivas que fundamentam a gestão democrática da rede municipal de 

ensino e oferecer subsídios, a partir do conhecimento produzido, para a reflexão crítica no 

campo da gestão educacional; b)Objetivos específicos - Identificar os 

princípios/perspectivas predominantes na gestão do ensino público municipal; traçar um 

quadro sobre os princípios que sustentam a gestão educacional no município 

considerado; apreender os problemas, necessidades e possibilidades que as políticas e 

diretrizes expressas nos documentos e nas falas dos gestores trazem para a prática de 

uma gestão democrático-participativa. 

Os dados obtidos foram analisados a partir do referencial teórico organizado 

sobre gestão centralizada e democrática (liberal e participativa), que passamos a 

explicitar na sequência. 

 A gestão centralizada se fundamenta na administração regulada e 

centralizada na figura do chefe ou diretor, constituindo-se num sistema rígido de normas, 

regras e procedimentos burocráticos. (LIBÂNEO, 2006). O responsável pela 

administração se coloca no topo desse sistema, responsabilizando-se em supervisionar e 

controlar as atividades desenvolvidas em nível de sistema de ensino ou da instituição 

escolar. (PARO, 1998). É um processo racional, linear e, sobretudo fragmentado de 

organização e influência: acontece de cima para baixo e de fora para dentro. Há toda uma 

visão burocrática e hierarquizada, focalizando a escola como instituição. (LÜCK, 2006). 

 Pelo exposto, a gestão centralizada foca as decisões no espaço privado da 

administração, reforçando a divisão entre quem pensa/decide e quem executa. No caso 

da escola, são os professores os que se responsabilizam por esta segunda função. Aos 

pais e alunos fica apenas a condição de receptores de um serviço que lhes é oferecido. 

 A gestão democrática pode se apresentar sob a forma liberal e participativa. 

Esta surge como resistência e oposição aos controles e regulações oficiais que têm 

restringido a ação dos principais envolvidos no que se refere ao diagnóstico, discussão e 

tomada de decisão nas questões que dizem respeito às políticas educacionais. 
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Para Santos e Avritzer (2002), a gestão democrática liberal se configura na 

relação entre procedimento e forma. Isto é, a democracia como um procedimento para 

alguns que desconsidera ou enfraquece a participação dos envolvidos na tomada de 

decisões. Adota a representação como única solução possível para o problema da 

autorização, sob a justificativa da impossibilidade da participação direta. Pensada para as 

sociedades mais complexas, o dispositivo da representação se universalizou para todas. 

A visão democrática liberal vem se fortalecendo na chamada gestão 

compartilhada (MELO, 2004; HORA, 2010), que se sustenta na política do voluntariado. 

Uma espécie de gestão colaborativa ou de parceria em que a comunidade local assume 

responsabilidades que seriam do poder público nas esferas federal, estadual e municipal. 

Nesta perspectiva a comunidade toma para si o compromisso de implementar ações 

relativas a objetivos e metas traçados sem a sua participação, tanto no processo de 

discussão como no de tomada de decisão, descaracterizando e enfraquecendo assim a 

cultura da gestão democrática participativa. 

Neste sentido, Silva (2010) adverte que a gestão pode se caracterizar numa 

espécie de retórica ou ficção no que tange às decisões e aos pactos entre sociedade e 

Estado. Isto é, este centraliza as decisões e atribui a esta a responsabilidade de executá-

las. Na verdade, o que se efetiva é  uma mera desconcentração de atribuições, ou o que 

poderíamos chamar de descentralização disfarçada. 

Na gestão democrática participativa existe a articulação da direção com a 

participação da escola e dos seus envolvidos: todos dirigem e são dirigidos, todos avaliam 

e são avaliados. Considera-se assim, que a participação possibilita o envolvimento de 

todos os integrantes da escola nas discussões e tomadas de decisões e na organização 

escolar. (LIBÂNEO, 2006). 

A gestão democrática participativa tem na participação direta a estratégia 

básica de discussão e tomada de decisão das questões de interesse coletivo, 

especialmente no que diz respeito à educação escolar enquanto direito público e social. 

São ações inerentes a este tipo de gestão: analisar, discutir, avaliar, sugerir e decidir. 

(PEREIRA, 2009). Deste modo, a gestão participativa é a superação e a reinvenção da 

democracia liberal em busca da emancipação dos cidadãos. (SANTOS; AVRITZER, 

2002). 

Deste modo, o exercício da gestão democrática participativa abre espaço para 

que os principais envolvidos no processo educativo tomem consciência crítica das 

regulações e encaminhamentos que os impedem de intervir nas questões que 
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desqualificam a oferta da educação escolar na garantia de um direito que lhe é devido, 

considerando que as evidências teóricas e práticas têm demonstrado que este é, sem 

dúvida, um dos melhores canais para que se reivindique uma educação que qualifique a 

condição humana e combata, o que Demo (2001) denuncia, a pobreza política.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a realização do estudo, utilizamos como procedimentos metodológicos: a 

coleta dos documentos disponíveis na secretaria municipal de educação sobre as 

políticas, diretrizes e orientações de gestão educacional vigentes; análise do material 

coletado, tendo como referência Bardin (1988) e aprofundamento dos resultados obtidos 

na análise dos documentos com a equipe gestora da secretaria de educação 

(entrevistas).  

Dos documentos coletados foram selecionados o Projeto Político Pedagógico 

da Rede Municipal de Educação (2004); Regimento Único das Unidades de Ensino da 

Rede Municipal de Educação (2004) e Proposta Curricular da Rede Municipal (2008), por 

oferecerem indicações objetivas e significativas referentes às políticas de gestão 

educacional.  

Estes documentos foram analisados, tendo-se como referência as perspectivas 

de gestão acima descritas. O processo analítico foi encaminhado tendo por base a análise 

de conteúdo de Bardin (1988). Esta autora recomenda que após a leitura demorada dos 

documentos, é preciso agrupar os núcleos de sentido comuns ou aproximados presentes 

nos documentos em categorias teóricas prévias ou que emergirem do processo analítico. 

No caso deste estudo, as categorias de análise foram previamente estabelecidas, por 

considerarmos que, se assim o fizéssemos, garantiríamos maior rigor e objetividade no 

processo analítico dos seus conteúdos, dada a complexidade da temática em estudo. 

Desse modo, de início destacamos nos documentos os núcleos de sentido 

referentes à gestão e em seguida os distribuímos nas categorias teóricas anunciadas, ou 

seja, gestão centralizada, gestão democrática liberal e gestão democrática participativa. 

Vale destacar que os núcleos de sentido foram quantificados considerando suas entradas 

nos documentos analisados que nos permitiu estabelecer os índices de preponderância 

(IP). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pela leitura e análise interpretativa dos documentos, evidenciamos o destaque 

para a gestão democrática com o índice de preponderância (IP) correspondente a 254 

entradas que suplantou o IP de gestão centralizada (13).  

 

Tabela 1: Perspectivas de gestão centralizada e democrática da rede municipal de 
educação do município de Criciúma. 

IP: índice de preponderância 
 

 

 

 

 

Fonte: Documentos da Secretaria Municipal de Educação de Criciúma analisados 

 

Referente à gestão democrática, a participativa alcançou maior IP (129), tendo 

em vista que o IP da gestão liberal alcançou 15. Em relação a este último resultado 

considera-se que a diferença de IP entre gestão democrática participativa e gestão 

democrática liberal não se mostra significativa. 

 

Tabela 2: Perspectivas de gestão democrática participativa e democrática liberal da rede 
municipal de educação do município de Criciúma. 

 

 

 

 

 

Fonte: Documentos da Secretaria Municipal de Educação de Criciúma analisados 
 
 

Entre os sentidos representativos da gestão democrática participativa, citamos: 

participação da comunidade escolar nas decisões em conjunto com a secretaria de 

educação; tomadas de decisões visando aproximação de consenso; universalização das 

eleições e conselho de classe participativo; diálogo aberto e transparente na participação 

da APP (Associação de Pais e Professores); respeito e valorização dos processos de 

eleição de diretores das escolas, entre outros. 

PERSPECTIVAS 
DE GESTÃO 

IP 

Centralizada 13 

Democrática 234 

PERSPECTIVAS 
DE GESTÃO 

IP 

Participativa 129 

Liberal 115 
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Com relação aos sentidos representativos da gestão liberal presentes nos 

documentos, podemos citar: assessoria externa para sintetização e elaboração do projeto 

político pedagógico e proposta curricular; formação de grupos com representantes para 

discutir a construção do regimento escolar; criação de comissão com representantes para 

estudo e pesquisa sobre avaliação; coordenação pedagógica como assessoramento, 

entre outros.  

Como se pode perceber, os documentos também sugerem uma prática de 

gestão democrática liberal centrada na representação, quando se refere à formação de 

grupo ou comissão de representação no processo de discussão e tomada de decisão. 

Podemos afirmar, então, que, de acordo com os documentos, ambas convivem 

na gestão do sistema municipal de ensino com índice superior pouco significativo para a 

gestão democrática participativa, o que não foi confirmado nas entrevistas com as quatro 

representantes da equipe gestora da secretaria de educação (Gerentes Administrativa e 

Pedagógica; Coordenadoras dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental), que 

em suas falas expressam significações de cunho mais democrático liberal. 

Fica evidente nas entrevistas com as representantes das equipes gestoras 

significados referentes à perspectiva de gestão democrática participativa, como as 

seguintes: a) “Eu tenho certeza que nosso diretor nunca tomaria uma decisão sozinho. 

Ele vai conversar com os professores dele; ele vai conversar com o grupo, ele vai 

conversar com a APP. Isso é como funciona nossa rede hoje.”; b) “[...] temos eleição de 

diretores também...”; c) “[...] se você constrói as coisas no coletivo, todos vão participar, 

alunos vão participar, serventes vão participar, os professores, os pais porque tu fez no 

coletivo. Tem um ditado que diz, uma andorinha sozinha não faz verão, e eu acredito que 

o sucesso só se é obtido no coletivo.” Discussão, participação, decisão coletiva são 

sentidos que podem ser extraídos das falas destacadas. Tais expressões caracterizam a 

abordagem de gestão educacional posta em destaque, reafirmando a referência teórica 

de Pereira (2009) no que se refere à gestão democrática participativa.  

Em relação à perspectiva de gestão democrática liberal são expressivas as 

passagens que seguem: a) “Então, as coordenações da secretaria é responsável pela sua 

área; cada uma delas tem um grupo de estudo, vai monitorando e fazendo as ações que 

são necessárias para assessorar as escolas”; b) ”Então, o Fundo Municipal de Educação 

tem um formulário bem extenso, tem as perguntas e temos um prazo para fazer. Então é 

assim, é realizado todo este trabalho envolvendo as coordenadoras pedagógicas, toda a 

parte administrativa e os nossos diretores, e em alguns casos mais específicos, seria 
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difícil até estender, sobre o envolvimento e participação da escola no Plano de Ações 

Articuladas, PAR10”; c) “Este ano estou fazendo as eleições de diretores, sou até a 

presidente, estou ali montando o edital que tem uma cláusula que precisa ser mudada”. 

Como se percebe, nas falas acima registradas, se sobressai o expediente da 

representação, cercada pela linha da assessoria, monitoria e tutela da equipe gestora da 

secretaria de educação, configurando um quadro de gestão democrática liberal, que 

enfraquece o ideal de gestão participativa apontado nos documentos.  

Observe-se que o uso da representação aparece justificado na fala de uma das 

entrevistadas como impossibilidade da participação direta, que para Santos e Avritzer 

(2002) constitui-se em pretexto para desqualificar o processo da participação dos agentes 

sociais envolvidos no processo educacional, argumento ao qual nos aliamos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dois primeiros objetivos que se tinha em vista foram alcançados, na medida 

em que se identificou nos documentos e nas entrevistas que o movimento do sistema de 

ensino do município pesquisado se situa no âmbito da gestão democrática, oscilando 

entre a perspectiva participativa e liberal, com preponderância pouco significativa da 

primeira sobre a segunda. Para Santos (2002), um equilíbrio a ser buscado e 

experimentado no processo do que chama de reinvenção da democracia. Pelos dados 

oferecidos pelos documentos oficiais, constatamos que a perspectiva participativa de 

gestão está amparada na eleição direta para diretores das escolas por pais, alunos, 

professores e funcionários; pela construção coletiva do Projeto Político Pedagógico com 

a participação dos agentes escolares referenciados, além de outros. 

O objetivo de apreender os problemas, necessidades e possibilidades que as 

políticas e diretrizes expressas nos documentos e nas falas dos gestores trazem para a 

prática de uma gestão democrática participativa consideramos que o atingiremos, mais 

                                            
10

 As diretrizes deste plano foram criadas pelo MEC, que disponibiliza a Estados e municípios que aderiram ao Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, via internet,  um sistema para que demonstrem o diagnóstico de suas redes e as metas que 

desejam atingir no que se refere à gestão educacional, formação dos profissionais da educação, práticas pedagógicas/avaliação, 

infraestrutura física e recursos pedagógicos, demonstrando, assim, suas necessidades e possibilitando o acompanhamento público e 

controle social de suas ações.  
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intensamente, no seminário que realizaremos para discutir com a  equipe gestora da 

secretaria municipal os resultados da pesquisa realizada.  

O evento decorre do compromisso assumido pelo FORGESB com a secretaria 

de educação do município investigado de retorno e discussão dos resultados da pesquisa, 

uma vez que nossa intenção, desde o começo, foi compreender – não avaliar – a gestão 

educacional em desenvolvimento, transformando-a em aprendizagem e formação para 

todos: pesquisadores e pesquisados.  

Auguramos que o seminário se concretize como espaço capaz de contribuir 

para a reflexão do quadro evidenciado e possível proposição de ações teóricas e práticas, 

visando fortalecer a democracia participativa, tanto no âmbito da gestão do sistema de 

ensino considerado no seu sentido mais amplo, quanto na gestão das unidades escolares 

que dele fazem parte. 
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Resumo: Discute-se neste artigo os Ciclos de Estudos sobre Segurança e Desenvolvimento, promovidos 
pela Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG). Esses ciclos de estudos são 
discutidos no contexto da ditadura civil-militar, iniciada em 1964, enfatizando seu papel como espaço de 
formação dos técnicos e dirigentes políticos que participavam dos governos nacionais, bem como dos 
estados e municípios naquele contexto. Esses técnicos e dirigentes políticos são encarados, no próprio 
ciclo, como uma elite responsável pela condução dos interesses do país, mesmo que representassem 
apenas uma pequena parcela da população. 

 
Palavras-Chave: ADESG. Ditadura. Elites. 

 

Certamente a face mais evidente do elitismo educacional da ditadura civil-

militar (1964-85) passa pela dicotomia da formação, de um lado, de elites intelectuais e, 

de outro, de força de trabalho. Essa dicotomia é ressaltada, por exemplo, em Paulo 

Ghiraldelli, quando aponta que a educação durante a ditadura esteve pautada, entre 

outros fatores, pela “exclusão de boa parcela dos setores mais pobres do ensino 

elementar de boa qualidade” e pela “divulgação de uma pedagogia calcada mais em 

técnicas do que em propósitos com fins abertos e discutíveis” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 

2008, p. 112). Contudo, durante a ditadura esse elitismo também se manifestou por meio 

de espaços didáticos criados em paralelo às instituições educacionais estatais, como os 

Ciclos de Estudos sobre Segurança e Desenvolvimento, promovidos pela Associação de 

Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG). 

Nas décadas de 1960 e 1970, esses cursos tinham a função de formar ou pelo 

menos complementar a formação dos técnicos que participavam dos governos nacionais 

da ditadura, bem como dos estados e municípios, explicitando a distinção entre as 

tipologias de massas e elites. Segundo Eliézer Oliveira, a Escola Superior de Guerra 

(ESG) apontava em sua doutrina para a existência de um egoísmo das elites para a 

direção política e um despreparo das massas para a participação política, sendo esses 

dois grupos incapazes de organizar a nação (OLIVEIRA, 1987, p. 71). Na doutrina da 

ESG aponta-se para uma relação de interdependência entre as elites, em particular a elite 

                                            

11 Este trabalho é resultado do projeto de pesquisa “Modernização e cultura política nos ciclos de estudos 
da ADESG em Santa Catarina (1970-75)”, que conta com os discentes Icaro Gentile e Israel Weingartner 
como bolsistas PIBIC-EM, com financiamento do CNPq 
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dirigente, e os chamados objetivos nacionais, levando-se em conta que os interesses, 

aspirações e objetivos do homem constituem a origem dos objetivos nacionais. Portanto, 

o prestígio de uma elite depende se sua associação com os objetivos nacionais. Por outro 

lado, a opinião pública estabelece uma faixa ampla na qual o governo pode atuar, 

cabendo às elites condicionar os caminhos a seguir dentro dessa faixa (ASSOCIAÇÃO 

DOS DIPLOMADOS DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, 1971, p. 10-11). Dessa 

forma,  

 

cumpre à elite não só o papel de intérprete dos interesses e aspirações 
nacionais, para levá-los ao nível da formulação governamental dos 
Objetivos Nacionais, como o papel inverso de, precisamente em razão da 
superior qualidade, presumida, de sua formação e informação, difundir no 
povo os altos valores da convivência social e a melhor percepção dos 
autênticos interesses e aspirações (ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, 
1977, p. 41). 

 

Os ciclos de estudos da ADESG reuniam uma parcela daqueles intelectuais 

defensores do regime ditatorial (Silva, 1985, p. 53-67). Em Santa Catarina, por exemplo, 

no começo da década de 1970, participaram dos ciclos de estudos historiadores como 

Oswaldo Rodrigues Cabral e Walter Fernando Piazza, cientistas sociais como Nereu do 

Valle Pereira e Silvio Coelho dos Santos, jornalistas como Moacir Pereira e Paulo da 

Costa Ramos, entre outros. O primeiro desses ciclos tinha entre seus objetivos “motivar 

as elites culturais e dirigentes de Santa Catarina para a participação mais efetiva na vida 

nacional, despertando a atenção para os seus problemas de um modo global e de 

conjunto, como um todo, a fim de que melhor possam desempenhar funções de direção e 

assessoramento” (ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA ESCOLA SUPERIOR DE 

GUERRA, 1970, p. 3). Os ciclos de estudos da ADESG foram espaço de estudo dos 

conceitos e métodos elaborados e difundidos pela ESG, sistematizados na chamada 

Doutrina de Segurança Nacional (DSN). Essa doutrina, discutida nos curso da ESG, e 

aplicada à investigação de aspectos econômica, sociais e políticos, serviu como 

ferramenta teórica e metodológica para a elaboração de políticas de governos e para uma 

tentativa de homogeneização de parcela da intelectualidade brasileira (ESCOLA 

SUPERIOR DE GUERRA, 1977, p. 23-5). 

Deve-se ressaltar que todas as ações políticas da ditadura estavam calcadas 

no objetivo de desenvolvimento econômico do país, com vistas a alcançar o nível do que 

os militares chamavam de “potência média” (CAVAGNARI FILHO, 1987, p. 133-44). Para 
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tanto, os governos militares, por meio da aliança com o capital externo e da intervenção 

estatal tanto no controle social como na política econômica, precisariam garantir uma 

homogeneidade ideológica e política da sociedade (REZENDE, 2001, p. 36-41). Nesse 

caso, a educação deveria estar voltada para a formação de pessoas que se submetessem 

sem oposição à autoridade do Estado e que fizessem parte de forma orgânica do projeto 

de nação proposto pelos governantes. Não seria possível espaço para dissenso ou 

oposição, cabendo às diferentes frações das elites dirigir a nação e às massas, educadas 

para uma profissão específica, dedicar-se ao trabalho manual para os quais foram 

formados (FREITAG, 2007, p. 182-4). 

Criada em 20 de agosto de 1949, a ESG desde sua origem procurou congregar 

militares e civis com “atuação relevante na orientação e execução da Política Nacional”, 

desenvolvendo e consolidando “os conhecimentos necessários para o exercício das 

funções de direção e para o planejamento da Segurança Nacional” (Arruda, 1980, p. 4). 

Dessa forma, antes e depois da ditadura, a ESG exerceu papel de grande importância na 

formação de dirigentes políticos civis e militares, por meio da divulgação de sua doutrina. 

Essas elites contribuíram nas ações que redundaram no golpe de 1964, na consolidação 

do novo regime ditatorial, e inclusive atuaram no processo de transição para a 

democracia. Uma mostra dessa influência está na fala de um general, que afirmou, em 

meados da década de 1970:  

 

Os egressos da ESG transformaram-se nos assessores indispensáveis 
aos órgãos da mais elevada assessoria do governo. Encontramo-los na 
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, no Serviço Nacional 
de Informação, no Estado-Maior das Forças Armadas, nos Ministérios e 
em outros órgãos da assessoria direta ou indireta do Exmo. Sr. Presidente 
da República. Formam hoje, o cerne da elite nacional, com um efetivo de 
1.294 civis e 1621 militares (CORREIA, 1976, p. 64). 

 

Contudo, a existência de uma doutrina elaborada pela ESG para ser um 

fundamento teórico na elaboração de políticas estatais não garantiria sozinha a 

hegemonia do bloco civil-militar que conduziu o Estado brasileiro durante a ditadura. 

Certamente é fácil perceber que ao longo do regime ditatorial os governantes agiram por 

meio dos dois eixos fundamentais da DSN, a segurança e o desenvolvimento, reprimindo 

as ações contestatórias e estabelecendo uma série de políticas estatais que privilegiavam 

o crescimento econômico e a industrialização do país. Mas, embora seja possível afirmar 

que durante a ditadura a doutrina da ESG foi usada como ferramenta na elaboração de 
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políticas para a condução das instituições brasileiras, certamente não foi possível uma 

aplicação plena dessas proposições doutrinárias nem todos os quadros formados por 

essa instituição aplicaram de forma completa todos os conceitos e métodos que 

constituem o corpo teórico da DSN. Por outro lado, há membros do governos militares, 

inclusive ocupando funções de destaque, como Antônio Delfim Netto, que não foram 

estagiários nos cursos da ESG, embora participassem de palestras na instituição 

(MIYAMOTO, 1987, p. 78-92; Fico, 2001, p. 40-1). 

Entre os cursos oferecidos pela ESG, o Curso Superior de Guerra (CSG) estava 

voltado para a formação de militares e de civis, enquanto o Curso de Comando e Estado-

Maior das Forças Armadas (CCEMFA) era exclusividade dos militares. Para convidar os 

futuros alunos, denominados estagiários, o critério recaia pela escolha de pessoas que 

hierarquicamente ocupavam cargos elevados (MIYAMOTO, 1995, p. 106). Eliézer Oliveira 

enfatiza que a ESG atuava junto a um grupo social bastante restrito, com formação 

universitária obrigatória, e pertencente à burocracia estatal e privada, entre os quais 

funcionários públicos de alto escalão, empresários e dirigentes de empresas, 

magistrados, educadores, políticos, entre outros (OLIVEIRA, 1987, p. 53). 

Para a ESG, colocava-se o objetivo de formar elites que conduziriam as 

instituições do Estado, sendo a parcela militar dos cidadãos a melhor preparada para isso. 

Os militares se identificam como parte das elites destinadas a dirigir o país, cabendo-lhes 

ensinar as elites civis, que colocam com freqüência colocam seus interesses particulares 

acima de qualquer consideração social, a dirigir o país. Portanto, “concebem-se esses 

militares como a única elite autêntica, à qual cabe a escolha dos setores das elites civis a 

serem articulados no esforço de constituição da elite dirigente, com relação à qual os 

militares deveriam assumir esta função político-pedagógica” (OLIVEIRA, 1987, p. 71). 

Nessa lógica, “a elite militar escolhe a elite civil, a qual nem sempre está preparada para 

as tarefas de direção nacional, cabendo à elite militar esclarecê-la; a elite civil-militar 

define os objetivos nacionais e dirige a nação” (OLIVEIRA, 1987, p. 70). Os civis, fossem 

as “elites” ou as “massas”, eram vistos pelos militares como despreparados, cabendo aos 

militares contribuir para a superação das debilidades das elites civis. Estas, tendo 

apreendido a doutrina e os métodos da ESG, junto com os militares, poderiam tanto 

conduzir os interesses da Nação como definir os objetivos e anseios do conjunto da 

população (OLIVEIRA, 1987, p. 70-2). 
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Os ciclos da ADESG, organizados em âmbito nacional a partir de 1962, eram 

espaços para a formação da parcela das “elites civis” que, embora ocupando função de 

destaque na sociedade, não tinham a mesma preponderância que aquelas convidadas 

para os cursos da própria ESG. Embora menos restrito, era exigido para a participação 

nesses cursos que os candidatos fossem portadores de diplomas universitários e que 

estivessem ligados a setores empresariais, industriais ou acadêmicos (MIYAMOTO, 1995, 

p. 107). Os ciclos de estudo da ADESG tinham um papel de grande importância na 

formação dos setores civis das elites. Eram espaços destinados a complementar as ações 

da ESG, difundindo sua doutrina entre as “elites culturais” e visando preservar a unidade 

teórica da doutrina como ferramenta para o estudo dos problemas relativos à segurança 

nacional e ao desenvolvimento do Brasil. Esses espaços também proporcionavam 

possibilidades de trabalhos de planejamento e estudos para os poderes Legislativo e 

Executivo ou mesmo para a iniciativa privada (TIBERY, 1972, p. 113-4). 

Os ciclos de estudos da ADESG, entre outros aspectos apontados, também 

davam especial ênfase ao trabalho em grupo, considerado “atividade imprescindível ao 

planejamento de alto nível” (ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA ESCOLA SUPERIOR 

DE GUERRA, 1970, p. 3). Nesse sentido, depois das palestras acerca da doutrina da 

ESG e das questões conjunturais a respeito de diferentes aspectos da situação nacional e 

local, o terceiro período do ciclo de estudos consistia nos “trabalhos de grupo, enfocando 

problemas regionais, a cargo dos estagiários inscritos no ciclo ensaiando, didaticamente, 

uma política governamental dentro da metodologia preconizada” (ASSOCIAÇÃO DOS 

DIPLOMADOS DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, 1970, p. 4). Detalhando melhor 

esse trabalho em grupo, afirmar-se que ele “consiste na busca da solução mais adequada 

aos problemas analisados, em prazo determinado, mediante a discussão ampla dos 

diferentes elementos condicionantes, conciliando opiniões divergentes, para o 

estabelecimento de uma resultante que expresse, realmente, a opinião do grupo” 

(ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, 1970, p. 

11). Quando apresenta-se a metodologia de trabalho, além de apontar que as condições 

exigidas dos participantes passa por um “alto nível cultural e destacada posição na vida 

pública e privada da comunidade”, afirma-se que nesse grupos de trabalho deve haver 

“ampla liberdade de discussão de idéias e conceitos”, mas que “certas noções, 

especialmente de caráter doutrinário já assentadas pela Escola Superior de Guerra, para 

fins didáticos e metodológicos, devem ser aceitas, para que os trabalhos possam 
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desenvolver-se dentro da unidade de pensamento e ação” (ASSOCIAÇÃO DOS 

DIPLOMADOS DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, 1970, p. 10). 

Por meio de sua intervenção na sociedade, nas instituições do Estado ou nas 

empresas públicas ou privadas, os intelectuais formados pela ADESG poderiam atuar 

como agentes da hegemonia sobre um conjunto mais amplo da sociedade. Deve-se 

lembrar o momento em que os ciclos de estudos da ADESG se espalharam pelo Brasil, 

no final da década de 1960 e primeira metade da década de 1970, havia um grande 

otimismo em relação ao crescimento do país, em função dos altos índices de do PIB e 

uma grande intervenção do Estado no sentido de promover o que era entendido como 

desenvolvimento – industrialização acelerada, maior possibilidade de consumo da classe 

média, inserção das pessoas no mercado de trabalho, entre outros fatores. Cabia, 

portanto, aos intelectuais formados pela ADESG o papel tanto de fazer propaganda 

dessas conquistas quanto de serem orgânicos do processo de elaboração de planos e de 

projetos, garantindo assim a manutenção no poder do bloco histórico que havia assumido 

o controle do Estado por meio do golpe de 1964. Pode-se, dessa forma, dialogar com 

Gramsci, quando este, 

 

referindo-se aos intelectuais ligados à classe capitalista (...) destaca que 
estes são responsáveis pelo que chama de “consenso espontâneo” da 
sociedade, ou seja, são os intelectuais uma camada da sociedade cuja 
função é garantir a hegemonia sobre a classe trabalhadora. Seja como um 
cientista social, seja como um técnico da indústria, o intelectual orgânico 
burguês é responsável (ainda que suas funções imediatas sejam 
diferenciadas) pela manutenção e defesa do status quo (SILVA, 2009, p. 
47-8). 

 

Os intelectuais que tomaram um contato mais próximo e sistemático com os 

conceitos e objetivos propostos pela DSN, por meio dos ciclos de estudos, puderam 

melhor influenciar as “massas”, visando a manutenção da ordem social e dos interesses 

políticos do regime. Esse tipo de hegemonia, garantida pelo consenso e não pela 

coerção, poderia garantir com menos dificuldades a realização dos objetivos nacionais 

baseados na segurança nacional e na política de desenvolvimento econômico. Esses 

intelectuais poderiam tanto intervir como ideólogos e técnicos como cumprir papel de 

elites locais, nos vários pontos do país em que se realizavam os ciclos de estudos, 

legitimando o regime ditatorial e o bloco civil-militar hegemônico. Eles, afinados ao bloco 

histórico hegemônico e utilizando os conceitos e métodos da ESG, poderiam cumprir 
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papel de elaboradores de políticas voltadas para o desenvolvimento econômico ou como 

responsáveis pelo planejamento e pelas ações dos mesmos (PUGLIA, 2006). 
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Resumo: O consumo de alimentos fora do lar cresceu significativamente nos últimos anos e a qualidade 
higiênico-sanitária dos produtos oferecidos configura uma questão fundamental. Sabe-se que os 
manipuladores de alimentos constituem um dos veículos principais de contaminação microbiológica dos 
alimentos. O objetivo deste estudo foi avaliar a higiene pessoal e o comportamento dos manipuladores de 
alimentos dos serviços de alimentação situadas nas praças de alimentação dos shoppings centers da 
grande Florianópolis, Santa Catarina. Participaram 26 estabelecimentos e 87 manipuladores de alimentos. 
Os dados foram registrados com auxílio de um check-list elaborado com base na legislação. Os dados 
foram analisados de forma descritiva com base nos percentuais de frequência dos itens observados. O item 
em menor conformidade e bastante preocupante foi a baixa frequência da higienização das mãos (7%) 
antes de iniciar a manipulação de alimentos e após qualquer interrupção. Observou-se a presença de 
adornos em 50% dos manipuladores, e a presença de barba, bigode ou costeleta em 31% deles. Outra 
observação negativa foi que em 88% dos estabelecimentos investigados os manipuladores beliscavam ou 
faziam lanches durante a produção de alimentos. Tais resultados demonstram que os manipuladores de 
alimentos necessitam receber capacitações constantes sobre higiene pessoal e demais conhecimentos das 
Boas Práticas de Produção de alimentos e serem supervisionados diariamente. A capacitação bem 
programada e elaborada com constância, somada a supervisão dos manipuladores configura-se em 
estratégia eficaz para melhorar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos servidos à população e 
minimizar os riscos de doenças transmitidas por alimentos. 

 
Palavras-chaves: higiene pessoal; manipuladores de alimentos; segurança dos alimentos; shopping center. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de alimentação fora do lar vem crescendo significativamente nos 

últimos anos e aumentando a demanda por serviços de alimentação coletiva (NERVINO e 

HIROKA, 1997). De acordo com a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) realizada em 

2008-2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 33% da renda da 

população brasileira economicamente ativa, habitante dos grandes centros urbanos, é 

destinada à alimentação fora do domicílio (IBGE, 2012). No caso da cidade de 

Florianópolis/SC, a procura por serviços de alimentação coletiva também pode ser 

justificada pelo fluxo de turistas, visto que a cidade ocupa a quarta posição do país como 

destino internacional de eventos no Brasil (FGV, 2011) e foi eleita a terceira melhor cidade 

do país para o turismo, pela revista Viagem e Turismo em 2010. 

Neste sentido, a qualidade higiênico-sanitária dos produtos oferecidos pelos 
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serviços de alimentação coletiva configura uma questão fundamental (CARDOSO et al., 

2005;  DAMASCENO et al., 2002; PALÚ et al., 2002). Esses serviços representam locais 

de destaque na epidemiologia dos surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) 

que, embora subestimados, apresentam prevalência elevada (GERMANO e GERMANO, 

2003). 

A segurança dos alimentos trata da garantia de que os alimentos não causarão 

doenças ao consumidor, quando preparados e ou consumidos de acordo com o uso a que 

se destinam (OPA, 2006). Para tal, preconiza-se um controle de qualidade efetivo de toda 

a cadeia alimentar, desde a produção, armazenagem, distribuição até o consumo do 

alimento in natura ao processado, bem como os processos de manipulação que se 

fizerem necessários (CAVALLI, 2001). 

Estudos na área de alimentação apontam o manipulador de alimentos como 

uma variável importante da cadeia produtiva que necessita de controle, pois ele pode 

interferir diretamente na qualidade sanitária do produto final. Os manipuladores de 

alimentos podem ser portadores de vários microrganismos que podem contaminar os 

alimentos e causar doenças aos consumidores (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Salmonela typhi, Shigella spp, Listeria ssp, Streptococcus ssp e vírus da hepatite). Esses 

microrganismos estão presentes nas roupas e em diversas partes do corpo, mesmo 

quando o manipulador não apresenta sintomas de enfermidade. Assim, a higiene pessoal, 

bem como os comportamentos assumidos durante a manipulação dos alimentos devem 

ser frequentemente supervisionados e abordados em capacitações para manipuladores 

de alimentos (PANETA, 1998; PANZA e SPONHOLZ, 2008). 

A higiene pessoal são os métodos utilizados pelos operadores para protegerem 

os alimentos deles próprios (BAPTISTA e SARAIVA, 2003). O Codex Alimentarius e a 

legislação sanitária federal normatizam critérios para os manipuladores de alimentos 

manterem grau apropriado de higiene pessoal e atuarem com comportamento e atitude de 

forma adequada visando à proteção dos alimentos. Entre os critérios destacam-se 

uniformização e proteção completa para os cabelos; ausência de barba, de adornos, de 

maquiagem, de esmalte e perfume; uso de unhas curtas; técnica e frequência da higiene 

das mãos; e atitudes indesejáveis que não devem ser adotadas durante a manipulação 

dos alimentos (BRASIL, 2004; OPA, 2006). 

O objetivo deste estudo foi avaliar as condições de higiene pessoal e o 

comportamento dos manipuladores de alimentos dos estabelecimentos do setor de 
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alimentos e bebidas (A&B) situados nas praças de alimentação dos shoppings centers da 

região da grande Florianópolis, SC. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida nos estabelecimentos do setor de A&B localizados 

nas praças de alimentação de shoppings centers da região da grande Florianópolis/SC. 

Foram convidados para participar da pesquisa 08 shoppings centers escolhidos pelos 

critérios de maior tamanho, buscando-se abranger a área insular e continental da região. 

Destes, somente 4 shoppings centers, localizados nos municípios de Florianópolis e 

Palhoça, concordaram em participar do estudo e seus setores de administração 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Todos os 

estabelecimentos do setor de A&B das praças de alimentação destes shoppings foram 

convidados para participar da pesquisa. Fizeram parte da amostra aqueles 

estabelecimentos e seus manipuladores de alimentos que manifestarem o aceite através 

da assinatura do TCLE, totalizando 26 estabelecimentos e 87 manipuladores de 

alimentos. 

A coleta de dados ocorreu no período de setembro de 2011 a fevereiro de 

2012. Como instrumento para esta coleta foi utilizado um check list elaborado com base 

na legislação sanitária federal RDC nº 216/2004 e RDC nº 275/2002 (BRASIL, 2002; 

BRASIL, 2004) onde se enfatizou a higiene pessoal dos manipuladores e suas atitudes 

durante a manipulação de alimentos (Anexo 1). Um único pesquisador treinado observou 

as atividades nos estabelecimentos e registrou os dados. Foi calculado o percentual de 

frequência dos itens observados e realizada análise descritiva dos mesmos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os manipuladores de alimentos dos estabelecimentos de alimentos e bebidas 

localizados nas praças de alimentação dos shoppings centers da região da grande 

Florianópolis que participaram da amostra desta pesquisa possuíam em média 3,2 anos 

de trabalho na área de produção de alimentos e somente 14% realizaram algum curso 

profissionalizante na área. A escolaridade destes trabalhadores foi: 3,4% de não 

alfabetizados; 31% com ensino fundamental; 46,3% com ensino médio; 11,3% com ensino 
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superior; e 8% não informaram este dado. 

No Brasil, a legislação sanitária dos alimentos estabelece que os serviços de 

alimentação capacitem periodicamente seus manipuladores de alimentos em higiene 

pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por 

alimentos (BRASIL, 2004). A Prefeitura Municipal de Florianópolis complementando a 

legislação nacional através do Decreto nº 2064 de 28 de outubro de 2003 determina que 

os responsáveis pelos estabelecimentos que manipulam alimentos em qualquer fase da 

cadeia produtiva, providenciem treinamento específico e periódico com carga horária, 

conhecimentos programáticos e frequência preconizados pelo Decreto 

(FLORIANÓPOLIS, 2003). 

A respeito deste treinamento, nos estabelecimentos investigados, a grande 

maioria dos manipuladores de alimentos realizaram o treinamento (76%). Considerando 

que aproximadamente 83% dos manipuladores trabalham no município de Florianópolis, o 

treinamento de manipulador de alimentos não foi realizado pela totalidade dos 

funcionários. Os responsáveis pelos estabelecimentos relataram que a rotatividade de 

funcionários nesta área é alta e que geralmente esperam a aprovação do funcionário no 

período de experiência na empresa para providenciar o treinamento. Frequentemente, o 

funcionário exerce suas atividades como manipulador de alimentos, sem restrições, ainda 

que não detenha os conhecimentos e a conscientização necessários para evitar a 

contaminação dos alimentos. Castro et al. (2006) referem em seu estudo realizado no 

município do Rio de Janeiro que 30% dos trabalhadores de serviços de alimentação 

recebem capacitação continuamente sobre os temas higiene pessoal e manipulação de 

alimentos.  

Os manipuladores de alimentos são os profissionais responsáveis diretamente 

pela adoção das boas práticas durante o preparo dos alimentos (OLIVEIRA et al., 2006). 

Segundo Andreotti et al. (2003) a palavra a higiene está associada à higiene pessoal que 

na produção de alimentos geralmente é limitada aos cuidados com as mãos dos 

manipuladores. Contudo, ela é mais abrangente e depende de hábitos de banho, 

higienização e manutenção de unhas curtas, higiene e proteção dos cabelos, proteção de 

ferimentos, ausência de utilização de cosméticos e adornos, troca periódica de uniforme, 

assim como a higiene das mãos com técnica e frequência corretas. 

Na Tabela 01 são apresentados os percentuais de conformidades (itens de 

acordo com legislação sanitária nacional) observados nos manipuladores de alimentos 

investigados neste estudo. 
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Tabela 01 – Higiene pessoal e comportamento dos manipuladores de alimentos durante a 
produção nos estabelecimentos do setor de alimentos e bebidas dos shoppings centers 

da região da grande Florianópolis (SC), 2012.(N=26) 
Higiene pessoal e atitudes dos manipuladores de alimentos  n % 

Os manipuladores fazem exames periódicos de semestralmente 15 58 

Existem lavatórios na área de produção de alimentos 18 69 

Os lavatórios estão em posições adequadas (fluxo) e em número suficiente 14 54 

Os lavatórios possuem sabonete líquido inodoro, anti-séptico e papel toalha 15 58 

Possui coletor de papel acionados sem contato manual 24 92 

Existem cartazes de orientação sobre a correta lavagem das mão 4 15 

Utilizam uniforme de cor clara, adequado à atividade e exclusivo para produção 15 58 

Uniformes estão limpos e em adequado estado de conservação 22 85 

Manipuladores estão com as unhas curtas e sem esmalte 24 92 

Manipuladores estão sem adornos 13 50 

Manipuladores estão sem barba, costeleta e bigode 18 69 

Manipuladores estão com os cabelos totalmente protegidos 18 69 

Manipuladores higienizam as mãos antes da manipulação de alimentos e principalmente após 
qualquer interrupção (após tocar na lixeira) 

2 8 

Manipuladores não espirram sobre os alimentos,  não tossem, não cuspem, não chupam balas, 
não se coçam, não falam desnecessariamente. 

23 88 

Manipuladores não possuem afecções cutâneas, infecções respiratórias e oculares 26 0 

Manipuladores usam os panos de louça apenas para secar louças e equipamentos 10 38 

Os manipuladores não experimentam os alimentos diretamente nas mãos (sem colher) ou com 
garfos e colheres e depois reutilizam para mexer nos alimentos 

24 92 

Os manipuladores não beliscam ou fazem lanche durante a produção 23 88 

Os manipuladores utilizam luvas para manipulação de alimentos prontos 18 69 

Os manipuladores não manipulam dinheiro e alimento ao mesmo tempo 20 77 

 

 

Nas observações deste estudo, 42% dos manipuladores de alimentos não 

utilizavam o uniforme na cor clara, adequado à atividade e exclusivo para a produção de 

alimentos. Ressalta-se que o não uso de uniforme preferencialmente de cor clara dificulta 

a visualização da higiene do mesmo (SILVA JUNIOR, 2008). 

Apenas 69% dos manipuladores estavam com os cabelos totalmente 

protegidos. Esta situação vai de encontro aos padrões estabelecidos pela legislação 

sanitária de alimentos a qual preconiza que os manipuladores de alimentos devem usar 

cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse 

fim (BRASIL, 2004). 

Outro item em não conformidade foi a presença de adornos em 50% dos 

manipuladores. Este dado corrobora com outros autores, como Santi et al (2009) que 

observaram 82% dos vendedores ambulantes de São Carlos/SP utilizando adornos no 

local de trabalho. Sabe-se que os adornos devem ser removidos, pois podem gerar 
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perigos físicos e biológicos aos alimentos, além de dificultarem a higienização adequada 

das mãos (RODRIGUES et al., 2003; SILVA JÚNIOR, 2008). O motivo disto é que o 

desinfetante não consegue atingir toda a superfície das mãos ou é inativado pela 

presença de sujidades que possam estar presentes nas mãos dos manipuladores devido 

à presença dos adornos (SILVA JÚNIOR, 2008). Assim, as bactérias contidas na região da 

mão que não sofreu ação do desinfetante poderão contaminar os alimentos que o 

manipulador tiver contato. O estudo de Abreu et al. (2011) constatou que 58,33% dos 

manipuladores apresentaram fator de risco alto para contaminação dos alimentos pela 

utilização de adornos, como anéis, durante a preparação de lanches. 

Constatou-se a presença de barba, bigode ou costeleta em 31% dos 

funcionários. Fonte e Salado (2009) concluíram que 37,5% de vendedores ambulantes de 

espetinhos da cidade de Maringá/PR apresentavam barba e bigode. 

Neste estudo, observou-se que somente 8% dos manipuladores higienizavam 

suas mãos antes da manipulação de alimentos e principalmente após qualquer 

interrupção. A higiene adequada das mãos pode diminuir o risco de contaminação dos 

alimentos por Escherichia coli e outras bactérias (ABREU et al., 2011). De acordo com 

Almeida et al. (1995), somente a rigorosa lavagem das mãos não é garantia da eliminação 

completa dos microrganismos. Entretanto, a higiene com sabão, aplicação de anti-séptico 

e uso de água morna é o primeiro requisito de higiene pessoal para reduzir a população 

bacteriana aconselhado ao manipulador antes, durante e após a manipulação de 

alimentos, assim como após utilizarem instalações sanitárias (GENTA et al., 2005). 

Para possibilitar o manipulador higienizar suas mãos na frequência adequada é 

necessário haver no local de trabalho pias exclusivas para este fim dotadas de sabonete 

líquido, papel toalha e anti-séptico estando localizadas em pontos estratégicos. Este 

trabalho constatou que somente em 69% dos locais de produção de alimentos haviam 

lavatórios. Deste total, 54% apresentaram os lavatórios em posições adequadas em 

relação ao fluxo de produção e em número suficiente; e 58% possuíam sabonete líquido, 

anti-séptico e papel toalha branco.  

Para que se haja uma correta higienização das mãos é importante que os 

manipuladores tenham suas unhas curtas e sem esmaltes, pois as mesmas compridas 

comportam grande número de microrganismos, dentre eles os patógenos (ABREU et al., 

2011). Em estudo realizado por Fernandes et al. (2009) nas escolas municipais de 

Caruaru-PE, foi constatado que 95% dos manipuladores de alimentos mantêm suas 

unhas limpas, aparadas e sem esmalte, corroborando com os resultados deste estudo, 
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onde 92% dos manipuladores as possuíam curtas e sem esmaltes. 

Outra prática executada pelos manipuladores que aumenta o risco de 

contaminação cruzada é o uso inadequado de panos. Neste estudo, em 62% dos 

estabelecimentos os panos de louça eram utilizados para diversos fins. Miranda e Barreto 

(2012) avaliando as condições higiênico-sanitárias no comércio de carne-de-sol no estado 

da Bahia verificaram o emprego de panos para uso múltiplo, como secar as mãos, limpar 

superfícies e utensílios. Os panos sujos são perigosos para a contaminação cruzada 

porque possuem microrganismos patogênicos, umidade e restos de alimentos que ficam 

aderidos ao tecido, ou seja, apresentam as características necessárias para o 

desenvolvimento da carga microbiana (SILVA JUNIOR, 2008). 

Com relação aos hábitos dos manipuladores, constatou-se que 88% dos 

mesmos não espirraram sobre os alimentos, não tossiram, não cuspiram, não falaram 

desnecessariamente e não se coçaram. O comportamento indesejável mais frequente foi 

o falar desnecessariamente durante a manipulação dos alimentos.   

Outra constatação deste estudo foi que em 12% dos estabelecimentos 

investigados os manipuladores beliscavam ou faziam lanches durante a produção de 

alimentos e que em 8% destes lugares, eles experimentavam os alimentos diretamente 

nas mãos ou com utensílios, mas depois os reutilizavam para mexer os alimentos sem 

antes realizar a higienização dos mesmos. A contenção destes hábitos é importante, pois 

reduz os riscos de contaminação sobre os alimentos, visto que os manipuladores 

representam um dos principais veículos de contaminação (SILVA JÚNIOR, 2008). 

A RDC n° 216 (2004) preconiza que os manipuladores que apresentem lesões 

e ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária 

dos alimentos devem ser afastados da atividade de preparação dos alimentos enquanto 

persistirem essas condições de saúde e que os mesmos devem realizar controle de 

saúde (BRASIL, 2004). Desta forma, em nenhum dos locais visitados houve 

conhecimento ou percepção visual de manipuladores trabalhando em estado de saúde 

que pudesse acarretar prejuízo à atividade e além disto, 58% dos manipuladores 

referiram fazer exames periódicos de 6 em 6 meses. 

Quando não é possível utilizar utensílios na finalização dos alimentos é 

recomendado o uso de luvas descartáveis para evitar contaminação (ABREU et al., 2011). 

Observou-se neste trabalho que 69% dos manipuladores usavam luvas para manipular 

alimentos prontos para o consumo. Relatos na literatura apontam um percentual menor, 

cerca de 15%, no uso de luvas para manipular os alimentos prontos (CARDOSO et al., 
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2005; FIGUEIREDO et al., 2009). No estudo de Abreu et al. (2011), todos os 

manipuladores de alimentos, comerciantes de cachorro quente da cidade de Santo 

André/SP não faziam uso de luvas na preparação dos lanches. Mesmo que as luvas 

sirvam como barreiras físicas de proteção é de suma importância que se higienize 

adequadamente as mãos antes de calça-las para que haja a redução da carga 

microbiana, pois as luvas estão sujeitas a rompimentos, o que pode facilitar a 

contaminação dos alimentos (RODRIGUES et al., 2003). 

A manipulação de alimentos e dinheiro pela mesma pessoa é um do fator de 

risco importante para a contaminação dos alimentos, visto que as cédulas de dinheiro 

contém um grande número de microrganismos. Santi et al. (2009) constataram que 27% 

dos vendedores de alimentos ambulantes manipulavam dinheiro e alimento ao mesmo 

tempo. Neste estudo, 23% dos manipuladores da área de comercialização também 

manipulavam alimentos e dinheiro concomitantemente. Esta atitude constitui uma não 

conformidade perante a legislação sanitária dos alimentos (BRASIL, 2004). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste estudo apontam que as condições de higiene dos 

manipuladores de alimentos das praças de alimentação dos shoppings centers 

investigados apresentam deficiências como nos demais serviços de alimentação 

estudados por outros autores. O item em menor conformidade e bastante preocupante foi 

a baixa frequência da higienização das mãos, significando um fator em potencial para a 

contaminação dos alimentos.  

Os critérios de higiene pessoal e demais conhecimentos das Boas Práticas de 

Produção precisam ser abordados em capacitações para manipuladores de alimentos e 

supervisionados diariamente nos locais de produção. Estas formações devem ser 

contínuas e cuidadosamente elaboradas, com atividades teóricas e práticas, a fim de 

proporcionar o re-significado do conhecimento e promover mudanças de hábitos nos 

manipuladores. Assim é possível contribuir favoravelmente para a qualidade higiênico-

sanitária dos alimentos servidos à população.  
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Resumo: Este trabalho relata a pesquisa sobre a viabilidade da utilização de containers como alternativa de 
habitação social na cidade de Criciúma/SC, desenvolvida por alunos do curso Técnico em Edificações, na 
unidade curricular de Projeto Integrador (PI), da segunda fase do curso técnico em edificações, na 
modalidade concomitante, do Instituto Federal de Santa Catarina, que tem como objetivo integrar 
conhecimentos diversos na resolução de uma situação problema real relacionada ao universo da 
construção civil. Uma das equipes demonstrou preocupação com relação a necessidade de suprir em parte 
o déficit habitacional na cidade de Criciúma, que atualmente é de 6.455 unidades (PLHIS, 2010) com 
qualidade em termos de habitabilidade da moradia e de velocidade em termos de prazo de execução deste 
tipo de obra, beneficiando assim, diretamente as famílias de baixa renda da região. Neste momento, os 
conhecimentos de construção civil associados ao compromisso socioambiental se fizeram necessários e os 
alunos foram provocados a considerar questões relacionadas ao meio ambiente e aos problemas reais que 
a comunidade enfrenta. O trabalho foi desenvolvido de forma conjunta, num processo ensino-aprendizagem 
onde os professores orientadores participaram ativamente do processo e não apenas repassaram um 
conhecimento estanque. Aliado a isso, por não se ter um programa municipal na cidade que leve em conta 
esses dois fatores, por nós considerados como essenciais - qualidade em termos de habitabilidade da 
moradia e de velocidade em termos de prazo de execução -, percebeu-se a possibilidade de executar um 
projeto simples, rápido e de custo relativamente viável, aliado à preocupação ambiental: a utilização de 
containers como alternativa de habitação social para o município de Criciúma/SC. 
   
Palavras-Chave: Container como Moradia, Curso Técnico em Edificações, Projeto Socioambiental. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa realizada durante a 

Unidade Curricular “Projeto Integrador”, do Curso Técnico em Edificações, modalidade 

Concomitante, do Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Criciúma, que tem como 

objetivo integrar conhecimentos diversos na resolução de uma situação problema real 

relacionada ao universo da construção civil. O tema norteador para a elaboração dos 

projetos foi Habitação de Interesse Social (HIS). Uma das equipes demonstrou 

preocupação com relação ao déficit habitacional do município, com a qualidade em 

termos de habitabilidade e da velocidade em termos de prazo de construção dessas 

moradias. Foi proposto então investigar sobre uma técnica construtiva que parte do 

princípio da utilização de containers marítimos para uso residencial com o objetivo de 

verificar se esta forma de moradia é viável como uma alternativa de habitação social para 

o município de Criciúma em Santa Catarina. 
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Os containers são caixas de metal, geralmente de grandes dimensões, 

destinados ao acondicionamento e transporte de carga, a longa distância, em navios e 

trens. Têm uma vida útil de 10 anos, e após este período, surge a necessidade de se 

oferecer um destino correto para estas peças, já que são produzidos a partir de materiais 

metálicos e não biodegradáveis, o que os torna um grande problema, por formarem 

montanhas de lixo no contexto urbano das cidades portuárias. 

Figura 01 – Container 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://santos.olx.com.br/contêiner-viacontêiner-locacoes-iid-46896454 (2012) 

 

Para Fernandes (2003), a habitação desempenha três diferentes funções: 

Função Social - abrigo da família, base para o seu desenvolvimento; Função Ambiental -  

inserção no ambiente urbano com garantia da qualidade do espaço construído e Função 

Econômica: novas oportunidades de geração de emprego e renda, além da 

profissionalização. 

A ideia de casa-container, corrobora com as definições de Fernandes (2003), já 

que trata-se de tecnologia alternativa para habitações,  que fornecem abrigo, e de forma 

sustentável, pois  aproveitam-se de containers descartados. “A Habitação de Interesse 

Social projetada a partir do uso de containers reciclados se mostra adequada para o 

propósito habitacional com valores sustentáveis”. (AGUIRRE, OLIVEIRA e BRITTO 

CORREA , 2008). 

As questões envolvendo sustentabilidade são cada vez mais relevantes, 

portanto, o principal agente a ser beneficiado com essa pesquisa, é o meio ambiente, 

dado que “desenvolvimento sustentável é o que atende às necessidades do presente sem 
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comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias 

necessidades” (TAVARES, 2010). 

Na arquitetura e engenharia as casas-containers vêm conquistando espaço 

como habitação em vários países. Além do fator ambiental, possivelmente o proprietário 

poderá usufruir de um espaço para moradia, em pouco tempo e com alto índice de 

estética e conforto. Pode-se encontrar trabalhos realizados com containers, que mostram 

ser possível tornar uma velha caixa de metal em sofisticadas e modernas habitações, 

conforme figuras a seguir: 

Figura 02 – Casa-Container 

Fonte: www.arcoweb.com.br/arquitetura/poteet-architects-casa-conteiner-27-04-2011.html (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/poteet-architects-casa-conteiner-27-04-2011.html
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Figura 03 – Casas-Containers 

      Fonte: http://lounge.obviousmag.org/sphere/2012/03/contêiner-houses---moradias-alternativas.html 
(2012) 

 

As casas-containers refletem uma mudança de comportamento da sociedade, 

pois assumem um papel prático na vida dos indivíduos, seja por causa da mobilidade, do 

preço ou das constantes catástrofes naturais. Esse tipo de arquitetura deixa a tradicional 

forma de se estabelecer em família ou em comunidade, e se transforma numa das mais 

liberais, modernas e práticas - para não dizer sofisticadas - opções do estilo de vida na 

sociedade moderna, de acordo com Borges (2012). 

O projeto do arquiteto Danilo Corbas de São Paulo mostra que o uso de 

containers para construção de moradias além de ser sustentavelmente correto, tem como 

característica marcante uma obra limpa, gerando um percentual mínimo de resíduos e 

economia de recursos naturais que não são utilizados para a estrutura da casa, como 

areia, tijolo, cimento, água, ferro, e outros. 

A pesquisa no município de Criciúma consiste em avaliar se containers 

provenientes de portos próximos podem ser usados como alternativa sustentável para a 

indústria da construção local e desta forma contribuir para resolver alguns problemas 

enfrentados pela população com relação à habitação social, verificando também, se as 

tecnologias adotadas na modificação de um container para moradia, aliado ao transporte, 

são economicamente viáveis para sua utilização, em Criciúma. 

O estudo se justifica por pesquisas e profissionais da construção civil 

apontarem que a opção por uma casa-container poderá contribuir: para a diminuição do 

consumo de resíduo em obra; para reutilização, de forma sustentável de um bem que 

seria descartado, e ainda, na agilidade de  prazos de conclusão de uma obra. Somado a 

isso, considerou-se o déficit habitacional quantitativo para Criciúma é de 6.455 unidades 

(PLHIS, 2010), sendo 100% de até 3 salários mínimos. O tema foi escolhido por 

http://lounge.obviousmag.org/sphere/2012/03/contêiner-houses---moradias-alternativas.html
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apresentar-se como uma nova possibilidade de contribuição para soluções de habitação 

social para Criciúma. 

 

2 METODOLOGIA 
 

Para a realização do Projeto Integrador foram realizados encontros semanais 

de duas horas/aula durante um semestre. A disciplina foi ministrada por um professor da 

disciplina e contou com a participação dos professores do departamento técnico, na 

condição de orientadores. O professor da disciplina e o professor orientador abordaram 

temas que subsidiaram o trabalho final, como introdução dos conceitos gerais de 

metodologia científica, discussões sobre déficit habitacional, alternativas de moradia, 

técnicas construtivas alternativas, tempo para a realização de uma obra e identificação 

das repercussões urbanas, sociais e econômicas de projetos de Habitação de Interesse 

Social. A partir dessas discussões foram feitas diversas análises sobre os projetos 

supervisionados pelo poder público e pelo setor privado, sempre buscando analisar a 

viabilidade econômica e cultural do projeto para a cidade de Criciúma/SC. 

Para cumprir os objetivos propostos, foram utilizadas as seguintes etapas: 

a) Revisão bibliográfica sobre containers, sustentabilidade, moradia e os 

benefícios da reutilização dos containers para o meio ambiente; 

b) Levantamento de dados com fornecedores, para pesquisar custos básicos 

para a adaptação do container para fins de moradia; 

c) Visita exploratória para levantamento fotográfico do escritório que utilizou 

containers como técnica construtiva, em Criciúma; 

          d)Entrevista semi-estruturada com proprietários de um escritório que 

utilizou containers como técnica construtiva, em Criciúma, para verificar qual o custo, 

como se dá o transporte e modificações destas peças para o município; 

e) Entrevista não-estruturada em empresa que utiliza containers como 

alojamento provisório em canteiros de obra, em Criciúma, para verificar qual a origem e o 

custo e transporte; 

f) Sistematização dos dados sobre custos, a partir de orçamentos de materiais 

e tecnologias básicas adotadas na modificação de um container para moradia. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Resultados das Entrevistas e Visita Exploratória. 

 

Em Criciúma, os containers  advêm dos portos de Imbituba e de Itajaí. A 

aquisição é consideravelmente fácil, o transporte pode se feito por meio rodoviário, em 

caminhões, e a remoção com auxílio de guinchos. 

A escolha da fundação deve partir dos mesmos princípios de uma obra 

convencional. No escritório, que utilizou containers como técnica construtiva, em 

Criciúma, utilizou-se estacas escavadas por conta das características do solo. 

Para  para fazer as modificações na estrutura física dos containers, deve-se 

contratar um profissional de serralheiria. 

Para o referido escritório, internamente utilizou-se gesso acartonado para 

paredes internas e divisórias de ambientes. 

É necessário isolamento termo-acústico nas paredes e no teto devido a alta 

capacidade de condutibilidade do aço, então utilizou-se de lã mineral. 

O revestimento utilizado na parte externa foi pintura com tinta anticorrosiva 

específica para metais. 

As instalações elétricas e hidrossanitárias são basicamente do mesmo método 

de uma construção convencional e foram feitas por dentro do revestimento. 

A economia e a possibilidade de remover a edificação para outro terreno 

favoreceu a ideia da utilização de containers para o escritório no município de Criciúma. 
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Figura 05 – Escritório Container em Criciúma 

   

3.2 Resultados da Viabilidade econômica. 

 

Este estudo foi feito para apenas um contêiner modelo High Cube 40 Pés com 

as seguintes dimensões: Externas - comprimento: 12,192 mm; largura: 2,438mm; altura: 

2,895 mm; Internas - comprimento: 12,032 mm; largura: 2,350 mm; altura: 2,695 mm. 

Cabe destacar que não foram levantados custos de instalações prediais hidrossanitárias e 

elétricas e também de pintura. 
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Figura 06 – Desenho Esquenático da Casa Container 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.realcontainers.com.br/planta.html (2012) 

 

A partir de levantamentos de dados de orçamentos solicitados em Criciúma, e 

municípios próximos, organizou-se uma tabela de comparativo de custos, conforme a 

seguir: 

Tabela 01 - Comparação entre valores de uma edificação com tecnologia construtiva 
padrão, de alvenaria convencional, e valores de materiais e tecnologias básicas adotadas 

na modificação de um container 

Edificação em alvenaria padrão 
Área  = 25m² 

Custo Casa Container: Container 
adaptado para moradia 

Área = 25m² 

Custo 

Pelo Sinduscom Santa Catarina 
CUB médio do mês de julho de 
2012: R$ 1190,16/m² 

R$ 29754,00 Valor do contêiner R$ 9800,00 

Custos: Arquitetura & Construção 
Instalações Elétricas 
5% à 7% do total 

- R$ 1.487,60 Transporte a partir do porto de 
Imbituba 

R$500,00 

Custos: Arquitetura & Construção 
Instalações Hidrossanitárias 
7% à 11% do total 

- R$ 2.082,78 Revestimento do perímetro interno 
em gesso acartonado 

R$ 2952,00, 

Custos: Arquitetura & Construção 
Pintura 
0,5% à 1% do total 

- R$ 148,77 Esquadrias: 
2 janelas 
1 porta 

 
R$ 513,00 
R$ 750,00 

  Fundação Radier R$9050,00 

 
 

 Isolamento térmico em lã mineral R$ 241,00 

Total R$ 26.034,85 Total R$ 23.806,00 

  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados encontrados a respeito do emprego de contêineres como 

habitação social na cidade de Criciúma, e se esta forma de moradia é viável 

economicamente no município, apontam respostas positivas, dado que o comparativo de 

http://www.realcontainers.com.br/planta.html
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custos indicou economia, e que já houve experiência do uso desta tecnologia construtiva  

em Criciúma, sem problemas de aquisição, transporte e adaptação. 

Além da viabilidade econômica, cabe ressaltar como fatores positivos, a 

agilidade de  prazos de execução da obra, a redução da produção de entulhos da 

construção civil, e, principalmente  uma resposta sustentável à preocupação ambiental: a 

utilização de containers, um bem que seria descartado, como alternativa de habitação 

social para o município de Criciúma/SC. 

Em função da falta de tempo para realização de pesquisas, não foi possível 

chegar a alguns resultados inicialmente almejados. Diante disso, sugere-se para futuros 

trabalhos, que abordem esse tema de outras formas para tornar a utilização de containers 

como moradia mais viável, sustentável e confortável, o que, consequentemente, 

proporcionaria melhor aceitação desta tecnologia pela população. Os temas sugeridos  o 

emprego de outras técnicas de construção que poderiam ser inseridas na construção de 

casa container, como: telhado verde, isolamento térmico de lã de PET, uso de OSB como 

revestimento interno e divisórias, além de verificar se a casa-container é aceita 

culturalmente no município de Criciúma. 
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Resumo: Desde a década de 70 a automação residencial vem ganhando espaço na área de pesquisa e 
desenvolvimento, tendo se intensificado recentemente devido a avanços dos padrões de redes sem fio, bem 
como a popularização de telefones inteligentes (smartphones) e tablets. Entre 2010 e 2011 no Instituto 
Federal de Santa Catarina campus São José foi desenvolvido um protótipo de um sistema de automação 
residencial chamado DroidLar. Esse sistema possibilitou que dispositivos com acesso a Internet e que usam 
o sistema operacional Android, tais como smartphones e tablets, monitorassem e controlassem dispositivos 
eletroeletrônicos residenciais através de uma rede Zigbee. Um componente fundamental do DroidLar é o 
SAR (Servidor de Automação Residencial), que controla os dispositivos residenciais e faz a interface entre a 
rede residencial e os dispositivos Android. Neste trabalho o SAR foi redesenhado para poder ser embarcado 
em um sistema de baixo custo, eliminando assim a necessidade de um computador para essa finalidade. 

Palavras-Chave: Automação Residencial, Android, ZigBee, Arduino, Sistema Embarcado 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto de pesquisa DroidLar - Automação residencial através de um celular 

Android (EUZEBIO e MELLO, 2011), desenvolvido entre 2010 e 2011 no IFSC campus 

São José, apresentou um protótipo para automação residencial combinando 

microcontroladores (kits Arduino), redes sem fio ZigBee, um software para telefone celular 

Android, responsável por controlar tais dispositivos, e um Servidor de Automação 

Residencial (SAR), representado por um PC x86, que além de agregar a lógica de 

controle dos dispositivos, serviu de ponte entre a rede sem fio ZigBee e a rede TCP/IP, 

usada por dispositivos Android. 

 O projeto Lar inteligente através de microcontroladores e dispositivos Android é 

um projeto de continuação do sistema DroidLar. O objetivo é melhorar o sistema 

tornando-o mais econômico e viabilizar a sua implementação em uma residência. O 

projeto foi dividido em duas fases: (1) tratar os defeitos do cliente Android e traduzi-lo para 

o inglês; (2) desenvolver um novo Servidor de Automação Residencial (SAR) para colocá-

lo em um sistema embarcado. 

Esse artigo apresenta as melhorias realizadas no sistema DroidLar. Ele está 

dividido da seguinte forma: a seção 2 apresenta o sistema de automação residencial 

DroidLar;  a seção 3 aborda as melhorias realizadas no cliente Android; a seção 4 

descreve o desenvolvimento de um novo Servidor de Automação residencial (SAR). 
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2 SISTEMA DROIDLAR 
 

O DroidLar (EUZEBIO e MELLO, 2011) é um sistema de automação residencial 

desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

campus São José. Este projeto utiliza tecnologias de código e plataformas abertas. O 

DroidLar possibilita que um aplicativo rodando em dispositivos com Android controle 

dispositivos eletroeletrônicos de uma residência. 

O sistema DroidLar é formado por três partes, mostradas na figura 1: i) cliente 

Android, com que um usuário pode monitorar e controlar os dispositivos residenciais, ii) o 

Servidor de Automação Residencial (SAR), que se comunica diretamente com os 

dispositivos residenciais e faz a interface entre eles e os clientes Android, e iii) os 

controladores e dispositivos baseados em Arduino. 

Figura 01 – Elementos do DroidLar 

Fonte:  EUZEBIO e MELLO, 2011 

2.1 Cliente Android 

Android (OPEN HANDSET ALLIANCE, 2008) é um sistema operacional 

desenvolvido para dispositivos móveis inteligentes que roda sobre o núcleo Linux. Ele foi 

inicialmente desenvolvido pela Google e depois pela Open Handset Alliance, mas a 

Google é a responsável pela gerência do produto e engenharia de processos. O motivo 

da sua criação  é devido às dificuldades de desenvolver uma aplicação para diferentes 

dispositivos pois os fabricantes possuíam  seus próprios sistemas operacionais.  

A Aplicação DroidLar foi desenvolvida para dispositivos com o sistema Android. 

Essa aplicação é responsável pela comunicação do usuário com o SAR. A comunicação é 

feita utilizando o protocolo HTTP ou HTTPS em uma conexão de rede IP. O HTTP e o 
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HTTPS utilizam o modelo de pedido e resposta, ou seja, a comunicação é estabelecida 

quando um cliente quer enviar uma requisição e é finalizada quando houver uma 

resposta, por isso a aplicação DroidLar não precisa está conectado ao SAR o tempo todo. 

Figura 2 –  Interface principal e de configuração do SAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EUZEBIO e MELLO, 2011 

 

2.2 Controladores de dispositivos 

 

Os controladores de dispositivos têm a função de executar os comandos 

enviados pelas interfaces de controle nos eletroeletrônicos da residência, tais como, 

acender e apagar lâmpadas, fechar cortinas e etc. Normalmente, esses dispositivos são 

constituídos de microcontroladores e realizam ações de acordo com o comando recebido. 

Para o papel de controladores de dispositivos no sistema DroidLar, foram 

utilizados kits Arduino12. Arduino é uma plataforma aberta desenvolvida em 2005 pela 

Interaction Design Institute Ivrea, é muito utilizada para desenvolvimento de protótipos por 

ser uma ferramenta simples e fácil de usar. 

Os kits Arduino possuem duas funções: (1) executar os comandos recebidos no 

eletroeletrônico conectado a uma de suas portas; (2) enviar ao SAR uma mensagem 

contendo o estado dos dispositivos que controla, por exemplo, a quantidade de 

dispositivos, o tipo de dispositivo e se estão ligados ou não. A primeira é executada toda 

                                            
12

 http://www.arduino.cc  
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vez que é recebida uma mensagem do SAR com a requisição do comando, já a segunda, 

é executada quando é recebida uma mensagem de varredura do SAR. 

Os kits se comunicam com o SAR usando uma rede ZigBee através de um 

módulo XBee. O ZigBee foi criado por um grupo de empresas chamada de ZigBee 

Alliance, tendo sido construído sobre o padrão para LR-WPAN (Low Rate Wireless 

Personal Area Network) IEEE 802.15.4. 

 

2.3 Servidor de Automação Residencial (SAR)  

 

O servidor de automação residencial (SAR) é o servidor central do sistema 

DroidLar. Sua função é gerenciar os controladores de dispositivos e fazer a ponte entre o 

cliente Android, que está na rede IP, e os controladores de dispositivos, que estão na rede 

ZigBee. O SAR deve estar sempre ativo, pois, além de gerenciar as mensagens trocadas 

entre os membros da rede, também é responsável por executar tarefas agendadas pelo 

usuário, tais como acender ou apagar lâmpadas em instantes determinados. 

O SAR foi originalmente escrito em Java, sendo executado sobre uma 

plataforma composta por um Java Servlet Container em um computador pessoal. Desta 

forma, os clientes Android acessam o SAR através de uma interface web, usando 

requisições HTTP. Apesar de funcional, essa versão do SAR não se mostrou adequada 

para ser implantada em um dispositivo de baixo custo e com recursos limitados, como por 

exemplo um ponto de acesso sem-fios IEEE 802.11.  

 

3 Melhorias no cliente Android 

 

 Como explicado na sessão 2.1 o cliente Android é responsável por fazer a 

interface do usuário com o sistema. Porém esse aplicativo apresentou alguns problemas 

quando utilizado. O cliente Android travava, ou seja, não respondia as interações do 

usuário, como na tentativa de conexão com o SAR, caso este não estivesse operando ou 

se possuísse um endereço IP diferente do cadastrado no cliente Android. 

A solução para esse problema foi tornar concorrentes algumas tarefas internas 

do cliente Android. Para isso, foram usadas threads13 para possibilitar a intervenção do 

usuário enquanto uma comunicação bloqueante estava em andamento. Assim, enquanto 

                                            
13

 http://developer.android.com/reference/java/lang/Thread.html 
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uma thread tenta se conectar com o servidor, uma segunda thread mostra uma 

mensagem de tentativa de conexão para o usuário (ver figura 3.a). Caso o servidor não 

esteja em operação, o cliente Android não trava, mas mostra uma mensagem de erro de 

conexão como mostrado na figura 3.b. 

 

Figura 3 – Mensagens do cliente Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra melhoria realizada no cliente Android é deixá-lo mais automatizado. Por 

exemplo, antes o usuário para poder controlar uma lâmpada, primeiro tinha que iniciar o 

cliente Android, depois fazer a tentativa de conexão com o SAR, fazer um pedido de 

varredura para descobrir quais dispositivos estavam operando, acionar o botão de 

dispositivos (em formato de lâmpada como mostra do na figura 2.a ), fazer um pedido de 

atualização da lista de dispositivos para visualizar as lâmpadas no aplicativo, e por último 

controlar a lâmpada. Agora basta o usuário iniciar o aplicativo e acionar o botão de 

dispositivos que todo o processo de conexão até a atualização de lista é automático. 

Também foi realizado a internacionalização do cliente Android, ou seja, a 

tradução do aplicativo para o inglês. Caso o aplicativo detectar o português como idioma 

padrão no celular, o cliente Android é executado em português, se o aplicativo detectar 

outro idioma o cliente Android é executado em inglês. 
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Figura 4 –  Internacionalização do aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Desenvolvimento do novo SAR 

 

Inicialmente o SAR foi escrito em Java para rodar em um computador pessoal. 

Diferente de outras linguagens que geram um código executável, o Java é compilado para 

um bytecode que é executado por uma máquina virtual. Máquina virtual é um programa 

que carrega e executa os aplicativos Java, convertendo os bytecodes em código 

executável de máquina. 

 Para deixar o sistema mais econômico, o SAR foi reprojetado para ser executado 

em um dispositivo embarcado que use o sistema operacional Linux, como por exemplo 

BeagleBone (BEAGLEBONE, 2012) ou pontos de acesso IEEE 802.11 com firmware 

Openwrt (OPENWRT, 2011). Muitos sistemas embarcados possuem pouca memória e 

pouco poder de processamento e por esse motivo é necessário escrever programas que 

utilizem pouco esses recursos. Como o bytecode do Java precisa de uma máquina virtual 

para ser executada, ele utiliza bastante memória e processador em relação aos 

dispositivos embarcados. 

Com a desvantagem do Java para sistemas embarcados foi necessário escolher 

outra linguagem de programação que dispensa máquinas virtuais ou interpretadores, 

portanto, uma linguagem que é compilada diretamente para um executável. Por ser 

popular para programas de sistemas embarcados, a linguagem C foi escolhida para 

desenvolver o novo SAR. 

A primeira parte a ser desenvolvida foi o servidor WEB. O novo SAR utiliza a 
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biblioteca GNU libmicrohttpd (GNU LIBMICROHTTPD, 2011) para a implementação de 

um servidor WEB. GNU libmicrohttpd é uma biblioteca C de pequeno porte criado por 

Christian Grothoff, foi construído para tornar mais fácil a criação de um servidor HTTP 

como parte de outro aplicativo. O GNU libmicrohttpd é um software livre e parte do projeto 

GNU. A vantagem de construir um servidor WEB integrado ao SAR é a economia de 

recursos de memória e processador pois ele será exclusivo para o cenário do DroidLar. 

Para o SAR se comunicar com os kits Arduino, é necessário que haja um módulo 

XBee, assim como nos Arduinos, conectado à porta USB do BeagleBone. Esse módulo 

tem que estar configurado como coordenador da rede ZigBee, sendo o responsável pelas 

configurações dessa rede. 

Para o gerenciamento do módulo XBee no SAR, foi utilizada a biblioteca libxbee 

(LIBXBEE, 2012). Criada por Attie Grande, o lixbee foi desenvolvida para auxiliar os 

programadores a utilizar os módulos XBee com maior facilidade. Segundo o autor é a 

única biblioteca C desenvolvida para Linux, porém possui  documentação escassa. 

Para guardar informações, tais como o nome de um dispositivo, foi necessário criar 

um banco de dados. Existem muitos bancos de dados como o SQLite e o famoso MySQL, 

mas optou-se utilizar um banco de dados simples e pequeno, pois o SAR não guardará 

muitas informações no disco. A biblioteca utilizada para a implementação do banco de 

dados foi o GNU dbm (GDBM, 2011), mais conhecido como GDBM. As informações 

guardadas serão os nomes dos dispositivos, por exemplo lâmpada da sala, listas de 

agendamentos de dispositivos e os nomes de usuários e suas respectivas senhas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os trabalhos realizados no cliente Android a usabilidade do aplicativo ser 

tornou mais prático e fácil, até mesmo para usuários mais leigos. Com o desenvolvimento 

de um novo servidor de automação residencial o sistema DroidLar chegou ao cenário da 

figura 5, onde SAR estar embarcado em um BeagleBone. O objetivo de embarcar o SAR 

é para qualquer dispositivo que possui um sistema baseado em Linux e uma porta USB, o 

BeagleBone foi utilizado pois atende essas características. 
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Figura 5 –  Elementos do DroidLar com o SAR embarcado. 
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Resumo: Substâncias presentes no ambiente afetam organismos através de interferência em seu 
metabolismo ou mutações genéticas, cujo excesso pode afetar indivíduos e populações promovendo perda 
de viabilidade dos mesmos. O uso de bioindicadores pode proporcionar monitoramento rápido e econômico 
da toxicidade e genotoxicidade de misturas complexas às quais as populações humanas e naturais podem 
estar expostas. O objetivo deste trabalho foi analisar os efeitos tóxicos e genotóxicos provocados por 
efluente líquido proveniente de lavadores de gases instalados em chaminés de olarias utilizando 
bioindicadores e análises químicas. As análises realizadas foram as seguintes: 1) Análise de parâmetros 
físico-quimicos incluindo metais, pH, DBO e DQO e fenóis (contratado a partir da prestação de serviço dos 
laboratórios do IPAT – UNESC, 2) Análises de toxicologia aguda utilizando-se Artemia sp. e Daphnia magna 
em teste de sobrevivência e toxicologia crônica utilizando os organismos Allium cepa L. e Lactuca sativa 
verificando sua capacidade de desenvolvimento. Como marcador genético foi realizado o teste de quebra 
de DNA plasmidial utilizando-se o plasmídio pBSK II. Depois de realizados os procedimentos foram 
detectados níveis alterados de fenóis, nitrogênio e DBO. Observou-se toxicidade aguda nos testes com 
Artemia sp, onde concentrações de 50% foram letais, e D. magna onde em todos os testes o fator de 
diluição superou o permitido pela legislação. Em teses com A. cepa houve uma significativa alteração no 
crescimento e no número de raízes. Observou-se também uma redução no número de brotos de L. sativa. 
No teste de clivagem de DNA plasmidial observa-se que o efluente tem capacidade de interferir na molécula 
podendo causar danos genéticos. Estes resultados revelam que a composição do efluente é tóxica e 
possivelmente genotóxica para seres vivos e demonstram a necessidade de mais estudos para uma melhor 
avaliação do potencial tóxico do mesmo e possíveis maneiras de minimizá-lo ou eliminá-lo. 
 
Palavras-Chave: Toxicologia ambiental, Cerâmica, Olaria, Material particulado, Lavadores de gases. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O meio ambiente sendo um bem de uso comum dos seres vivos, deve oferecer 

uma boa qualidade de vida para todos. Atualmente a conscientização do homem para 

com a degradação do meio ambiente relacionada à saúde e ao bem estar humano, vem 

exigindo a pesquisa de profissionais para o desenvolvimento de novas tecnologias 

adequadas a sociedade e ao meio ambiente (PINHEIRO; MONTEIRO, 1992). A indústria 

cerâmica, através de seus diversos setores, deve buscar inserir-se neste contexto e 

novas tecnologias são desenvolvidas visando minimizar seus impactos ambientais. Entre 

estes setores estão as olarias, que tem como característica a utilização de madeira como 

combustível e por consequência a geração de grande quantidade de material particulado 

em suspensão aérea (fumaça). 
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Olaria é um subsetor da indústria de cerâmica, classificada como cerâmica 

vermelha, que compreende os produtos que apresentam cor vermelha após a queima, 

como: tijolos e telhas (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2008). Em média uma olaria 

produz 240 mil peças cerâmicas por mês. Em Santa Catarina atualmente existem cerca 

de oitocentas olarias, das quais, trezentas estão concentradas no sul do estado 

(ANDRADE; SILVA; SILVA, 2008). 

Conceitualmente a cerâmica pode ser definida como qualquer material 

inorgânico, não-metálico, obtido geralmente após tratamento térmico em temperaturas 

elevadas (BELLINGIERI, 2008). Varias matérias primas podem ser utilizadas na produção 

de artigos cerâmicos. A principal delas é a argila, definida como um material natural, 

terroso e fino, que possui partículas de forma lamelar ou fibrosa, compostas em sua 

maioria de sílica e alumina (Al2O3.4SiO2 .2H2O). A massa de argila suporta temperatura 

até 1100 ºC, mas é usualmente queimada em torno de 700 ºC. Por conter bastante óxido 

de ferro apresenta-se com cores variadas dependendo da cor do óxido presente 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2008). 

As propriedades das argilas estão diretamente ligadas ao local de onde são 

extraídas, sendo classificadas em argilas de várzea e argila de morro (MACCARI, 2005). 

As argilas de várzeas ocorrem às margens de rios, possuem granulometria muito fina, 

característica plástica e grande presença de matéria orgânica, sua coloração natural varia 

de cinza claro a preto. As argilas de morro apresentam baixo teor de matéria orgânica e 

freqüentemente com presença de cascalhos, sua coloração após a queima varia entre o 

amarelo e vermelho (CÓRDOVA, 2007). A argila utilizada no processo de fabricação de 

cerâmica vermelha é do tipo várzea.  

Segundo Maccari (2005) O processo produtivo de olarias consiste basicamente 

na preparação da massa bruta de argila que passa pelos processos de homogeneização, 

destorroamento, desaeração, extrusão, corte da peça, secagem natural ou forçada e 

queima. Para a produção cerâmica se concretizar, além da argila, se faz necessária a 

utilização de insumo energético na queima dos produtos cerâmicos. A madeira e o carvão 

mineral são os principais insumos energéticos utilizados pelas cerâmicas na queima de 

seus produtos (MACCARI, 2005). Estas fontes de energia podem ocasionar degradação 

da qualidade do ar devido à liberação de dióxido de enxofre pela queima de carvão ou de 

grande quantidade de gás carbônico aliados a outras substâncias tóxicas com a queima 

da madeira, sendo que esta é atualmente é a principal fonte de energia para a queima em 

fornos cerâmicos (CÓRDOVA, 2007). 
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Em geral, a queima de massas cerâmicas argilosas pode liberar concentrações 

representativas de certos componentes gasosos como: monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx), amônia 

(NH3) e metano(CH4), além de pequenas partículas de carbono na forma de fuligem, 

chamadas de material particulado, que é formado por partículas sólidas ou líquidas que se 

encontram em suspensão na atmosfera, denominadas aerossóis. Estes vários resíduos 

gasosos juntamente com material particulado lançados no ar atmosférico podem levar a 

um processo de degradação ambiental, o qual é agravado pelas interações que ocorrem 

entre os poluentes (PINHEIRO; MONTEIRO, 1992). 

Em 2004 o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) celebrou o Termo de 

ajustamento de Conduta (TAC) firmado com olarias do Sul do Estado, com a finalidade de 

adequar as emissões atmosféricas aos padrões exigidos pela legislação. O acordo 

determina a elaboração de um Plano de Controle Ambiental (PCA), para dar inicio a 

implantação das modificações necessárias, que se apresentarem fora dos padrões de 

emissões de gases estabelecidos para olarias (SANTA CATARINA, 2004). Este termo 

obriga as olarias a reduzirem os índices de poluição emitida pelo processo de produção 

para continuarem em funcionamento (CÓRDOVA, 2007). Em 2006 foi firmado um aditivo 

ao TAC, estabelecendo que estas utilizem um sistema de contenção de poluição 

atmosférica (SANTA CATARINA, 2006). 

Diversas olarias optaram pelo o uso do sistema de lavadores de gases, 

instalados no prolongamento das chaminés de cada forno. No método utilizado, para a 

lavagem dos gases, o gás é forçado através de uma aspersão de gotas de água, que 

colidem com o material particulado (lavador de borrifação contra-corrente), aglomerando-

se em partículas e concentrando-as na água, tornando assim a coleta facilitada. Porém 

estes lavadores de gás possuem a desvantagem de utilizarem uma quantidade 

expressiva de água que é recirculada e, ao fim do processo, contém resíduos 

anteriormente presentes nos gases (CÓRDOVA, 2007). 

Por não existir nenhuma padronização para a reutilização desta água e 

também por não haver legalização para o descarte da mesma no ambiente, este efluente 

(Líquido) é liberado no ambiente sem tratamento ou forma de cuidado (Comunicação 

pessoal – Gerência da olaria). 

2 METODOLOGIA 

2.1 AMOSTRAS 
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As amostras do efluente líquido serão fornecidas por uma olaria localizada no 

sul catarinense. Estas amostras serão coletadas em intervalos de três meses, a contar do 

mês de setembro de 2011, no reservatório destinado a deposição do efluente para 

recirculação no lavador de gases. Estas coletas serão realizadas em frascos de 

polipropileno estéril e após a retirada de uma parcela para os testes físico-químicos serão 

congeladas para até sua utilização nas análises seguintes. 

2.2 ANÁLISES DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

As análises dos parâmetros químicos (pH, DBO, DQO) foram contratadas pelo 

Instituto de Pesquisas Ambientais Tecnológicas – IPAT e realizadas imediatamente após 

o momento de coleta. Os dados obtidos foram comparados com os valores máximos 

permitidos pela Legislação Ambiental de Santa Catarina – Decreto n° 14.250 de 05 de 

junho de 1981, Art. 19 – Emissão de Efluentes Líquidos. 

2.3 ENSAIO DE TOXICIDADE AGUDA COM Daphnia magna 

A D. magna de ensaio de toxicidade aguda foi realizado de acordo com as 

diretrizes da ABNT (1993). Dez organismos jovens (24 h de idade) foram expostos a 25 

mL do lixiviados nas concentrações de 6,25, 12,5, 25,0, 50,0 e 100,0%. Os controles 

foram preparados com a água utilizada para a diluição. Após 48 h de exposição do 

número de organismos imóveis foi observado e analisado, considerando-se aqueles que 

falharam para mover durante 20 s de observação. No final da exposição à concentração 

10% eficaz (CE10) foi calculado, representando a maior concentração de lixiviador que 

imobiliza 10% (ou menos) de organismos no período de 48 h. 

2.4 TESTE DE TOXICIDADE AGUDA EM MICROCRUSTÁCEO Artemia SP. 

O teste de toxicidade aguda em Artemia sp. foi realizado conforme descrito por 

Meyer e colaboradores (1982). Cistos foram incubados por 24 horas em solução salina 

(20 g.L-1), com aeração e iluminação constantes. Após a eclosão, os indivíduos (n=10) 

foram expostos em placas mulltiwel® à 2 ml de efluente nas concentrações de 12,5, 25,0 

50,0 75,0, e 100,0% em solução de incubação, por 24 horas, a 30 0C e ao abrigo da luz. 

O controle negativo constituiu-se de solução de incubação sem efluente. Ao final da 

exposição, foi determinada a concentração letal média (CL50) (BORTOLOTTO et al, 2009) 

2.4 TESTE DE FITOTOXICIDADE EM RAÍZES DE Allium cepa L. – CEBOLA 

O teste de toxicidade subaguda foi realizado através de procedimento descrito 

por Fiskesjö (1985). Para o desenvolvimento das raízes, indivíduos de A. cepa (n=6) 
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foram expostos por sete dias a 50 mL em diversas concentrações (25,0 50,0 e 100,0%); 

de efluente de precipitador de material particulado e à água mineral comercial (controle 

negativo), a 25 °C e ao abrigo da luz, sendo as amostras renovadas diariamente. Ao final 

da exposição foram medidos o comprimento médio (cm) e a biomassa média (mg) das 

raízes expostas e não expostas ao efluente. 

2.5 TESTE DE FITOTOXICIDADE EM Lactuca sativa – ALFACE 

Para este teste de toxicidade foram preparadas concentrações de 25,0 50,0, 

75,0 e 100,0% do efluente. Para o controle negativo foi utilizada água mineral. Foi 

colocado sobre a placa de Petry um filtro de papel do tamanho do mesmo tamanho ao 

qual se adicionou 2 mL de cada solução teste nas placas. Por fim foram colocadas 13 

sementes de alface, espaçadas igualmente por toda a placa e incubadas a 22 ˚C, sem 

luz. A leitura foi realizada após 3 dias de incubação (YERUSHALMI et al. 2003). 

2.6 TESTE DE CLIVAGEM DE DNA PLASMIDIAL IN VITRO 

A avaliação da interação do DNA plasmidial com o efluente procedeu-se 

através da incubação por 16 h a 37 °C, microtubos contendo: 400 ng de DNA plasmidial 

em 3,0 μL, 2,5 μL de tampão HEPES (25 mol.L-1 de concentração final), 10 μL do 

efluente em concentrações variadas e água nanopura? (o que é água nanopura? é 

sinônimo de água nanopura (milli-Q®)  estéril completando o volume de 20 μL. O controle 

negativo substituindo-se efluente por água nanopura estéril e como controle positivo é 

utilizado 3,0 μL de DNA plasmidial digerido pela enzima de restrição Eco-RI. Após a 

incubação são adicionados em cada microtubulo, 5 μL tampão de eletroforese 6x (EDTA 

0,25 mol.L-1, glicerol 50% e azul de bromofenol 0,01%) para a interrupção das reações. 

As amostras são aplicadas em gel de agarose (0,8%), contendo 5 μL de brometo de etídio 

para coloração, e são submetidos a eletroforese horizontal com tampão TBE 0,5x pH 7,4 

(Tris 44,5 mmol.L-1, ácido bórico 44,5 mmol.L-1, EDTA 1 mmol.L-1) por 50 minutos à 90V. 

Após a corrida eletroforética as bandas com as formas superenovelada (FI), circular 

aberta (FII) e linear (FIII) do DNA plasmidial foram visualizadas e fotodocumentadas com 

o auxílio de um transluminador sendo analisadas as alterações nas porcentagens das 

formas e os resultados foram expressos sob a forma de tabelas e gráficos (adaptado de 

SREEDHARA; COWAN, 2001) 

2.7 TESTE DE DIFUSÃO EM ÁGAR 
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Em placas contendo 20 mL do meio PCA sólido, foram riscadas, com auxílio de 

uma alça de níquel-cromo, os microrganismos Staphylococcus aureus e Escherichia coli. 

Em seguida fizeram-se dois orifícios em cada placa aos quais foram adicionados 100 µl 

de efluente puro. As placas foram incubadas em estufa a 37 oC por 24 h. 

Com o auxílio de uma régua foi medido a inibição de crescimento, observando-

se a mesma da borda do orifício até o crescimento bacteriano. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Os parâmetros físico-químicos observados constam na tabela 1. Dentre os 

valores analisados deve-se salientar que os valores de DBO e fenóis apresentaram-se 

elevados nas duas amostras e outros parâmetros não puderam ser avaliados pois não há 

legislação pertinente. Pode ser observada uma grande alteração na quarta amostra 

provavelmente devida a uma maior diluição desta ocasionada por um aumento das 

chuvas na região no período de coleta (Comunicação pessoal – Epagri). 

 

Tabela 01 – Parâmetros Físico-químicos obtidos nas coletas. 

Parâmetro Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4 Média 

Valor máximo 

permitido
(1)

 

pH
(6) 

6,0 6,2 4,3 6,4 5,7 6,0 a 9,0 

DQO (mg.L
-1

) 962,3 694,4 7.036,4 297 2247,5 (obs: 2) 

DBO05 dias (mg.L
-1

) 383,0 107,0 1.272,0 10,0 443,0 60,0 

Fenóis (mg.L
-1

) 38,3 8,4 12,5 1,0 15,1 0,2 

Nitrogênio Total (mg.L
-1

) 0,1 115,4 42,9 186,4 114,7 20,0(Amoniacal) (3) 

Sólido Sedimentáveis (mg.L
-1

) 0,1 0,1 (obs: 4) - 0,1 (obs: 3) 

Sólidos Suspensos (mg.L
-1

) 50,0 60,0 2.908,0 10,0 757,0 (obs: 2) 

Sólidos Totais (mg.L
-1

) 967,0 987,0 4.153,0 1.799,0 1976,5 (obs: 2) 

Sulfatos (mg.L
-1

)
 

274,0 507,0 567,0 854,0
(5) 

550,5 (obs: 2) 

 
 

(1)= Valores máximos permitidos segundo o Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina – Lei n˚ 
14.675 de 13 de abril de 2009 – Padrões Ambientais dos recursos hídricos 
(2)= Parâmetro não contemplado para este código. 
(3)= O limite para materiais sedimentáveis será fixado pelo órgão licenciador em cada caso, após estudo de 
impacto ambiental realizado pelo interessado. 
(4)= Valores Máximos permitidos de acordo com a Resolução CONAMA n˚ 357 de 17 de março de 2005 – 
Art˚ 34˚ - Lançamento de Efluentes. 
(5)= Para realizar análise de sulfato a amostra foi filtrada em membrana com porosidade de 0,45 µm. 
(6)= Os valores de pH foram observados nas seguintes temperaturas (respectivamente): 23 °C, 17 °C, 27 °C, 

19 °C. 

3.2 ENSAIO DE TOXICIDADE AGUDA COM Daphnia magna 
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Todas as amostras apresentaram índices mais elevados do que o permitido 

pela legislação, sendo a maior toxicidade presente na amostra três, provavelmente a mais 

concentrada das quatro. 

Tabela 02 – Resultados do teste de toxicidade aguda com Daphnia magna em FT: 

Coleta FT OBSERVADO Limite Portaria 017/02 – Fundação do Meio Ambiente 

Coleta 1 5 2 

Coleta 2 3 2 

Coleta 3 8 2 

Coleta 4 4 2 

 
 

Fator de Toxicidade (FT): representa a primeira de uma séria de diluições de uma amostra na qual não mais 

se observa efeito tóxico agudo aos organismos-teste, nas condições prescritas pela portaria N˚ 017 – 

FATMA de 18/04/2002. 

Metodologia de análise ABNT NBR 12713 (Daphnia magna). 

3.3 TESTE DE TOXICIDADE AGUDA EM MICROCRUSTÁCEO Artemia SP 

Nos testes de toxicidade efetuados com o microcrustáceo Artemia SP pode-se 

verificar que o efluente apresenta valores de CL50 mais elevados as amostras um e dois, 

decrescendo nas amostras três e quatro (12,26, 11,99, 25,25 e 49,89 respectivamente). 

Figura 01 – Letalidade do efluente sobre o microcrustáceo Artemia SP. 

 

 

3.4 TESTE DE FITOTOXICIDADE EM RAÍZES DE Allium cepa L. – CEBOLA 

Nos testes de fitotoxicidade em raízes de Allium cepa observa-se uma redução 

no crescimento (figura 2) e no número de raízes (figura 3) desenvolvidas de uma maneira 

proporcionalmente inversa a concentração. Desta maneira pode-se sugerir que o efluente 

têm influência negativa proporcional a sua concentração no ambiente sobre células 

meristemáticas vegetais. 
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Figura 02 – A) Crescimento de raízes de “Allium cepa” expostas à efluente de 
precipitadores de olaria. B) Número de raízes de “Allium cepa” expostas à efluente de 
precipitadores de olaria.  C) Peso das raízes de “Allium cepa” expostas à efluente de 

precipitadores de olaria.  

 

 

3.5 TESTE DE FITOTOXICIDADE EM Lactuca sativa – ALFACE 

Nos testes de fitotoxicidade em alface podemos observar resultados bastante 

significativos para as primeiras amostras e como já pode ser observada anteriormente 

uma redução destes na quarta, provavelmente devido a uma maior diluição da mesma. 

Figura 03 – A) Número de brotos de alface (lactuca sativa) exposta à efluente de 
precipitadores de olaria. B) Redução no tamanho dos brotos de alface (lactuca sativa) 

exposta à efluente de precipitadores de olaria. 

 

 

3.6 TESTE DE CLIVAGEM DE DNA PLASMIDIAL IN VITRO 

Nos testes de clivagem de DNA plasmidial in vitro observa-se que os efluentes 

têm capacidade de danificar material genético proporcionalmente a concentração testada 

Estes resultados o colocam como um provável agente mutagênico e carcinogênico 

devendo mais testes ser realizados para confirmação destes resultados. 
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Figura 04 – Interação e quebra de DNA plasmidial “in vitro” promovidas por diferentes 

concentrações do efluente de precipitadores de material particulado de olarias. 

 
 

3.7 TESTE DE DIFUSÃO EM ÁGAR 

Quando realizado o teste de difusão em Ágar com efluente na concentração de 

100% não foi observada nenhuma inibição de crescimento bacteriano para as espécies 

testadas (E.coli e S. aureus). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O efluente demostrou toxicidade em todos os experimentos realizados frente 

aos modelos biológicos utilizados com exceção dos microrganismos E. coli e S. aureus, 

esta toxicidade pode estar relacionada à alta concentração de fenóis e ao alto débito 

biológico de oxigênio demonstrado nas análises físico-químicas. Pode-se concluir que 

este efluente gerado a partir de uma medida mitigadora de poluição aérea também 

necessita de uma observação e um tratamento cuidadoso devido ao seu potencial tóxico 

como demonstrado neste trabalho. Salienta-se que para confirmação destes resultados 

um maior número de modelos experimentais é recomendável. É importante notar que 

como o reservatório do efluente não apresenta cobertura, o mesmo apresenta variações 

de toxicidade relativas ao regime de chuva. 
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Resumo- Este projeto visa à integração e socialização dos alunos através da cultura, educação e saúde 
proporcionando um melhor convívio social e trazendo benefícios para o educando como: a atenção, 
concentração, convívio em grupo, regras sociais, discernimento ético das vitórias e derrotas. Os jogos de 
mesa por sua vez, também têm a função de fazer com que o educando tenha vivências de descontração e 
diversão dentro do campus, desta forma estes momentos fazem com que o aluno se sinta familiarizado com 
colegas e demais funcionários da instituição. 

Palavras-Chave: Jogos de mesa 1. Concentração 2. Convício social 3. 

 

Abstract- This project aims at the integration and socialization of students through culture, education and 
health by providing a better social life and bringing benefits to the students as: attention, concentration, 
group interaction, social rules, ethical discernment of victories and defeats. The table games in turn, also 
have the function of making the student has experience of relaxation and fun on campus, so these moments 
make the student feel comfortable with colleagues and other employees of the institution.   

Keywords: Table games 1. Concentration 2. Social life 3. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na adolescência os déficits de atenção dos alunos em detrimento do alto 

número de hormônios circulantes em seu corpo, os condicionam a princípio, à falta de 

concentração e atenção nas aulas. Como Salienta Martins(2010) “quando os jovens 

entram na puberdade, iniciam um processo intenso e conflituoso para construir a própria 

sexualidade”. 

De certa maneira estes alunos passam por um estágio de criança/adulto em 

que os fazem muitas vezes ficarem desorientados. Assim possuíamos como proposta, 

propiciar um torneio de jogos de mesa como ferramenta de convívio social, trabalho de 

concentração, trabalho de atenção, trabalho para atitudes de encarar a vitória como 

também a derrota, adoção de regras no convívio em grupo, entre outros. Um dos 

principais benefícios dos jogos de mesa também foi de proporcionar momentos 

agradáveis, onde jogar junto com nossos colegas, alunos ou amigos, são experiências 

que nos trouxeram grande satisfação e que nos vincularam cada vez mais a instituição. 
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Nosso objetivo geral para este projeto foi: Auxiliar nos processos cognitivos dos 

participantes além de seu convívio, concentração e atenção. A partir deste objetivo geral 

delineamos mais 2 objetivos específicos para  alcançá-lo: 

• Promover um torneio de jogos de mesa no campus, incentivando o convívio 
em grupo com a participação de alunos e servidores ; 

• Propiciar possibilidades de melhoras nos processos cognitivos, atenção e 
concentração por meio dos jogos de mesa . 
 

2 CRONOGRAMA 

 

Para este projeto realizamos o seguinte planejamento: 

 

Tabela 1: Cronograma de Execução 

Objetivos Específicos Ações Execução 

Tênis de mesa Pebolim Futebol de botão 

Promover um torneio 
de jogos de mesa no 
campus, incentivando 
o convívio em grupo 
com a participação de 
alunos e servidores 

Divulgação do torneio para alunos e 
servidores 

10 de outubro 31 de outubro   28 de novembro 

Abertura do processo de inscrição 10 de outubro 31 de outubro   28 de novembro 

Coleta das fichas de inscrição 10 a 14 de 
outubro 

31 de outubro a 
4 novembro 

28 de novembro 
a 2 de dezembro 

Fechamento de inscrições e 
elaboração do formato de competição 

14 de outubro 4 de novembro 2 de dezembro 

Propiciar 
possibilidades de 
melhoras nos 
processos cognitivos, 
atenção e 
concentração por 
meio dos jogos de 
mesa 

Promover jogos de tênis de mesa 17 de outubro a 
28 de outubro 

  

Promover jogos de Pebolim(pacal)  7 de novembro a 
25 de novembro 

 

Promover jogos de Futebol de botão   05 de dezembro 
a 16 de 

dezembro 

 

3 OS JOGOS DE MESA NO IFSC 

 

Os jogos de mesa do IFSC (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

de Santa Catarina) vai muito de encontro com uma proposta de estimulo dos estudantes 
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para a instituição de ensino, pois atualmente é consenso que se há uma evasão muito 

grande em cursos técnicos. Assim, ofertas como esta que são geralmente idealizadas 

conforme os preceitos dos NUPE’s (núcleos de permanência e êxito), organizações que 

tentam elaborar estratégias para permanência e o êxito do aluno, são de grande valia 

para a continuidade e valorização pessoal dos discentes perante seu relacionamento com 

o campus. Ao conciliarmos atividades prazerosas vinculadas ao IFSC, estas pessoas 

puderam apreciar este local de convívio em detrimento de vivências alegres e atrativas. 

Possuímos ainda nos projetos pedagógicos, os projetos integradores que neste 

envolvimento dos alunos culminam com as prerrogativas dos jogos, ou seja, da mesma 

forma que nos jogos, os discentes aprendem em sala de aula assuntos como trabalho em 

equipe, liderança, planejamento, entre outros. Assuntos estes que são instigados nas 

participações desportivas. Além destes conhecimentos, o Torneio de Jogos de Mesa, por 

se tratar de uma competição, visa trabalhar também os conceitos de atitudes, uma vez 

que o IF-SC avalia seus discentes pelo sistema conceitual. Assim, pode-se citar algumas 

atitudes possíveis de se construir durante os jogos: 

- Honestidade e ética no cumprimento das regras: aplicado em sala de aula, 

por exemplo, no estabelecimento de prazos a serem cumpridos nas disciplinas; 

- Flexibilidade e Abertura nas discussões: aplicado nas discussões entre 

discentes e docentes; 

- Disponibilidade e coragem para vencer desafios e ir além do imaginado: 

aplicado para discentes com dificuldades de aprendizagem. 

- Possibilidades de encarar a vitória e também a derrota, sendo está fonte 

inspiradora para uma nova retomada. 

O acompanhamento destas atividades foi realizado mediante o contato com os 

discentes e a avaliação conforme o desenrolar das atividades desenvolvidas.  Auxiliamos 

os discentes na busca por suas equipes e avaliamos a competição conforme a 

participação, as atitudes dos competidores e o empenho dos envolvidos para com os 

jogos. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Planejou-se realizar um torneio de jogos de mesa no campus Araranguá que 

conta com aproximadamente 800 alunos e 80 servidores. Nossos jogos abraçaram um 

contingente de aproximadamente 50 alunos e 05 servidores, sendo que estes 
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aconteceram no intervalo das aulas onde com a ajuda de bolsistas fizemos uma 

competição de tênis de mesa, pacau (pebolim), futebol de botão. 

 

Figura 1: Demanda de participantes por modalidade e turno: 

Essa competição pôde proporcionar o incentivo a praticas que possibilitam o 

desenvolvimento da concentração e atenção, além de promover o convívio em grupo 

entre os participantes. 

O torneio foi dividido em 3 etapas (tênis de mesa, pebolim e futebol de botão), 

cada uma delas subdividida em mais 3: Divulgação para os alunos e servidores; 

Inscrições e organização do modelo de competição; Jogos e premiação. 

• A primeira etapa era realizada com a divulgação de cartazes e comunicação 

coletiva e individual. Além disso os bolsistas fizeram comunicados nas salas de aula e 

entregaram folders com as informações pertinentes aos jogos de mesa abordados no 

projeto; 

• Na segunda etapa fizemos o recolhimento das inscrições junto aos 

representantes de classe e servidores interessados em participar. Para isto reservamos 

um local específico no Hall de entrada do campus, onde no tempo de inscrição os bolsista 

do projeto ficavam encarregados de realizar as inscrições. Posterior a coleta das mesmas, 

os envolvidos com a equipe executora faziam o modelo de competição; 

• A terceira etapa foi a execução dos jogos nos intervalos dos alunos nos três 

períodos distintos, ou seja, fizemos um torneio para cada turno (manhã, tarde e noite). 

Os jogos tiveram seu tempo reduzido para abrigarmos mais participantes 

durante o intervalo ou ainda não comprometer o tempo do mesmo. 
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Neste projeto contávamos com 3 bolsistas que foram selecionados mediante 

edital interno (em anexo) revisto e aprovado perante a coordenação de extensão do 

campus. Estes foram distribuídos um para cada turno (manhã, tarde e noite) 

desempenhando papel fundamental para o andamento das atividades. 

Os bolsistas realizavam o apoio logístico durante a realização de todas as 

etapas, mas principalmente no apoio a execução dos jogos por cada turno. Nessa parte 

foram responsáveis por organizar a ordem de jogo das equipes, bem como a atualização 

das tabelas de competição. 

 Como Infraestrutura e equipamentos utilizamos: 

– Sala de jogos 

– Mesa de Pacal (pebolim) 

– Mesa de Ténis de mesa 

– Mesa de Futebol de botão 

– Cartazes (folhas A4, para os murais) 

– Folders 

– Material dos jogos: raquetes, bolas de tênis de mesa, bolas de pebolim, kit 

de futebol de botão, cronômetro. 

Para cada modalidade realizamos a entrega de medalhas para o primeiro, 

segundo e terceiro colocado como discorre na tabela subsequente. 

Tabela 2: Premiação 

 Tênis de mesa - individual Pebolim (pacau) - dupla Futebol de botão - individual 

1º 

colocado 

Medalha de ouro 2 Medalhas de ouro Medalha de ouro 

2º 

colocado 

Medalha de prata 2 Medalhas de prata Medalha de prata 

3º 

colocado 

Medalha de bronze 2 Medalhas de bronze Medalha de bronze 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso público contou com a participação de docentes e alunos, principalmente 

no período da tarde. Nos demais turnos o envolvimento foi menor especialmente entre 

alunos. Ao total de todo projeto mobilizamos em média 60 pessoas participantes entre 
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alunos e servidores, fora as pessoas que ficavam curiosas em assistir e conhecer cada 

modalidade, porém por vergonha ou timidez não se inscreviam para jogar. 

Figura 2: Jogos de pebolim movimentam campus 

 

Na realização dos Jogos de futebol de botão não tivemos interessados em 

realizar inscrições no período da manhã e noite. Apenas aconteceram os jogos a tarde, 

mas acreditamos que isso deve ser decorrente do final do semestre e sobrecarga de 

trabalhos. Porém ressaltamos que o contingente de curiosos e observadores era bem 

acentuado. 

Figura 3: Jogos de futebol de botão atraem curiosos 
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Realizamos uma alteração na metodologia usada que acreditamos ter 

acertado, para cada modalidade estipulamos um período de inscrição e divulgação, 

diferentemente de um período apenas no começo como havia sido proposto no projeto. 

No demais a metodologia proposta estava de acordo com as necessidades corriqueiras e 

com o projeto. 

Figura 4: Tênis de mesa, primeira modalidade do projeto, ou seja, primeiro contato com 
os participantes 

 

Desta forma como encaminhamos os processos do torneio de jogos de mesa 

do IFSC, pudemos proporcionar o incentivo a: 

- Permanência dos alunos conforme a inter-relação do torneio com o instituto; 

- Estimulação da concentração e atenção dos participantes por meio de jogos 

de mesa; 

- Integração entre alunos e servidores; 

- Tornar as pessoas mais éticas, pois o espírito esportivo remeteu a valores, 

atitudes e julgamentos; 

Porém na execução do projeto, possuímos as seguintes dificuldades: 

- Alunos/servidores algumas vezes não estavam presentes no local 

determinado para os jogos (horário de intervalo), gerando atraso na tabela de competição, 

mas que foi contornado com sucesso pela equipe de trabalho; 
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- Carência de inscrições para o futebol de botão nos turnos da manhã e da 

noite (possivelmente por se tratar das últimas semanas de aula); 

- Barulho gerado muito próximo a um dos departamentos administrativos do 

campus. 

Alternativas e sugestões para próximo projeto: 

- Aumentar a premiação e assim exigindo mais responsabilidade, assiduidade 

dos competidores; 

- Não realizar o torneio tão próximo ao final do ano; 

- Mudar local de realização dos jogos, especialmente se construído local 

específico para a Ed. Física. 
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PROJETO BEM VINDO: REFLEXÕES PARA ALÉM DA OCUPAÇÃO DO TEMPO EM 
UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

  
Luciana Mara Espíndola Santos 

PMF/SME/CJMP luciana_espin@hotmail.com 

Resumo: O presente estudo versa sobre a questão do trabalho docente na educação infantil, refletindo de 
modo mais atencioso as instituições públicas de Florianópolis. A intenção é propor uma reflexão sobre como 
algumas práticas instituídas ao longo dos anos, ainda insistem em permanecer nas creches, andando na 
contramão do que preconizam os documentos norteadores da educação infantil, tanto na esfera federal, 
quanto municipal. Tais práticas observadas possuem íntima relação com a constituição da 
profissionalização docente no âmbito da educação infantil, ou seja, um fator histórico evidente, bem como 
as ambiguidades e contradições no que concerne o exercício da docência por dois profissionais que atuam 
em conjunto nas creches públicas, quais sejam: professores e auxiliares de sala. Propõe, de forma objetiva, 
uma metodologia que possa auxiliar na constituição do trabalho pedagógico, contrapondo-se 
ferrenhamente, a mera ocupação do tempo das crianças, no momento em que se encontram nas 
instituições destinadas a elas chegando a passar até 12 horas por dia. A proposta evidenciada através do 
Projeto Bem vindo, permite também que haja uma maior interlocução entre o trabalho docente de 
professores e auxiliares de sala e sobretudo, que esta atuação possa ser mais uma garantia de uma prática 
pedagógica consciente e que alavanque e propulsione uma educação de compromisso e qualidade, tão 
almejada e discutida pela sociedade. 
 
Palavras-Chave: Educação infantil, crianças, professores, professores auxiliares de sala.  
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação infantil tem buscado incessantemente através de pesquisas, 

projetos e constantes estudos, aprimorar e qualificar cada vez mais seu atendimento a 

crianças de pouca idade14. Tal esforço tem sido reconhecido e hoje temos importantes 

documentos que orientam as práticas pedagógicas nas instituições. Documentos em nível 

nacional, que evidenciam o caráter de formação das creches, rompendo de vez com as 

perspectivas de escolarização e assistencialismo, que ainda nos rondam, provando que a 

educação infantil tem sua especificidade, sua orientação e organização que vão muito 

além das práticas domésticas, de puro cuidado e de preparação para as fases seguintes 

da vida. 

A rede municipal de ensino de Florianópolis é vitrine e tem sido pesquisada e 

referenciada por muitos profissionais, dada sua preocupação constante e ações que 

buscam por em prática o que a academia e os documentos norteadores da educação 

infantil vem ao longo dos anos apresentando. 

A proposta deste artigo é dar visibilidade a um projeto que acontece em uma 

creche municipal, que aproxima a teoria da prática, qualificando ainda mais o trabalho nas 

creches e mostrando que é possível sim (sem deixar de reconhecer os desafios que ainda 

                                            

14 O termo crianças de pouca idade e crianças pequenas, remete a educação infantil e compreende crianças 

em idade de 0 a 5 anos. 
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precisam ser superados) exercer com muita competência e saber, a docência na 

educação infantil. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de cunho qualitativo, ou seja, que trabalha 

com dados relativos à atualidade e mais especificamente, analisando o Projeto Bem 

vindo, que acontece desde 2006, na Creche Joaquina Maria Peres. Para análise dos 

dados desde estudo, iniciado em Setembro de 2011, optou-se por primeiro examinar os 

registros escritos e fotográficos do Projeto Bem vindo desde sua implantação, realizou-se 

também observações e registros diários sobre o referido projeto nos meses de Setembro 

de 2011 à Abril de 2012 e posteriormente, fez-se a análise de ambos os dados, buscando 

um diálogo entre empiria e teoria. Teoria esta que se sustenta em pesquisas de 

graduação e pós-graduação, realizadas na referida unidade educativa, bem como os 

próprios documentos norteadores da educação infantil, em âmbito federal e municipal. 

Cabe ressaltar que todos os envolvidos desta pesquisa, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, sendo a pesquisa aprovada pelo Conselho 

Deliberativo de Escola da Creche Joaquina Maria Peres, órgão máximo da referida 

instituição. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Creche Joaquina Maria Peres, CJMP, está localizada no bairro Itacorubi, 

uma zona residencial, mas que está bem próxima a duas grandes universidades (UFSC e 

UDESC). Atualmente o atendimento é feito a 130 crianças que em sua maioria residem no 

próprio bairro, mais especificamente, na comunidade Morro do Quilombo, um lugar com 

pouca infraestrutura, devido à ocupação desordenada de muitas famílias que ali se 

estabelecem em condições de vida por vezes desumanas. No entanto, é preciso relatar 

que a comunidade vem se estruturando e demonstrando força política no bairro. 

Os grupos que atendemos são determinados pela faixa etária, e possuem uma 

sala como referência. Esta organização acontece desde a fundação da instituição em 

1987 e nunca foi modificada. É sabido que as propostas e estudos apresentam outras 

organizações como: por temas; lista de atividades, etc., no entanto, existe a necessidade 
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de mais estudos e discussões para que se implemente uma organização diferente da que 

existe hoje.  

Tal organização não inibe a participação e a interação dos pequenos em 

atividades ou momentos com crianças de outros grupos, são canalizados esforços para 

que elas possam cada vez mais misturar-se com seus pares aos diferentes espaços da 

unidade. Essa prática de favorecer a interação, através de ações com vistas a ampliar as 

relações sociais e culturais, já estavam bem marcadas na unidade e aconteciam sempre 

nos momentos em que o professor referência estava na creche, ou seja, das 8h às 12h e 

das 13h às 17h15.  

Então, ao observar que a chegada das crianças iniciava-se às 7h e a saída às 

19h, sendo que o atendimento é de regime integral, os profissionais da unidade estavam, 

planejando, organizando e promovendo ações pedagógicas, somente nos horários em 

que a professora referência fazia-se presente. O currículo em ação16 estava posto de 

modo mais visível em três períodos durante o dia: das 7 às 8; das 12 às 13; e das 17 às 

19, carregado de práticas domésticas e assistencialistas, com frágil relação teórica e 

pouquíssima assistência pedagógica. 

É importante ressaltar que os profissionais que neste período ficam sozinhos 

com as crianças têm além da experiência prática, domínio teórico e condições intelectuais 

semelhantes a do professor referência, porém havia certa ingenuidade por parte da 

própria unidade educativa, em relação a incluir esse profissional em outras atividades 

planejadas e projetos. Inegável também o fato de que alguns desses profissionais, devido 

à própria carga histórica, se viam na educação muito mais como cuidadores do que 

professores. Foi observando esses movimentos que a Professora Isabela Jane 

Steininger17, docente na Prefeitura Municipal de Florianópolis, e conhecedora da realidade 

da Creche Joaquina Maria Peres, optou por realizar sua pesquisa de conclusão de curso 

                                            
15

 No horário das 7h às 8h; das 12h às 13h; e das 17h às 19h, as crianças ficam sob responsabilidade de um 

profissional chamado auxiliar de sala, que neste período fica sozinho com as crianças. Nos demais horários, tal profissional atua em 

parceria com o professor referência, que tem condições de trabalho, salário e status superior ao auxiliar de sala, embora a formação 

acadêmica de ambos seja igual. 

16
 Segundo Corinta Geraldi, o "conceito/noção" de currículo em ação refere-se ao "conjunto das 

aprendizagens vivenciadas pelos alunos, planejadas ou não pela escola dentro ou fora da aula e da escola, 
mas sob a responsabilidade desta, ao longo de sua trajetória escolar" (1994:117). Ou seja, "aquilo que 
ocorre, de fato, nas situações típicas e contraditórias vividas pelas escolas, com suas implicações e 
compreensões subjacentes não o que era desejável que ocorresse e/ou o que era institucionalmente 
prescrito” (idem).  GERALDI, 1994, p.117 

17
 Isabela Jane Steininger é assessora da Diretoria de Educação Infantil, e em 2005, realizou sua pesquisa de 

Especialização, na CJMP, onde havia atuado como professora. Sua escolha em realizar a pesquisa na referida unidade deu-se por 

dois motivos; facilidade de acesso e horário de atendimento. Ver STEININGER, 2006. 
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de espacialização, que trazia como temática, os momentos de recepção das crianças a 

unidade, na referida creche. 

A pesquisadora, em suas observações, percebeu algumas lacunas existentes 

nesses momentos de acolhida18, ou seja, na chegada das crianças a unidade, revelando 

que a recepção aos pequenos era realizada sem um planejamento prévio, num espaço 

com pouca organização e privilegiando as atividades “limpas”, como: jogos de tabuleiro, 

memória, fantoche, jogos de encaixe. Tais atividades não necessitavam de limpeza do 

local e nem higiene das crianças, que após manipular esses elementos estariam prontas 

para outras atividades, sem necessitar lavar as mãos ou trocar de roupa. (STEININGER, 

2006) 

A conclusão de sua pesquisa, Steininger, 2006, ajudou o grupo de profissionais 

da creche a enxergar às fragilidades na recepção das crianças e famílias a unidade, 

provocando uma mudança necessária e urgente. Planejar esse momento e dar a ele a 

mesma importância que as demais atividades cotidianas, era condição sine qua non, para 

que o ambiente revelasse acuidade e compreensão acerca do trabalho com crianças de 

pouca idade. 

E foi um movimento de estudo, tensão, resistência, principalmente daqueles 

que ingenuamente diziam não ter esse papel. E nas falas do cotidiano, era comum se 

escutar: “Planejar, pensar, estudar, promover ações é papel do professor referência e não 

do professor auxiliar de sala”. Mas professor auxiliar de sala não é então professor? O 

que deve fazer o professor auxiliar quando encontra-se sozinho com as crianças? 

Práticas domésticas? A formação desse profissional não lhes dá subsídio para a atuação 

docente? 

No vai e vem dessas discussões, avanços e retrocessos fizeram parte deste 

processo, num movimento de constante diálogo e conflito. Começam então a aparecer as 

primeiras ideias, os primeiros passos para um projeto que mudaria conceitos e, sobretudo 

a “cara” da Creche Joaquina. Nasce o Projeto Bem vindo. Contudo, para dar consistência 

e força a esse projeto, era preciso articulá-lo ao documento que é o eixo norteador da 

unidade, o PPP19, pois esta seria a melhor forma de garantir que mesmo havendo 

                                            
18

 Utilizamo-nos dos estudos de Isabela Steininger, por entender que este foi o grande propulsor de uma reflexão sobre 

o trabalho realizados pelas professoras auxiliares de sala, no momento em que se encontram sem a parceria do professor referência e 

supervisor educacional, no primeiro horário da manhã. 

19
 PPP, Projeto Político Pedagógico, documento direcionador do trabalho educativo de uma unidade escolar.   
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mudanças no quadro funcional ou na equipe gestora ou qualquer outra variação, o projeto 

não naufragaria. Articulá-lo ao PPP, garantiria seu planejamento sistematizado, sua 

avaliação, supervisão e a interlocução com os demais projetos da unidade, uma vez que, 

como afirma Veiga (2002), 

 

“... o PPP vai além de um simples agrupamento de planos de ensino ou 
atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida 
arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova de 
cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos 
os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola”. 
(VEIGA, 2002, 39) 
 

Pôs-se como condição fundamental, que a elaboração do projeto estivesse 

vinculada ao PPP, num intuito de torná-lo mais forte e capaz de suportar os enigmas que 

uma nova situação traz. Para dar conta de superar as dificuldades apontadas pela 

pesquisadora Steininger e receber as crianças e seus familiares com compromisso, ética 

e respeito, o primeiro passo foi reconhecer os apontamentos do trabalho, para em 

seguida estudar quais as formas de atuação que ajudaria a superar tais obstáculos. Foi 

necessário também procurar em outras unidades educativas práticas exitosas neste 

sentido, que pudessem servir de base para que o projeto ganhasse cor e vida. 

E com os objetivos de: “Promover a integração entre a creche-família e 

crianças, com a melhoria da qualidade do trabalho pedagógico e proporcionando uma 

acolhida na Unidade, de forma mais prazerosa e segura”, bem como: “possibilitar novas 

relações e interações entre creche, família e crianças [...]”, (PPP, 2012, p. 39), o projeto 

foi saindo do papel e tornando-se realidade. Obviamente alguns acertos antes de iniciar o 

projeto foram necessários, como: elaborar um cronograma de reuniões para avaliar o 

projeto e discutir suas ações; planejamento das atividades a ser executadas; ações a ser 

realizadas no caso de falha no planejamento; ou outra situação qualquer. Participaram 

dessa etapa os professores auxiliares de sala, a supervisora escolar da unidade, bem 

como a diretora, juntamente com a pesquisadora, que de uma forma bastante respeitosa, 

preocupou-se, sobretudo, em auxiliar o grupo para que, a partir de suas observações 

pudessem realmente respeitar a criança, a luz do que os documentos norteadores da 

infância apresentam. 

No momento em que o projeto iniciou, havia na unidade 7 grupos, atendendo 

aproximadamente 140 crianças. Determinou-se então que todos os grupos participariam 

do projeto Bem vindo, exceto os grupos de berçário (crianças de 4 meses a 2 anos 
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incompletos), já que o corpo docente entendeu que os bebes necessitavam ser acolhidos 

em suas salas de referência, com seus professores auxiliares, devido às particularidades 

do atendimento a esses pequenos. Os demais grupos estruturavam-se para receber 

crianças e familiares, numa proposta inovadora para a unidade e de promoção à 

integração das crianças, proporcionando contato com maior número de profissionais e 

crianças de diferentes idades.  

Assim uma das ações relacionava-se com a organização espacial, que 

precisavam entrar consonância com os documentos norteadores da unidade, pois de 

acordo com Steininger (2006), o ambiente não encontrava-se organizado, nem atrativo 

pelas crianças, uma vez que: [...] os móveis e demais objetos se encontravam daquela 

forma, cadeiras por sobre as mesas, almofadas embrulhadas em tapete e estas em cima 

das cadeiras[...], a pesquisadora também se atem ao fato da delimitação do espaço para 

a brincadeira, demarcado com tapetes ou mesas, significando de certa forma, um controle 

sobre os corpos que ali se põem. Agostinho (2005), atribui importância fundamental sobre 

o espaço e o modo como os adultos o organizam, afirmando o espaço ser o “outro 

professor”.  

“Os adultos tem a responsabilidade de disponibilizarem, equiparem, 
organizarem e planejarem a utilização dos espaços da instituição. A 
organização de espaços diversos e plurais rompe com a lógica do uniforme, 
igual, oportuniza vivencias heterogêneas para o grupo de crianças, 
distanciando-se de uma perspectiva homogeneizada que prevê que todos 
façam a mesma coisa no mesmo tempo, rompendo assim com práticas 
adultocêntricas, e com modelos escolares; respeita ritmos e escolhas pessoais, 
enriquecendo as práticas da educação infantil com atividades significativas e 
prazerosas para crianças e adultos.” (AGOSTINHO, 2005, p. 83).                                              

 

Após algumas discussões, o momento da acolhida ficou assim determinado: 

dos sete professores auxiliares do período matutino, cinco professores que participavam 

do projeto (os grupos de berçário eram recebidos nas suas salas de referência) dividiam-

se de modo que, enquanto um grupo recebia as crianças e realizava com elas as 

atividades planejadas, o outro grupo responsabilizava-se pela organização das salas, 

arrumando os móveis, preparando os cantinhos, abrindo janelas. Havia um rodízio entre 

esses cinco professores e assim que o grupo da arrumação das salas finalizasse a 

organização, deveria juntar-se ao grupo de recepção no hall da unidade, onde as 

atividades eram realizadas. 
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Não foi fácil essa organização, que causou estranheza nas famílias, pois de 

início sentiam-se perdidas e inseguras ao deixar seus filhos num ambiente grande, com 

crianças de diferentes idades, e com professores que apesar de conhecidos não eram o 

de referência. Não foi fácil, pois o grupo teria que aprender sobre todas as crianças e não 

mais 15 ou 25, como de costume. Aprender o nome, as preferências, as angústias, 

aprender a ler seus movimentos, suas expressões, aprender sobre sua família e, 

sobretudo aprender a ideia de que não existem “minhas crianças” e sim “nossas 

crianças”. Não foi fácil organizar o trabalho nos dias que a falta de profissionais batia a 

porta. No entanto, foi prazeroso perceber que a educação infantil de qualidade de que 

tanto se fala atualmente é essa. Que precisa se colocar a serviço das crianças e da 

infância, da infância de possibilidades, de curiosidades, de descobertas, de relações, de 

mitos, crenças, de amor, respeito, de crescimento e amadurecimento, sobretudo 

amadurecimento profissional. 

E em meios a crises e dificuldade, percebeu-se que este projeto, conseguia na 

prática evidenciar sua verdadeira essência, qual seja proporcionar de forma lúdica e 

envolvente que as crianças que chegassem à unidade fossem construindo laços afetivos, 

relações, interações com todos, sejam coetâneos, adultos ou outras crianças, e dessa 

forma fossem também criando relação de pertencimento aos espaços, sentindo-se cada 

vez mais autônomas, capazes e dispostas a no ambiente da creche descobrir-se a si 

mesma, aos outros e ao mundo, num constante diálogo através da brincadeira. Os 

adultos por sua vez também realizavam suas descobertas, percebendo que esse 

momento de acolhida era cheio de pistas e ideias que revelavam os interesses dos 

pequenos, seus medos, fragilidades e desejos, servindo de base/auxilio para a construção 

de projetos/ações e atividades em outros momentos. 

As crianças à medida que iam chegando à creche eram convidadas e 

motivadas a participar das diversas atividades propostas, que eram planejadas 

previamente. Essa dinâmica permitia que houvesse além de uma maior interação entre os 

pares, uma convivência mais ampliada com outros profissionais e professores, de modo 

que crianças e familiares aprendiam a conviver com o outro, sentindo se seguras e 

pertencidas aquele ambiente no seu todo e não somente no que era a tradicional 

referência (adulto e espaços). 

A organização desse momento evidencia que todos os profissionais (sejam 

professores ou professores auxiliares de sala) são responsáveis por todos, ou seja, 

embora a criança tenha um grupo referência, todos os professores da instituição são 
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responsáveis por todas as crianças da unidade. Isso tem facilitado desde o processo de 

inserção das crianças novas e também após o período de férias escolares, bem como tem 

melhorado a comunicação entre famílias e creche e creche e famílias. 

O grupo de professores auxiliares reúne-se mensalmente, em conjunto com a 

equipe diretiva para avaliação do mês e também planejar e delinear as ações para o 

período seguinte, levando em conta os direcionamentos do PPP e os planejamentos 

coletivos. As reuniões pedagógicas e com as famílias se configuram em espaços de 

discussões acerca desta atividade, sendo extremamente necessárias e imprescindíveis 

para a continuidade do projeto e para que ele não se perca nos obstáculos que se 

apresentam cotidianamente. O grupo precisa ter maturidade e consciência de que num 

projeto coletivo, todos dependem do trabalho de um, então pensar que o trabalho de um 

não influencia o outro, é um equivoco. O Bem vindo por vezes encontra dificuldades, 

principalmente pelo nível de envolvimento dos professores e compromisso. As estratégias 

são as periódicas reuniões e as constantes revisões aos documentos norteadores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na CJMP o projeto esta no seu sexto ano e pode-se afirmar que ele está a todo 

vapor, inclusive agora existe a figura de uma coordenadora (professora auxiliar), que 

sistematiza, organiza e motiva o grupo, além de ficar responsável por publicizar às ações 

partidas deste projeto. Ousado? Não. Diria necessário, pois se realmente há um desejo e 

esforços no sentido de busca de uma educação de qualidade e comprometida com os 

documentos que orientam nossa prática, ações desse tipo fazem parte da rotina dos 

professores da educação infantil. Ações que estão acima de enquadramento funcional, da 

questão salarial e carga horária, pois são ações que competem a quem atua na 

educação, seja como professores de educação física, professores da educação infantil, 

professores auxiliares de sala, pois todos são professores de crianças. 

Percebe-se a necessidade de ampliar essa prática para os demais momentos 

em que o professor auxiliar assume o grupo, e os estudos a esse respeito são constantes. 

É forte a intenção de que tão breve, consiga-se ampliar esse direcionamento, buscando 

qualificar todo o tempo em que as crianças se encontram na creche. 
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Resumo: Este trabalho estuda as tensões residuais macroscópicas em compósitos de matriz cerâmica 
(CMC). As tensões residuais macroscópicas são provenientes de uma alta velocidade de resfriamento 
correspondente a um processo de têmpera (quenching). O modelo desenvolvido incorpora propriedades 
elásticas e viscoelásticas de materiais cerâmicos. O perfil de tensões em uma seção transversal do corpo 
de prova pôde ser calculado durante toda a etapa de resfriamento. Uma densa matriz vítrea de feldspato 
sódico foi desenvolvida para o estudo das tensões residuais, suas propriedades térmicas e mecânicas 
foram mensuradas. Por outro lado, partículas cristalinas de quartzo com diferentes tamanhos e frações 
volumétricas foram adicionadas à matriz vítrea. Os resultados mostraram que a simulação numérica se 
adequou aos resultados experimentais, medidos com o método de relaxação de deformações por corte 
incremental. Os resultados da simulação numérica mostraram que somente houve geração de tensões 
residuais quando o material cerâmico foi submetido a um resfriamento rápido (têmpera). Por outro lado, 
estudou-se também o efeito da adição de partículas cristalinas de quartzo sobre as tensões residuais. 
Nesse sentido, os resultados mostraram que as partículas cristalinas de quartzo provocaram um estado de 
tração na superfície do material durante a transição alotrópica do quartzo (573ºC). A magnitude dessa 
tração chegou a um valor de ~25% da resistência mecânica do material. Com isso, o desenvolvimento 
dessa ferramenta matemática possibilitou prever a tensão residual na superfície do material cerâmico 
somente conhecendo suas propriedades termomecânicas; possibilitando assim, conhecer o incremento da 
resistência mecânica do material para cada velocidade de resfriamento utilizada.  
 
Palavras-Chave: Tensão residual macroscópica, material cerâmico, simulação numérica, têmpera. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Entende-se por tensões residuais, as tensões existentes em um corpo sem que 

sobre ele estejam agindo quaisquer forças externas. As tensões residuais podem ser 

benéficas ou deletérias às estruturas e equipamentos, dependendo de sua magnitude, 

sinal e distribuição (LU, 1996). As tensões residuais se classificam de acordo com sua 

amplitude de atuação: macroscópicas, quando se manifestam ao longo de vários grãos do 

material ou por toda sua espessura; microscópicas, quando se manifestam através de um 

grão, ou parte dele, entre fases ou grãos dispersos em uma matriz. Finalmente, existem 

as tensões que se manifestam em escala interatômica (LU, 1996). 

As tensões residuais em materiais cerâmicos podem ser geradas durante o 

processo de sinterização. A sinterização de materiais cerâmicos é um tratamento térmico 

que consiste em um aquecimento inicial, seguido de um tempo de permanência a máxima 

temperatura e finalmente um resfriamento, o qual pode ser lento ou rápido. O resfriamento 
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rápido é comumente chamado de têmpera (quenching). Por um lado a têmpera apresenta 

a vantagem de acelerar significativamente o processo de produção; por outro lado, pode 

melhorar a resistência mecânica devido à geração de uma tensão de compressão 

permanente aplicada à superfície do material. Essa tensão permanente presente no 

material é chamada de tensão residual. 

O processo de têmpera, frequentemente aplicado em vidros (NAVARRO, 2003;  

MCMASTER, 2008), tem o objetivo de aumentar a resistência mecânica gerando tensões 

de compressão na superfície. Esse processo envolve um resfriamento rápido desde altas 

temperaturas até a temperatura ambiente. 

Trabalhos anteriores mostraram que em materiais cerâmicos como 

porcelanatos (DE NONI JR et al., 2007;  DE NONI JR. et al., 2008) submetidos a 

resfriamentos rápidos apresentam tensões residuais macroscópicas na superfície. Este 

comportamento foi evidenciado devido a um notável aumento da força de ruptura do 

material. A geração de tensões residuais macroscópicas também foi encontrada em 

outros tipos de estruturas e materiais, como as porcelanas dentárias (ASAOKA et al., 

1992), compósitos laminados cerâmicos (CHARTIER et al., 1995), termoplásticos 

(CHAPMAN et al., 1990) e metais (HORN, 1953). 

A otimização das propriedades mecânicas de materiais cerâmicos tem sido 

objetivo de muitos trabalhos (WARSHAW et al., 1967;  CARTY et al., 1998). Uma forma, 

muito utilizada, de melhorar a resistência mecânica de materiais cerâmicos é a geração 

de tensões residuais de compressão na sua superfície. O presente trabalho objetiva 

estudar a geração de tensões residuais em materiais cerâmicos, compostos por uma 

matriz vítrea e partículas cristalinas de quartzo. Para isso, foi desenvolvida uma 

ferramenta matemática a qual possibilita a predição das tensões residuais de acordo com 

a taxa de resfriamento empregada e as propriedades termomecânicas do material.  

O estudo das tensões residuais macroscópicas visa uma melhor compreensão 

da influência do tipo de resfriamento e do efeito das propriedades termomecânicas do 

material sobre as tensões residuais. Por outro lado, com a adição de quartzo, objetiva-se 

estudar o efeito da transformação alotrópica dessa fase cristalina sobre as tensões 

durante essa etapa do resfriamento. Os resultados de tensões residuais encontrados com 

a simulação numérica foram comparados com os resultados experimentais obtidos com a 

metodologia de relaxação de tensões por corte incremental. 

Ferramentas matemáticas foram desenvolvidas em trabalhos anteriores para o 

estudo das tensões residuais em materiais cerâmicos como vidros (NARAYANASWAMY 
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et al., 1969) e vidros metálicos (AYDINER et al., 2005). No entanto, trabalhos teóricos 

com uma comprovação experimental relativo a um material heterogêneo formado por uma 

matriz vítrea com partículas cristalinas dispersas não foram encontrados na bibliografia. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Modelo matemático 

Para o estudo do comportamento termomecânico de materiais cerâmicos 

heterogêneos durante o processo de resfriamento após sua sinterização, utiliza-se um 

modelo matemático composto por duas etapas: (i) problema térmico e (ii) problema 

mecânico. A Figura 1 mostra as etapas do modelo para o cálculo das tensões residuais. 

 

Figura 01: Etapas do modelo teórico 

 

Fonte: CANTAVELLA et al., 2008 

 

Para o cálculo do perfil de temperatura na seção transversal do corpo cerâmico 

é utilizada a equação de transferência de calor em estado não estacionário, eq. 1 

(INCROPERA et al., 1990): 

    
2

p E

T
C k T G

t


   

      (1)
 

onde: T é a temperatura em um ponto do material em um dado instante (K); t o tempo (s); 

 a densidade (kg/m³); Cp o calor específico (J/(kg∙K)); k a condutividade térmica 

(W/(m∙K)) e GE a geração de calor (W/m³). 
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Durante a segunda etapa é resolvido o problema mecânico, determinando o 

deslocamento sofrido por cada ponto do material segundo suas propriedades mecânicas 

(lei de comportamento), curva dilatométrica, equação de equilíbrio e o perfil de 

temperatura. Para isso, torna-se necessária uma componente não-elástica, por exemplo, 

a viscoelasticidade linear. Esta relação é encontrada na eq. 2 e eq. 3. (QUIROGA, 1990) 

e,x x

1

E
  

       (2)
 

v,x

x

d 1

dt 3


 


      (3)

 

onde: ɛe,x é a deformação elástica ao longo do eixo x; E é o módulo de elasticidade (Pa); 

σx é a tensão normal sobre um plano perpendicular ao eixo x (Pa); ɛv,x a deformação 

viscosa ao longo do eixo x e η é a viscosidade (Pa∙s). 

 

Para a determinação do perfil de tensões residuais em materiais cerâmicos 

(nesse caso heterogêneos) é necessário conhecer algumas propriedades 

termomecânicas, como: o coeficiente de expansão térmica (α), o módulo de elasticidade 

com a temperatura (E), a viscosidade (η) e a difusividade térmica efetiva (Deff). A obtenção 

e/ou a medição dessas propriedades seguiu a descrição em (DAL BÓ, 2012). 

 

2.2 Materiais 

Feldspato sódico (Mario Pilato - Espanha) foi utilizado para o desenvolvimento 

de uma matriz vítrea, de vidro de albita, com baixa porosidade e pouca fase cristalina 

residual após sua sinterização.  

Partículas cristalinas de quartzo (Sibelco) foram selecionadas para o estudo 

da influência das suas propriedades sobre as tensões residuais macroscópicas. 

Utilizaram-se dois tipos de quartzos: SE-100 e SE-8 (Sibelco - de mesma composição 

química e diferentes tamanhos de partículas). O quartzo SE-100 apresenta um diâmetro 

médio de partículas (D50) de 13,4 ± 0,6 m e o quartzo SE-8 um D50 de 31 ± 4 m. Duas 

frações volumétricas de partículas cristalinas de quartzo foram usadas para o estudo da 

sua influência sobre as tensões residuais (18,5 e 37,6% vol.). A  

Tabela 01 mostra os materiais utilizados juntamente com a respectiva 

nomenclatura de cada corpo de prova. 

 

file:///C:/Users/Luís/Desktop/787-2093-1-RV.doc%23_ENREF_19
file:///C:/Users/Luís/Desktop/787-2093-1-RV.doc%23_ENREF_9


 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

666 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

Tabela 01 – Frações volumétricas dos constituintes e a respectiva nomenclatura de cada 
corpo de prova. 

Nomenclatura 
Feldspato Sódico  

(% vol.) 

Fase cristalina – Quartzo 

SE-100 (% vol.) SE-8 (% vol.) 

Matriz 100,0  

M20Qf 81,5 18,5  

M20Qg 81,5  18,5 

M40Qf 62,4 37,6  

M40Qg 62,4  37,6 

 

2.3 Processamento e caracterização 

O tamanho inicial das partículas de feldspato sódico foi reduzido em moinho 

planetário de alumina, utilizando água e carga de bolas também de alumina. O tempo de 

moagem foi de 30 min com uma velocidade de rotação de 260 rpm, resultando em um 

diâmetro médio de partículas de aproximadamente 6 m. Então, o feldspato moído foi 

seco e posteriormente granulado com 8% em massa de uma solução aquosa com 5% em 

massa de PVA (álcool polivinílico). O material resultante foi conformado por prensagem 

usando uma prensa uniaxial com pressão de 35 MPa, resultando em corpos de prova com 

dimensão de 67 x 16,5 x 5,5 mm. 

Para a incorporação das partículas cristalinas à matriz, estas foram 

homogeneizadas com o feldspato previamente moído durante 10 min, utilizando água e 

três bolas grandes de alumina, implicando em uma carga não enérgica de bolas. Após a 

homogeneização o material foi seco, granulado e prensado da mesma forma citada 

anteriormente. 

A sinterização dos materiais foi realizada em forno elétrico (Pirometrol R-series, 

Espanha), com uma primeira taxa de aquecimento de 210oC/min entre a temperatura 

ambiente e 500oC, seguido de uma segunda taxa de aquecimento de 25oC/min até 

1200oC. A temperatura máxima de sinterização foi ajustada coincidindo com a máxima 

densificação do material cerâmico. Essa temperatura máxima foi mantida por 6 min, 

seguida de três tipos diferentes de resfriamentos, relacionados abaixo: 

 Resfriamento lento (RL): Resfriamento dentro do forno, obtendo uma 

velocidade baixa de resfriamento do material; 

 Resfriamento misto (RM): Este resfriamento é dividido em duas etapas: (i) 

Resfriamento lento desde a temperatura máxima (~1200oC) até 650oC, (ii) 
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seguido de uma têmpera até a temperatura ambiente, usando um fluxo de ar 

comprimido a 1 bar de pressão; 

 Resfriamento rápido (RR): Este resfriamento consiste da extração do corpo 

de prova do forno a máxima temperatura submetendo-o a uma têmpera até 

a temperatura ambiente, usando também um fluxo de ar comprimido a 1 bar 

de pressão. 

Os três tipos de resfriamento objetivaram o estudo da mudança da velocidade 

de resfriamento, promovendo (ou não) a geração de tensão residual. 

A temperatura na superfície dos corpos de prova do RL foi medida com dois 

termopares tipo K, situados próximos à superfície dos corpos de prova durante esse 

resfriamento. Para a medição da temperatura da superfície dos corpos de prova durante 

esses resfriamentos foi acoplado, a esse equipamento, um pirômetro ótico (Raytek, 

modelo MI320LTS). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Comportamento das tensões residuais na matriz  

 

Figura 02 mostra comparativamente os resultados das tensões residuais 

medidas experimentalmente e obtidas pela simulação numérica. O perfil parabólico 

durante a seção transversal do material está de acordo com resultados obtidos em 

trabalhos (NARAYANASWAMY et al., 1969;  ASAOKA et al., 1992) anteriores. O perfil de 

tensão residual encontrado pela simulação numérica está de acordo com os medidos 

experimentalmente, para todos os tipos de resfriamentos utilizados. 
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Figura 02 – Comparação entre os resultados experimentais e simulados para a matriz, 
durante o RL, RM e RR. 

 

 

Quando existiu uma pequena diferença de temperatura entre o centro e a 

superfície do material (RL e RM), pouca tensão residual foi gerada. Em contrapartida, 

durante o resfriamento rápido, onde ocorreu uma grande diferença de temperatura entre o 

centro e a superfície, existiu uma grande geração de tensão residual ao longo da seção 

transversal do material. 

Ambos os resultados, experimentais e teóricos, mostraram que a compressão 

na superfície do material está concentrada a 20% de sua espessura total, esta tensão de 

compressão auxilia no aumento da resistência mecânica do material, como reportado em 

trabalhos anteriores (DE NONI JR et al., 2007;  DE NONI JR. et al., 2008). Portanto, a 

matriz quando submetida ao resfriamento rápido, apresentou um incremento na 

resistência mecânica de 19 MPa quando comparada ao mesmo material submetido ao 

resfriamento lento ou ao resfriamento misto. 

 

3.2 Comportamento das tensões residuais com a adição de partículas de quartzo  

A Figura 03 mostra, comparativamente, os resultados experimentais e teóricos 

das tensões residuais na superfície para a matriz juntamente com os materiais com 

quartzo. Os resultados teóricos estão de acordo com os experimentais. A variação da 

fração volumétrica das partículas cristalinas de quartzo diminuiu as tensões residuais na 

superfície do material, este comportamento pode ser explicado pela mudança nas 

propriedades termomecânicas dos materiais com quartzo. Em contrapartida, a variação 
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do tamanho de partícula do quartzo não afetou os resultados experimentais e teóricos da 

tensão residual. 

Figura 03 – Comparação entre os resultados experimentais e simulados para a matriz e 
os materiais com quartzo durante o RL, RM e RR. 

 

 

 

No processamento de materiais cerâmicos com a presença de quartzo é 

comum a ocorrência de problemas que estão relacionados com a transformação 

alotrópica dessa fase cristalina (ALBERO et al., 1991;  ACIMAC, 2005). 

Durante a transição do quartzo, quando o gradiente térmico entre o centro e a 

superfície é alto, as partículas cristalinas de quartzo mais próximas a superfície do 

material sofrem a transformação alotrópica 
o

573 C
   antes que as partículas situadas 

no centro do material, o qual ainda apresenta temperaturas acima de 573 oC. Devido a 

esta transformação alotrópica superficial, ocorre consequentemente uma deformação 

vinculada à redução volumétrica abrupta do quartzo beta para o quartzo alfa (JAY, 1933). 

Essa deformação conduz a uma retração na superfície do material, enquanto o centro 

encontra-se em estado rígido, não possibilitando a relaxação de tensões. 

Consequentemente, para haver um equilíbrio mecânico, a superfície fica submetida a um 

estado de tração. 

De acordo com os resultados do cálculo térmico e mecânico foi possível 

quantificar a influência da transformação alotrópica do quartzo sobre as tensões na 

superfície dos materiais. Esses resultados são mostrados na Figura 04, onde (a) mostra a 

variação de tensão na superfície dos materiais durante a transformação alotrópica do 
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quartzo, submetidos ao resfriamento rápido. Nota-se que a variação abrupta da tensão na 

superfície do material ocorreu em um faixa de temperatura muito perto de 573 oC, 

atingindo seu valor máximo nessa temperatura. Dentro da faixa estudada, o tamanho de 

partícula do quartzo não influenciou a variação de tensão durante a transformação 

alotrópica. Em contrapartida, ficou clara a relação entre a fração volumétrica de quartzo e 

a variação de tensão sofrida na superfície dos materiais. A Figura 04(b) mostra a relação 

encontrada entre a fração volumétrica de quartzo e a variação de tensão sofrida pela 

superfície durante a transformação alotrópica. Portanto, quanto maior a fração volumétrica 

de quartzo no material, maior foi a variação de tensão sofrida pela superfície do material 

durante a transformação alotrópica dessa fase cristalina. 

 

Figura 04 – Variação da tensão na superfície durante a transição do quartzo (a) e a 
relação entre a fração volumétrica de quartzo e a variação de tensão (b). 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho estudaram-se as tensões residuais em materiais 

compostos por fases cristalinas dispersas em uma fase vítrea homogênea. De acordo 

com os resultados apresentados, foi possível simular as tensões residuais nos materiais 

com a inclusão de partículas cristalinas de quartzo. Portanto, o modelo matemático 

desenvolvido possibilitou predizer o incremento de resistência mecânica do material, 

conhecendo somente suas propriedades termomecânicas e a curva de resfriamento a 

qual este foi submetido. Os resultados experimentais e teóricos mostraram que o 

resfriamento lento e o resfriamento misto não geraram tensões residuais macroscópicas 

na superfície dos materiais. A incorporação de quartzo à matriz vítrea reduziu fortemente 

as tensões residuais macroscópicas. Tanto os resultados experimentais quanto os 

teóricos mostraram que a variação da fração volumétrica das partículas cristalinas de 

quartzo diminuiu as tensões residuais na superfície do material; em contrapartida, a 
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variação do tamanho de partícula do quartzo não afetou as tensões residuais 

macroscópicas. 
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Resumo: Este artigo é o resultado da aplicação do projeto de extensão, Oficina de Pintura, realizado no 
Campus de Florianópolis, no ano de 2011. O objetivo geral da oficina foi o desenvolvimento do gosto pela 
arte, promovendo experiências estéticas. A metodologia teve como base o entendimento e a exploração dos 
mecanismos cognitivos que envolvem o processo ensino-aprendizagem, buscando evidenciar e privilegiar a 
relação professor-aluno-objeto. Essa metodologia é desenvolvida a partir de uma teoria histórico-cultural, 
que tem em seu pressuposto o desenvolvimento da aprendizagem pelo social. Isso significa que as oficinas 
foram dialogadas com troca de experiências e conhecimentos entre os participantes e o professor, 
enfatizando o processo, que não é estático e nem linear. O projeto de extensão “Oficina de Pintura” 
proporcionou a entrada da comunidade externa convivendo com alunos, servidores e professores dentro da 
instituição de forma gratuita. Também proporcionou a vivência de diversas técnicas artísticas aos 
participantes para o aperfeiçoamento de sua atuação pessoal e/ou profissional, gerando uma melhora nas 
condições de geração de emprego e renda, estabelecendo vínculos saudáveis e construtivos e contribuindo 
para a formação de suas identidades. A oficina de pintura proporcionou, também, aos participantes a 
experiência da criação, auxiliando-os a enfrentar com sucesso os desafios da vida cotidiana e a resolver os 
problemas novos que surgem, tendo como resultado a formação de cidadãos conscientes. 
 
Palavras-Chave: Arte. Oficina. Ensino-aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A fundamentação da oficina de pintura foi realizada a partir de uma teoria 

histórico-cultural, que tem em seu pressuposto o desenvolvimento da aprendizagem pelo 

social. Isso significa que as oficinas foram dialogadas com troca de experiências e 

conhecimentos entre os participantes e o professor, enfatizando o processo do 

participante, que não é estático e nem linear. 

Segundo Vygotsky (2002), o aprendizado de cada indivíduo está ligado ao 

ambiente em que vive e depende do acesso aos instrumentos físicos (talheres, 

ferramentas, mesa, etc) e símbolos (cultura, valores, crenças, costumes, tradições, 

sistemas de representação, conhecimentos), desenvolvidos em gerações anteriores. Isso 

implica em uma ação partilhada, já que é por intermédio dos outros que as relações entre 

sujeito e objeto de conhecimento são estabelecidas ao longo do desenvolvimento humano 

e do social para o individual. 

Nesse ambiente social em que a oficina se constrói, o participante interage com 

instrumentos e técnicas diversas, tendo a mediação do professor e dos outros 

participantes para a construção do seu desenvolvimento. 

Para Marx (2003), as mudanças históricas na vida material e na sociedade é 

que determinam mudanças na consciência do homem: “O modo de produção da vida 
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material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não 

é a consciência dos homens que determina o ser; é o seu ser social que, inversamente, 

determina a sua consciência” (MARX, 2003, p.5). 

A oficina de pintura propiciou o desenvolvimento do pensamento artístico, que 

caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas. Por meio 

dela, os alunos, os servidores, os professores do IF-SC e a comunidade externa 

ampliaram a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação, sempre pensando 

numa educação integral do indivíduo, educando para a vida, dando ênfase à cidadania, à 

diversidade, à ludicidade e à cultura. As oficinas de artes conduzem o indivíduo à 

interpretação seguida da criação. Essa estrutura de desenvolvimento, além de formar 

esteticamente, beneficia outras áreas de aprendizagem, como a socioemocional, a 

sociocultural e a cognitiva. 

O objetivo geral do projeto de extensão foi desenvolver o gosto pela arte, 

promovendo experiências estéticas. Os objetivos específicos propostos eram: a) 

expressar e saber comunicar-se em artes, mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou 

coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao 

realizar e fruir produções artísticas; b) interagir com materiais, instrumentos e 

procedimentos variados em Artes Visuais, experimentando-os e conhecendo-os de modo 

a utilizá-los nos trabalhos pessoais; c) edificar uma relação de autoconfiança com a 

produção artística pessoal, respeitando a própria produção e a dos colegas, no percurso 

de criação que abriga uma multiplicidade de procedimentos e soluções; d) entrar em 

contato com a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes na 

história das diferentes culturas e etnias; e) oferecer instrumentos para trabalhar as 

emoções e o pensamento pela mediação da arte. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foram abertas três turmas de no máximo quinze alunos em cada oficina, 

totalizando quarenta e cinco pessoas, tendo como princípio o encorajamento dos 

participantes a trazerem seu mundo particular, seu conhecimento preexistente, suas 

experiências para dentro da oficina, tornando a experiência mais reflexiva à medida que 

se tornavam conscientes de seu papel como intérpretes culturais.  Foram propostas 

experiências em arte, que permitiram aos participantes aliar a descoberta da magia do 
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fazer a outras descobertas, tais como o despertar de sua consciência para o fato de que 

fazemos parte de um processo cultural que nos conecta à arte de outras culturas, e desta 

forma à humanidade. 

As oficinas aconteceram na sala de artes plásticas, no Campus Florianópolis, 

com a professora Janine Alessandra Perini, de 18 de maio a 04 de dezembro de 2011, às 

quartas-feiras, com duração de 1h50min cada oficina, totalizando uma carga horária de 40 

horas. 

A metodologia teve como base o entendimento e a exploração dos 

mecanismos cognitivos que envolvem o processo ensino-aprendizagem, buscando 

evidenciar e privilegiar a relação professor-aluno-objeto de conhecimento. Por meio da 

apresentação de problemas, os participantes foram estimulados a aplicar suas 

competências e habilidades que, colocadas em cheque, constituíram o estímulo para o 

aprendizado. 

Nas oficinas os alunos foram orientados individualmente conforme a linguagem 

plástica desenvolvida. As orientações foram realizadas em torno de aspectos teóricos 

(referências artísticas, temática, poética) e aspectos práticos (possibilidades e 

experimentações de diferentes técnicas). O aluno escolheu junto com o professor 

orientador as técnicas que melhor atenderam a realização de sua poética. O trabalho se 

desenvolveu em regime de atelier livre através de experimentações práticas e reflexões 

teóricas. 

 

Figura 01 – Pintura em tecido 

 
Fonte: Janine A. Perini 
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A oficina explorou diversos materiais e suportes, como papéis, tela, cerâmica, 

tecido, gesso e a madeira. Esses trabalhos foram expostos no 10º Didascálico – Mostra 

de Arte e Cultura, fazendo parte da apresentação visual do evento, como podemos 

observar na Figura 2. O tema do evento foi Circo, então os participantes da oficina 

criaram pernas gigantes, como se fossem pernas de pau que foram colocadas no Hall de 

entrada da Instituição. 

 

Figura 2- Exposição 10º Didascálico 

 

Fonte: Rafael Homen Junior 

 

Além da apresentação visual do 10° Didascálico, que foi uma atividade 

realizada em grupo, ocorreram paralelamente durante o evento exposições dos trabalhos 

individuais, como desenho, pintura em tela e fotografia. 
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Figura 3- Exposição “Patrimônio Público e Cultura Urbana” 

  
Fonte: Rafael Homem Junior 

 

 

Figura 4- Antigas cadeiras depredadas 

 
Fonte: Rafael Homem Junior 

 

 

O grupo da oficina de pintura, também expôs seus trabalhos na exposição 

resultante do projeto de extensão “Patrimônio Público e Cultura Urbana”, que ganhou o 

edital de apoio a projetos de extensão no IF-SC, APROEX pequenos projetos. A mostra 

era coordenada pela professora Janine Alessandra Perini e aconteceu em setembro de 

2011, no Hall de entrada do IF-SC, Campus Florianópolis. Como mostra a figura 3 e 4, o 

grupo da oficina de pintura trabalhou em cima de suportes depredados que são da 

instituição. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O acompanhamento dos participantes na oficina realizou-se por sua 

participação, interesse e demonstração da aprendizagem ao longo do desenvolvimento 

das atividades. A frequência também foi fundamental para que os objetivos fossem 

alcançados. Ao término das oficinas foi dado um certificado para àqueles que obtiveram 

frequência mínima de 75%. O acompanhamento das atividades foi realizado por meio de 

fichas de presença e relatório técnico final individual, entregue à diretoria de extensão do 

Instituto Federal de Santa Catarina (IF-SC). 

 A integração da comunidade externa com os alunos, servidores e professores 

do campus Florianópolis proporcionou a experiência da comunidade externa para 

conviver e conhecer as atividades escolares no seu dia a dia. Além desta vivência social 

houve também a vivência de diversas técnicas artísticas para o aperfeiçoamento na 

atuação pessoal e/ou profissional dos participantes, gerando desta forma uma melhora 

das condições na geração de emprego e renda.  

Estas duas vivências foram os principais resultados da oficina de pintura, os 

participantes estabeleceram vínculos saudáveis e construtivos, contribuindo para a 

formação de suas identidades, tendo como resultado a formação de cidadãos 

conscientes. Debateram, discutiram e relataram experiências numa reflexão da linguagem 

artística, divulgando e valorizando a arte. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A oficina de pintura proporcionou aos participantes a experiência da criação. 

Para Vygotsky (2009), a atividade criadora do homem é aquela em que se cria algo novo. 

Nós, seres humanos, podemos reconhecer dois tipos básicos de comportamento: um 

pode ser chamado de reconstituidor ou reprodutivo e o outro de combinatório ou criador. A 

primeira, intimamente ligada à memória, sua essência consiste em reproduzir ou repetir 

impressões ou ações anteriores a sua experiência. Mas o cérebro, diz Vygotsky, também 

possui a capacidade para enfrentar com sucesso e resolver problemas novos e diferentes 

aos já conhecidos. É a capacidade de unir e criar algo novo, utilizando elementos de 

situações adquiridas antes de aplicá-los a novos problemas.  Qualquer atividade humana 

que não se limita a reproduzir fatos vivenciados, mas que cria novas imagens, novas 
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ações, pertence a este segundo tipo de comportamento, ou seja, combinatório ou criador. 

A criação é condição necessária da existência e ela já se manifesta na mais tenra infância 

em todos os indivíduos e não apenas nos gênios.   
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SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E GESTÃO DEMOCRÁTICA: O QUE EVIDENCIAM 
DOCUMENTOS E EQUIPE GESTORA 
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Resumo: A presente pesquisa, integrada ao projeto Perspectivas de gestão democrática 
na rede municipal de ensino do extremo sul catarinense e litoral norte gaúcho, pós 
LDB/1996, apresenta os resultados da pesquisa realizada em um município do extremo 
sul catarinense. Buscamos analisar e compreender os princípios que fundamentam a 
gestão democrática no sistema municipal de ensino. Inicialmente, realizamos reunião com 
os representantes da Secretaria Municipal de Educação, apresentando e discutindo o 
projeto de pesquisa. A seguir, passamos à definição e coleta dos documentos da 
secretaria de educação. Estes passaram por análise documental, tendo por base ás 
perspectivas de gestão centralizada, gestão democrática liberal e participativa, 
fundamentadas em autores como Hora (2010), Lück (2006), Marques (2008), Paro (2001), 
Santos e Avritzer (2002), Silva (2001), entre outros. Por este processo analítico, 
identificou-se que a gestão democrática liberal prepondera nos textos dos documentos 
com tendência significativa para a gestão centralizada, que se vê fortalecida pelo baixo 
índice indicativo de gestão democrática participativa. Justificam estes resultados: 
nomeação de diretores pelo poder público, orientações administrativas e pedagógicas sob 
forma de normativas e determinações, prática da assistência no lugar da participação 
coletiva nas decisões, entre outros. Os dados obtidos na análise dos documentos foram 
aprofundados com três representantes da equipe gestora da Secretaria Municipal de 
Educação, mediante entrevistas semiestruturadas. Por este instrumento evidenciamos a 
confirmação dos resultados que emergiram dos documentos, isto é,o sistema de ensino 
do município considerado se situa entre a perspectiva de gestão democrática liberal e 
gestão centralizada.    

  
 

Palavras-Chave: Documentos, Perspectivas de Gestão, Rede de Ensino 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa constitui-se em um desdobramento do Projeto de 

Pesquisa em desenvolvimento pelo FORGESB (Grupo de Estudos e Pesquisa sobre 

Formação e Gestão na Educação Básica), intitulado: perspectivas de gestão democrática 

na rede municipal de ensino do extremo sul catarinense e litoral norte gaúcho, pós LDB nº 

9.394/96. Buscamos nos documentos, e na visão da equipe gestora, indícios de gestão  

democrática no sistema de ensino de um dos municípios do extremo sul catarinense. 

Desenvolvemos um estudo compreensivo das perspectivas de gestão educacional, 

visando oferecer subsídios para a reflexão crítica no campo da gestão condizente ao 

contexto do município pesquisado. 
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 Para tanto, partimos da questão central seguinte: quais as perspectivas de 

gestão democrática presentes nos documentos e visão da equipe gestora relativas às 

políticas e práticas de organização do ensino público municipal? Tal questão orientou-se 

por desdobramentos indagativos mais específicos, a saber: Quais os princípios 

predominantes nos dispositivos legais e diretrizes administrativas, definidores da gestão 

do ensino público municipal? Quais os problemas, necessidades e possibilidades que as 

políticas e diretrizes expressas nos documentos trazem para a prática de uma gestão 

democrática - participativa? Quais as perspectivas de gestão educacional estão presentes 

na visão da equipe gestora?   

A partir do problema central da pesquisa definimos como objetivos: 

a) Gerais: compreender os princípios que fundamentam a gestão 

democrática da rede municipal de ensino considerada, e oferecer subsídios para a 

reflexão crítica no campo da gestão educacional. 

b) Específicos: Identificar os princípios predominantes nos dispositivas 

legais e diretrizes administrativas em relação à gestão do ensino público municipal 

e apreender os problemas, necessidades e possibilidades que as políticas e 

diretrizes expressas nos documentos trazem para a prática de uma gestão 

democrática - participativa. 

 Nossas análises foram amparadas em autores como: Ferreira (2004), Lück 

(2006), Machado e Ferreira (2002), Marques (2008), Melo (2004), Paro (2001), Pereira 

(2009), para quem a gestão democrática educacional precisa orientar-se pela participação 

de todos os seus agentes principais (alunos, professores, direção, funcionários e pais nos 

processos de discussão e tomada de decisão descentralização de poderes e saberes) 

com vistas à qualidade e conseqüente garantia do direito à educação. 

O processo analítico dos documentos e da visão dos representantes da equipe 

gestora tomou como referência as perspectivas teóricas de gestão centralizada, 

democrática liberal e participativa, sistematizadas a partir de autores como os 

mencionados acima. 

A perspectiva centralizada conserva os princípios da administração focada na 

chefia que organiza e estabelece atribuições a serem cumpridas. Seus principais agentes 

assumem o poder diretamente ou delegam responsabilidades e funções. Deste modo, a 

gestão centralizada é caracterizada pela ausência da prática democrática, ou pelo 

autoritarismo cujo objetivo principal é apenas delegar funções.  
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  A democracia liberal difere do modelo de democracia participativa. 

(SANTOS; AVRITZER, 2002), porque tem a representação como única solução possível 

para as questões de discussão e decisão sob a justificativa de que a participação direta é 

inviável, considerando o contexto da sociedade atual. Além disso, se concretiza como  

procedimento privilegiado para alguns que acabam impondo regulações ditas 

democráticas, para que todos se comprometam em cumpri-las.  

A gestão democrática participativa, conforme Pereira (2009), tem a participação 

direta como estratégia de discussão e tomada de decisão das questões de interesse 

coletivo. Esta modalidade de gestão acentua a importância da busca de objetivos comuns 

assumidos por todos. Constitui uma forma de gestão em que as decisões são tomadas 

coletivamente, discutidas publicamente e assumidas por um todo, admitindo-se a 

coordenação e avaliação sistemática da operacionalização das decisões tomadas 

mediante o destaque das responsabilidades de cada um.  

A gestão democrática participativa supera o sistema hierárquico, na 

compreensão de que o trabalho escolar deve envolver o coletivo, estabelecendo assim a 

importância da contribuição individual de todos, em articulação com os demais. Acredita-

se que a vivência de uma gestão democrática participativa contribui muito para melhorar a 

qualidade de ensino na Educação Básica, sendo fator determinante no processo 

educativo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Utilizamos como procedimentos metodológicos: a revisão da literatura sobre as 

perspectivas de gestão democrática na educação, o que contribuiu no fortalecimento do 

referencial teórico utilizado para as analises dos documentos e também das entrevistas 

com a equipe gestora da secretaria de educação do município em questão. Obtivemos o 

acesso aos documentos, em contato com a equipe gestora da secretaria de educação do 

município, tendo como critérios as dimensões, pedagógica, financeira, recursos e 

resultados. Foram selecionados os seguintes documentos: Lei Complementar nº 

061/2005 (Sistema Municipal de Educação); Plano Unificado do Ensino Fundamental; 

Resolução nº 02/2006 (Normas para o funcionamento do ensino fundamental), e Lei 

Complementar nº 33/2002 (Sistema de Carreiras, Benefícios e Vantagens dos Servidores 

Municipais). 
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Os documentos foram analisados, tendo-se como referência as perspectivas de 

gestão acima descritas. Estes dados foram aprofundados por meio de entrevistas 

semiestruturadas com três representantes da equipe gestora da secretaria municipal de 

educação, (secretária de educação, coordenadoras de ensino e de projetos). Documentos 

e entrevistas passaram por análise de conteúdo, conforme Bardin (1988). Os núcleos de 

sentido em cada categoria de gestão foram quantificados, conforme aparição/entrada nos 

documentos analisados, constituindo assim, índices de preponderância (IP).  

O roteiro das entrevistas foi elaborado a partir dos dados que emergiram dos 

documentos, incorporando questões, como: O que é mais significativo para você no 

processo de gestão? Os documentos apontaram para uma tendência de uma gestão 

democrática no âmbito da secretaria de educação. Você esperava esse resultado? Por 

quê? 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos documentos apontou para a perspectiva de gestão democrática,  

com o Índice de preponderância (IP) correspondente a 35 entradas, que superou o índice 

de gestão centralizada (IP=13), conforme a tabela 1: 

 

Tabela 1 - Perspectivas de gestão educacional presentes nos documentos 

IP= Índice de preponderância 

Perspectivas de gestão  IP 

Democrática 35 

Centralizada 13 

Fonte: Documentos da Secretaria Municipal de Educação 

 

A gestão democrática liberal foi identificada nos documentos com o IP 

equivalente a 32, índice que se vê fortalecido pela gestão centralizada (IP=13) e, também, 

pelo baixo índice indicativo de gestão democrática participativa (IP=3), conforme tabela 2: 

Tabela 2 - Perspectivas de gestão educacional presentes nos documentos 

IP= Índice de preponderância 

Perspectiva IP 

Liberal 32 

Participativa 3 
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Fonte: Documentos da Secretaria Municipal de Educação  

 

As entrevistas realizadas com a equipe gestora da secretaria municipal de 

educação apontaram para uma gestão democrática que teve IP correspondente a 26, 

conforme tabela 3: 

 

Tabela 3 - Perspectivas de gestão educacional nas entrevistas com a equipe gestora 

IP= Índice de preponderância, 

Perspectiva IP 

Democrática 26 

Centralizada 11 

Fonte: Entrevistas com a equipe gestora da secretaria de educação 

 

A gestão democrática liberal foi identificada com IP=18. Este índice superou o 

de gestão democrática participativa que obteve índice de preponderância correspondente 

a 8 entradas, segundo tabela 4: 

 

Tabela 4 - Perspectivas de gestão educacional presentes nas entrevistas com a equipe 

gestora 

IP= Índice de preponderância, 

Perspectiva IP 

Liberal 18 

Participativa 8 

Fonte: Entrevistas com a equipe gestora da secretaria de educação 

 

O índice de gestão democrática evidenciado na fala dos professores com 

marca liberal acentuada, com reforço pela perspectiva centralizada, representa a 

expressão do que revelam os documentos. Servem como expressões de perspectivas de 

gestão liberal, nos documentos, as seguintes passagens: a) As escolas na construção dos 

seus projetos pedagógicos considerarão “o currículo escolar e a matriz curricular definida 

pela Secretaria Municipal de Educação e  aprovada pelo Conselho Municipal de 

Educação.” (Resolução Nº 02/2006, art. 9º, inciso II); b) “O Sistema Municipal de 

Educação assegura às unidades escolares públicas de educação básica que o integram, 

progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa, bem como de gestão 

financeira.” (Lei complementar nº 061/2005, art. 19). 
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É importante lembrar, que o Conselho Municipal de Educação é um órgão de 

representação a quem os segmentos da comunidade escolar autorizam discutir, fiscalizar 

e sugerir questões relativas à educação, prerrogativa que caracteriza uma prática de 

gestão democrática liberal. Próprio também dessa perspectiva de gestão é o expediente 

da autonomia concedida de forma restritiva às escolas, o que as deixa refém da 

burocracia controladora do Estado, expressa na segunda passagem. 

O reforço à perspectiva liberal pode ser também captado na fala da 

coordenadora da educação infantil: “A gente deixa eles livres; não direciona trabalho; não 

impõe nada com severidade; trabalha junto, faz reuniões...” Do mesmo modo, no 

pronunciamento da secretária de educação: “eu to nas escolas e eu sei que preciso ir pra 

resolver problemas”. O caráter de assessoria e assistência configura uma visão 

paternalista. O ajudar a fazer o que tem que ser feito enfraquece o caráter participativo da 

gestão, visto que se traduz como procedimento e forma, característicos da gestão liberal, 

na concepção de Santos e Avritzer (2002). 

A posição da coordenadora de projetos de que: 

“Pra estar articulando, a gente procura articular pessoas que a gente tem um 
afeto, porque ai eu não vou buscar pessoas que eu não conheço, que não se tem 
uma certeza de trabalho. Isso acontece no Conselho Municipal de Educação, no 
Conselho Municipal do FUNDEB,

20
 no Conselho Municipal da alimentação .” 

 

é ilustrativa da visão liberal de gestão educativa. Ela só não destaca a prática dos 

conselhos de representação que têm sido amplamente utilizados pelas esferas de 

governo na atualidade como também destaca o elitismo democrático – para não dizer 

manipulação democrática – denunciado pelos autores acima referenciados.  

 Apesar da ênfase à gestão democrática liberal com fortes nuances 

centralizadora, como vimos, foi possível vislumbrar tanto nos documentos, quanto na fala 

da equipe gestora indicativos de gestão democrática participativa, como as que seguem: 

a) Os professores participarão “da elaboração do projeto pedagógico do estabelecimento 

de ensino.” (Lei complementar nº 061/2005, art.81, inciso I); b) “a gente tem feito debate 

nas escolas, [...] discute na semana pedagógica, na proposta curricular”, visando, 

segundo a secretária de educação, levantar necessidades e tomar decisões coletivas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                            

20 FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação. 
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Como ficou evidenciado, os documentos apontaram para uma perspectiva de 

gestão democrática liberal, fortalecida pela gestão centralizada. Resultado que se justifica  

pela nomeação de diretores das escolas pelo poder público; orientações administrativas e 

pedagógicas sob forma de normativas e determinações; prática da assistência no lugar da 

participação coletiva nas decisões, entre outros.  

Do mesmo modo, as entrevistas confirmaram os dados dos documentos. Logo, 

podemos inferir de que o sistema de ensino do município considerado se situa entre a 

perspectiva de gestão democrática liberal e gestão centralizada. Sobre este dado, Santos;  

Avritzer (2002) diriam que esta convivência não é recomendável, porque enfraquece as 

experiências democráticas participativas, autônomas e emancipatórias. 

Tomando-se como base as conclusões a que chegamos neste estudo e o objetivo 

de que este oferecesse subsídios para a reflexão crítica no campo da gestão educacional, 

nosso propósito seguinte, já assumido com a equipe gestora do município pesquisado é 

socializar e discutir os resultados evidenciados desse processo investigativo, afim de que 

este propósito seja atingido na sua maior plenitude possível, reafirmando o que 

defendemos em relação à pesquisa em educação; que ela seja educativa para os que 

dela participam. 
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Resumo: a expansão da economia com o advento da globalização tem provocado distorções no que diz 
respeito ao uso e conservação dos recursos naturais. Em função disso, é crescente a preocupação pelo 
modo como as nossas sociedades irão se desenvolver e igualmente necessário o planejamento para um 
desenvolvimento que seja capaz de preservar os recursos naturais de determinada região. Desta forma, 
almeja-se um desenvolvimento sustentável, que segundo o Relatório da Comissão Mundial de 
Desenvolvimento e Meio Ambiente das Nações Unidas (1998), é aquele capaz de suprir as necessidades 
da população mundial sem comprometer as necessidades das populações futuras. É notável o crescimento 
industrial dos últimos anos e com ele a quantidade de resíduos gerados. Um exemplo disso são as 
indústrias de fundição de metais, onde um dos maiores problemas verificados é a produção de resíduos 
sólidos devido as areias residuais utilizadas nos moldes dos fundidos. Com o propósito de contribuir na 
garantia da sustentabilidade de nossa região, verifica-se a importância de investigar a viabilidade de 
utilização da areia de fundição empregada na moldagem de peças metálicas como matéria-prima para a 
produção de massa de cerâmica vermelha a fim de reduzir a quantidade de areia a ser descartada em 
aterros e minimizar a extração de matérias primas para a fabricação de cerâmica vermelha. A areia de 
fundição foi incorporada numa massa de cerâmica vermelha, constituída por uma argila vermelha e uma 
amarela, em proporções ponderais crescentes. Para comparação com resultados fabris, foi também 
preparada nas mesmas condições uma massa padrão. Os resultados de retracção linear após secagem 
(110 °C) e cozedura (965 °C) dos corpos de prova mostram que é benéfica a incorporação da areia de 
fundição até 16%. Acima desse valor, a resistência mecânica da massa cozida deteriora-se bastante, fruto 
do aumento da porosidade do material. A incorporação de areia de fundição na massa vermelha é, assim, 
uma alternativa válida para diminuir o descarte da mesma em aterros sanitários, uma vez que no Brasil são 
depositadas mais de dois milhões de toneladas por ano desse tipo de areia. 

 
Palavras-Chave: Sustentabilidade, desenvolvimento regional, cerâmica vermelha, areia de fundição. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O processo de fundição é muito antigo e através dele pode-se dar forma a uma 

peça metálica seja de maneira artesanal ou com técnicas mais aperfeiçoadas de 

siderurgia. Normalmente, os processos de fundição consistem em alimentar a cavidade 

de um molde com o formato requerido com metal liquido, seguindo-se de um 

resfriamento, a fim de produzir um objeto sólido resultante de solidificação. No caso da 

moldagem em areia, constrói-se um molde para cada peça a ser fundida e posteriormente 

ele é rompido para remover-se o fundido, ou seja, para desmoldá-lo. O maior constituinte 

dos moldes de areia modernos é a sílica devido a seu baixo custo, refratariedade e fácil 

aglutinação com argilas ou outros aditivos como por exemplo resinas fenólicas. 

Atualmente cerca de 80% dos produtos fundidos são fabricados através do processo de 

moldagem utilizando areia aglomerada. Estima-se que para uma tonelada de metal 

fundido seja gerado uma tonelada de 
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resíduo gerado mil quilogramas de resíduo, no caso areia de fundição a ser 

descartada. Reaproveitar esta areia é de suma importância, uma vez que o descarte 

inadequado deste resíduo polui o meio ambiente e o seu descarte em aterros industriais 

implica em custos adicionais às indústrias de fundição. Deste modo, o trabalho tem como 

proposta verificar a viabilidade de utilização da areia de fundição in natura em massa de 

cerâmica vermelha destinada a confecção de blocos cerâmicos de vedação (tijolos), 

avaliando as propriedades do material em relação a um padrão no que diz respeito a 

plasticidade da massa, retração linear de secagem e queima, absorção de água e 

resistência mecânica do produto final. Além do exposto, a possibilidade de utilização da 

areia de fundição em massa de cerâmica vermelha implica na redução de matérias primas 

a serem utilizadas, o que reflete na conservação de fontes não renováveis. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Nos estudo realizado utilizou-se como matérias primas, areia de fundição 

(Figura 1a), argilas vermelha (Figura 1b) e amarela (Figura 1c), areia e chamote. O 

chamote presente na formulação padrão são sobras queimadas provenientes de quebras 

ocorridas durante o processo de fabricação.  

 

Figura 01- Matérias primas utilizadas no estudo: 

(a) Areia de fundição; (b) Argila vermelha; (c) Argila amarela 

 

Fonte: arquivo do autor 
 

De posse das matérias primas a serem utilizadas, iniciou-se o trabalho através 

da preparação das mesmas. As argilas foram secas em uma estufa numa temperatura de 

aproximadamente 110°C, depois passaram pelo processo de desagregação através de 

um britador de mandíbulas e posteriormente moagem através de um moinho de martelos 

e logo em seguida verificou-se a distribuição de tamanho de partículas através do método 
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de difusão. Posteriormente as formulações foram pesadas conforme composições 

mostradas na Tabela 1. 

 

 

Tabela 01- Proporções dos materiais utilizadas em peso. 

 
Caco* Argilas** Areia de 

Composição (%) (%) Fundição (%) 

Padrão 16 84 0 
1 0 88 12 
2 0 84 16 
3 0 80 20 
4 0 76 24 
5 0 72 28 

* O caco é uma mistura de 10% areia comum e 6% de chamote. 
** Proporção argila vermelha e amarela 1:1 

Fonte: arquivo do autor 

 

A homogeneização para cada composição foi realizada manualmente em um 

recipiente até atingir uniformidade. Após a homogeneização, as composições foram 

umidificadas com 28% de umidade conforme foi estabelecido através do ensaio de 

plasticidade de Pfefferkorn, umidade esta considerada ideal para extrusão (figura 2). O 

índice de plasticidade determinado por este método corresponde ao percentual para a 

qual o corpo de prova apresenta uma deformação de 30% em relação à sua dimensão 

inicial. Sendo uma razão da medida inicial com a final, este percentual de umidade ideal é 

de 28%. 

Figura 02 - Índice de plasticidade da massa padrão (o tracejado indica o índice 
ótimo). 

 

Fonte: arquivo do autor 
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Todas as composições ficaram em repouso por período de 24 horas 

acondicionadas dentro de sacos plásticos para que não houvesse perda da umidade, 

prejudicando assim a extrusão dos corpos de provas.  

Os corpos de prova foram conformados por extrusão a vácuo numa extrusora 

laboratorial utilizando formato de barras de seção cilíndrica, com aproximadamente 0,15 

m (150 mm) de comprimento e 0,0124 m (12,4 mm) de diâmetro. 

Posteriormente os corpos de prova foram submetidos a secagem em estufa 

(aproximadamente 110°C) oito horas e em seguida queimados em um forno elétrico numa 

temperatura de 965oC com taxa de aquecimento de 10oC/min e patamar de duas horas na 

temperatura máxima de queima. Para determinação da temperatura ideal de queima 

foram feitas duas queimas preliminares com a composição padrão a uma temperatura de 

960oC e outra a 980oC.  Após a queima os corpos de prova foram submetidos ao ensaio 

de absorção de água e obtiveram 10,3% e 6,8% respectivamente. Comparados com a 

absorção obtida na amostra da fábrica (9,4%), desta forma optou-se pela temperatura 

acima mencionada.  O resfriamento foi realizado de forma natural, com o desligamento do 

forno após as peças serem mantidas na temperatura de patamar pelo tempo 

estabelecido.  

Após a queima os corpos de prova foram caracterizados a partir da análise das 

propriedades físicas: retração linear de queima, absorção de água e resistência mecânica 

a flexão do produto final. A retração linear foi determinada a partir da diferença entre a 

medida inicial e final, antes e depois da queima respectivamente.  A resistência mecânica 

à flexão foi realizada por meio de uma máquina universal de ensaios com célula de carga 

de 1kN (1000 N). Os resultados obtidos correspondem a média dos valores obtidos a 

partir de cinco corpos de prova para cada formulação. 

Paralelamente ao ensaios de caracterização acima mencionados também 

foram realizadas análises microestruturais na superfície de fratura, que possibilita a 

visualização da topografia e porosidade do material. A técnica utilizada foi a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) junto a espectroscopia dispersiva de energia (EDS). É 

importante também destacar a realização de análise mineralógica das matérias primas 

utilizadas como forma de identificar os óxidos e fases presentes através da analise por 

difração de raios-X (DRX). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Análise mineralógica  

 

As figuras 3 e 4 apresentam os difratogramas de raios X das argilas vermelha e 

amarela. Para ambas as argilas os resultados mostram a presença de óxido de silício 

(SiO2), caulinita (Al2(Si2O5)(OH)4) e muscovita (KAl2(Si3Al)O10(OH)2), além da 

montmorilonita (Na0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O), presente apenas na argila vermelha. As 

argilas montmoriloniticas são mais plásticas em relação às demais, devido uma área 

superficial maior para a interação com a água, ou seja, é mais eficiente que as demais 

argilas na tarefa de estender as forças de ligação da água com os sólidos, é o caso da 

argila vermelha. O difratograma de raios X da areia de fundição apresentou picos 

característicos de quartzo e tridimita residual (figura 5). Como nos moldes de fundição 

apenas uma pequena parcela da areia é aquecida de cada vez a temperaturas superiores 

a 867 ºC e o tempo de permanência a tais temperaturas é relativamente curto, apenas 

uma quantidade desprezível de grãos de areia tem possibilidade de transformar-se em 

tridimita e/ou cristobalita. 

 

Figura 03 - Espectro de difração de raios X para a argila amarela. 

 
Fonte: arquivo do autor 
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Figura 04 – Espectro de difração de raios X para a argila vermelha. 

         
Fonte: arquivo do autor raç 

ão de raios X para a argila vermelha 

Figura 5 - Espectro de difração de raios X para a areia de fundição. 

Fonte: arquivo do autor 
 

3.2 Índice de plasticidade 
 

As argilas, assim como as massas cerâmicas, com composições mineralógicas 

diferentes apresentam comportamentos plásticos diferentes, embora os seus teores em 

água possam ser iguais. Neste contexto buscou-se avaliar a influência da areia sobre a 

plasticidade da massa para uma mesma quantidade de umidade, a qual é apresentada na 

figura 6. É possível perceber que houve uma redução do índice de plasticidade com o 

aumento da quantidade da areia de fundição. Esta redução da plasticidade está 

relacionada com a ação da sílica livre, que diminui a plasticidade de misturas de matérias 

primas. 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

694 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

Figura 6 - Índice de plasticidade (28% de umidade). O triângulo indica o padrão sem 
adição de areia. 

 

Fonte: arquivo do autor 

 
 
3.3 Retração linear 

 

A retração linear é um parâmetro importante para a determinação das 

dimensões do produto final. As figuras 7 e 8 apresentam os resultados obtidos da retração 

linear de secagem e de queima das composições cerâmicas estudadas. 

Figura 7 - Retração linear de secagem O triângulo indica o padrão sem adição de areia de 
fundição. 

 
Fonte: arquivo do autor 

 

Figura 8 - Retração linear de queima (%). O triângulo indica o padrão sem adição de 
areia. 

 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

695 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

Fonte: arquivo do autor 

Os resultados mostram que a incorporação do resíduo proveniente da fundição 

de metais adicionado na massa de cerâmica vermelha resultou numa diminuição da 

retração linear para secagem e queima em relação ao padrão. Os valores de retração 

com adição do resíduo ficaram na faixa de 6% a 8% para a secagem e 1,0% a 1,5% para 

a queima, permitindo uma ação benéfica na redução da retração linear de ambos, na faixa 

de 5% a 27% e de 10% a 28%, respectivamente. Como há quartzo na areia de fundição e 

de acordo com Fernandes (2008), o mesmo aumenta a permeabilidade da peça crua e, 

do coeficiente de expansão térmica linear da peça queimada, evitando assim que esta se 

deforme ou se retraia demasiadamente, tanto a seco como durante a queima, isso 

possivelmente explica à redução de ambas as retrações com o aumento do resíduo. Os 

resultados alcançados estão dentro de uma faixa apropriada para produção industrial de 

cerâmica vermelha, segundo Souza Santos (1989), cujo limite máximo para a retração é 

de 12%. A obtenção de uma redução da retração linear dos corpos cerâmicas como a que 

foi alcançada é importante, pois acelera o ciclo do processo, reduz gastos energéticos e 

diminui o risco de fissuras e defeitos dimensionais. 

 

3.4 Resistência mecânica à flexão 

 

Os resultados obtidos do teste de resistência mecânica à flexão estão 

representados nas Figuras 9 e 10 onde mostra que a adição de 12% de resíduo na massa 

cerâmica resultou no valor para este parâmetro resultado com um aumento de 

aproximadamente 10% de resistência mecânica em relação ao padrão. Entretanto, para 

os demais percentuais de adição do resíduo os corpos de prova ficaram mais frágeis, ou 

seja, houve queda de resistência mecânica. Sendo os grãos de areia grosseiros em 

relação aos da argila, como pode ser observado na figura 11, é provável que tenha sido 

este um dos fatores da redução da resistência mecânica. A resistência mecânica de um 

material cerâmico diminui com o aumento da sua porosidade, ou seja, quanto maior a 

porosidade menor a resistência mecânica. Na figura 9 é possível notar a coerência entre 

variações da resistência mecânica à flexão com a porosidade em função dos teores de 

resíduo empregados. 
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Figura 9 - Resistência mecânica a flexão (o triângulo indica o padrão sem adição de 
areia). 

 

 
 

Figura 10 - Resistência mecânica à flexão em função da porosidade 
relativa. Identifica-se cada composição pelo teor em areia da massa (ao 
lado de cada ponto). O triângulo indica o padrão sem adição de areia de 

fundição. 

 
 

3.5 Caracterização microestrutural 
 

A figura 11 mostra as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) a qual foi utilizada para a avaliação das superfícies de fratura dos corpos de prova 

sinterizados. A figura 11a mostra os grãos grosseiros da areia de fundição tal qual pode 

ser confirmado sua respectiva distribuição granulométrica na figura 12. Na figura 11b é 

possível observar a imagem do padrão sem adição de areia de fundição, com aspecto 

rugoso e densificação uniforme provavelmente por uma maior energia interfacial 

ocasionada por tamanhos menores de grãos. A figura 11c mostra os grãos da areia de 

fundição no material sinterizado (para a adição de 12% do resíduo), distribuídos 

homogeneamente, correspondentes aos arrancamentos observados, o que possivelmente 

proporcionou um aumento de aproximadamente 10% na resistência mecânica. Conforme 

se aumentou a adição da areia de fundição esses grãos se aglomeraram formando 
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porosidades em volta deste e também surgiram trincas, como pode ser observado na 

figura 11d. Esses fatores ligados com os tamanhos relativamente grandes dos grãos da 

areia (figura 11) acabaram por conseqüência num aumento significativo de porosidade e 

diminuição da resistência mecânica. 

 

Figura 11 - Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

(a) Amostra da areia de fundição; (b) corpo de prova padrão; (c) corpo de prova com 12% 
de areia de fundição; (d) Corpo de prova com 28% de areia de fundição. 

 

Figura 12 - Distribuição do tamanho de partículas obtido através do Coulter. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos através dos ensaios realizados mostram a viabilidade do 

uso da areia de fundição como matéria prima para a produção de massa para cerâmica 

vermelha. O resíduo tem potencial como redutor da retração linear de secagem e queima 

da massa cerâmica, trazendo benefícios principalmente na secagem devido ao ganho na 

estabilidade dimensional e redução do tempo da mesma. O teor em 12% de adição 

apontou melhor resultado de resistência mecânica em relação ao padrão. Porém, para as 

condições utilizadas neste estudo os teores de adição de até 16% mostram-se viáveis a 

produção de cerâmica uma vez que não apresentaram perdas significativas das 

propriedades técnicas. A incorporação desse resíduo à massa cerâmica é uma alternativa 

para diminuir o descarte do mesmo em aterros sanitários uma vez que no Brasil são 

depositados anualmente mais de dois milhões de toneladas de areia de fundição. 
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Palavras-Chave: TVDI, middleware, interatividade. 

INTRODUÇÃO 

A TV Digital e Interativa - TVDI é um novo sistema de 
transmissão de televisão que proporciona uma melhor 
qualidade técnica de sinal, acarretando uma melhor 
resolução de imagem, possibilidade de sintonização em 
dispositivos móveis além de permitir a interatividade do 
usuário com programas iterativos (DTV, 2012). Um 
componente importante da TVDI brasileira é o middleware 

GINGA, uma camada de software localizada entre o 
sistema operacional do set-top Box e as aplicações. Sua 
função é abstrair as características do aparelho às 
aplicações, ou seja, garantir que vários tipos e modelos 
de set-top Box consigam executar as aplicações da TVDI 
sem restrições (DTV, 2012). Além do middleware, existem 
outros elementos importantes nesse novo cenário da TV 
Digital no Brasil. O objetivo desse trabalho é apresentar a 
estrutura do Ginga, a qual é de fundamental importância 
no desenvolvimento de aplicações interativas para esse 
prospero mercado de TV Digital. 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada foi divida em duas partes. 1) 
Revisão da literatura sobre conceitos fundamentais da TV 
Digital; 2) Estudo  do middleware Ginga. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O processo de transmissão e recepção do conteúdo 
digital consiste em três partes fundamentais. 1) 
Transmissão (envio do conteúdo digital); 2) Meio de 
Transmissão (como esse conteúdo vai ser transmitido); 3) 
Recepção (tratamento desse conteúdo e apresentação 
para o telespectador). Esse estudo se concentrou no item 
3 porque o Ginga será embarcado nos receptores 
chamados set-top box. É importante ressaltar que a 
interatividade só será possível se o receptor tiver o ginga, 
caso contrario, ficará inviável esse procedimento. O 
middleware Ginga possui o subsistema GingaNCL 

(SOARES; RODRIGUES; MORENO, 2007)) desenvolvido 
pela PUC-Rio o qual suporta a execução de aplicações 
desenvolvidas na linguagem Nested Context Language 
(NCL). É possível também desenvolver aplicações 
utilizando a linguagem Java (ORACLE, 2012). Essas 
aplicações são responsáveis pela interatividade com os 
telespectadores e utilizam as funcionalidades 
disponibilizadas pelo  ginga. A figura 01 mostra as 
aplicações e sua interação com o middleware, 
simultaneamente. É possível que várias aplicações 
utilizem os recursos disponibilizados ao mesmo tempo. 

Figura 01 – Transmissão e Recepção 

 

 
 
Fonte: Ginga-NCL: the Declarative 

Environment of the Brazilian Digital TV System, 2007. 
 

CONCLUSÃO 
Esse trabalho apresentou uma visão geral do middleware 
ginga responsável pela interatividade no Sistema 
brasileiro de TV Digital. Através do middleware é possível 

desenvolver aplicações interativas tanto na linguagem 
NCL quanto em Java. As empresas televisivas já 
vislumbram esse novo mercado da interatividade a ser 
explorado. O middleware Ginga em um curto prazo irá 

permitir essa interação, possibilitando a operadora de TV 
inserir informações extras sobre a programação e 
sistemas interativos de votação. A médio prazo, será 
possível efetuar transações bancárias. Todos esses 
fatores contribuirão para o fortalecimento da tecnologia a 
nível nacional aumentando a demanda de profissionais 
qualificados para trabalhar com essa nova tecnologia o 
que resultará na geração de novos empregos.  
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INTRODUÇÃO 
A tendência atual no campo de 

entretenimento tem sido converter os dispositivos da 
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; LEMOS; 
SILVEIRA, 2004). Essa interativade permite que o usuário 
interaja com a aplicação, interferindo diretamente na 
programação que está recebendo. Para tanto, a Televisão 
Digital interativa corresponde a um conjunto de serviços e 
aplicações interativas disponibilizadas através de um 
televisor e de uma caixa decodificadora, chamada 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. O objetivo desse trabalho é investigar qual 
a linguagem de programação é mais produtiva e eficiente 
e em relação ao ambiente de desenvolvimento. 

METODOLOGIA 
Inicialmente foi realizada uma pesquisa para identificar 
quais as linguagens de programação que atualmente 
estão sendo utilizadas no desenvolvimento de aplicações 
para TV Digital. Após esse levantamento foram 
identificadas as principais características dessas 
linguagens, as quais serão apresentadas na seção 
resultados e discussão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As linguagens de programação que vem se 

destacando até agora são NCL-LUA (SANTANNA; 
CERQUEIRA; SOARES, 2008) e Java (ORACLE, 2012). 

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. Por outro lado, Java é uma das 
linguagens de programação mais utilizadas no mundo, 
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. Isso faz com que a linguagem NCL 
venha sendo, nesse momento, cada vez mais procurada 
pelos desenvolvedores de aplicações para TV Digital.  

CONCLUSÃO 
É evidente que o desenvolvimento para TV 

Digital é uma área muito promissora e em constante 
crescimento. O fato de a plataforma ser respectivamente 
nova tem seus prós e contras. Através desse estudo 
inicial foi possível verificar isso. A Linguagem NCL apesar 
de ser menos difundida que a Linguagem Java apresenta-
se como a melhor alternativa para o desenvolvimento de 
aplicações para a TV Digital. Contudo é importante 
ressaltar a carência de profissionais com conhecimento 
nessa linguagem, se tornando importante a qualificação 
dos mesmos, para aproveitar essa nova oportunidade de 
mercado. No que diz respeito a trabalhos futuros, 
pretende-se desenvolver uma aplicação para TV Digital 
no setor de Home Care, focada no auxílio de pessoas 

idosas ou deficientes. Essa aplicação será desenvolvida 
na linguagem NCL-LUA visto que a mesma apresenta um 
melhor desempenho que a linguagem Java.  
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INTRODUÇÃO 

Há tempos a televisão tem sido o veículo de comunicação 
mais utilizado por pessoas de diversas partes do mundo 
para obter informações e entretenimento. A TV Digital 
vem para agregar algumas melhorias não só na qualidade 
do som e da imagem, mas também, sinaliza 
possibilidades como a interatividade, a conectividade à 
internet, a mobilidade, a portabilidade e a 
multiprogramação. Para que essas melhorias possam 
beneficiar milhões de telespectadores no Brasil é 
necessária toda uma infraestrutura que suporte a 
transmissão e recepção do sinal digital (MONTEZ; 
BECKER, 2004). O objetivo desse estudo é fornecer uma 
visão geral sobre a infraestrutura necessária para 
transmissão do sinal digital para a TV, explicando os 
conceitos envolvidos durante a realização desse 
processo. Através desse conhecimento se tornará mais 
produtivo o desenvolvimento de aplicações para TV 
Digital interativa e que venham beneficiar os 
telespectadores. 

METODOLOGIA 
Inicialmente foi realizada uma pesquisa para identificar as 
principais características que devem ser levadas em 
consideração para a transmissão do sinal digital. Após 
essa etapa inicial, essas características foram detalhadas 
e discutidas na seção resultados e discussão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O processo para transmissão do sinal digital pode ser 
dividida em três partes principais: 1) Difusor 2) Meio de 
Difusão e 3) Receptor. O Difusor é responsável por prover 
o conteúdo a ser transmitido, e suportar as interações 
com os telespectadores, ou seja, é a primeira fase do 
processo. Após o envio do conteúdo entra em cena o 
Meio de Difusão, ou seja, como esse conteúdo será 
transmitido até chegar aos receptores. Os meios mais 
comuns de transmissão do sinal digital são: a) Via Cabo, 
que possui uma boa largura de banda e facilidade de 
retorno; B) Via Satélite, com grande alcance de sinal e 
facilidade de acesso em localidades remotas mas com 
dificuldade de retorno e C) Via Radiodifusão, meio de 
transmissão comum, facilitando a migração do sinal 
analógico para o digital, mas também possui dificuldade 
de retorno. Após a definição do meio de difusão, conteúdo 
é entregue ao receptor. O receptor digital recebe e 
apresenta o conteúdo possibilitando ao telespectador 
interagir com o difusor (transmissor). Tem-se então a 
interatividade, função que será disponibilizada apenas na 
transmissão digital desde que o telespectador tenha um 
receptor, chamado Set Top Box, com o middleware Ginga 
embarcado. O middleware Ginga é responsável pela 

interatividade na TV Digital Brasileira. A figura 1 ilustra o 
processo de transmissão e recepção do conteúdo, além 
da interação do usuário. 
 
Figura 01 – Transmissão e Recepção 

 
Fonte: Infraestrutura para Recepção de TV 

Interativa Baseada em SetTopBox para o Projeto I2TV, 
2004. 

CONCLUSÃO 
O presente trabalho apresentou as principais 
características para realização da transmissão para a TV 
Digital. Por ser uma tecnologia relativamente nova, o 
conhecimento das várias etapas de transmissão de dados 
no sinal digital, possibilitará uma maior produtividade 
referente aos aplicativos que estão sendo desenvolvidos 
especificamente para a TV Digital. Os desenvolvedores 
desses aplicativos necessitam conhecer bem esse 
processo de transmissão bem como os equipamentos 
envolvidos nele visando explorar um mercado com grande 
potencial. É importante ressaltar que recurso da 
interatividade ainda precisa de estudo amplo e 
aprofundado, sendo este de fundamental importância para 
o país, pois é o grande diferencial do Sistema Brasileiro 
de TV Digital (SBTVD). 
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INTRODUÇÃO 

 
Os instrumentos musicais além de distrair as pessoas 
com suas melodias são excelentes materiais para explicar 
alguns temas da física. Os professores podem usar dos 
instrumentos musicais para suas aulas de óptica e 
eletromagnetismo. Com essa justificativa foi pensado em 
desenvolver um sítio em que reunisse em um só lugar a 
explicação de como os instrumentos funcionam 
fisicamente e disponibilizar para os professores materiais 
que possam servir de apoio em suas aulas. O avanço 
desse trabalho é desenvolver toda essa abordagem, que 
utiliza como objeto didático o sítio, fundamentado em uma 
teoria da aprendizagem mundialmente conhecida. 

METODOLOGIA 

O ensino de qualquer área tem que levar em 
consideração os diferentes modos de como as pessoas 
aprendem. Caso contrário é uma atividade empírica e 
carente de fundamentação teórica. O projeto proposto foi 
fundamentado na teoria da aprendizagem significativa de 
David Ausubel. Nesta teoria, o fator mais importante é o 
que o aluno já sabe. É necessário mostrar ao aluno a 
relação entre os novos conceitos e aquele que ele já tem 
em sua mente. Porém para que essa relação aconteça de 
forma significativa é necessário o uso de organizadores 
prévios. A utilidade do organizador prévio é fazer uma 
ponte cognitiva entre o conhecimento prévio do aluno e os 
novos conhecimentos. Os alunos vão tentar relacionar, 
com a ajuda do professor e do organizador prévio, os 
conhecimentos prévios e o conhecimento a ser adquirido, 
isto vai conduzi-los à diferenciação progressiva, depois à 
reconciliação integradora e finalmente à consolidação. Ao 
final desse processo o conhecimento prévio do aluno e o 
novo conhecimento vão ser moldados e compreendidos 
pelos alunos significativamente. Trazendo isso para o 
projeto desenvolvido o organizador prévio é composto por 
experimentos e construção de instrumentos com material 
de baixo custo. A partir daí forma-se uma discussão 
conceitual com textos que respeitam a diferenciação 
progressiva. Tendo isto, acontece a reconciliação 
integradora, que é quando os conhecimentos prévios e os 
novos conceitos, vistos até agora, são inter-relacionados. 
Por fim, depois de todos os conceitos estarem 
relacionados, o último processo é a consolidação, que é 
quando os conceitos são consolidados na estrutura 
cognitiva do aprendiz, que é feita por meio de exploração 
de simulações e animações na rede mundial de 
computadores e da criação de jogos virtuais. Para 
professores e alunos terem acesso a materiais que 
possam auxiliá-los nesse processo de aprendizagem foi 
criado e disponibilizado na rede mundial de computadores 

um sítio que traz as seguintes informações: manual 
explicando como os professores podem usar o sítio, 
experimentos e construção de instrumentos de baixo 
custo para alunos e professores, simulações e jogos on-
line referentes aos conteúdos do sítio e textos explicativos 
sobre como funcionam, fisicamente, os instrumentos 
musicais. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sitio está disponível no seguinte endereço: 
https://sites.google.com/site/afisicadosinstrumentosmusica
is/home. Ele pode ser utilizando tanto pelos professores 
como pelos alunos.  Serão realizados, durante o ano de 
2013, cursos de formação inicial e continuada explicando 
que materiais podem ser encontrados no sítio e como o 
mesmo pode ser utilizado pelos professores em suas 
aulas. Este curso será oferecido tanto para os alunos que 
estão cursando o curso de Licenciatura em Ciências da 
Natureza com Habilitação em Física quanto para os 
professores de física das escolas da região.  

CONCLUSÃO 

Com o sítio, usado da maneira correta, os professores 
poderão proporcionar a seus alunos um ensino 
potencialmente significativo, saindo daquela ideia do 
ensino caracterizado como uma forma tradicional, em que 
uns conceitos não têm relação com os outros, além disso, 
de que o importante para a aprendizagem de física é 
ensinar a linguagem matemática. Os professores poderão 
utilizar de vários organizadores prévios que estarão no 
sítio, além dele próprio que é um organizador prévio. E 
com o possível curso de extensão os professores poderão 
estar mais bem qualificados para ensinar de modo 
potencialmente significativo seus alunos. 
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Palavras-Chave: Adsorção, Cerâmica Vermelha, Azul de Metileno. 

INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos é crescente a preocupação com 
problemas ambientais, principalmente com a contaminação 
dos recursos hídricos. Atualmente, os tratamentos são 
feitos por adsorção com carvão ativo ou por processos 
oxidativos avançados (POA’s), tratamentos que implicam 
em questões ambientais e custos elevados, 
respectivamente. Isso tem levado as indústrias a buscarem 
formas de tratamento simples e de baixo custo para 
construção de filtros em camadas para processos de 
remoção de corantes em efluentes industriais, 
principalmente a indústria têxtil. Entre novos materiais 
encontram-se as fibras naturais (CECHETTI, 2010) e os 
argilominerais (VIEIRA et al, 2005). Na região de Criciúma-
SC concentra-se um grande número de indústrias 
cerâmicas que utilizam argilominerais como matéria-prima, 
gerando resíduos calcinados que apresentam porosidade 
elevada. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é 
avaliar a viabilidade do uso de resíduos de cerâmica 
vermelha para adsorção do azul de metileno com posterior 
aplicação em filtros em camadas para efluentes de 
indústrias têxteis. 

METODOLOGIA 
Inicialmente foram determinadas a massa específica 
(processo da balança hidrostática) e o índice de absorção 
d'água (ABNT, 2005) do bloco cerâmico não estrutural. Na 
sequência, fragmentou-se manualmente esse material e 
separou-se em três faixas granulométricas: menor que 100 
mm, entre 100 e 300 mm e maior que 300 mm. Para o 
ensaio de adsorção foram colocados 2 g dos fragmentos e 
200 mL da solução do corante azul de metileno, com 
concentração 50 mg.L-1, em um erlenmeyer de 500 mL, 
mantida sob agitação constante (200 rpm) em agitador 
magnético (Solab, SL-91), à temperatura ambiente (25 ± 
1ºC). Foram removidas alíquotas de, aproximadamente, 2 
mL em intervalos de 1 em 1 minuto durante os primeiros 15 
minutos e de 5 em 5 minutos até completar uma hora. O 
adsorvente foi separado do adsorvato com o auxílio de uma 
centrífuga (Centribio) por 2 minutos. A adsorção foi 
monitorada por meio de UV-Vis (Spectro, SP-22) no 
comprimento de onda 642 nm. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O bloco cerâmico utilizado nesta pesquisa apresentou 1,75 
g.cm-3 de massa específica e absorção de 18,5%. O 
Gráfico 1 demonstra a quantidade de pigmentação 
removida para as três granulometrias. Os resultados 
demonstram que o resíduo de cerâmica vermelha com 
granulometria mais fina (> 100 mm) tem maior capacidade 
de adsorver os pigmentos. Por volta de 10 minutos, este 
resíduo foi capaz de adsorver mais que 90% do pigmento. 
Isso ocorre devido ao aumento de área superficial. 
Gráfico 01 – Adsorção em função do tempo 

 
Ao contrário do carvão ativo (poros interligados), a cerâmica 
vermelha apresenta poros individuais. A ação de 
fragmentação permite a abertura de um número maior de 
poros. A Figura 1 representa a estrutura química do azul de 
metileno e ilustra os polos existentes na estrutura do 
corante que permite a interação entre este e os poros 
existentes na cerâmica vermelha, permitindo a adsorção. 
 
Figura 1 – Estrutura química do azul de metileno 

 
 

CONCLUSÃO 
Os dados demonstram à possibilidade de uso desse 
material em colunas de leito fixo destinadas a adsorção de 
pigmentos têxteis. Assim, para um tempo de retenção 
inferior a 10 min na coluna, pode-se atingir uma eficiência 
adsortiva em torno de 90 %. 
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Palavras-Chave: Práticas corporais, idoso, autoimagem, autoestima. 
 

INTRODUÇÃO 

O IBGE (2012) mostra que em 2010, do 
total da população brasileira, 10,8% são idosos. Isto faz 
com que atualmente a preocupação com este processo 
de envelhecimento se torne cada vez mais presente. 
Atualmente podemos perceber uma relação entre a 
prática de atividade física e esportiva à qualidade de vida. 
Neste contexto surgem os jogos e esporte para a terceira 
idade. Segundo Mantovani (2007), os benefícios das 
atividades físicas estão presentes nos aspectos 
biológicos, psicológicos e sociais, pois, ao envelhecer, os 
idosos enfrentam problemas como solidão, ausência de 
objetivos de vida e de atividades ocupacionais, sociais, de 
lazer, artístico-culturais e físicas. O Programa Bola Para 
Frente tem como objetivos fomentar práticas corporais 
que desenvolvam a autonomia e ampliem a cultura de 
movimento a partir do jogo e socializar o conhecimento 
construído a partir das vivências tanto acadêmicas, 
quanto dos alunos (idosos) com a comunidade científica 
também realizando a aproximação com o meio social e 
familiar. Partindo disto, este projeto irá trabalhar com o 
sentido atribuído ás Práticas Corporais, que são 
fenômenos que se mostram, prioritariamente, ao nível 
corporal e que se constituem como manifestações 
culturais de caráter lúdico, tais como os jogos, as danças, 
as ginásticas, os esportes, as artes marciais e acrobacias, 

entre outras práticas sociais. (LAZZAROTTI FILHO et al., 
2009). 

 

METODOLOGIA 

Participam do projeto, idosos de ambos os 
sexos com idade acima de 60 anos. As atividades do 
programa são realizadas nos espaços das quadras 
externas e salas de dança do complexo esportivo da 
UNESC, segundas e quartas-feiras. Foram construídas 
duas turmas, a primeira das 13:30h às 14:30h e a 
segunda das 14:35h às 15:35, totalizando 21 idosos. O 
planejamento das atividades acontece levando em 
consideração os objetivos do programa através da 
escolha de temas mensais e encontros intergeracionais. 
As atividades iniciaram com nível de complexidade 
buscando adaptação aos materiais, experimentação do 
maior número de materiais possíveis. A escolha das 
atividades realizadas no projeto acontece a partir de 
temas escolhidos mensalmente, estes temas são 

desmembrados em atividades semanais. A cada mês é 
realizado o fechamento dos trabalhos que possibilitam a 
construção de propostas que envolvam os familiares em 
atividades intergeracionais. É previsto que os 
participantes organizem anualmente um festival de 
encerramento das atividades que será aberto aos demais 
grupos da comunidade. 

 

CONCLUSÃO 

Ao observar as aulas e analisando os resultados das 
avaliações físicas realizadas no início do ano, é possível 
perceber melhoras nos aspectos funcionais dos idosos. 
Também notamos evidencias na melhora da condição 
psicológica ou emocional na maioria dos alunos. Tendo 
em vista as relações estabelecidas durante o processo de 
ensino-aprendizagem das aulas, observamos o quanto 
estes idosos melhoram o seu relacionamento, tanto com o 
outro, quanto consigo mesmos. Com as atividades 
realizadas no projeto percebemos também a influência na 
autoimagem e autoestima destes idosos. Esta informação 
se evidencia nos estudos realizados sobre esta temática 
dentro do grupo de extensão  
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INTRODUÇÃO 

Em uma instituição de ensino trabalhar as questões 
ambientais é uma forma de promover a educação das 
presentes gerações para que estas e as futuras tenham 
um lugar melhor para viver. Neste contexto, um dos temas 
que pode ser alvo deste trabalho é sobre resíduos sólidos 
(RS) que, conforme Calderoni (2003), podem ser 
classificados em resíduo, rejeito e lixo. A gestão 
inadequada dos RS é um problema ambiental que tem 
impacto na qualidade de vida, exigindo a busca de 
alternativas para resolvê-lo, como a coleta seletiva.  
Visando a implantação da coleta seletiva no Campus 
Criciúma do Instituto Federal de Santa Catarina (IF-SC), 
foi desenvolvido um projeto com o objetivo de promover a 
conscientização da comunidade do campus sobre a 
necessidade de mudanças de hábitos e atitudes em 
relação às questões ambientais. 

METODOLOGIA 

A metodologia deve estabelecer os caminhos para atingir 
um objetivo, que neste projeto foram:  
a) Realização de oficinas e palestras com professores, 
técnicos administrativos, alunos e servidores terceirizados 
do campus. Envio, especialmente aos servidores, de 
informações sobre o andamento do projeto e os 
resultados alcançados com a coleta seletiva. 
b) Distribuição em diversos locais do campus de lixeiras 
para coleta dos resíduos recicláveis. Acima de cada uma 
delas foi colocado um cartaz com informações sobre os 
materiais que são ou não recicláveis. Os materiais foram 
coletados semanalmente e passavam por análise 
qualiquantitativa, sendo, depois, enviados para uma 
cooperativa de catadores de materiais recicláveis.  
c) Realização de um levantamento dos setores para 
estimar a necessidade de novas lixeiras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As atividades relacionadas ao projeto iniciaram em março 
de 2012, com a colocação de lixeiras para a coleta de 
resíduos recicláveis. Foram distribuídos oito conjuntos de 
lixeiras: uma para resíduos e outra para materiais 
recicláveis. Posteriormente, após levantamento realizado 
em todos os setores do campus, foram colocadas mais 
duas lixeira para materiais recicláveis. 
A segregação dos materiais iniciou em 13/06/2012 e a 
primeira análise dos materiais depositados foi realizada 
em 20/06/2012. Posteriormente, a cada semana, os 
materiais foram recolhidos e passaram por análise da 
composição qualitativa e quantitativa (Figura 1). 
Foram recolhidos durante no período 13/06 a 01/08/2012 
a quantia de 17,69 kg de resíduos, com amplo predomínio 
de papel (56%) e plástico (24%) (Figura 2). Em razão de 
embalagens de equipamentos, houve um aumento 
acentuado de papel nas análises dos dias 09 e 25/07. 

Figura 01 – Distribuição qualitativa e quantitativa dos 

materiais recicláveis e rejeitos depositados nas lixeiras 
para recicláveis durante o período analisado.  

 
Figura 02 – Distribuição percentual dos resíduos 

depositados nas lixeiras para materiais recicláveis. 

 
Um dos principais problemas verificados foi a presença de 
rejeitos entre os materiais recicláveis, comprometendo a 
qualidade dos mesmos. No entanto, com a divulgação dos 
primeiro resultados por meio de mensagens eletrônicas, 
houve redução destes materiais, evidenciando a 
importância da Educação Ambiental. 

CONCLUSÃO 
Os tipos de materiais segregados variaram muito no 
período, porém com predomínio de papel e plástico.  
A quantidade de rejeitos misturados aos materiais ainda é 
um problema e, às vezes supera a quantidade de outros 
materiais, provocando a perda da qualidade dos mesmos. 
A coleta seletiva é uma das maneiras de cuidarmos do 
que resta no planeta, pois permite reintegrar os materiais 
recicláveis aos meios de produção, contribuindo para uma 
vida com melhor qualidade.  
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INTRODUÇÃO 

As energias alternativas constituem a base de muitos 
estudos e investimentos, pois seu uso se faz necessário 
visando diminuir os impactos ambientais. Segundo 
Goldemberg (Goldemberg, 2000), existe uma enorme 
gama de atividades que estão sendo exploradas visando 
encontrar novos caminhos frente à crescente necessidade 
de energia e, ao mesmo tempo, buscando reduzir os 
impactos ambientais do uso de combustíveis fósseis. 
Desta maneira, por ser um conteúdo importante e atual, 
faz-se necessário introduzi-lo nas escolas de maneira a 
contemplar os estudantes do ensino médio com uma 
metodologia diferenciada acerca de um assunto 

largamente discutido na atualidade. Assim, o objetivo 

deste trabalho é promover uma técnica de ensino que 
contemple o entendimento sobre o funcionamento das 
fontes energéticas alternativas, aliando a conscientização 
ambiental com o aprendizado dos conteúdos de física 
relacionados ao tema. 

METODOLOGIA 

Este projeto se refere a uma prática pedagógica de 
intervenção, realizada em duas escolas estaduais de 
Jaraguá do Sul/SC, na qual foram envolvidos 171 alunos 
do Ensino Médio. A partir do tema gerador foram 
selecionadas quatro fontes energéticas com grande 
potencial de utilização no Brasil: Eólica, Hídrica, Nuclear e 
Solar. Em seguida, foi realizada uma ampla pesquisa 
teórica sobre o tema, com o intuito de buscar informações 
para a elaboração de uma cartilha explicativa, que aborda 
as principais informações sobre as quatro fontes 
energéticas citadas acima. Esta cartilha, elaborada em 
uma linguagem acessível ao estudante do ensino médio, 
contém informações sobre as matrizes energéticas, 
discutindo desde sua captação até as transformações 
ocorridas, e abordando ainda os conceitos físicos 
envolvidos, bem como as vantagens e desvantagens no 
uso de cada tipo de energia. Com o objetivo de promover 
a divulgação deste material foi desenvolvido um site em 
que os interessados podem realizar o download 
(sites.google.com/site/fontesdeenergiaalternativa). 
Na intervenção em sala de aula, foi proposto aos alunos 
participantes que, em grupos, escolhessem uma das 
quatro energias para defender em um debate. Foi 
fornecida uma cartilha por grupo, para auxiliá-los na 
pesquisa, e ainda, foi solicitado que as equipes 
elaborassem um relatório contendo as principais 
informações sobre a sua fonte energética, sendo que o 
tempo para a preparação deste material foi de duas 
semanas. No encontro seguinte foi ministrada uma aula 
expositiva-dialogada para explicar a física envolvida nas 
energias alternativas, desde a obtenção da energia até 
sua transformação em energia elétrica a fim de esclarecer 

dúvidas conceituais. Foram trabalhados os conceitos de: 
Energia Potencial e Cinética, Efeito Fotoelétrico, Gerador 
elétrico, Lei de Faraday e Fissão Nuclear. Após esta aula 
teórica, cada grupo iniciou a apresentação sobre a fonte 
energética escolhida e em seguida ocorreram as 
discussões sobre as vantagens e desvantagens de cada 
uma. Por fim, foi aplicado um questionário individual aos 
alunos para avaliar seu aproveitamento no aprendizado e 
conhecer sua opinião sobre a metodologia desenvolvida.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise das respostas obtidas com aplicação do 
questionário mostrou que a grande maioria dos alunos 
afirmou que a atividade ajudou a compreender a origem e 
o funcionamento de cada uma das fontes de energia 
estudadas, bem como os conceitos físicos envolvidos. 
Além disso, praticamente a totalidade dos alunos afirmou 
que a atividade possibilitou o conhecimento das 
transformações de energia envolvidas nos processos de 
obtenção de energia. Também ficou evidente, de acordo 
com as respostas dos alunos, que a atividade 
proporcionou uma integração entre a teoria, envolvendo 
os tipos de energia, com sua aplicação práticas nas 
usinas, bem como contribuiu para o aprendizado e a 
conscientização acerca do uso de fontes de energia 
alternativas aos combustíveis fósseis. 

CONCLUSÃO 
A metodologia empregada obteve resultados satisfatórios, 
uma vez que o debate entre as equipes demostrou que a 
grande maioria dos alunos se envolveu de forma 
significativa com o projeto, pois souberam argumentar e 
defender suas ideias com clareza, ainda que para um 
grande número de discentes, este foi o primeiro debate 
em que participaram. Conforme a análise dos 
questionários, a grande maioria dos alunos compreendeu 
os conceitos físicos envolvidos nas transformações das 
energias e também perceberam a importância da 
conscientização ambiental, mostrando que a prática 
proposta atingiu seus objetivos curriculares e sociais. Os 
estudantes ainda propuseram que esta metodologia, que 
envolve o debate, estivesse presente em outras 
disciplinas, pois segundo eles, esta prática contribuiu para 
a melhoria do aprendizado. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho surge no âmbito do projeto 
Educação ambiental, sustentabilidade e novas tecnologias 
em educação promovido pelo Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC-
EM) 2012. O projeto é desenvolvido por meio de uma 
parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) Campus Araranguá e a Escola Estadual de 
Educação Básica Professora Maria Garcia Pessi. 
Participam do programa 20 estudantes bolsistas do 
ensino médio. No referido projeto iniciado em abril de 
2012, os estudantes têm assistido palestras e discutido 
sobre os temas relacionados à educação ambiental, 
sustentabilidade bem como mídias digitais e educação. 
Um estudo realizado por Madruga e Batalha (2003) 
sugere que adolescentes e jovens podem atuar de forma 
eficiente como educadores ambientais de crianças. Neste 
processo educativo, Gutiérrez e Prado (2000) destacam a 
importância da percepção-criativa por parte dos 
educandos. Neste contexto, o objetivo deste projeto de 

extensão é fazer com que os estudantes do ensino médio 
que participam do programa PIBIC-EM do Campus UFSC-
Araranguá por meio da elaboração e narração de histórias 
infantis possam tornar alguns conceitos básicos de 
ecologia compreensíveis para crianças nas faixas entre 
cinco e seis anos de idade (fases da pré-escola e de 
alfabetização), utilizando como ferramentas de apoio as 
mídias digitais. A relevância desta proposta esta 
associada aos seguintes aspectos: Os estudantes do 
ensino médio terão oportunidade de usar na prática os 
temas que têm discutido e de tratá-los de forma lúdica; os 
estudantes irão tornar princípios ecológicos como 
interdependência e diversidade compreensíveis e motivar 
as crianças e indiretamente suas famílias a protegerem o 
meio ambiente.  Pesquisas (Maia et al, 2011) comprovam 
que a narração de história infantis colaboram para 
estimular a fantasia, a criatividade e a capacidade crítica e 
reflexiva das crianças.    

METODOLOGIA 

Primeiramente estudantes bolsistas 
envolvidos no projeto PIBIC-Ensino Médio (EM) assistiram 
palestras e discutiram sobre temas relacionados à área de 
educação ambiental e ao uso de mídias digitais em 
educação durante o 1º. Semestre de 2012. Em segundo 
lugar, os estudantes do EM foram divididos em quatro 
grupos e os quatro temas propostos nos objetivos 
específicos deste projeto foram sorteados entre os 
grupos. Na terceira etapa cada grupo, elaborou um roteiro 

de uma história para crianças. Na quarta etapa, os 
estudantes do projeto PIBIC decidiram sobre as mídias 
digitais que seriam utilizadas como ferramentas para 
animação das histórias. Cada grupo foi supervisionado 
pelos graduandos (três bolsistas e uma voluntária) em 
Tecnologias de Informação, Engenharia de Computação e 
Engenharia de Energia durante as fases de elaboração 
das histórias e uso das mídias. Na quinta etapa que 
ocorrerá entre setembro e outubro os estudantes irão 
contatar as escolas e agendar as visitas para a 
apresentação de suas histórias. Cada turma de pré-escola 
e primeira série será visitada pelos quatro grupos. A 
proposta é que haja um revezamento dos grupos nas 
turmas, para que cada turma escute uma história por dia. 
Foram escolhidas escolas de educação infantil localizadas 
próximas à UFSC, Campus Araranguá. 

 

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO 

Até o presente momento, os estudantes elaboraram as 
histórias e estão na fase da ilustração. De acordo com o 
relato dos participantes do projeto PIBIC, eles percebem 
que na tentativa de ensinar os conceitos ecológicos, estão 
aprendendo muito sobre os mesmos. Os resultados finais 
e conclusões serão apresentados por meio de uma 
publicação no final do projeto.  
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INTRODUÇÃO 

O primeiro contato formal com o ensino de Física se dá 
normalmente no fim do Ensino Fundamental, e desde 
primeiro contato depende todo o seu ensino subsequente. 
Para que a pré-disposição em aprender seja desperta 
nestes estudantes, uma possível estratégia é o uso de 
organizadores prévios com temas que estejam no seu 
cotidiano, e um destes é sem dúvida a questão ambiental. 
Para que a pré-disposição em aprender fosse alcançada o 
projeto relatado neste trabalho envolveu estudantes do 
final do Ensino Fundamental em um clube de ciência onde 
a temática do lixo era explorada na forma de organizador 
prévio para as posteriores atividades potencialmente 
significativas de ensino de Física.  
 

METODOLOGIA 

O projeto se divide em quatro etapas, todas elas 
realizadas na Escola de Educação Básica Castro Alves 
em duas turmas de nono ano, uma no turno matutino e 
outra vespertino. Primeira: formação do clubinho de 
ciências; o início do projeto é a discussão dos temas em 
uma turma reduzida que se reúne no contra turno de sua 
turma regular, uma vez por semana, em um clubinho de 
ciências, batizado de “Liga da Física”, que desenvolve 
suas atividades em uma sala temática de ciências. 
Segunda: atividades da “Liga da Física”; os bolsistas 
monitoram as atividades realizadas pelos alunos do clube 
de ciências, iniciando as atividades discutindo a produção 
e reciclagem de lixo, em uma fase de conscientização. Na 
segunda etapa  todos os encontros iniciam-se com uma 
atividade experimental, as quais são produzidas a partir 
da utilização de materiais recicláveis e de baixo custo, 
seguida da discussão dos conceitos de Física envolvidos 
nela. A etapa posterior é a apresentação de aulas teóricas 
com software de apresentação de slides que abordem os 
temas levantados nos projetos experimentais usando 
como ideias-âncoras a temática do lixo que foi discutida 
no organizador prévio. Quarta: socialização: os alunos 
que participaram do clubinho têm a ‘missão’ de disseminar 
o conhecimento que adquiriram durante os encontros na 
“Liga da Física”, na própria turma em que eles tem aulas 
formais, com a sua própria família e com a comunidade 
escolar e por meio do evento chamado “Dia da 
consciência ecológica do Castro Alves” que deverá 
ocorrer no final do ano na semana entre os dias 27/11 e 
01/12. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os primeiros resultados alcançados são: (i)  o 
envolvimento maior dos alunos nas aulas, tanto as do 
clubinho como as regulares, (ii)  o aumento do número de 
inscrições e do interesse em participar do clube de 
ciências, (iii) dezoito  alunos que terminaram o Ensino 
Fundamental na EEB Castro Alves se inscreveram e 
foram aprovados para fazer o Ensino Médio integrado no 
IFSC, (iv) a inclusão social dos alunos surdos na 
participação das atividades e interação com os demais 
alunos, apresentando uma melhoria na aprendizagem, (v)  
o interesse por parte de  professores de outras disciplinas 
em participar do desenvolvimento do projeto, (vi) a 
iniciativa dos alunos em promover atividades que 
contribuem com a reciclagem e conscientização ambiental 
e (vii) o interesse dos alunos em continuar o projeto em 
outras escolas onde os mesmos cursam atualmente o 
primeiro ano do ensino médio. 

CONCLUSÃO 

Os resultados mostram que o projeto como um todo tem a 
potencialidade de formar cidadãos mais críticos. O 
organizador prévio, além de servir como ponte cognitiva 
para os alunos, também teve um papel importante 
contribuindo para a pré-disposição em aprender dos 
alunos. Os resultados obtidos mostram que o projeto deve 
continuar, buscando sempre melhorias na tentativa de 
corrigir possíveis erros e  usando como exemplo as 
atividades que tiveram logro em sua realização. O projeto 
foi realizado com grande satisfação, tanto pelos bolsistas 
e seu coordenador, como pela professora e alunos do 
nono ano do Ensino Fundamental. 
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INTRODUÇÃO 

Os danos mecânicos são definidos como deformações 
plásticas, rupturas superficiais e destruição dos tecidos 
vegetais provocados por forças externas. Estes levam a 
modificações físicas e/ou alterações fisiológicas, químicas 
e bioquímicas que modificam a cor, o aroma, o sabor e a 
textura dos vegetais. Os danos mecânicos podem ser 
agrupados em danos por impacto, compressão e corte. 
Estes danos mecânicos podem alterar as reações 
bioquímicas do produto, modificando-lhe a coloração, o 
sabor e sua vida útil. Tais danos ocasionam lesões 
irreparáveis nos produtos, reduzindo sua vida útil e 
provocando sua desvalorização comercial. Frutos 
murchos, amassados, sem a cor característica e com 
aparência desagradável sobram nas prateleiras dos 

supermercados, computando para as perdas de 

produtos agrícolas. Com estas considerações, este 
trabalho avaliou o efeito da aplicação de danos mecânicos 
por impacto, compressão e corte e seus efeitos na 
conservação e qualidade pós-colheita de maçãs ‘Fuji 
Suprema’, ‘Fuji Mishima’ e ‘Gala’. 
 
 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na safra 2012 com maçãs 
‘Fuji Suprema’, ‘Fuji Mishima’ e ‘Gala’ colhidas no 
município de São José dos Ausentes, RS. Após colhidas 
as maçãs foram transportadas ao Laboratório de Pós-
colheita do Câmpus Sombrio do IFCatarinense onde 
foram selecionadas e aplicados os tratamentos. O 
impacto foi aplicado em dois lados deixando-se os frutos 
caírem, em queda livre, de uma altura de 1,0 m. A 
compressão foi realizada colocando-se os frutos entre 
duas placas de madeira e aplicando uma força de 80 
Newtons constante por 15 segundos sobre a placa 
superior com auxílio de um penetrômetro de bancada. O 
corte foi realizado em uma das faces, na região equatorial 
dos frutos, somente na maçã ‘Fuji Suprema’, aplicando-se 
um corte de 3 cm de comprimento e 2 mm de 
profundidade. Os efeitos dos danos foram avaliados nos 
frutos na colheita e após diferentes períodos de 
armazenagem refrigerada de 30, 60, 90 e 120 dias de 
armazenagem a 1

o
C quanto a sua desidratação, à 

tamanho de lesão, firmeza, conteúdo de suco, acidez 
titulável, sólidos solúveis, incidência de fungos. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, 
num esquema fatorial 4 x 5 na ‘Fuji Suprema’ (4 danos 
mecânicos e 5 datas de avaliação) e 3 x 5 na ‘Fuji 
Mishima’ e ‘Gala’ (3 danos mecânicos e 5 datas de 
avaliação). Cada tratamento em cada data de avaliação 
foi compostos por 20 maçãs. Os dados foram submetidos 
à análise de variância, seguida por separação de médias 
pelo teste de Tukey (0,05%). 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A desidratação aumentou ao longo da armazenagem em 
todos os tratamentos, mas frutos submetidos a impacto 
em todas as cultivares e a corte na ‘Suprema’ 
apresentaram maior desidratação. A firmeza de polpa 
diminui ao longo da armazenagem em todos os 
tratamentos e cultivares, sem diferenças significativas. Os 
danos não tiveram influência sobre a suculência na ‘Fuji 
Suprema’ e na ‘Gala’, mas as maçãs ‘Fuji Mishima’ com 
danos por impacto e compressão apresentaram menor 
suculência. Ao longo da armazenagem não houve 
diferenças nos teores de sólidos solúveis entre os 
tratamentos. A acidez diminuiu ao longo da armazenagem 
nas três cultivares, sem diferenças entre os tratamentos. 
A grande diminuição na acidez observada aos 120 dias de 
armazenagem indica um grande consumo deste substrato 
na respiração e que possivelmente os frutos chegaram ao 
seu limite de tempo em armazenagem refrigerada em 
atmosfera normal. Os danos mecânicos não induziram a 
ocorrência de danos por fungos em maçãs. 

CONCLUSÃO 

Os danos mecânicos por impacto influenciam na 
desidratação de maçãs, o que causa má aparência aos 
frutos com o aumento do tempo em armazenagem 
refrigerada. 
Os danos mecânicos não causam diminuição na firmeza 
de polpa e suculência de maçãs ‘Fuji Suprema’, ‘Fuji 
Mishsima’ e ‘Gala’. 
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INTRODUÇÃO 

O pinhão é um produto muito consumido nos meses de 
inverno pelos habitantes da região Sul do Brasil. Apesar 
da importância cultural na alimentação das populações do 
Sul do Brasil, o pinhão, semente da Araucaria angustifolia 
L, tem sido pouco empregado na culinária brasileira. A 
conservação pós-colheita do pinhão é limitada já que 
ocorre rápida perda de sua viabilidade fisiológica com a 
redução do grau de umidade. Isto ocorre devido á falta de 
métodos para a conservação in natura e para o 

processamento industrial, ocasionados pela pouca 
atenção dada à pesquisa de métodos que preservem a 
sua qualidade pós-colheita. Segundo relato dos 
produtores, as formas usadas para o armazenamento de 
pinhão são na própria pinha, debulhados a granel, em 
sacolas plásticas ou de estopas geralmente enterrados, 
ou congelados já moídos. Devido a esta carência, 
técnicas de conservação do pinhão devem ser 
desenvolvidas para promover a comercialização e o uso 
do pinhão em outras épocas do ano, além da estação de 
produção. O armazenamento refrigerado e o uso de 
embalagens adequadas é uma alternativa para sua 
conservação. O objetivo deste trabalho é determinar a 
qualidade alimentícia do pinhão em diferentes períodos de 
conservação pós-colheita e tipos de embalagem. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na safra 2012 com pinhões 
obtidos no município de Bom Jesus, RS. Após colhidos as 
pinhas foram transportadas ao Laboratório de Pós-
colheita do Campus Sombrio do IFCatarinense onde 
foram debulhadas e selecionados os pinhões para 
comporem os tratamentos. Os pinhões foram 
armazenados em frio sob temperatura de 1

o
C e -15

o
C, 

nos tratamentos: Rede a 1
o
C; Bolsa plástica a 1

o
C 

(Controle)(Atmosfera Modificada); Vácuo com casca a 
1

o
C; Pinha a 1

o
C; Congelado em água a -15

o
C; 

Congelado “seco” a -15
o
C.  Foram formadas 4 repetições 

por tratamento compostas por 45 pinhões. Os pinhões 
foram analisados na colheita e após 30, 60, 90, 120 e 150 
dias de armazenagem quanto a sua desidratação, peso, 
diâmetro, comprimento, cor da epiderme, acidez titulável, 
sólidos solúveis, 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 6 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%). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na safra 2012, em todos os períodos de armazenagem, 
pinhões em pinhas e 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 bolsas plásticas e a vácuo comparado aos demais 
tratamentos em todos os períodos de armazenagem. No 
entanto, com o decorrer do tempo em armazenagem, a 
textura dos pinhões a vácuo tornou-se mais pastosa, e 
seu sabor azedo, enquanto os pinhões embalados em 
bolsas plásticas mantiveram textura e sabor semelhantes 
aos observados na colheita. Já os pinhões das pinhas, 
apresentaram boa aceitação na colheita, semelhante aos 
demais, mas aumentaram sua textura com o passar do 
tempo em frio, fato que está relacionado à sua maior 
desidratação. Pinhões congelados apesar da boa 
aceitação apresentavam sensação de esfarelarem ao 
serem degustados. A análise de fungos realizada resultou 
em Penicillium, Moniliella e Monilinia, em todos os 
tratamentos. Estes resultados diferem dos observados em 
anos anteriores, em que somente Penicillium foi 
encontrado. No entanto, em nenhum tratamento os fungos 
foram capazes de penetrar a casca. 

CONCLUSÃO 

O armazenamento refrigerado em bolsas plásticas a 1
o
C 

conserva melhor a textura e sabor e minimiza a 
desidratação de pinhões após colheita por até 180 dias. 

AGRADECIMENTOS 

Ao Campus Sombrio do Instituto Federal Catarinense pelo 
financiamento de bolsa de iniciação científica de 
graduação no Edital n

o
022/2011/IFCCampus Sombrio. 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

712 
Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

ASPECTOS BROMATOLÓGICOS DA SILAGEM DE CASCA DE MANDIOCA 
(MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) DESENSILADA EM DIFERENTES PERÍODOS 

 

Elias Donadel1, Liliane cerdótes2, Henrique Mendonça Nunes Ribeiro Filho3, Fabiana 
da Rocha Ramos4, Juliana Policastro Velho1, Miguelangelo Ziegler Arboitte², Dion 

Cordova Moraes5 
 

¹Discente do curso Técnico agrícola com Habilitação em Agropecuária integrado ao Ensino Médio no 
Instituto Federal catarinense campus sombrio(IFC Campus Sombrio) eliasdonadel@gmail.com. 

²Zootecnista- Dr., Professor na área de zootecnia no Instituto Federal Catarinense Campus Sombrio. 
³ Zootecnista- Dr., professor na área de zootecnia na Universidade do estado de Santa Catarina (UDESC) 

4Discente do curso de Medicina Veterinária na UDESC 
5Técnico em Agropecuária no Instituto Federal Catarinense Campus Sombrio. 
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INTRODUÇÃO 
O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de raízes 
de mandioca (Manihot esculenta Crantz), com produção 
estimada de 23 milhões de toneladas (Fraife Filho & 
Bahia, 2008). Alguns produtores do sul do Brasil têm 
utilizado a casca de mandioca na alimentação de bovinos, 
com boa aceitação pelos animais. No entanto não existem 
muitas informações científicas sobre a possibilidade de 
conservar este material por período aproximado de um 
ano, para que este produto possa ser disponibilizado 
entre uma safra e outra para os animais. Com isso o 
objetivo deste trabalho foi ensilar a casca de mandioca 
verificando se a técnica é eficaz na sua conservação por 
um período de até 10 meses.   

METODOLOGIA 
A ensilagem de casca de mandioca foi realizada em 24 
tubos de PVC de 100 mm de diâmetro com 50 cm de 
comprimento, os quais foram providos de tampão nas 
duas extremidades, sendo que em uma delas foi 
adaptada uma torneira para que o exsudato oriundo do 
material ensilado pudesse ser eliminado. A casca de 
mandioca foi compactada, simulando o que ocorre 
durante o processo de ensilagem de outros materiais na 
ausência de ar. As avaliações bromatológicas foram 
realizadas no dia 0, 20, 30, 40 e 60 dias após a ensilagem 
do material e por último aos 10 meses. Com exceção do 
dia zero foram abertos quatro mini silos (quatro 
repetições), em cada dia pré determinado após a 
ensilagem, avaliando bromatologicamente o material 
contido no centro do mini silo. Foram determinados os 
teores matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO) fibra 
em detergente neutro (FDN), fibras em detergente ácido 
(FDA) proteína bruta (PB), perda de líquidos (PL), matéria 
seca (MS),  extrato etéreo (EE) e pH, desta forma sendo 
possível calcular a quantidade de carboidratos não 
fibrosos (CNF), sendo estes componentes os de maior 
importância na formulação de rações para ruminantes. As 
análises bromatológicas foram realizadas segundo 
metodologia descrita por SILVA & QUEIROZ (2002). Os 
dados obtidos foram analisados estatisticamente através 
do programa SAS (2001), para realização da análise de 
variância, teste F, e as médias, comparadas pelo teste de 
Pdiff. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Não houve diferença significativa entre tratamentos para 
MM, MO, FDN, FDA e CNF sendo as médias 
respectivamente de 4,49; 95,51; 48,88; 36,30; 40,43 e os 
níveis de significância de P=0,1737; P=0,1737; P=0,7670; 
P=0,4665; P=0,9134 citados na mesma ordem. Os 

valores de PB até 60 dias de ensilagem não 
apresentaram diferença estatística entre si, sendo que os 
valores numéricos variaram de 4,48 a 5,13%, o maior teor 
de PB foi observado aos 10 meses (5,80%), o qual foi 
estatisticamente superior aos demais. Os valores de PL 
não apresentaram diferença estatística até 60 dias sendo 
que os valores numéricos variaram de 455,2 a 527,5 e o 
maior valor foi verificado foi aos 10 meses de 
desensilagem com 804,9 gramas este resultado já era 
esperado, pois com o passar do tempo a perda de 
líquidos tende a aumentar. Os teores de MS até 50 dias 
não diferiram entre si sendo que os valores numéricos 
variaram de 18,09% a 20,79% e o menor teor (12,99%) 
foi aos 10 meses de desensilagem, isso não tendo uma 
explicação cientifica, pois teoricamente quanto maior a 
PL, maior deveria ser o teor de MS, sugerindo que outro 
experimento seja realizado para observar o 
comportamento da MS dos 60 dias aos 10 meses de 
desensilagem. Os maiores teores de EE foram 
observados no dia 0 (1,46%) e aos 10 meses (1,41%), 
seguidos pelos dias 50 e 60 com teor de 1,17% e os 
menores teores foram observados nos dias 20 (1,02%), 
30 (1,02%) e 40 (0,99%). O maior valor de pH foi 
observado no dia 0 (6,85), o qual diferiu dos demais. O 
segundo maior valor foi aos 10 meses (6,50), o qual 
diferiu dos dias 20 e 30 (3,73;P>0,05) e os menores 
valores observados nos dias 50 e 60 (3,53;P>0,05) com 
valor intermediário no dia 40 (3,61), o qual não diferiu 
estatisticamente dos dias 20, 30, 50 e 60. 

CONCLUSÃO 
A técnica de ensilagem mostrou-se eficaz na conservação 
da casca de mandioca até 10 meses. Deve ser realizado 
outro trabalho com intervalos menores entre 60 e 10 
meses para detalhar melhor o que acontece neste 
período com os nutrientes da silagem. 
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INTRODUÇÃO 

A cultura da mandioca desempenha importante papel 
socioeconômico no extremo sul catarinense por gerar 
cerca de seis mil empregos na lavoura e constituir uma 
das principais fontes de renda para pequenos produtores 
(EPAGRI, 2008). Embora Santa Catarina esteja entre os 
cinco maiores produtores, a produtividade média é inferior 
a 12 t ha

-1
. Dentre os fatores que afetam a produtividade 

destaca-se a baixa densidade de plantas ocasionada, em 
muitos casos, pela baixa qualidade da maniva-semente. 

METODOLOGIA 

O presente estudo objetivou avaliar a emissão de brotos e 
o desenvolvimento foliar de cultivares de mandioca  
quando plantadas com manivas de diferentes tamanhos. 
Foi conduzido um experimento em casa de vegetação 
utilizando-se manivas das cultivares “Gauchinha ”e “Nova 
Branca”. Os vasos, previamente preenchidos com solo, 
foram dispostos no delineamento completamente 
casualizado, com três repetições. Os tratamentos 
constaram de duas cultivares plantadas com manivas de 
5, 10, 15 e 20 cm de comprimento. As manivas, obtidas 
da parte mediana da rama, foram plantadas a uma 
profundidade de ± 3 cm no dia 01/12/2011. Imediatamente 
antes do plantio das manivas realizou-se a contagem de 
gemas. Foi realizado irrigação e controle de invasoras 
periodicamente. Ao longo do período experimental foram 
realizadas as seguintes avaliações: contagem de brotos e 
desenvolvimento foliar. Iniciou-se a contagem de brotos 
emitidos assim que observado a sua emergência acima 
da superfície do solo. O desenvolvimento foliar foi 
determinado por meio da contagem das folhas 
completamente visíveis. Uma folha foi considerada visível 
quando as bordas de um dos lóbulos da folha não mais se 
tocavam. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados, para as duas cultivares, mostraram que 
manivas com maior tamanho possuem maior quantidade 
de gemas. A análise do número de brotos em seis datas 
diferentes, mostrou variação entre tamanho de maniva.O 
menor número de brotos (um broto) foi observado nas 
manivas de 5 cm e o maior número de brotos (quatro 
brotos) ocorreu em manivas de 15 e 20 cm. Já o 
desenvolvimento foliar avaliado ao longo de quatro 
semanas mostrou que na cultivar “Nova Branca”, os 
brotos provenientes de manivas com 5 cm tiveram o 
desenvolvimento foliar (sete folhas completamente 
desenvolvida) abaixo das daqueles provenientes de 
manivas com 10, 15 e 20 cm (nove folhas) (Figura1 A). Na 
cultivar Gauchinha não foi possível observar variações no 
desenvolvimento foliar de brotos provenientes de manivas 

com distintos tamanhos (Figura 1 B). Em geral, manivas 
maiores que 5 cm possuem maior reserva nutricional, o 
que pode ter estimulado a sobrevivência dos brotos e o 
desenvolvimento foliar nas primeiras semanas de 
avaliação. 
 
Figura1: Número de folhas emitidas em brotos de 

manivas com 5, 10, 15 e 20 cm de comprimento nas 
cultivares de mandioca Nova Branca (A) e Gauchinha (B) 
em diferentes épocas de avaliação.  
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 CONCLUSÃO 

O maior desenvolvimento foliar inicial observado em 
brotos de manivas maiores que 5 cm é importante para 
garantir o estabelecimento e a manutenção da densidade 
de plantas na lavoura, imprescindível para obtenção de 
altos rendimentos de raízes em mandioca. 
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Palavras-Chave: Gorgulho-do-milho. Cinamomo. Homeopatia. 
 

INTRODUÇÃO 

Pragas de grãos armazenados desencadeiam problemas 
não apenas econômicos, mas também sociais e de saúde 
pública devido à contaminação dos alimentos. O 
gorgulho-do-milho, Sitophilus zeamais Mots. (Coleoptera: 

Curculionidae) é um inseto cosmopolita e uma das 
principais pragas do milho armazenado. Apresenta grande 
facilidade de penetração na massa do grão, tornando-o 
uma praga primária de difícil controle. O uso de preparos 
homeopáticos traz mudanças, onde basicamente temos 
um controle químico. O cinamomo (Melia Azedarach) é 
uma planta cujo suas folhas e sementes tem ação 
inseticida. Objetivou-se verificar o efeito da tintura e de 
preparos homeopáticos de Melia Azedarach a repelência 
de S. zeamais em grãos de milho armazenados. 

METODOLOGIA 

Os preparados homeopáticos de M. azedarach foram 

obtidos através de folhas e ramos da mesma, seguindo a 
metodologia descrita na Farmacopéia Homeopática 
Brasileira (1997), preparados no Laboratório de 
Homeopatia e Saúde Vegetal da Epagri de Lages, SC. A 
tintura de M. azedarach foi dinamizada em diluição 
centesimal hahnemanniana. Foram utilizados indivíduos 
de S. zeamais, com até 10 dias de idade, não sexados 
oriundos de criação mantida em laboratório, submetidos 
por 48 horas a diferentes tratamentos (testemunha; tintura 
de M. azedarach, 6 CH, 20 CH e  30 CH). Cada recipiente 
recebeu 50 g de sementes tratadas. Posteriormente, 
foram liberados 100 indivíduos no recipiente central. Cada 
arena constituiu em um bloco experimental, totalizando 10 
repetições. As mesmas foram mantidas em sala 
climatizada e após 24 horas, verificou-se o número de 
insetos presentes em cada recipiente. O número médio de 
indivíduos de S. zeamais foi comparado entre os 
tratamentos por Kruskal-Wallis. Para todas as análises foi 
considerado um nível de significância de 5 % e utilizado o 
software Bioestat® 5.0 (Ayres et al., 2007). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A menor atratividade média de indivíduos de S. zeamais 
foi constatada na testemunha (12,2 ± 2,13) e a maior no 
tratamento 20 CH (17,4 ± 2,17). Não foi observada 
diferença entre a atração/repelência dos indivíduos nos 
tratamentos (H=6,80; GL= 4; P=0,1468) (Figura 1). Estes 
resultados sugerem que M. azedarach não apresentou 
ação inseticida no controle do S. zeamais nas condições 

que o estudo foi realizado. Contudo, plantas da família 
Meliaceae são conhecidas por conter uma variedade de 

compostos descritos como inseticidas antialimentar e 
regulador do crescimento (Burg & Mayer, 2001; Martins &  
 
Oliveira, 2008). Nim (Azadiractha indica) e o próprio 
Cinamomo (Melia azedarach) têm ação inseticida. Em 
estudo realizado com Anastrepha fraterculus preparados 

de cinamomo apresentaram menor ação inseticida do que 
os extratos de nim, sendo observado redução da postura 
e desenvolvimento larval e pupal (Salles & Rech,1999). 
 

Figura 1- Número médio de indivíduos de Sitophilus zeamais sob 
repelência de diferentes preparados homeopáticos de Melia zearach em 
24 horas após a liberação dos insetos. Médias não diferiram entre si pelo 
teste de Kruskall-Wallis (α =0,05; p= 0,1468). 

CONCLUSÃO 

Melia azedarach não apresentou repelência sobre o S. 
zeamais em grãos de milho armazenados, sugere-se que 
novos estudos sejam realizados com novas composições 
centesimais ou novo substrato. 
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INTRODUÇÃO 
 

O ensino de Física no fim do Ensino Fundamental 
normalmente se limita ao ensino de Matemática travestido 
de Cinemática. O estudo aqui relatado tentou romper esta 
situação ao apresentar a Física aos estudantes do fim do 
Ensino Fundamental auxiliado por um organizador prévio 
abordando questões que relacionavam Astronomia à sua 
cidade, seguidas de atividades potencialmente 
significativas.  

 

METODOLOGIA 
 

Para conseguir romper a situação atual do ensino de 
Física no fim do Ensino Fundamental, utilizou-se da teoria 
de aprendizagem significativa de Ausubel no 
desenvolvimento das atividades, a fim de fomentar o 
interesse e participação dos alunos nas aulas. A primeira 
atividade proposta aos alunos foi um evento contando 
com os cinco bolsistas no “Memorial da Cidade Quadrante 
Solar”, este evento se caracterizou como organizador 
prévio. Quando chegavam à praça, os alunos foram 
divididos em cinco grupos, cada um monitorado por um 
bolsista, que com uso de painéis abordava temas relativos 
ao memorial e a astronomia. O organizador prévio, então, 
era composto de uma visita guiada pelo memorial, onde 
os alunos da E. E. B. Prof

a
 Neusa Ostetto Cardoso 

divididos em grupos e em sistema de rodízio assistiam a 
diferentes temas referentes a astronomia, relacionando-os 
com o memorial da cidade.  Após o que classificamos 
como organizador prévio ocorreu as atividades planejadas 
para serem potencialmente significativas dentro do 
câmpus do IFSC de Araranguá, em um curso de extensão 
intitulado de “As portas da Astronomia”. A organização dos 
conteúdos aplicados  teve seu foco voltado para a 
Astronomia, mas abordava também temas de física geral. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A avaliação é positiva, em relação a indícios de que a 
predisposição em aprender foi despertada, bem como as 
atividades que foram potencialmente significativas. Esta 
análise pode ser feita por relatos da professora da turma, 
dos estudantes e monitores. Além do grande interesse 
demonstrado pelos alunos em participar das atividades e 
buscar respostas aos questionamentos feitos pelos 
bolsistas. Percebeu-se, também, o desenvolvimento da 

criticidade dos alunos, que antes eram considerados 
passivos. 

  
 

Figura 1. Mapa conceitual que descreve as 
atividades. 
 

CONCLUSÃO 
 

A maior contribuição deste projeto como um todo pode ser 

medido em relação à mudança de atitude da professora 

em relação ao ensino de física e ao aumento do IDEB 

nesta escola. O projeto pode, de fato, mudar para melhor 

a vida destes estudantes de uma região carente de 

Araranguá. Outro ponto a ressaltar é de que o projeto se 

estenderá, posteriormente, à comunidade acadêmica e 

externa e aos alunos de outras escolas. 
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INTRODUÇÃO 
Após a expulsão dos jesuítas, as terras ao oeste da 
Província do Rio Grande de São Pedro foram sendo 
ocupadas por luso-brasieliros, no início do século XIX. 
Alguns se estabeleceram naquele espaço e passaram a 
dedicarem-se principalmente à atividade pecuária. Tal 
ocupação se deu no sentido das terras de campo próximo 
ao rio Uruguai, em direção às terras de mato próximas a 
Serra Geral. Na segunda metade dos oitocentos, a 
fronteira agrária foi gradativamente sendo fechada e as 
terras foram sendo divididas através do sistema de 
herança. O acesso a terra se transformou ficando restrito 
a herança ou a compra. Assim, o presente trabalho tem 
por objetivo apresentar alguns dados acerca do processo 
de mercantilização de terras na Paróquia de São Patrício 
de Itaqui entre os anos de 1856-1889.  

 

 
METODOLOGIA 

Poucos são os trabalhos que tratam da compra e venda 
de terras, no século XIX no Brasil. Destes, nenhum 
utilizou como fonte principal os Registros Notariais. Neste 
sentido, visa-se aqui explorar as potencialidades de um 
fundo documental, em grande parte, novo para a História 
Agrária. Assim, foram catalogados todos os registros 
efetuados no tabelionato que compunham a antiga 
Paróquia, totalizando 57 livros de Transmissões e Notas. 
Cada documento transcrito foi digitado e tabelado, 
organizado por grupos afins e transferidos para uma base 
de dados computacional, que permite o tratamento 
quantitativo dos dados bem como uma análise qualitativa. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação às escrituras, as compras e vendas de terras 
representam 45%, ou seja, praticamente a metade dos 
negócios feitos na paróquia eram transações que tinham 
como principal objeto a terra. Ao compararmos as 
transações efetuadas em cada distrito, notamos que há 
um número significativamente maior de negócios 
envolvendo partes de terras que teriam sido 
primeiramente ocupadas. Muitas das áreas negociadas já 
haviam passado por mais de um possuidor.  Talvez pela 
própria influência do sistema de heranças, pois a 
fragmentação da propriedade e a compra e venda de 
partes de terras concentra-se nos espaços primeiramente 
ocupados. Ao longo das décadas o volume das 
negociações de terras foi aumentado, em sintonia com a 
antiguidade de ocupação e o fechamento da fronteira 
agrária. 

 
 

Gráfico 01 – Compra e Vendas por décadas 

 
Fonte: Fonte: APERS - 57 livros de Transmissão e Notas  
 Itaqui (1856-1889) 
 
Daquelas que possuem descrição da extensão, 26% das 
escrituras, pode-se perceber que a maior parte dos 
negócios envolvia pequenas parcelas. Os valores variam 
de acordo com a extensão e com a localização. 
Independente do distrito, nem sempre as dimensões das 
terras negociadas eram descritas.  

CONCLUSÃO 
Apesar do estudo se encontrar em uma fase inicial pode-
se tecer algumas percepções. A mercantilização foi 
aumentando na medida em que foi se fechando a fronteira 
agrária. E esta intimamente ligada ao sistema de herança 
e a antiguidade de ocupação. Muitas outras variáveis 
possivelmente interferiam nesses negócios, como por 
exemplo as relações pessoais como o grau de parentesco 
entre os sujeitos envolvidos no negócio e também as 
mudanças estruturais por que passava o Brasil no 
período. Mas isso será objeto de outros estudos.  
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Palavras-chave: costela verdadeira, lombo, paleta, pernil, pescoço. 

 

INTRODUÇÃO 
Na alimentação animal, a principal fonte de forragens 
utilizada na dieta de animais confinados é a silagem de 
milho, com isso, o objetivo deste trabalho foi quantificar o 
nível ideal de substituição da silagem de milho (Zea mays) 
por silagem de casca de mandioca (Manihot sculenta 
Crantz) oriunda do processo de fabricação da fécula de 
mandioca (polvilho) sobre os cortes comerciais da 
carcaça de cordeiros mestiços com predominância de 
sangue Texel. 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado no Instituto Federal 
Catarinense de Educação, Ciência e Tecnologia – 
Campus Sombrio/SC, foram utilizadas as instalações de 
confinamento do Setor de Ovino-caprinocultura desta 
unidade. Foram confinados 16 cordeiros Texel recém 
desmamados, os quais foram distribuídos em quatro 
tratamentos, com quatro repetições, após o bloqueio do 
peso em kg e verificação da curva de normalidade dos 
pesos através do programa estatístico SAS (2000). Os 
tratamentos foram constituídos de níveis de substituição 
crescente de silagem de milho por silagem de casca de 
mandioca: Tb0= 0% de silagem de casca de mandioca; 
Tb33= 33% silagem de casca de mandioca; Tb66= 66% 
silagem de casca de mandioca; Tb100=100% de silagem 
de casca de mandioca em substituição a silagem de milho 
da fração volumosa da dieta. Os dados foram submetidos 
à análise de variância, teste F, estudo de correlações, e 
as médias, comparadas pelo teste de Pdiff, através do 
programa estatístico SAS (SAS, 2000). As dietas foram 
ajustadas para atender as exigências nutricionais de 
proteína bruta e energia metabolizável, para um ganho de 
peso de 0,200 kg/dia (AFRC, 1995). Após o confinamento 
dos cordeiros que perdurou por 61 dias estes foram 
abatidos com peso vivo médio de 26 kg. Após o 
resfriamento das carcaças por 24 horas essas foram 
serradas ao meio e em seguida a meia carcaça esquerda 
foi separada nos cortes pescoço, paleta, lombo com 
vazio, costela e pernil. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As variáveis estudadas não apresentaram diferença 
estatística entre os diferentes tratamentos (P>0,05). A 
paleta corte com valor agregado, representou peso médio 

de 1,16 kg representando 21,4% (P>0,05) do peso da 
meia carcaça. O pernil corte nobre, com maior 
participação na carcaça de ovinos e com valor agregado, 
representou em média 1,43 kg representando 26,3% 
(P>0,05) do peso de meia carcaça.  e a costela verdadeira 
representou em média 1,57 kg (P>0,05) representando 
29,0% (P>0,05). Os valores observados para as variáveis 
supracitadas estão de acordo com aqueles ditos por 
CEZAR & SOUSA (2007), os quais comentam que a 
paleta, o pernil e a costela representam respectivamente 
22,0; 26,6 e 27,6%, perfazendo um total de 76,2% da 
carcaça de ovinos. Já para o pescoço e o lombo os 
autores supra citados comentam que estes representam 
23,8% da carcaça, condizendo portanto com os dados 
obtidos no presente estudo, em que o pescoço 
apresentou peso médio de 0,416 kg representando 7,7% 
(P>0,05) da meia carcaça e o lombo, por sua vez, 
apresentou valor médio de 0,84 kg representando 15,6% 
(P>0,05) da carcaça dos cordeiros, compreendendo, 
portanto 23,3% da carcaça. 

CONCLUSÃO 
As percentagens dos cortes comerciais não foram 
influenciadas pela substituição da silagem de milho da 
fração volumosa da dieta por silagem de casca de 
mandioca oriundo do processo de fabricação de polvilho , 
demonstrando que a silagem de casca de mandioca pode 
ser utilizada pelos produtores da região na alimentação de 
cordeiros recém desmamados mestiços com 
predominância de sangue Texel. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino de física no ensino fundamental normalmente se 
limita a conteúdos relacionados a física construída antes 
do século XX. Este trabalho visa introduzir física moderna 
para as turmas de 9° ano na Escola Básica Municipal 
Nova Divinéia. Todo trabalho é sustentado na teoria de 
aprendizagem de Ausubel, sendo assim utiliza-se 
experiências e materiais didáticos potencialmente 
significativos, com o objetivo de alcançar a curiosidade do 
aluno para proporcionar pré-disposição para aprender 
sobre o assunto. Estas que são as duas condições 
necessárias para existir a aprendizagem significativa de 
acordo com David Ausubel. 

METODOLOGIA 

O projeto como um todo ocorreu em 5 etapas distintas. 

Sendo a primeira constituída por  reuniões periódicas 

onde se discute uma abordagem histórica fenomenológica 

da Relatividade de Einstein. Nessas reuniões os próprios 

alunos preparam seminários aos colegas e cada tema é 

discutido com o coordenador. A segunda é a transposição 

didática dos temas discutidos em seminários para serem 

apresentadas para os alunos do ensino fundamental. A 

terceira é a realização de organizadores prévios junto aos 

alunos do ensino fundamental, planejados na segunda 

etapa. Esses organizadores prévios constituíram-se de 

dois experimentos (o espaço em 3D, cama elástica). A 

quarta etapa foi a formalização conceitual em aula 

expositiva e não dissertativa que contava com dinâmica 

de grupo. A quinta etapa a avaliação do projeto por meio 

de entrevistas com o supervisor e grupo focal com os 

alunos procurando identificar se as duas condições para 

que a aprendizagem significativa ocorra foram 

alcançadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os primeiros resultados indicam interesse dos alunos em 
busca dos conhecimentos através dos experimentos que 
estão favorecendo maior participação e aprendizagem 

dos mesmos no ensino de ciências. Essa iniciativa tem 
entre seus objetivos difundir os conhecimentos científicos 
por meio da prática experimental embasado na 
Aprendizagem Significativa de Ausubel. A grande 
participação dos alunos na sala de aula tem mostrado 
uma evolução significativa na qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos e nos conceitos científicos abordados. Com 
esse trabalho, a ciência passou a fazer parte do cotidiano 
do aluno transformando-se em uma ciência viva, capaz de 
motivar e despertar nos alunos o interesse para um 
conhecimento científico que não fazia parte de sua vida. 
Com isso passamos a ter um aluno mais envolvido e 
motivado em sala, sendo capazes de tirar de seu 
cotidiano acontecimentos que os levarão a conceitos reais 
que antes era apenas informativo. Mostrou-se uma 
maneira exitosa de apresentar formalmente física pela 
primeira vez substituindo o formalismo matemático 
tradicional da cinemática, usualmente lecionado a alunos 
dessa faixa etária. 

CONCLUSÃO 

Ao introduzir o tema da relatividade geral os alunos 
tiveram bastante dificuldade em assimilar o conteúdo por 
ser algo novo, entretanto ficaram surpreendidos com os 
assuntos abordados. Por meio das aulas feitas a partir de 
experimentos diversos e aulas diferenciadas observamos 
que os alunos estão em sua maior parte aprendendo 
significativamente e não apenas mecanicamente, como 
tende a ser nas aulas ministradas, de cinemática no final 
do ensino fundamental.  
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INTRODUÇÃO 
Os fungos são os principais causadores de doenças pós-
colheita, como conseqüência do grande número de 
espécies envolvidas e da variedade e eficiência dos 
mecanismos para infecção dos vegetais. Muitas doenças 
são iniciadas através de ferimentos ocorridos durante ou 
após a colheita, sendo que a temperatura e a umidade 
relativa são as principais variáveis que influenciam na 
qualidade dos vegetais durante o armazenamento e 
manutenção do produto. Visando compreender os 
eventos envolvidos no desenvolvimento de doenças 
fúngicas pós-colheita em pinhão e minimizar os danos 
ocasionados por podridões, este trabalho tem como 
objetivos: i. identificar os fungos que ocorrem em pinhões, 
ii. estudar as etapas do processo de patogênese e, iii. 
estudar a melhor forma de armazenamento. 

METODOLOGIA 
Para o presente trabalho foram coletadas pinhas no 
município de Bom Jesus, RS. Amostras de 60 pinhões 
(Araucaria angustifolia), entre seis e dez gramas foram 
avaliados aos 30, 60, 120, 180 e 240 dias após o 
armazenamento (DAA) em diferentes tratamentos: 1. 
pinha; 2. rede plástica; 3. bolsas plásticas (=atmosfera 
modificada AM); 4. congelados a -15ºC com água (CCA); 
5. congelados sem água a -15ºC (CSA); 6. a vácuo com 
casca (VC). A amostragem foi realizada ao longo de 2011, 
sendo analisados 45 pinhões em cada tratamento, em um 
total de 420. Avaliou-se a incidência de doenças fúngicas, 
caracterizadas pela porcentagem de pinhões com 
presença de fungo. Os possíveis agentes causais foram 
isolados em meio batata-dextrose-agar (BDA) e 
incubados por oito dias, à temperatura de 28 ± 2 ºC. Para 
a identificação dos fungos baseou-se nas observações 

micromorfológicas das culturas e observação em 
microscópio óptico. Para estudo do processo de 
patogênese, avaliou-se: i. o tipo de infecção (aberturas 

naturais, passagem forçada ou saprófitas), ii. se a 
infecção ocorreu somente na parte externa da casca, na 
parte intermediária ou na mais interna e/ou no endocarpo 
e, medido o tamanho do micélio (cm) com paquímetro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O único fungo presente em todas as amostras e 
tratamentos foi identificado como Penicillium. Em relação 
ao processo de patogênese, em nenhuma das amostras 
em qualquer dos tratamentos o fungo foi capaz de 
penetrar a casca, seja por aberturas naturais, seja 
forçando sua entrada, localizando-se somente na 
superfície e, desta forma, comportando-se como saprófita. 
Devido ao insucesso do fungo no processo de 
colonização do hospedeiro, o estudo da patogênese ficou 
limitado somente à parte externa da casca do pinhão, 
uma vez que a colonização interna ao menos do 
mesocarpo, embora fosse esperada, não tenha ocorrido 
em nenhum dos tratamentos. Estes dados de fracasso do 

fungo na colonização são recorrentes do estudo realizado 
na safra do ano anterior (amostragens de 2010). Testes 
posteriores de manutenção fúngica sobre a casca dos 
pinhões sob temperatura ambiente e expostos ao ar, 
tiveram como resultado o ressecamento do micélio e 
morte do agente. Já em relação aos métodos de 
armazenamento, os pinhões que apresentaram maior 
incidência de fungo foram os tratamentos Pinha, seguido 
pelos em rede, em VC e em AM; em CCA e CSA não 
houve desenvolvimento microbiano (Tabela 1). Na Pinha 
o desenvolvimento pode ter sido maior devido à 
manutenção da umidade na estrutura intacta, fornecendo 
condições para a proliferação fúngica. Embora o 
tratamento em rede plástica também tenha apresentado 
Penicillium e estatisticamente não difira da pinha, ao 
longo do tempo de estudo, os fungos nesta continuam a 
se desenvolver, enquanto os na rede passam a sofrer 
ressecamento juntamente com a casca. Os tratamentos a 
vácuo e em AM, embora tenham possibilitado o 
desenvolvimento, foram inferiores aos dois anteriores e 
acredita-se, está fortemente relacionado, 
respectivamente, à ausência do oxigênio, por tratar-se de 
organismo aeróbio e também da temperatura ambiente 
adversa (-15ºC), quando o ideal é 13ºC.  
 
Tabela 01 – Comparação do crescimento micelial médio 
(mm) de Penicillium nos diversos tratamentos em pinhão  

Tratamentos Média 

Pinha 8,33 a 
Rede 6,04 a 
Vácuo com casca 1,93 b 
Atmosfera Modificada 0,75 b 
Congelado com água 0,00 c 
Congelado sem água 0,00 c 

Médias seguidas da mesma letra (coluna) não diferem 
significativamente ao nível de 5% de probabilidade pelo 
teste de Dunnet. 

CONCLUSÃO 
Os tecidos externos da casca do pinhão, bem como sua 
forte sutura constituem-se em uma barreira intransponível 
para o Penicillium, que somente consegue colonizá-lo 
externamente, quando as condições externas são 
favoráveis. Assim, as diferentes formas de embalagens 
em frio, são eficientes em reduzir o desenvolvimento dos 
organismos associados aos pinhões, especialmente 
quando congelados. 
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INTRODUÇÃO 
Pautados na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, os licenciandos do curso de Ciências da 
Natureza, do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus 
Araranguá, trabalharam na elaboração e avaliação de 
conteúdos destinados à Divulgação Científica (DC), como 
importante atividade na formação docente [1]. Foram 
elaborados spots (pequenas inserções de até dois 
minutos) para difusão nas rádios locais, além de um blog. 
Ambos destinados a um público geral (não especializado) 

sobre o tema radioatividade e energia nuclear. 
O objetivo desta pesquisa foi apresentar uma alternativa 
para a superação do modelo tradicional de ensino, 
constituindo-se como uma atividade potencialmente 
motivadora, em que o estudante é autor em seu processo 
de aprendizagem, além de desenvolver e avaliar produtos 
educacionais destinados à divulgação científica ainda não 
explorados na região de abrangência do IF-SC, 
Araranguá. Os materiais produzidos também tiveram 
como finalidade contribuir com o ensino público de 
qualidade, unindo ensino, pesquisa e extensão em um 
trabalho educacional socialmente contextualizado. 
 

METODOLOGIA 
Para realização do projeto foram realizadas as seguintes 
etapas: capacitação dos licenciandos para o manuseio de 
tecnologias para captação e edição de áudio; definição e 
estudo dos conteúdos a serem divulgados por meio do 
rádio e pelo blog; definição e estudo do referencial teórico 
de ensino para a elaboração dos spots e do blog; 
elaboração dos textos (roteiros) dentro do referencial 
escolhido, gravação dos spots e publicação do blog; 
avaliação do material em uma atividade formal de ensino. 
 
Figura 1. Esquema do trabalho. 

 

A Figura 1 traz um esquema que orientou o trabalho os 
licenciandos. Trata-se da construção de material de DC a 
partir de conteúdos presentes em referenciais 
bibliográficos e aulas de três unidades curriculares do 
curso (Princípios da Ciência, História e Epistemologia das 
Ciências e Português), constituindo-se como atividade 
integradora. O material de apoio e as orientações para o 
projeto estão disponíveis em um site construído pelos 
docentes como repositório de conteúdos e referências 
para o trabalho dos licenciandos:  

http://sites.google.com/site/ondasdaciencia/ 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram produzidos vinte e cinco inserções radiofônicas 
(spots) e um blog, a análise dos textos revela as 

seguintes características: i) tratamento conceitual 
adequado, ii) contextualização histórica e rompimento 
com visões lineares de ciência e tecnologia, iii) elementos 
e estratégias de DC oriundos de referências da área [2] e 
iv) fundamentos e estratégias da aprendizagem 
significativa. O material produzido se mostrou de fácil 
compreensão quanto ao tratamento conceitual sobre 
radioatividade e energia nuclear. Mostrou um grande 
potencial como atividade na formação docente, assim 
como um bom organizador prévio para a abordagem dos 
temas trabalhados em cursos de ensino médio e superior. 
 

CONCLUSÃO 
O projeto mostrou grande potencial para se consolidar 
como uma atividade interdisciplinar, capaz de unir ensino, 
pesquisa e extensão no âmbito da formação docente. O 
material produzido pode ser utilizado também na 
educação básica, considerando que o grande diferencial 
do trabalho é a construção de textos de divulgação 
científica à luz de um referencial teórico de ensino-
aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos recentes de pesquisadores em Educação 
Matemática apontam para a necessidade de se buscar 
metodologias que possibilitem uma melhora no processo 
de ensino e aprendizagem da Matemática, face as novas 
situações do cotidiano escolar, onde a apresentação dos 
conteúdos precisa ser de maneira agradável e eficiente. O 
uso de materiais didático-pedagógicos nas aulas de 
matemática pode contribuir positivamente na qualidade do 
fazer pedagógico. O uso de diferentes recursos, pode 
provocar uma releitura dos conceitos já estabelecidos 
e/ou construir novos conceitos, além de melhorar a 
relação entre o processo de ensino e aprendizagem, 
dentre outras vantagens. O Instituto Federal 
Catarinense(IFC), Campus Sombrio iniciou em 2010 o 
processo de formação de professores de Matemática com 
a abertura de um Curso de Licenciatura. A instalação do 
laboratório de Matemática na Unidade Urbana onde o 
curso está instalado iniciou em 2011. O objetivo central do 
trabalho foi o de otimizar este laboratório com a 
organização de jogos e materiais didático-pedagógicos 
industrializados e elaborados, diversificando as atividades 
de ensino, possibilitando assim o entendimento, a 
produção e a ampliação do conhecimento matemático, 
desenvolvendo o processo de ensino e de aprendizagem. 

METODOLOGIA 

Partindo-se do pressuposto que existe a necessidade de 
se criar situações que oportunizem a construção, 
integração, complementação, produção e consequente 
ampliação do conhecimento matemático, o trabalho foi 
desenvolvido de acordo com as seguintes etapas: 
levantamento, catalogação e organização dos materiais já 
existentes no laboratório; pesquisa sobre novos recursos 
para o ensino e aprendizagem de conteúdos 
matemáticos; seleção dos materiais e organização destes 
por área e nível de ensino, finalizando com socialização 
das atividades desenvolvidas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ambientes e recursos lúdicos diferenciados são 
motivadores para potencializar o ensino de Matemática 
visando uma educação de qualidade. A realização deste 
trabalho, dentre outras coisas, garantiu: a organização do 
material e do laboratório de ensino de Matemática; o 
aprendizado e o crescimento intelectual do bolsista; a 
elaboração de novos recursos para uso em sala de aula; 
a regularidade de uso do espaço físico e dos materiais 
pelos docentes e alunos do Curso de Licenciatura em 
Matemática, bem como a facilidade de acesso aos 
recursos disponíveis pelos estagiários do Curso que 

iniciaram suas atividades de Estágio Curricular 
Supervisionado em 2012. Ademais, foram desenvolvidas 
atividades específicas que possibilitaram a visibilidade 
positiva das ações do trabalho, com destaque para a 
socialização das atividades durante a Semana Acadêmica 
do Curso de Matemática e no Curso de Formação Inicial e 
Continuada de professores de Matemática da região da 
AMESC. A integração entre os docentes do Curso de 
Matemática e das Unidades de Ensino da região de 
abrangência do Instituto, foi muito importante. 
Conhecendo, interagindo e participando destas ações no 
Instituto, os docentes da Educação Básica poderão fazer 
o uso adequado de recursos acessíveis com reflexos 
significativos na qualidade de seu trabalho cotidiano da 
sala de aula. 

CONCLUSÃO 

Uma visão ampliada sobre o uso de recursos didático-
pedagógicos no processo de ensino e de aprendizagem 
foi desenvolvida com a organização e otimização do 
laboratório de ensino de Matemática do IFC. Um número 
significativo de estudantes e professores de Matemática 
da Educação Básica já tiveram acesso aos primeiros 
resultados. Da maneira como está estruturado e 
organizado o laboratório, acreditamos que as atividades a 
serem desenvolvidas durante os próximos anos, tais 
como: PROEXT; Disciplinas curriculares e Estágio 
Curricular Supervisionado, terão seu processo facilitado.  
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Palavras-Chave: Escritório Modelo, Edificações, Patologias em construções.

INTRODUÇÃO 
A vivência da experiência profissional, através do estágio 
curricular durante o curso Técnico,  auxilia o processo de 
ensino/aprendizagem, pois possibilita ao aluno um 
primeiro contato com o mercado de trabalho e uma 
correlação entre os conhecimentos teórico e prático. 
Contudo, verifica-se que determinados projetos 
pedagógicos dos cursos técnicos deixaram de contemplar 
o estágio como disciplina obrigatória, emergindo uma 
lacuna na formação curricular do aluno. 
Por outro lado, a crescente demanda de serviços no setor 
de engenharia do IFSC, devido à política de expansão da 
rede federal de institutos e às solicitações específicas de 
cada campus em questões referentes a readequações e 
manutenções de suas estruturas físicas, resultaram num 
volume grande de demandas a serem atendidas por um 
único setor de engenharia da rede. 
Diante destes fatos, viu-se a possibilidade da criação de 
um grupo de trabalho (escritório modelo) para auxiliar o 
setor de engenharia do IFSC e através disso,  oportunizar 
aos alunos e professores da rede um espaço constituído 
para trocas de experiências e  desafios profissionais, 
visualizando suprimir essa lacuna da formação técnica. 
Assim, foi elaborado um projeto que tem como objetivo 
principal oportunizar aos alunos, o envolvimento com 
projetos e problemas reais, em situações que exigirão a 
aplicação dos conhecimentos adquiridos e das 
habilidades desenvolvidas durante o curso. O projeto 
contou com dois alunos bolsistas e teve como foco as 
demandas do setor de engenharia do IFSC e do próprio 
campus Criciúma, porém vislumbra-se a continuação do 
projeto para atender a comunidade em geral 
 

METODOLOGIA 
O projeto estrutura-se por meio da supervisão da 
atividades dos bolsista pelos professores orientadores, 
considerando o uso de técnicas investigativas 
(questionário, observação, registro fotográfico,) e de 
análise de conteúdo (consulta bibliográfica, discussão  em 
grupo, consulta técnica, mapeamento de dados), 
conforme o enfoque da atividade de engenharia proposta. 
Por fim, a confecção de relatórios de trabalhos 
executados e do relatório final de atividade do projeto. 
Todos os trabalhos solicitados, tanto pela direção do 
campus quanto pelo setor de engenharia do IFSC são 
encaminhados aos professores orientadores que 
posteriormente, em reuniões, repassavam as atividades a 
serem desenvolvidas aos bolsistas e conjuntamente  

propunham alternativas de resolução e cronograma de 
desenvolvimento das atividades. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentre os trabalhos realizados cita-se a organização no 
arranjo físico do laboratório de canteiro de obras e de 
solos, levantamento qualitativo e quantitativo de materiais 
para execução de aulas práticas, execução de 
orçamentos, elaboração de relatório técnico sobre as 
patologias apresentadas na edificação do Campus 
Criciúma. 
A atividade de elaboração do relatório de patologias 
possibilitou a articulação de várias áreas de conhecimento 
técnico do curso de Edificações e demandou um prazo 
maior que as demais atividades realizadas, considerando  
que necessitou de reconhecimento de toda a edificação 
do campus (Blocos 1, 2 e 3, Auditório e Fábrica), de 
registro fotográfico dos fenômenos patológicos 
identificados, de pesquisa e análise documental referente 
ao assunto e posterior elaboração do relatório técnico. 
 

CONCLUSÃO 
A experiência relacionada ao projeto de escritório modelo 
implantado temporariamente no IFSC Campus Criciúma 
oportunizou aos alunos bolsistas a articulação da teoria 
com a prática profissional,  através de  atividades dirigidas 
pelos professores orientadores. 
A partir dos trabalhos realizados pelos alunos bolsistas, 
destaca-se a diversidade de conteúdos abordados e a 
interdisciplinaridade. 
Diante do exposto, considera-se que a atividade  do  
escritório modelo contribuiu para a formação técnica e 
profissional dos bolsistas, além de propiciar a cooperação  
com o setor de engenharia do IFSC. 
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Palavras-Chave: Fermentação, projetos interdisciplinares e fermentação nos livros.  

INTRODUÇÃO 
O presente estudo tem por base a pesquisa feita nos 
livros didáticos utilizados pela rede pública e privada de 
Jaraguá do Sul, com a objetividade de analisar a 
metodologia aplicada e a interdisciplinaridade envolvida 
em relação ao assunto fermentação. Também tem por 
meta propor a utilização de projetos interdisciplinares que 
englobam as disciplinas de biologia, química e física. Com 
o intuito de prover um conhecimento mais amplo e 
profundo (na prática) desta nova proposta educacional. 

METODOLOGIA 
A metodologia deste artigo está baseada na análise dos 
livros didáticos utilizados pelas escolas de nível 
fundamental da cidade de Jaraguá do Sul/Sc e região. Tal 
levantamento está focado no conteúdo de fermentação – 
da Unidade Curricular de ciências do sétimo ano do 
ensino fundamental 2. Os livros analisados estão 
apresentados na tabela 01. 
 

Tabela 01 – Livros analisados na pesquisa. 

TÍTULO DA OBRA AUTOR(ES) 
Projeto Radix Delvai Favalli e outros. 
A vida na terra Fernando Gewandsznajder 

Ciências BJ Nélio Bizzo e Marcelo Jordão 
Atitude e 

Conhecimento 
Maria Teresinha Figueiredo e 

Maria Cecília Guedes Condeixa 
Sistema Anglo José Manoel Martins 

Sistema Positivo Milena dos Passos S. Lima 
Os Seres Vivos Carlos Barros e Wilson Paulino 

Aprendendo com o 
Cotidiano 

Eduardo Leite do Canto 

Ciências Natureza e 
Cotidiano 

José Trivellato, Silvia Trivellato 
e outros. 

 
Uma vez levantados os livros utilizados pelas unidades 
escolares da região escolhida, foram analisados os 
aspectos considerados relevantes para o bom 
encadeamento do assunto. Os aspectos analisados 
foram: 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos nove livros analisados somente oito comentam sobre 
a fermentação alcoólica, e apenas um aborda a 
fermentação láctea e acética, sendo que houve um livro 
que não citou nenhum tipo de fermentação.  

 
 
 
 
 

Gráfico 01 – Tipos de Fermentação. 

 

 Os exemplos mais citados sobre a fermentação são os 
que estão mais presentes no cotidiano do aluno. Portanto, 
dos nove livros estudados, oito exemplificaram o pão, seis 
citaram queijos, cervejas e vinhos, e apenas um mostrou 
bolos, iogurte e vinagre como exemplos de fermentados. 
 

Gráfico 02 – Exemplos de Fermentação. 

 
 

A abordagem interdisciplinar do assunto fermentação não 
foi encontrada nos livros desta análise. Apenas um título 
apresentou um esboço de abordagem interdisciplinar, 
mas ainda longe do que se entende ser o necessário. Em 
relação à correção conceitual, todos os livros trouxeram o 
assunto sem apresentar nenhum erro conceitual ou frase 
que possa ser interpretada de maneira equivocada. 

CONCLUSÃO 
A Fermentação é encontrada na maioria dos livros, porém 
os exemplos mais citados estão relacionados à 
fermentação alcoólica, por sua fabricação estar mais 
presente e visível no dia a dia do estudante, uma vez que 
apenas um livrou comentou sobre os outros tipos de 
fermentação e os exemplificou. A interdisciplinaridade 
ainda é uma proposta recente e inovadora para os livros 
didáticos, sendo que apenas um livro abordou o conteúdo 
de fermentação colocando algumas experiências em 
prática que exigiam conhecimentos de outras disciplinas. 
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Palavras-Chave: Câncer do colo do útero; Exame Citopatológico; Rede Pública de Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

O que particulariza o câncer do colo do útero em relação 
às demais neoplasias é o fato de que esse câncer se 
desenvolve a partir de transformações intra-epiteliais 
progressivas, detectáveis, que podem evoluir para uma 
lesão invasora, num prazo de 10 a 20 anos. Sendo assim, 
este tipo de câncer apresenta altos índices de cura 
quando diagnosticado e tratado nas suas etapas iniciais 
de desenvolvimento. A principal medida para a detecção 
precoce do câncer de colo de útero é a realização do 
exame preventivo (exame de Papanicolaou) que consiste 
na coleta de material citológico do colo do útero. 
(BRASIL, 2011). A partir das informações dispostas 
acima, o presente estudo teve como objetivo apresentar o 
número de exames citopatológico do colo do útero 
realizados em unidades públicas de saúde do município 
de Orleans – SC no período de 2008-2011. 
 

METODOLOGIA 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa teve uma abordagem quantitativa, com os 
dados obtidos por meio da pesquisa documental junto aos 
registros de exames citopatológicos do colo do útero 
realizados em oito Estratégias de Saúde da Família 
(ESFs) e na rede feminina de combate ao câncer no 
período de 2008-2011 no município de Orleans - SC. Os 
registros foram agrupados em anos (2008, 2009, 2010 e 
2011), meses e faixas etárias em anos (0-25; 26-35; 36-
45; 46-45; 56-65; > 66) das mulheres que realizaram o 
exame citopatológico do colo do útero. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os registros dos exames citopatológicos realizados em 
todas as unidades públicas de saúde de Orleans – SC, no 
período de 2008 – 2011 estão apresentados na Tabela 1. 
Nos anos de 2008 e 2010 a taxa mais alta de realização 
de exames correspondeu à faixa etária de 26-35 anos 
(24,3%; 23,7%, respectivamente), e a menor foi acima de 
66 anos (5,0%; 3,3%, respectivamente). Para os anos de 
2009 e 2011, as maiores taxas de realização dos exames 
corresponderam à faixa etária de 36-45 anos (23,9%; 
22,9%, respectivamente), e as menores também, acima 
de 66 anos (3,6%; 3,9%, respectivamente). Os dados do 
estudo de Soares e Silva (2010) realizado no ano de 

2006, em um município de pequeno porte (28.144 
habitantes) no Estado de Minas Gerais apontam 
resultados semelhantes, mostrando que a faixa etária de 
20 a 34 anos (43,2%) é a predominante nas coletas do 
exame citopatológico. 

 
Tabela 1. Distribuição percentual por faixa etária de 
coletas de exame citopatológico realizadas no período de 
2008-2011 em nove unidades de saúde no município de 
Orleans – SC. 

Faixa 
etária 
(anos) 

Distribuição percentual (%) de exames / ano 

2008 2009 2010 2011 

0-25 18,6 19 19,8 18,1 

26-35 24,3 23,7 23,7 20,6 

36-45 23,0 23,9 23,2 22,9 

46-55 17,8 18,9 17,1 19,6 

56-65 11,3 10,9 12,9 14,9 

> 66 5,0 3,6 3,3 3,9 

Fonte: Registro de coletas de exames de nove unidades 

de saúde no município de Orleans – SC. 

CONCLUSÃO 

Nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, a rede pública 
municipal de saúde de Orleans realizou, respectivamente, 
1921, 2014, 1961 e 2316 exames citopatológicos do colo 
do útero. Observando esses valores, pode-se verificar que 
no período estudado o número de exames realizados no 
município tem se mantido estável.  
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Palavras-Chave: HTML5, experimentação remota, smartphones, arduino, padrões W3C e jQueryMobile. 
 

INTRODUÇÃO 
Neste artigo é demonstrado o desenvolvimento de 
aplicações para smartphones com uso de HTML5 e que 
possam interagir com experimentos remotos, o aplicativo 
RExMobile do RExLab – UFSC é um exemplo desta 
junção de tecnologias. A junção dos conceitos de 
experimentação remota e mobilidade de smartphones e 
tablets é demonstrada na criação de aplicações que 
proporcionem um modo interativo e dinâmico para o uso 
de tecnologias de suporte ao ensino de ciências desde as 
séries iniciais ou mesmo outras aplicações de 
acionamento à distância como a experimentação remota. 
O desenvolvimento utilizou softwares gratuitos e os 
recursos de HTML5 e jQuery que permitem implementar 
páginas compatíveis com diferentes Sistemas 
Operacionais móveis (iOS, Android, Windows Phone, 
etc.). Ainda são apresentados padrões de layouts W3C 
que colaboram para uma expansível acessibilidade. Esta 
aplicação foir recentemente premiada na Campus Mobile 
do Instituto Claro, ficando na segunda colocação dos mais 
inovadores entre as mais de 1300 ideias de aplicativos 
móveis de todo o Brasil. 

METODOLOGIA 
O avanço em desenvolvimento na linguagem HTML5 
(Hypertext Markup Language, versão 5), incentivado para 
uso em dispositivos móveis, permite usufruir de diversos 
recursos e aprofundar a imersão do usuário, o que 
garante o estímulo ao uso e fácil portabilidade. Integrado 
com o framework jQueryMobile facilita a criação de 
aplicativos com padrões leves e de boa aparência, 
gerando códigos compatíveis com iOS, Android, Windows 
Phone, Symbian, BlackBerry, entre outros importantes 
Sistemas Operacionais móveis (Silva, 2012). A definição 
dos estilos aproveitam das potencialidades do CSS3 
(Cascading Style Sheets, versão 3) e interage através de 
JavaScript que submete comandos CGI (Common 
Gateway Interface) a um microcontrolador como o Arduino 
acoplado ao experimento que é observado os efeitos pelo 
streaming de vídeo. 

APLICAÇÕES E USO 
A partir destes recursos apresentados e da importância 
em permitir o fácil acesso ao maior número de usuários 
em qualquer lugar e a qualquer tempo, o conceito de 
ubiguidade discutido por Dochey (2006), que relaciona-se 
com a criação do RExMobile (Fig. 1) para interação de 
experimentos em laboratórios remotos, desta forma 
percebe-se a necessidade de integrar linguagens e 
tecnologias que incite o uso (Silva, 2007). Ferramentas 
modernas e repletas de funcionalidades e de fácil 
compatibilidade com os mais diversos dispositivos móveis 
ou computacionais.  
 

   

Fig. 1 – Sreenshot do aplicativo RExMobile 
 

 
Fig 2 – QR-Code para acesso ao RExMobile 

 
O compartilhamento através do QR-code, um código de 
barras em 2D (Fig. 2), permite um fácil acesso em que 
basta o escaneamento através da câmera do smartphone 
e o usuário tem acesso aos experimentos. 

CONCLUSÃO 
A motivação deste projeto está em desenvolver 
metodologias eficientes e atrativas através de ambientes 
virtuais de aprendizagem e experimentação remota 
adaptados aos dispositivos móveis, permitindo que haja 
uma interação atrativa e simples do usuário com 
experimentos em laboratórios à distância através da 
internet. A aplicação através da pesquisa, 
desenvolvimento e implementação permite prover uma 
arquitetura educacional baseada no uso das Novas 
Tecnologias da Informação e Comunicação como suporte 
para soluções de baixo custo e fácil replicabilidade, 
levando em consideração os aspectos cognitivos e 
pedagógicos do processo de ensino aprendizagem. 
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Palavras-Chave: Projeto, Mulher, Vulnerabilidade Social. 
 
 

INTRODUÇÃO 

O Projeto Manacá, desenvolvido no IFC-Sombrio através 
da Coordenação Geral de Extensão, faz parte do 
Programa Mulheres Mil do Governo Federal, que tem 
como objetivo trabalhar com mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, proporcionando às mesmas a 
construção de valores e conhecimentos teóricos-práticos 
que possibilitem, além do aumento da autoestima, a 
elevação da escolaridade e inserção no mercado do 
trabalho. 

METODOLOGIA 

 A clientela do Projeto é constituída por cerca de trinta 
mulheres oriundas do Quilombo São Roque e 
remanescentes do mesmo, situado no Município de Praia 
Grande, área de abrangência do Campus Sombrio e foi 
selecionada mediante parâmetros sócio-econômicos 
obtidos junto ao cadastro municipal de assistência social. 
A execução do projeto acontece em parceria com outros 
órgãos públicos, como a Prefeitura Municipal de Praia 
Grande-SC, por meio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Secretaria estadual de Educação, por 
meio do NAES, contando com uma equipe profissional 
multidisciplinar. O curso tem a carga horária de cento e 
sessenta horas, através de um currículo que contempla 
conteúdos voltados para a formação humana, bem como 
para o mundo do trabalho, permitindo, outrossim, a 
valorização da cultura em que a comunidade está 
inserida.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As alunas do Projeto têm aulas na sede do Instituto 
Federal Catarinense - Campus Sombrio e no Pólo do IFC, 

localizado em Praia Grande/SC. Inicialmente, as mesmas 
terão aulas teóricas, com disciplinas básicas como 
matemática, português, informática, saúde  e direitos da 
mulher, e outras. Depois deste período, as alunas farão 
os cursos profissionalizantes: corte e costura, e manicure 
e pedicure, através da parceria com o CRAS e SENAR. 
Durante este tempo, as alunas que não conseguiram 
concluir o Ensino Fundamental, estarão dando 
continuidade aos estudos por meio da   Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, no mesmo município. 

CONCLUSÃO 

Espera-se, ao final do Projeto, que estas mulheres 
possam ter desenvolvido seu processo identidário, 
construído habilidades e conhecimentos que possibilitem 
mudança e qualidade de vida.  
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Palavras-chave: Carcaça, Confinamento, Silagem de casca de mandioca. 
 

INTRODUÇÃO 
Na região sul do Estado de Santa Catarina há grande 
produção de polvilho de mandioca (Manihot sculenta 
Crantz), sendo que um dos subprodutos da 

industrialização deste é a casca de mandioca, a qual se 
conservada sob a forma de silagem pode ser utilizada na 
alimentação de ruminantes, podendo ser boa alternativa 
de volumoso na alimentação animal. Com isso o objetivo 
deste trabalho foi quantificar o nível ideal de substituição 
da silagem de milho (Zea mays) por silagem de casca de 
mandioca (Manihot sculenta Crantz) oriundo do processo 
de fabricação da fécula de mandioca (polvilho) e sua 
influência sobre o músculo Longissimus dorsi da carcaça 
de cordeiros com predominância de sangue Texel. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado no Instituto Federal 
Catarinense de Educação, Ciência e Tecnologia – 
Campus Sombrio/SC, foram utilizadas as instalações de 
confinamento do Setor de Ovino-caprinocultura desta 
unidade. Foram utilizados 16 cordeiros com 
predominância da raça Texel recém desmamados, os 
quais foram distribuídos em quatro tratamentos, com 
quatro repetições, após o bloqueio do peso em kg e 
verificação da curva de normalidade dos pesos através do 
programa estatístico SAS (2000). Os tratamentos foram 
constituídos de níveis de substituição crescente de 
silagem de milho por silagem de casca de mandioca: 
Tb0= 0% de silagem de casca de mandioca; Tb33= 33% 
silagem de casca de mandioca; Tb66= 66% silagem de 
casca de mandioca; Tb100=100% de silagem de casca de 
mandioca em substituição a silagem de milho do 
volumoso. Os dados foram submetidos à análise de 
variância, teste F, estudo de correlações, e as médias, 
comparadas pelo teste de Pdiff, utilizando o programa 
estatístico SAS (SAS, 2000). As dietas foram ajustadas 
para atender as exigências nutricionais de proteína bruta 
e energia metabolizável, para um ganho de peso de 0,200 
kg/dia (AFRC, 1995). Após o confinamento dos cordeiros 
que perdurou por 61 dias estes foram abatidos com peso 
vivo médio de 26 kg (P>0,05) e peso de carcaça fria de 
10,95 kg (P>0,05). A avaliação do músculo Longissimus 
dorsi foi realizada através da metodologia descrita por 
CEZAR & SOUSA (2007). Após o resfriamento das 
carcaças por 24 horas essas foram serradas ao meio. Na 
meia carcaça esquerda na altura da 12 e 13ª costelas foi 

exposto o músculo Longissimus dorsi para determinação 
da área de olho de lombo (AOL), medida que expressa a 
musculosidade existente na carcaça, também foi avaliada 
a espessura de gordura subcutânea (EGS) da carcaça 
máxima e mínima, comprimento e largura máxima do 
músculo Longissimus dorsi. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A área de olho de lombo foi semelhante (P>0,05) entre os 
tratamentos, com valores médios de 11,94 cm², valores 
estes semelhantes aos observados por MACEDO et al. 
(2008) que verificaram média de 11,32 cm² em cordeiros 
mestiços Suffolk. As espessuras de gordura subcutânea 
apresentaram semelhança (P>0,05), com valores médios 
de 0,16 cm. O comprimento e a largura máxima do 
músculo Longissimus dorsi foram semelhantes (P>0,05) 
entre os tratamentos, apresentando valores de 5,39 e 
2,83 cm, citados na mesma ordem. 

CONCLUSÃO 
As medidas do músculo Longissimus dorsi não foram 
influenciadas pela substituição da silagem de milho da 
fração volumosa da dieta por silagem de casca de 
mandioca, indicando que a silagem de casca de mandioca 
pode ser utilizada pelos produtores sem que ocorra 
detrimento da musculosidade e do acabamento de 
gordura de cordeiros recém desmamados com 
predominância de sangue da raça Texel. 
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Palavras-Chave: Educação ambiental. Oficinas pedagógicas, meio ambiente 
 

INTRODUÇÃO 

Uma das funções da escola é a de envolver o aluno com 
sua realidade dando-lhe condições para que perceba o 
lugar que ocupa na natureza e na sociedade, 
possibilitando-lhe interferir nessa realidade de modo a 
melhorar sua qualidade de vida. (SANTA CATARINA, 
1998). Com essa preocupação, o Programa Ceciesc/Sala 
Verde, e o Laboratório de Prática de Ensino de Ciências 
Professora Mári Stela Campos da UNESC, desenvolvem 
ações, reflexões e oficinas voltadas para questões 
ambientais, por meio do seu acervo bibliográfico e 
pedagógicos, atendendo escolas da região, que, por sua 
vez, também procuram cumprir sua função. Assim, o 
presente trabalho refere-se a um projeto desenvolvido na 
E.M.E.I.F.F. Pascoal Meller, com o objetivo de possibilitar 
o envolvimento da comunidade escolar em ações que 
visem à melhoria da qualidade do seu ambiente de vida.  

 
 

METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos do projeto foram estudadas 
propostas de ações, oficinas teóricas e práticas 
elaboradas no Laboratório de Prática de Ensino de 
Ciências e aplicadas na referida escola com os alunos e 
professores. O projeto envolve alunos de todos os anos 
do ensino fundamental e as atividades foram 
desenvolvidas com todas as turmas. A primeira parte do 
projeto já foi realizada, para o segundo semestre estão 
sendo realizados novos materiais didáticos com objetos 
reciclados para a segunda etapa do processo educativo 
na escola.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A etapa já desenvolvida do projeto possibilitou a 
realização de ações de cunho ambiental que beneficiou 
tanto a estrutura física, como a paisagística da escola e 
de seu entorno. As atividades foram desenvolvidas 
conforme o planejado com os professores e direção, os 
alunos acompanharam e tiveram participação ativa nas 
oficinas e atividades práticas. As oficinas realizadas foram 
abordados os seguintes assuntos: água; reciclagem; lixo; 
arborização; coleta seletiva e problemáticas ambientais. 
Com a realização das oficinas percebe-se que os alunos 
desenvolvem um maior interesse pelas questões 
ambientais e ampliaram seu conhecimento neste campo 
do saber humano. Percebe-se também, maior cuidado 
com o entorno da escola, assim como, com o descarte de 
materiais no espaço onde circulam na escola. 
 

 
Imagem 1, 2, 3 e 4: Atividades realizadas com as crianças 

na escola. 
 
Fonte: Acervo dos autores, 2012 

CONCLUSÃO 

Os resultados indicam que até o momento os objetivos 
previstos estão sendo alcançados. As atividades 
propiciam uma experiência de educação e sensibilidade 
ambiental aos alunos e professores. O projeto é de 
grande importância para a escola, que oferece aos alunos 
a oportunidade de participar de um processo educativo 
extra classe, diferenciado voltado para as questões 
ambientais. A produção de conhecimento orienta como 
agir para melhorar e preservar o ambiente de vida das 
pessoas e oferece aos professores momentos de reflexão 
e ação que podem utilizar em sua vida profissional e 
pessoal. Concluímos que ações como esta são momentos 
ricos de aprendizagem tanto para alunos, como para os 
professores, mas entendemos também que os 
proponentes do projeto também têm construído um 
conhecimento muito maior do que se esperava ao iniciar 
todo o processo. 
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Palavras-Chave: Fitoterápicos. Medicinais. Micropropagação. 
 
 

INTRODUÇÃO 

Melaleuca alternifolia Cheel possui um óleo essencial em 
suas folhas, ramos e caule de grande importância 
medicinal com ação bactericida e antifúngica contra vários 
patógenos humanos. A técnica da micropropagação de é 
importante para atender à demanda de plantas medicinais 
com alto padrão genético e fitossanitário, mantendo um 
banco de germoplasma. O sucesso da multiplicação in 
vitro exige um equilíbrio entre auxinas, citocininas e os 
nutrientes do meio de cultura para um desenvolvimento 
completo e organizado de raízes e parte aérea. Objetivou-
se avaliar o efeito do ANA (Ácido 1-Naftaleno Acético) e 
do BAP (6-Benzilaminopurina) na multiplicação in vitro de 
Melaleuca (Melaleuca alternifolia Cheel) para produzir de 
forma massal atendendo à demanda industrial 
farmacêutica. 
 
 

METODOLOGIA 

O estudo foi conduzido no Laboratório de Produção 
Vegetal da Unisul, Tubarão/SC. Utilizou-se plantas já 
isoladas in vitro pertencentes ao laboratório. Testou-se 
cinco concentrações de ANA (0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg.L

-

1
) e cinco de BAP (0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg.L

-1
), 

adicionadas em meio MS com 30 g.L
-1

 de sacarose, pH 
ajustado a 5,8 e solidificado com 2,5 g.L

-1
 de Phytagel. Os 

explantes foram incubados em sala de crescimento com 
intensidade luminosa de 2000 lux, fotoperíodo de 12h e 
temperatura de 24±2 °C. Os testes foram constituídos de 
12 repetições por tratamento com delineamento 
inteiramente casualizado e as avaliações ocorreram após 
40 dias de incubação. Para efeito de ANA avaliou-se 
comprimento das plantas, número de folhas (folhas com 
mais de 4 mm) e número de raízes adventícias por 
explante. Para as avaliações com BAP considerou-se 
número de gemas, número de folhas (folhas com mais de 
4 mm) e comprimento da planta. Os dados foram 
analisados em teste de tukey a 5% de probabilidade. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os melhores resultados para comprimento de planta 
foram obtidos com ANA 1 mg.L

-1
 (2,16 cm) e nos 

tratamentos com BAP, a testemunha teve melhor 
desenvolvimento com  média de 1,39 cm. O tratamento 
com ANA 1,5 mg.L

-1
 não teve sobrevivência dos 

explantes, sendo que esta não é uma concentração 
recomendada para o cultivo in vitro. A avaliação do 

número de folhas teve resultado estatisticamente igual 
entre a testemunha e a concentração de 1 mg.L

-1
 de ANA,  

e para os testes com BAP também se destacou a 
testemunha. Nas avaliações de BAP não foi registrado 
número de folhas de acordo com os critérios de avaliação, 
isso deve-se ao fato que a citocinina estimulou a emissão 
de inúmeras gemas laterais. O melhor desenvolvimento 
radicular, para testes com ANA, foi em 1,0 mg.L

-1
 com 

média de 5,16 raízes, sendo que a tendência foi diminuir 
os resultados com concentrações mais elevadas. Para o 
número de gemas nos testes de BAP, a melhor média foi 
em 0,5 mg.L

-1
 (5,75) e pode-se observar que o aumento 

das concentrações não foi favorável à emissão das 
gemas laterais pois a planta não conseguiu assimilar o 
potencial disposto de citocinina no meio. 
 

 

CONCLUSÃO 

A concentração de 1 mg.L
-1

 de ANA é recomendada para 
o enraizamento in vitro de melaleuca. A adição de 1,5 
mg.L

-1
 de ANA inibe o desenvolvimento da plantas. A 

concentração de com 0,5 mg.L
-1

 de BAP favorece a 
emissão de gemas laterais. 
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Palavras-Chave: Fitoterápicos. Medicinais. Micropropagação. 
 

INTRODUÇÃO 

Guaco (Mikania glomerata), é uma planta arbustiva da 
família Compositae, originária da América do Sul (Silva 
Junior et al., 1994). Suas folhas contêm cumarina, cujas 
ações broncodilatadora e antiinflamatória, além de ter 
efeito febrífugo, sudorífico, antireumático e cicatrizante 
(Matos, 2000; Albuquerque et al, 2007). O cultivo in vitro 
de tecidos e células vegetais constitui uma alternativa 
para o suprimento constante e homogêneo de material 
vegetal (Conceição, 2000). Desta forma a pesquisa na 
área de cultura de tecidos com espécies vegetais, mais 
especificamente com guaco (Mikania glomerata), veio de 
encontro aos interesses da UNISUL, que definiu a área de 
plantas medicinais como um projeto institucional 
envolvendo os cursos de Agronomia, Ciências Biológicas 
e Farmácia. 

METODOLOGIA 

Segmentos nodais com tamanho aproximado de 1 cm, 
foram inoculados em meio MS suplementado com BAP 
(0,0; 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0 mg.L

-1
 ) em combinação com AIA 

(0,0 e 1,0 mg.L
-1

 ), 3% de sacarose, pH ajustado para 5,7 
± 0,1 e solidificado com 0,4% de ágar. Após a inoculação, 
os explantes foram mantidos em sala de crescimento, a 
uma temperatura de 26 ± 2 ºC, com fotoperíodo de 12 
horas de luz e intensidade luminosa em torno de 2.000 
lux. Os tratamentos foram distribuídos segundo um 
delineamento inteiramente casualizado, utilizando-se um 
fatorial 5 x 2 (cinco concentrações de BAP x duas doses 
de AIA), num total de 10 tratamentos e com 20 explantes 
por tratamento. As avaliações foram feitas aos 50 dias, 
observando-se o número médio de gemas emitidas por 
explante, sendo as médias comparadas pelo teste de 
Tukey. No enraizamento, segmentos caulinares com 2 a 3 
gemas, com aproximadamente 3 cm de comprimento, 
foram coletados de plantas estabelecidas in vitro e 

inoculados em tubos de ensaio contendo 10 mL do meio 
de cultura MS com diferentes concentrações da solução 
estoque (25; 50 e 100%) em combinação com diferentes 
níveis de AIA (0,0; 0,25; 0,50 e 1,0 mg.L

-1
) num total de 

12 tratamentos e 20 explantes por tratamento. O preparo 
do meio de cultivo seguiu a mesma metodologia do 
experimento anterior quanto à concentração de sacarose, 
pH, solidificação e esterilização. As avaliações foram 
feitas aos 60 dias e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos testes de meios para a micropropagação in vitro, os 
resultados foram estatisticamente iguais para as 
avaliações de altura da planta, número de folhas e 
número de gemas emitidas por explante. Para altura de 

planta, a maior média registrada foi no tratamento 
testemunha (4,58 cm), e o tratamento AIA 1mg.L

-1
 + BAP 

8 mg.L
-1

 registrou-se 1,9 cm de média sendo o menor 
resultado. O tratamento com BAP 1 mg.L

-1
  apresentou o 

maio número de folhas por explante (9,15) e o meio com 
AIA 1 mg.L

-1
 + BAP 4 mg.L

-1
 apresentou a mais baixa 

emissão de folhas com média de 4,40 por explante e isto 
pode dificultar a etapa de aclimatação. A emissão de 
gemas foi mais expressivo na concentração de BAP 8 
mg.L

-1
 com média de 4,60 gemas por explante. Conforme 

se aumentou a dosagem de BAP ouve um aumento na 
emissão de gemas, porém, quando se adicionou AIA 1 
mg.L

-1
  nos meios, o aumento do BAP diminui a emissão 

de gemas. Nos tratamentos para enraizamento no critério 
comprimento de planta, a concentração de 50% e 100% 
dos nutrientes no meio de cultura foram estatisticamente 
iguais. Os meios com MS 25% + AIA 1 mg.L

-1
  e MS 

100% + AIA 1 mg.L
-1

  apresentaram morte de  100% dos 
explantas, sendo estas formulações não indicadas para o 
cultivo in vitro de guaco. O maior número médio de folhas 
foi registrado nos tratamento com MS 100% e MS 50% + 
AIA 0,25 mg.L

-1
 (8,20 cm e 7,95 cm) sendo estes 

estatisticamente iguais. Na contagem de número de 
raízes adventícias por explante a formulação MS 50% + 
AIA 1 mg.L

-1
  apresentou a melhor média e foi significativa 

estatisticamente. 

CONCLUSÃO 

As combinações de BAP com AIA testadas não diferiram 
estatisticamente. A concentração de 50% dos nutrientes 
do MS + AIA 1 mg.L-1 é recomendada para o 
enraizamento in vitro de guaco (Mikania glomerata). 
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INTRODUÇÃO 
Uma das principais causas da crise ambiental é a emissão 
dos chamados gases de efeito estufa pelas diversas 
atividades humanas. O aquecimento global é sem dúvida 
uma questão crítica, que poderá trazer consequências 
irreversíveis para a vida na Terra. Compensar as emissões 
através da remoção e armazenamento do carbono na 
biomassa terrestre é um dos mecanismos preconizados 
para mitigar as mudanças climáticas. Ao longo dos anos, o 
trabalho desenvolvido pelos agricultores familiares 
agroecologistas na região do Litoral Norte do Rio Grande do 
Sul e Extremo Sul Catarinense, principalmente aqueles que 
vêm implantando e manejando sistemas agroflorestais 
(SAFs), consorciando árvores nativas nas plantações de 
banana, tem mostrado resultados concretos na promoção 
de serviços ambientais, principalmente no sequestro de 
carbono e na conservação da biodiversidade. Evidências 
empíricas e científicas demonstram que diversas práticas, 
amplamente adotadas por esses agricultores, são 
mitigadoras de gases de efeito estufa. Este trabalho de 
conversão das monoculturas de banana em sistemas 
agroflorestais começou na região em 1991, quando a ONG 
Centro Ecológico, apoiada pela Pastoral Rural da Igreja 
Católica, promoveu um curso para jovens líderes rurais. A 
partir de então, muitos desses jovens começaram a adotar 
as práticas de manejo preconizadas pelo método 
agroflorestal. Estas práticas estão baseadas na busca da 
reprodução dos padrões da natureza nos sistemas de 
produção de alimentos. Assim, os agricultores vêm 
sistematicamente transformando as áreas onde antes era 
de produção exclusiva de banana em cultivos 
multiestratificados e diversos. O manejo é feito através do 
enriquecimento das áreas de banana com árvores, arbustos 
e mesmo cultivos anuais. A dinâmica da sucessão de 
espécies é um princípio imperativo, de modo que diferentes 
variedades de plantas são introduzidas obedecendo a um 
cronograma da natureza. Alguns estudos apontam que 
esses sistemas chegam a ter mais de 30 espécies de 
árvores típicas da Mata Atlântica, sendo algumas 
ameaçadas de extinção como a canela sasafráz (Ocotea 
odorifera) e o palmiteiro (Euterpe edulis), fonte do nutritivo e 
saboroso açaí de juçara. Além da importância para a 
conservação da biodiversidade, esses sistemas têm um 
relevante papel para mitigar os efeitos do aquecimento 
global. O sequestro de carbono na biomassa vegetal é 
muito mais significativo nessas áreas de produção do que 
nas monoculturas de banana. Assim, este projeto tem como 

objetivo maior avaliar o papel dos SAFs em sua capacidade 
de sequestar carbono e abrigar espécies arbóreas 
endêmicas do Bioma Mata Atlântica que encontram-se 
ameaçadas de extinção.  

METODOLOGIA 
Um conjunto 15 de propriedades rurais nos diversos 
municípios da região foi selecionado para a coleta de 
dados. Para cada sistema agroflorestal demarcaram-se 
parcelas de 20 m X 35 m, onde cada indivíduo arbóreo 
com diâmetro a altura do peito (DAP) maior ou igual a 15 
cm será devidamente medido e estimado a sua altura. O 
cálculo da biomasa será realizado através de equações 
alométricas. As análises de biodiversidade serão 
realizadas através do programa Mata Nativa

®
 versão 2.10. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como o projeto está em andamento espera-se que os 
sistemas agroflorestais ajudem a melhorar a capacidade 
produtiva através de reciclagem de nutrientes, 
proporcionem um enriquecimento de áreas onde antes 
era de monocultivo e com este sistema passa a conter 
árvores, arbustos e até mesmo outras culturas 
diversificando a produção e ao mesmo tempo prestando 
serviço ambiental com o sequestro de carbono e 
conservação da biodiversidade.  

CONCLUSÃO 
No atual momento em que se encontra o desenvolvimento 
do projeto não se pode ainda fazer as conclusões 
necessárias. 

AGRADECIMENTOS 
Agradeço ao professor orientador André Luiz R.Gonçalves 
por toda ajuda e apoio dado. Aos grandes parceiros do 
projeto Éliton Pires e Silvio Danfenbach, que apoiam o 
projeto.  

REFERÊNCIAS 
AMORIM, I. L.; SAMPAIO, E.V.S.B.; ARAUJO, E. L. Flora 
e Estrutura da Vegetação. Arbustivo-arbórea de uma área 
de caatinga do Seridó, RN, Brasil. Acta Botânica 
Brasílica, São Paulo, V. 19, n. 3, p. 615-623, jul./set. 

2005. 
TAVARES, M.C.G. Avaliação dos remanescentes de 
Mata Atlântica, com enfase as unidades de 
conservação: Reservas Ecológicas do “Engenho 

Amparo” e do “Engenho São João’. Disponível em: 
<www.cprh.pe.gov.br/rbma/downloads/resumo.doc>. 
Acesso em:  06 de setembro de 2011. 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

732 

Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

REPELÊNCIA DE ACANTHOSCELIDES OBTECTUS (SAY) (COLEOPTERA: 
BRUCHIDAE) A DIFERENTES PREPARADOS HOMEOPÁTICOS DE CORIANDRUM 

SATIVUM L. EM GRÃOS DE PHASEOLUS VULGARIS (L.) 
 

Marlon Dutra1, Patrícia Menegaz de Farias2, Raquel Amarante Guagnini³, Wagner 
Vieira Vitorino4 Tarita Cira Deboni5 

 

1,2,3,4 Universidade do Sul de Santa Catarina/LECAU/marlon.dutra@unisul.br 
 

Palavras-Chave: Caruncho-do-feijão, Coentro, Homeopatia. 

INTRODUÇÃO 
O caruncho-do-feijão, Acanthoscelides obtectus (Say, 
1831) (Coleoptera: Bruchidae) é uma espécie 
cosmopolita, considerada praga primária de grãos 
armazenados. Apresenta ciclo de vida com média de 23 
dias, resultando no rápido desenvolvimento e número 
considerável de descendentes. O controle destes insetos 
basicamente ocorre por meios químicos, que geram 
incertezas aos consumidores em relação às taxas de 
resíduos que podem conter os grãos, bem como a 
contaminação ambiental. Partindo do princípio que o setor 
de armazenagem de grãos necessita de alternativas para 
o manejo dos insetos-praga que infestam os silos, 
buscou-se analisar o efeito da tintura e preparados 
homeopáticos de Coriandrum sativum (L.) na repelência 
de indivíduos de A. obtectus em grãos de feijão 
armazenados. 

METODOLOGIA 
Para obtenção dos preparados homeopáticos e da tintura 
de C. oriandrum sativum foram coletadas folhas e ramos 
da planta. Utilizou-se a metodologia proposta na 
Farmacopéia Homeopática Brasileira (1997). Os 
tratamentos foram: testemunha; tintura de C. sativum, 6 
CH, 20 CH 30 CH e 60 CH. Indivíduos de A. obtectus, 
sem idade conhecida, oriundos de criação mantida em 
laboratório, foram individualizados 48h antes do 
bioensaio. Utilizou-se arenas (35 cm ᴓ × 15 cm de altura), 
com uma placa de isopor distanciada 5 cm do fundo, 
contendo aberturas circulares equidistantes, nas quais se 
encaixam seis recipientes plásticos (2,5 cm ᴓ × 2 cm de 
altura), dispostos radialmente, de modo que todos 
apresentam abertura no mesmo nível que o suporte de 
isopor, sendo conectados através de pequenos canudos a 
um recipiente central. Cada recipiente recebeu 50 g de 
sementes tratadas com as respectivas dinamizações 
centesimais mais a testemunha sendo esta quantidade 
suficiente para preencher totalmente os recipientes. 
Posteriormente, foram liberados 50 indivíduos no 
recipiente central.  

Figura 01 – Metodologia aplicada ao experimento 

 

Cada arena constituiu em um bloco experimental, 
totalizando 10 repetições. As mesmas foram mantidas em 
sala climatizada e após 48 horas, verificou-se o número  

de insetos presentes em cada recipiente. O número médio 
de indivíduos de A. obtectus presente em cada tratamento 

foi comparado por Kruskal-Wallis a nível de significância 
de 5%, no software Bioestat® 5.0.  

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve diferença estatística entre o tratamento 6 CH e a 
testemunha, já os demais tratamentos não diferiram da 
testemunha (Figura 1) ( H = 160,900; GL =5; P =0.0066). 
O tratamento 6 CH teve em média 2,3 insetos (n = 50) 
enquanto que a testemunha teve 7 (Figura 01). O 
tratamento 6 CH teve em média 2,3 insetos (n = 50) 
enquanto que a testemunha teve 7.  

Figura 02 - Efeito do tratamento de grãos de feijão com 
diferentes preparos homeopáticos de Coriandrum sativum 
sobre a preferência de Acanthoscelides obtectus em 
bioensaios com chance de escolha. Colunas com a 
mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-
Wallis (α = 0,05).  

 

 

 

CONCLUSÃO 
Preparados homeopáticos de C. sativum na diluição 6 CH 
são capazes de alterar o comportamento de A. obtectus 
sobre grãos de feijão causando repelência.  
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INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, com o grande aumento da 
população mundial, houve também o aumento na 
produção de lixo e de esgoto doméstico. Contudo, em 
muitas regiões não houve um planejamento para o 
manejo adequado dos resíduos sólidos e do esgoto. A 
falta de planejamento e ações leva a uma série de 
impactos negativos dos pontos de vista social, ambiental 
e econômico. Respostas possíveis para estas questões 
incluem a coleta seletiva de resíduos e o tratamento do 
esgoto. A coleta seletiva de lixo é um procedimento que 
incide na separação e recolhimento de resíduos 
recicláveis descartados. Estes podem ser reutilizados na 
produção de novos materiais. Da mesma forma, os 
esgotos das cidades devem ser tratados e podem ser 
reaproveitados, evitando-se dessa maneira o despejo em 
rios, lagos e mares de esgotos in natura. Por tratarem-se 
de questões relevantes, ambos os temas ganham 
importância na agenda de discussões políticas de vários 
países e regiões. No Brasil temos o Programa Nacional 
de Saneamento Básico (Lei nr. 11.445, de 05 de janeiro 
de 2007) e o Programa Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
nr. 12.305, de 02 de agosto de 2010). No município de 
Araranguá os sistemas de Tratamento de Esgotos e a de 
Coleta Seletiva de Resíduos estão em fase de 
implementação. Por esta razão, é fundamental colaborar 
para a educação ambiental da população, para que esta 
participe e se beneficie destes sistemas. O uso de vídeos 
para a educação ambiental tem sido considerado pelos 
pesquisadores (ALMEIDA et al, 2009) como uma forma de 
ampliar a socialização das informações e colaborar para a 
sensibilização e debate a respeito das questões 
socioambientais. Diante deste cenário o objetivo deste 

projeto é organizar e promover um ciclo de exibição de 
documentários sobre a importância dos sistemas de 
coleta seletiva e de tratamento de esgoto sanitário no 
município de Araranguá com sessão de debates, tendo 
como público-alvo e multiplicador os professores e 
estudantes do ensino médio desta cidade. A 
apresentação dos vídeos acompanhada por um ciclo de 
debates que possa contar com especialistas, autoridades 
e representantes do terceiro setor como debatedores é 
importante para o esclarecimento de questões como 
relação entre saneamento e saúde pública e coleta 
seletiva e eficiência energética. A exibição acompanhada 
de ciclos de debates é uma experiência interessante para 
aproximar diferentes atores e a universidade da 
comunidade. 

METODOLOGIA 
 Na primeira fase, ocorrida no primeiro semestre de 2012, 
os estudantes do Campus de Araranguá envolvidos no 
projeto (dois bolsistas e um voluntário) efetuaram um 
estudo para melhor entender como os vídeos podem ser 
utilizados como ferramentas no processo de educação 

ambiental. Na segunda fase, foram identificados pelos 
estudantes alguns vídeos e temas que podem servir de 
base para os debates. Na terceira fase, iniciada em 
agosto de 2012, serão identificadas algumas pessoas 
relacionadas aos temas como especialistas das áreas, 
autoridades, líderes do terceiro setor. Em seguida, os 
estudantes irão organizar uma primeira proposta de 
programa (temas, local, horários, debatedores) para a 
implementação dos ciclos de debates Na quarta fase, irão 
contatar e convidar as pessoas identificadas como 
debatedores e as escolas para participarem do ciclo. A 
partir da confirmação dos debatedores e do espaço 
disponível. para realização do ciclo, o programa pode ser 
fechado. Na fase final, os estudantes irão promover a 
divulgação e realizar o evento sob a coordenação da 
professora proponente do presente projeto. 

RESULTADOS PARCIAIS 
Até a presente fase os estudantes envolvidos no projeto 
identificaram uma série de vídeos relacionados aos temas 
e decidem sobre quais serão apresentados e sobre os 
especialistas a serem contatados. 

CONCLUSÃO 
No processo de seleção de vídeos sobre sistemas de 
tratamento de esgoto e coleta seletiva para organização e 
promoção do ciclo, percebeu-se que a internet, em 
especial, o youtube disponibiliza vários materiais com 
conteúdo educativo. Contudo, se este material não for 
selecionado e utilizado dentro de uma proposta que 
promova o debate para conscientização da população, o 
mesmo pode passar despercebido em meio a uma oferta 
imensa de possibilidades. Neste sentido, conclui-se que a 
promoção do ciclo de debates colaborará de maneira 
significativa para a conscientização ambiental e para o 
processo de co-responsabilização da população de 
Araranguá 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como objetivo verificar se os 
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), de algumas 
instituições de ensino de Santa Catarina, seguem as 
diretrizes de acessibilidade para a pessoa com 
deficiência. Esta fundamentada em fontes relacionadas ao 
conceito de educação a distância (EaD); aos ambientes 
virtuais de aprendizagem (AVAs) e suas especificidades; 
a acessibilidade no ambiente Web. Dentre os autores 
pesquisados cita-se: Behar, 2009; Possari, 2009; 
Sant’Ana, 2007; Machado Júnior, 2008; Filatro, 2008; 
Torres, Mazoni e Alves, 2002.  

METODOLOGIA 
Como recurso metodológico a pesquisa caracteriza-se 
como, qualitativa e documental. Foram acessados e 
verificados seis AVAs, contemplando três modelos de 
instituições (de economia mista, privadas e públicas). 
Optou-se pela realização da pesquisa qualitativa onde, 

“[...] A pesquisa qualitativa pretende-se relacional, uma 
vez  que se faz por co-participação. Pesquisador e 
pesquisado constroem a realidade que interpretam em 
conjunto [...]” (ALEXANDRE, 2009, p. 96). No 
desenvolvimento da pesquisa, foram verificados seis 
AVAs onde, um representa uma  instituição de economia 
mista, dois representam instituições privadas e três 
representam instituições públicas. Essas instituições 
ofertam cursos de graduação, pós graduação e 
profissionalizantes, na educação a distância e presencial. 
Com o objetivo de identificar as ferramentas relacionadas 
a promoção da acessibilidade, destacando os sujeitos 
cegos, os ambientes virtuais dessas instituições foram 
visitados e as funcionalidades das ferramentas verificadas 
pontualmente.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com base nos resultados coletados constatou-se que o 

processo de cumprimento das diretrizes de acessibilidade, 
atreladas aos AVAs, apresenta fragilidades, estando 
essas atreladas ao não cumprimento total das diretrizes 
propostas, bem como a limitação do público atendido 
pelos cursos ofertados. O cumprimento parcial, por parte 
de algumas dessas instituições, confirma essa limitação 
onde os ambientes apresentados contemplam as 
diretrizes estabelecidas, que  ocorrem em cursos 
especificamente desenvolvidos com foco em sujeitos que 
apresentam alguma deficiência. Essa atenção deveria 

estar atrelada aos diferentes cursos e apresentada nas 
diversas possibilidades de organização dos AVAs. 

CONCLUSÃO 

 A partir da análise dos dados obtidos com a presente 
pesquisa, percebeu-se que os AVAs das instituições de 
ensino analisadas não seguem as diretrizes de 
acessibilidade propostas pelo WCAG 1.0. Dentre as  
diretrizes do WCAG 1.0(W3C), cita-se: equivalência em 
texto das informações sonoras e visuais; interação com a 
interface por meio de dispositivos de entrada de dados, 
seja, por mouse, teclado, voz, ponteiros de cabeça. Esta 
constatação demonstra que os estudantes que 
apresentam especificidades, sejam elas de visão, audição 
ou outras, terão dificuldade em participar das atividades 
requisitadas pelo curso, o que demanda, por parte dos 
profissionais, sejam eles professores, coordenação 
pedagógica, designers instrucionais e gráficos, e tutores, 
adotarem critérios que facilitem a inclusão desses alunos.  

REFERÊNCIAS 
ALEXANDRE, Agripa Faria. A distinção metodológica entre 
qualidade e quantidade na prática da pesquisa. In: ALEXANDRE, 
Agripa Faria. Metodologia científica e educação. Florianópolis: 
Ed. da UFSC, 2009. p. 91- 101. 
BEHAR, Patrícia Alejandra. Modelos Pedagógicos em Educação 
a Distância. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

FILATRO, Andrea. Design instrucional na prática. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2008. 

MACHADO JÚNIOR, Felie Stanque. Interatividade e interface 
em um ambiente virtual de aprendizagem. Passo Fundo: Imed, 
2008. 
POSSARI, Lúcia Helena V. Produção de material didático para a 
EaD. In: POSSARI, Lúcia Helena V. e NEDER, Maria Lúcia C. 
Material didático para a EaD: processo de produção. Cuiabá: 
Ed. UFMT, 2009. p. 47 – 62. 

SANT´ANA, Tomás Dias. Guia de estudos - Design de cursos 
para educação a distância. Varginha: GEaD-UNIS/MG, 2007. 
Disponível 
em:<http://www.sabe.br/selecaoead/Design%20de%20Cursos%2
0para%20a%20EaD.pdf>  Acesso em: 27  jul.  2012. 
TORRES, Elisabeth Fátima; MAZZONI, Alberto Angel; ALVES, 
João Bosco da Mota. A acessibilidade à informação no espaço 
digital. Ciência da Informação,  v.31, n.3, set./dez. 2002. 
Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf>. 
Acesso em: 05 abr. 2012. 
W3C: WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG 1.0). 2008. Disponível em: < 
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php>. Acesso em: 15 mai. 
2012 



 
1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul ISSN 2175-5302 

 

735 

Rev. Técnico Científica (IFSC), v. 3, n. 1 (2012). 

O USO DA MAQUETE COMO FERRAMENTA DE CONSTRUÇÃO DO SABER 
GEOGRÁFICO 

 
Lucas Cechinel da Rosa1 

1
Sesi Escola Criciúma/Educação de Jovens e Adultos/Lucas_cechinel@hotmail.com 

 
Palavras-Chave: Maquetes, saber geográfico, Educação de Jovens e Adultos  
 

INTRODUÇÃO 
A construção de maquetes é considerada uma alternativa 
metodologicamente muito eficaz na ciência geográfica, 
segundo autores como Santos (2009, p.14) “Por meio de 
uma maquete é possível ter o domínio visual de todo 
conjunto espacial que é sua temática e por ser um modelo 
tridimensional, favorece a relação entre o que é 
observado no terreno e no mapa.”. Buscando contrariar o 
tradicionalismo transido em salas de aula foi proposto aos 
alunos da Educação de Jovens e Adultos do SESI a 
construção de maquetes durante as aulas, trabalho este 
envolvendo trabalho prático e também contextualização 
bibliográfica. O desenvolvimento do trabalho foi 
acompanhado e orientado pelo docente da disciplina de 
geografia, contudo, ideias e a criatividade dos grupos 
seriam artes fundamentais que deveriam desenvolver de 
maneira autônoma. Os objetivos deste trabalho foram 
contextualizar e apresentar através de maquetes temas e 
conteúdos relacionados à geografia; desenvolver a 
oralidade do corpo discente através da apresentação de 
seus trabalhos e refletir a cerca da importância do uso da 
maquete para aguçar o saber geográfico. 
 

METODOLOGIA 
A Turma T-20 da Educação de Jovens e Adultos do SESI 
é composta por 21 alunos, com aulas ministrada as 
segundas e quartas-feiras. O funcionamento das aulas 
ocorre no Shopping Vitalli, local que recebe alunos de 
diferentes indústrias de Forquilhinha. O projeto proposto 
visa trabalhar com afinco os conceitos e conteúdos 
ministrados no módulo 4 (Bloco B) de geografia. A partir 
da definição dos temas, a turma foi dividida em cinco 
grupos. Durante o início dos trabalhos foi papel do 
professor oferecer capacitação aos alunos, tornando 
assim o processo de construção das maquetes mais 
facilitado, bem como da apresentação ao restante do 
grupo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O primeiro grupo ficou encarregado de trabalhar o tema 
terremotos e abalos sísmicos e possuíam a tarefa de 
explicar a escala de intensidade dos terremotos. Para 
efetuar a execução desta tarefa criaram um dispositivo 
motorizado que simulou tremores de diversas 
intensidades. O dispositivo mecânico funcionava de 
acordo com a intensidade dos terremotos e abalava a 
cidade construída na maquete de acordo com intensidade 
do tremor, sendo que na última escala praticamente nada 
ficou de pé na maquete, vídeo da apresentação: 
http://www.youtube.com/watch?v=-aJDOOwkY-
Q&feature=g-upl 
O Segundo grupo teve como objetivo representar três 
formas de relevo, entre as mais diversas existentes. A 
maquete construída caracterizou-se por sua riqueza de 

detalhes e o grupo mostrou-se disposto e organizado 
durante a construção de sua maquete, houve inclusive 
solicitações para a realização de novos trabalhos práticos 
no decorrer da disciplina, vídeo da apresentação: 
http://www.youtube.com/watch?v=P6Q6KcdgJ4Y&feature
=g-upl  
 O grupo três ficou com a tarefa de reproduzir uma 
situação de vulcanismo e para o desenvolvimento deste 
projeto se utilizaram de vastas pesquisas, pois suas 
alternativas pareciam limitadas diante da imensa 
dificuldade para a construção de um vulcão em sala de 
aula, vídeo da apresentação: 
http://www.youtube.com/watch?v=hmAV6kspIdE&feature=
g-upl 
A quarta equipe teve a incumbência de explicar de 
maneira clara e objetiva as conseqüências e 
nomenclaturas referentes à movimentação das placas 
tectônicas. A equipe exemplificou todos os conceitos que 
abordou durante a apresentação, vídeo da apresentação: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y1zHmqhLGds&feature
=g-upl  
O quinto grupo foi o que primeiro concluiu sua maquete, 
esta possuía um formato esférico, situação que 
diferenciou a maneira de trabalhar e apresentar o projeto. 
O projeto se caracterizou por conter mais envolvimento 
expositivo e explanatório, vídeo da apresentação: 
http://www.youtube.com/watch?v=9XsUbqF_f_Y&feature=
g-upl  

CONCLUSÃO 
Pode-se concluir diante do desenvolvimento dos projetos 
produzidos, que o processo de ensino e de aprendizagem 
torna-se mais acessível através da produção e construção 
de atividades práticas. Após a finalização deste projeto 
destacam-se como pontos positivos o trabalho em equipe 
e a responsabilidade que foi aprimorada e desenvolvida 
nos grupos. A proposta inicial visou obter resultados 
positivos, contudo estes se tornaram surpreendentes de 
vários aspectos, sendo ao fim contemplado todos os 
objetivos traçados inicialmente. 
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INTRODUÇÃO 

A escassez de recursos e a crescente preocupação com 
os impactos causados por combustíveis fósseis para 
geração de energia têm provocado, nas últimas décadas, 
significativos investimentos em pesquisas na área de 
energias renováveis. A energia provida do sol contempla 
grande parte dessas pesquisas, sendo um de seus 
segmentos a geração através de concentradores cilíndrico 
parabólicos.  
Atualmente, as plantas solares existentes com esta 
tecnologia utilizam um óleo sintético como fluido. Este 
óleo escoa pelo campo solar absorvendo a radiação em 
forma de calor. Esta tecnologia é denominada Fluido de 
Transferência Térmica, HTF (Heat Transfer Fluid). 
Entretanto, as primeiras experiências feitas com calhas 
parabólicas usavam a tecnologia de Geração Direta de 
Vapor, DSG (Direct Steam Generation), utilizando a água 
como fluido de trabalho. A razão para a não utilização do 
sistema DSG atualmente consiste nas incertezas técnicas 
de se ter um fluxo bifásico no campo solar. No entanto, a 
tecnologia DSG possui potencial para obter vantagens na 
redução de custos, além de apresentar maior eficiência do 
que no caso do sistema HTF e utilizar um fluido não 
poluente [1]. Este resumo tem como objetivo expor as 
etapas e métodos, utilizados no projeto de construção, de 
um sistema solar com concentrador cilíndrico parabólico 
para estudar a ebulição convectiva da água. Este projeto 
visa a investigação dos parâmetros do fluxo monofásico e 
bifásico (queda de pressão, distribuição de temperatura 
nos tubos e estabilidade do processo) utilizando a 
tecnologia Direct Steam Generation. 

METODOLOGIA 
A fim de estudar a ebulição convectiva da água em 
coletores solares com concentrador cilíndrico parabólico, 
um aparato experimental foi projetado e construído no 
LEPTEN/Boiling. 
A bancada de testes fornece água na entrada do coletor 
nos estados de pressão e temperatura desejados, assim 
como a vazão. Para isso os componentes do circuito 
foram projetados e selecionados para atenderem as 
condições de testes. O circuito, mostrado na Figura 01, é 
composto por uma bomba centrífuga, um aquecedor 
elétrico, um condensador, uma válvula redutora de 
pressão e o coletor solar, que é a seção de teste do 
experimento. Além destes componentes a bancada é 
instrumentada com termopares, transdutores de pressão 
e um medidor de vazão. 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 01 - Configuração do aparato experimental 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O aparato experimental, Figura 02, encontra-se em fase 
inicial de testes. Estão sendo realizados testes 
monofásicos para a determinação dos polinômios de 
desempenho e para a caracterização das eficiências 
óptica e geométrica do coletor. Na segunda fase do 
presente projeto, serão realizados testes com mudança 
de fase para diferentes condições de operação, simulando 
uma planta de escala comercial. 
 

Figura 02 - Concentrador Cilíndrico Parabólico 

 

CONCLUSÃO 
Este estudo tem caráter inovador, pois a tecnologia DSG 
possui melhor desempenho, menor custo, além de utilizar 
fluido não poluente quando comparada a plantas 
comerciais instaladas atualmente. A contribuição deste 
estudo consiste em um melhor entendimento dos 
mecanismos envolvidos, bem como, um melhor controle 
dos parâmetros impostos. 
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INTRODUÇÃO 
Em pesquisa do IFSC, foi desenvolvido no ano de 2009 
uma plataforma de aquisição de sinais de dados de 
transdutores e controle de processos da área de 
Mecatrônica com base na plataforma ADUC841, e sua 
utilização ao longo dos anos apontou a necessidade de 
desenvolvimento de uma interface gráfica para interação 
com o usuário.  
O software Labview foi escolhido como ferramenta de 
desenvolvimento por sua robustez operacional e geração 
de interfaces adaptadas a função. Nesse trabalho foi 
realizado o estudo e desenvolvimento de um protocolo de 
comunicação, e posterior desenvolvimento softwares para 
ADUC841 e Labview. 

 

METODOLOGIA 
Após o estudo dos protocolos já existentes (como o 
Modbus) optou-se por desenvolver uma solução própria 
de protocolo mestre-escravo cujas funções podem ser 
observadas na tabela 1. 

 
Tabela 01 – Funções desenvolvidas 

Código Função 

00 Teste de Serial 
01 Leitura de Porta 
02 Escrita na Porta 
03 Lê A/D 
04 Inicia o D/A 
05 Reseta D/A 
06 Define porta 1 
07 Define bit 
08 Le o valor do bit 
09 Inicializa PWM 1 
10 Inicializa PWM 2 
11 Finaliza PWM 

Fonte: Do autor 
 
Para permitir a comunicação entre Labview e plataforma 
de aquisição de sinais, o projeto foi dividido em duas 
partes executadas simultaneamente: a) Desenvolvimento 
de um firmware para a plataforma de aquisição de sinais 
capaz de interpretar o protocolo utilizado nas requisições 
do Labview; b) Desenvolvimento de um driver em 
software Labview que viabilizasse a comunicação entre a 
placa e o usuário de modo simples, facilitando a interação 
entre o operador do módulo e o meio real. 
 
A programação do Labview é realizada por diagrama de 
blocos, já ADUC841 é em Linguagem C, construindo o 
firmware do sistema embarcado.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para validação do protocolo o mesmo foi aplicado em 
uma planta de controle de temperatura, sendo esse 
experimento representado no diagrama de blocos da 
Figura 1.  
 

Figura 01 – Diagrama de blocos da planta de validação 

 
Fonte: Do autor 

 
Neste experimento efetuou-se o controle da temperatura 
de uma base metálica aquecida por um resistor, utilizado 
um transdutor do tipo PT100 para medição, e para 
controle e atuação na temperatura desejada foram 
utilizados um resistor de 140Ω e 220V (aquecimento) 
ventoinha 12V (arrefecimento). 

CONCLUSÃO 
O conjunto de produtos desenvolvidos neste projeto 
resultou em uma plataforma genérica, de utilização 
possível em aplicações industriais para controles médios . 
As funções desenvolvidas tem potencial para inserção em 
projetos de utilização abrangente. A possibilidade de 
desenvolver projetos em velocidades superiores ao 
baudrate de 9600 é interessante por possibilitar projetos 
onde o tempo de resposta é um fator determinante.  
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INTRODUÇÃO 
A síndrome de Treacher Collins ou síndrome de 
Franceschetti e Klein é uma doença genética rara, de 
herança multifatorial, que se caracteriza por uma má 
formação de defeitos intimamente relacionados com o 
crânio e a face, obedecendo o padrão hereditário, de 
transmissão dominante (SANVITTO, 1997). Esta 
síndrome pouco conhecida, leva a um desenvolvimento 
anômalo, sendo que a surdez é uma das manifestações 
mais graves. Contudo, a síndrome de Treacher Collins 
apresenta características muito variáveis, dificultando seu 
correto e precoce diagnóstico em indivíduos pouco ou 
moderadamente afetados (SANVITTO, 1997). Os 
mesmos autores ainda citam que as principais 
características da síndrome são fenda palatina, coloboma 
de íris e pálpebras, microftalmia, hipoplasia de malares e 
de zigomáticos, e em alguns casos mais graves, pode 
estar associado a cardiopatias congênitas (figuras  1). Por 
apresentarem problemas de deglutição, conseqüentes da 
fenda palatina e da micrognatia, estes pacientes acabam 
por fazer quadros de pneumonia aspirativa. É neste 
contexto, a Fisioterapia respiratória se apresenta, com o 
intuito de manter a higiene brônquica e melhorar a 
mecânica respiratória (COSTA, 1999). 
 

 
Fonte: medicalthenas.tumblr.com 

METODOLOGIA 

Relata-se a intervenção fisioterapeutica realizada em um 
paciente portador da síndrome de Treacher Collins, com 
dois meses de idade e do sexo masculino, submetido a 

tratamento de fisioterapia respiratória e motora, durante 
18 sessões no Hospital Infantil Joana de Gusmão. A 
conduta fisioterapêutica adotada tinha como metas a 
higiene brônquica, a melhora do padrão respiratório e a 
estimulação sensório-motora, além da reexpansão 
pulmonar. A conduta realizada era composta por 
alongamentos da musculatura acessória da respiração 
(escalenos, intercostais e peitorais), dígito – percussão, 
mobilização torácica, vibrocompressão, ELPr, aceleração 
do fluxo expiratório (AFE), facilitação  e estimulação 
sensorial diafragmática, apoio abdominal e iliocostal, e 
quando necessário aspiração; além de alongamentos 
passivos globais e mobilização das grandes articulações 
corporais. Todas as sessões foram realizadas antes da 
alimentação do paciente, para evitar possível refluxo e 
aspiração da alimentação. Em todas as sessões foram 
realizadas a ausculta pulmonar antes de depois do 
atendimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após as 18 sessões de fisioterapia, realizadas durante 
cinco semanas (foram realizadas quatro sessões por 
semana), o paciente apresentava-se menos dispneico 
(FRi: 26 rpm e FRf: 18 rpm), a ausculta pulmonar 
mostrava-se com murmúrio vesicular bilateral e sem 
ruídos adventícios, melhora do padrão respiratório 
diafragmático e da saturação de O2 (SaO2i: 94% e 
SaO2f: 98%), além do mesmo demonstrar-se com maior 
atividade motora. 
 

CONCLUSÃO 
Os resultados apresentados do devido estudo, 
demonstram a real importância que o acompanhamento 
fisioterapeutico possui nos pacientes portadores de 
síndromes raras, como é o caso da síndrome de Treacher 
Collins. Entretanto é importante destacar que este tipo de 
paciente necessita de cuidados de uma equipe 
multidisciplinar, para que a evolução do seu caso seja a 
melhor possível. 
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INTRODUÇÃO 
No Brasil, quando se fala em material didático 
instrucional, o livro ainda é o recurso educacional mais 
difundido. Mas será que este material contempla as 
necessidades dos alunos da geração Y? Segundo Eline 
Kulock (Kulock, 2011),   essa é uma geração multitarefa e 
muito ligada em tecnologia e novas mídias. As novas 
mídias estão associadas, na grande maioria das vezes, 
com o uso de tecnologias voltadas à internet. A internet 
possui um grande banco de recursos educacionais e a 
forma como estes materiais são disponibilizados e 
compartilhados na rede tem sido alvo de estudo de muitos 
pesquisadores. Para os professores a ideia de utilizar, 
remixar, melhorar, atualizar e redistribuir materiais 
disponíveis na internet, adequando às necessidades de 
cada curso e perfis de alunos, é algo extremamente 
motivador. Existe um movimento mundial incentivado pela 
UNESCO no uso e desenvolvimento de Recursos 
Educacionais Abertos (REA) que são quaisquer materiais 
de caráter educativo que estejam livremente sob domínio 
público disponível na internet, para uso e reúso. Podem 
ser livros, planos de aula, softwares, jogos, resenhas, 
trabalhos escolares, vídeos, áudios, imagens entre outros 
recursos compreendidos como bens educacionais 
essenciais ao usufruto do direito de acesso à educação e 
à cultura (REA, 2012). Na prática, quando se fala em 
reúso desses materiais, não se trata de algo muito 
simples. Neste trabalho serão apresentadas as principais 
dificuldades encontradas no reúso dos REA’s e propõe a 
elaboração de uma metodologia que tem como foco 
facilitar a construção e adaptação dos REA’s para que o 
efetivo reúso ocorra. 

METODOLOGIA  
Criar um REA reusável não é uma tarefa trivial, pois, 
existem entraves que acabam impossibilitando esse 
processo. A primeira etapa deste trabalho, é realizar um 
levantamento dos obstáculos do reúso, dentre eles tem-se 
as dificuldades didático-pedagógicas, que acontecem 
quando os REA’s não deixam claro o objetivo pedagógico 
a ser atingido. Por vezes, o professor não consegue 
inserir o REA no âmbito da disciplina e acaba desistindo 
do seu reúso, por dificuldades de contextualização. Outro 
problema comum é a forma como os recursos são 
catalogados e disponibilizados atrapalhando a 
recuperação dos mesmos. A falta de um padrão de 
desenvolvimento pode acarretar problemas de execução 
em diferentes sistemas ou dispositivos, gerando 
dificuldades de portabilidade. A questão da usabilidade 
também é importante, onde se leva em consideração a 
complexidade exigida para manipular o REA. A 
acessibilidade é outro fator relevante quando se pensa em 
reúso dos REA’s se o recurso pode ser usado para 
qualquer tipo de pessoa (deficiente ou não), com qualquer 

dispositivo e em qualquer lugar (BRAGA, J. 2012). Enfim, 
essas são as principais dificuldades identificadas e 
superá-las certamente elevará o nível de qualidade dos 
REA’s, e consequentemente maiores serão as 
possibilidades de reúso destes materiais. 

DISCUSSÃO 
Para que as dificuldades encontradas no reúso dos REA’s 
sejam superadas, sugere-se analisar os modelos 
pedagógicos, tecnológicos e de conteúdo. O modelo 
pedagógico contempla as formas e métodos de ensino-
aprendizagem onde são tratados os aspectos referentes 
às práticas didático-pedagógicas. No que tange ao 
modelo tecnológico são abordadas as questões de 
usabilidade, acessibilidade e portabilidade. E por fim, o 
modelo de conteúdo que contém o conhecimento do 
domínio do REA a ser elaborado ou reutilizado. Durante o 
desenvolvimento de um REA deve-se levar em 
consideração os diferentes perfis de usuários, assim 
como as diferentes maneiras de utilização destes 
recursos. É importante ter um padrão de desenvolvimento 
visando o aproveitamento do REA em diversos cenários, 
diferentes sistemas operacionais, diferentes ambientes 
virtuais, diferentes hardware, etc. O desenvolvimento de 
uma metodologia para a construção e adaptação dos 
recursos educacionais é primordial na elaboração de um 
material pedagógico de qualidade e que permita um reúso 
efetivo. 

CONCLUSÃO 
Propõe-se desenvolver uma metodologia para a 
construção e adaptação de REA’s reutilizáveis e que 
sejam de qualidade. Esta metodologia deve utilizar os 
modelos pedagógico, tecnológico e de conteúdo para que 
a identificação dos principais problemas seja feita de 
maneira fácil e intuitiva auxiliando o professor ou 
desenvolvedor do REA no processo de utilização, 
remixagem, melhoria, atualização e redistribuição destes 
materiais. A utilização desta metodologia pretende reduzir 
o tempo de construção e adaptação destes recursos.  
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INTRODUÇÃO 
As hortaliças são de suma importância para o 
fornecimento de vitaminas, minerais, fibras, carboidratos e 
proteínas, sendo que o consumo das mesmas é 
importante para a diversidade e riqueza da dieta das 
populações e para a ampliação dos bons hábitos 
alimentares. Porém, o plantio e consumo de hortaliças "in 
natura" vem diminuindo em todo o país, tanto nas áreas 
urbanas como nas rurais, entre todas as classes sociais, 
principalmente em função do maior uso de produtos 
industrializados. A região onde está inserido o Instituto 
Federal Catarinense – Câmpus Sombrio faz parte da 
AMESC, Associação dos Municípios do Extremo Sul 
Catarinense, na qual, pelos dados estatísticos de 2005, 
exitem 90 escolas municipais, totalizando 5.700 alunos e 
38 escolas estaduais com 6.000 alunos (GUEDES, 2006). 
É com parte destes alunos que, em visitas com roteiro 
programado na área da horta do Instituto, pretende-se 
promover uma abordagem prática de conhecimentos da 
área das ciências naturais vistos em sala de aula, além de 
despertar o interesse pelo cultivo de hortaliças. Para isso, 
o uso de olerícolas em sua dieta, torna-se fundamental, 
podendo até ser cultivadas pelos mesmos. Para a 
produção das hortaliças, precisa-se ter um breve 
conhecimento das práticas necessárias para este cultivo, 
que devem ser repassados de uma forma simples,  
permitindo que o aluno identifique, na prática, os 
conteúdos teóricos desenvolvidos. Neste conhecimento 
devem estar incluídas breves informações sobre meio 
ambiente, preparo do solo, plantio, tratos culturais, 
colheita, processamento e armazenamento, além das 
informações nutricionais das hortaliças. Este projeto tem 
por objetivos incentivar, sensibilizar e ensinar alunos do 
ensino fundamental de escolas da região, sobre a 
importância destes alimentos;  demonstrar como podem 
ser produzidos e utilizados em suas dietas alimentares 
tanto na escola, como em suas residências;  ensinar, na 
prática, como cultivar de forma alternativa estes 
alimentos, utilizando restos orgânicos produzidos em suas 
residências; verificar, in loco, conceitos aprendidos na 
teoria pertinente aos conteúdos de ciências naturais. 

METODOLOGIA 
O  projeto conta com a estrutura da horta do IFC - 
Câmpus Sombrio, e atende uma população alvo 
constituída principalmente por alunos de 4ªs, 5ªs e 6ªs 
séries do ensino fundamental. Os procedimentos 
metodológicos  consistiram  dos seguintes passos:                   
1º- Definição da faixa escolar a ser atendida pelo projeto; 
2º- Estudo dos conteúdos de ciências naturais, abordados 
nestas séries, por meio de apostilas e livros didáticos; 

3º- Criação do circuíto de visitação didática, com preparo 
de pontos de observação e ligação com o conteúdo visto 
em sala de aula. Foram definidos como  pontos de 
observação: 
P1: Recepção dos visitantes; P2: Cultivo protegido; P3: 
Vermicompostagem; P4: Drenagem do solo da horta; P5: 
Canteiros didáticos; P6: Tipos de plantas; P7: Exposição 
dos diferentes tipos de solo; P8: Degustação com 
produtos oriundos da horta. 
4º- Divulgação do projeto nas escolas e o agendamento 
de visitas; 
5º- Acompanhamento orientado dos grupos de visitantes 
e aplicação de um instrumento avaliativo da experiência 
ao final da visita. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Este projeto iniciou suas atividades em junho de 2012 e 
se estenderá até o mês de novembro de 2012, neste 
período de aproximadamente três meses, elaborou-se o 
roteiro de visitação do ensino fundamental de escolas da 
região, onde serão mostrados os conhecimentos e 
práticas necessárias na execução de uma horta. Até o 
momento, recebeu-se um público de 40  alunos, 
estudantes de   4ª série, e a avaliação dos visitantes foi 
satisfatória,  atingindo, até o momento,  os objetivos do 
projeto. 

CONCLUSÃO 
O projeto já iniciado em 01/06/12, tem execução prevista 
para o período de seis meses, quando será avaliado para 
reedição. Mas por ser uma maneira de aprendizagem 
didática a campo, pretende-se ter todos os objetivos 
atendidos com satisfação pelos visitantes. 
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INTRODUÇÃO 
Com as transformações que o planeta vem sofrendo, 
como as mudanças climáticas e a redução dos recursos 
naturais, causadas pelas ações humanas por meio da 
degradação da natureza, faz-se necessário mais do que 
nunca a educação ambiental da população. Neste 
contexto, o saneamento básico desenvolve um papel 
importante para a sustentabilidade ambiental, social e 
econômica da população. O saneamento básico é 
definido como o conjunto de medidas que visam 
assegurar as condições sanitárias necessárias à 
qualidade de vida de uma população. O saneamento 
básico compreende as operações de abastecimento de 
água potável, limpeza urbana e coleta de lixo, tratamento 
de esgoto sanitário e drenagem urbana. Sem uma 
população consciente da necessidade de preservação 
das nossas reservas de água e da destinação adequada 
ao lixo que geramos, não será possível melhorar as 
condições ambientais do entorno. A formação de 
cidadãos cientes de sua responsabilidade com o meio 
ambiente é imprescindível e deve se constituir em uma 
das prioridades dos centros de ensino do país. Neste 
sentido, as Universidades públicas têm muito a contribuir 
à população através dos conhecimentos adquiridos 
durante muitos anos de pesquisa, estudo e trabalho. O 
projeto tem como objetivo explicar para a população do 
município de Araranguá (SC) e de cidades próximas, 
tendo como público-alvo e multiplicador os alunos das 
escolas de ensino fundamental e médio, os benefícios 
ambientais, sanitários, sociais e econômicos derivados da 
implantação de um saneamento básico adequado, bem 
como a importância do papel da comunidade neste 
processo. O projeto é de grande relevância, considerando 
que na cidade de Araranguá (SC) os sistemas de coleta e 
tratamento de esgoto e de coleta seletiva estão em fase 
de implantação.  

METODOLOGIA 
O desenvolvimento do projeto foi dividido em duas etapas, 
a primeira consistiu na formação e treinamento dos 
membros do grupo de “Educação Ambiental, 
Sustentabilidade e Saneamento Básico” da UFSC - 
Campus de Araranguá, e a segunda etapa na 
disseminação de informações e conscientização 
ambiental da população. Na primeira etapa no projeto, 
iniciada no primeiro semestre de 2012, o mesmo foi 
dividido em duas fases: 1) os estudantes do Campus de 
Araranguá envolvidos no projeto efetuaram um estudo em 
profundidade sobre as tecnologias disponíveis de 
tratamento e reuso do esgoto doméstico, bem como do 
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e técnicas 
de triagem, disposição e reciclagem; 2) Os membros da 
equipe, após serem devidamente treinados, começaram 

suas atividades em escolas e institutos. Na segunda 
etapa, no segundo semestre, o projeto está dividido em 
três fases: 1) Diferentes materiais e atividades serão 
preparados, entre estes, as apresentações multimídia a 
base de slides em dois níveis, uma para o ensino médio e 
outra para o ensino fundamental, para poder explicar a 
utilidade, vantagens e os procedimentos do tratamento e 
reuso de esgoto e da coleta seletiva e reciclagem de lixo; 
2) Atividades interativas com os alunos serão propostas, 
para promover seu interesse e estimular sua colaboração 
como cidadãos conscientes, entre elas reciclagem de 
papel e elaboração de artesanato a partir de lixo 
reciclável; 3) Uma exposição será realizada na 
Universidade com os materiais reciclados e os trabalhos 
de artesanato feitos pelos alunos das escolas e institutos. 

 

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO 
Até a presente fase do projeto, que é uma continuação de 
outros projetos já desenvolvidos na mesma área de 
estudo, percebemos a grande importância deste trabalho 
de esclarecimento para a população local sobre os 
benefícios sociais, ambientais e econômicos do 
saneamento básico. Além disto, percebemos que é 
possível e fundamental contar com a colaboração da 
população. Pretende-se obter resultados eficientes devido 
à experiência adquirida com os projetos anteriores, as 
atividades tendem a ficarem mais dinâmicas, de maneira 
a facilitar o aprendizado através das informações 
fornecidas e da participação da população. 
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INTRODUÇÃO 
Citrus latifolia é uma limeira ácida, popularmente 
conhecida como limão Tahiti. O Brasil situa-se entre os 
quatro maiores produtores desta variedade, com 
estimativa de que esta abranja aproximadamente 
quarenta mil hectares em área cultivada, sendo que a 
maior parte da produção encontra-se nos estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro (IEA, 2008). A presença de fungos 
neste período é um fator determinante na manutenção do 
fruto armazenado, uma vez que em decorrência da sua 
ação, ocorrem alterações das características 
fundamentais ao fruto como aspecto, cor, sabor e vida útil 
para a comercialização. Torna-se então vital o controle e 
identificação destes agentes, para que se possa 
desenvolver métodos de armazenamento a fim de garantir 
a qualidade do fruto durante a pós-colheita.  
Este trabalho tem como objetivo estabelecer um método 
de controle dos fungos que ocorrem na pós-colheita de 
limão Tahiti. 
 

METODOLOGIA 
 

 O experimento foi realizado no IFC campus Sombrio, 
durante a safra 2012 com uma variedade de limeira ácida 
mais conhecida como limão Tahiti. Os frutos foram 
colhidos no próprio campus, em plantas que não 

receberam qualquer tipo de tratamento prévio, incluindo 
químico e as análises foram realizadas no laboratório de 
pós-colheita. Noventa limões foram selecionados e 
lavados com água corrente e sabão, para que se evitasse 
erro de avaliação visual da presença ou não de fungos. 
Estes foram organizados em seis bandejas com 
respectivamente quinze unidades cada.  Sequencialmente 
foi aplicado um tratamento diferente por bandeja: i. 
Testemunha; ii. A frio (8

0
C±1

0
C); iii. Calor; iv. Cloro; v. 

Cloro e Frio; vi. Cloro e Calor. Os tratamentos em que 
utilizou-se cloro, foram imersos por 30 segundos em uma 
solução contendo 0,5% de clorox. Os frutos armazenados 
em estufa ficaram a uma temperatura de 23ºC, e os 
tratamentos somente com cloro (tratamento iv) e 
testemunha permaneceram em temperatura ambiente. Os 
frutos foram observados durante um período de dez dias, 
totalizando oito avaliações. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Observou-se o aumento da desidratação ao longo do 
período de armazenagem em todos os tratamentos, 

contudo esta foi significativamente maior nos frutos em 
que se utilizou o Hipoclorito de Sódio quando combinado 
com outros tratamentos (Tabela1). Não houve 
desenvolvimento fúngico nem infecção de frutos em 
qualquer dos tratamentos. Acredita-se que devido à 
cutícula espessa, não houve capacidade dos fungos em 
se estabelecerem quando a casca permaneceu íntegra, 
hipótese que ganha força quando comparados os 
tratamentos realizados em um outro trabalho paralelo e 
simultâneo no mesmo laboratório (RAMOS & SEIBERT 
2012, comunicação pessoal), no qual 40% dos frutos que 
tiveram a casca cortada por 2cm de profundidade por 
3mm de comprimento, apresentaram crescimento e 
infecção da parte interna pelo patógeno Penicilium.  
 
Tabela 1- Comparação entre a desidratação (%) dos 

frutos nos tratamentos em pós colheita de limão Tahiti. 

Tratamentos Média 

Testemunha 6,22 a 
Frio 3,74 a 
Calor 10,45 b 
Cloro 7,12 a 
Cloro e Frio 4,82 c 
Cloro e Calor 16,18 d 

Médias seguidas da mesma letra (coluna) não diferem 
significativamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de 
Tukey. 

CONCLUSÃO 
A Limeira ácida ‘Tahiti’ foi considerada resistente a ação 
de patógenos durante o período de pós-colheita, 
independentemente do tipo de armazenagem, desde que 
não sofra dano. A aplicação de Hipoclorito de sódio 
aumenta drasticamente a desidratação dos frutos, não 
sendo por este motivo uma boa alternativa para o controle 
de fungos nesta cultivar. 
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INTRODUÇÃO 
Os danos mecânicos são definidos como deformações 
plásticas, rupturas superficiais e destruição dos tecidos 
vegetais provocados por forças externas. Os danos 
mecânicos mais comuns são agrupados em por impacto, 
compressão e corte. O dano por impacto é geralmente 
causado pela colisão do fruto contra superfícies sólidas 
durante as etapas de colheita, de manuseio e de 
transporte. O dano por compressão pode ser causado 
pela aplicação de pressão variável contra a superfície 
externa do fruto. O dano por corte ocorre pela colisão do 
fruto contra uma superfície irregular, entre outros. Estes 
danos mecânicos podem alterar as reações bioquímicas 
do produto, modificando-lhe a coloração, o sabor e a 
textura dos vegetais (Mattiuz et al., 2002). Tais danos 
ocasionam lesões irreparáveis nos produtos, reduzindo 
sua vida útil e provocando sua desvalorização comercial. 
Frutos murchos, amassados, sem a cor característica e 
com aparência desagradável sobram nas prateleiras dos 
supermercados, computando para as perdas de produtos 
agrícolas. A redução das perdas pós-colheita de produtos 
hortícolas é importante do ponto de vista econômico e 
científico, sendo mais vantajoso buscar melhorias nas 
técnicas de conservação pós-colheita do que perseguir 
um incremento na produção. Com estas considerações, 
este trabalho avaliou a aplicação de danos mecânicos por 
impacto, compressão e corte e seus efeitos na 
conservação e qualidade pós-colheita de bergamotas 
‘Ponkan’ e ‘Lima da Pérsia’. 
 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado na safra 2012 com 
bergamotas ‘Ponkan’ e com ‘Lima da Pérsia’ colhidas no 
pomar experimental do Câmpus Sombrio do IFC, 
localizado no município de Santa Rosa do Sul, SC. Após 
colhidas as frutas foram transportadas ao Laboratório de 
Pós-colheita onde foram selecionadas e aplicados os 
tratamentos. O impacto foi aplicado em dois lados 
deixando-se os frutos caírem, em queda livre, de uma 
altura de 1,0 m. A compressão foi realizada colocando-se 
os frutos entre duas placas de madeira e aplicando uma 
força de 80 Newtons constante por 15 segundos sobre a 
placa superior com auxílio de um penetrômetro de 
bancada. O corte foi realizado em uma das faces, na 
região equatorial dos frutos, aplicando-se um corte de 3 
cm de comprimento e 2 mm de profundidade. Os efeitos 
dos danos foram avaliados nos frutos na colheita e após 
diferentes períodos de armazenagem refrigerada de 15, 

30, 45 e 60 dias de armazenagem a 1
o
C quanto a sua 

desidratação, à tamanho de lesão, conteúdo de suco, 
acidez titulável, sólidos solúveis, incidência de fungos. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, 
num esquema fatorial 4 x 5  (4 danos mecânicos e 5 datas 
de avaliação). Cada tratamento em cada data de 
avaliação foi compostos por 15 frutos. Os dados foram 
submetidos à análise de variância, seguida por separação 
de médias pelo teste de Tukey (0,05%). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os danos por corte e impacto apresentaram lesões 
visíveis após 45 e 60 dias de armazenagem, mas os 
frutos submetidos a compressão não mostraram danos. A 
desidratação aumentou ao longo da armazenagem em 
todos os tratamentos, mas sem diferenças significativas 
entre os tratamentos. No entanto, apesar da falta de 
diferenças significativas, os frutos submetidos a 
compressão apresentaram uma porcentagem maior de 
desidratação. A suculência de bergamotas ‘Ponkan’ e de 
‘Limas da Pérsia’ não foi afetada pelos danos mecânicos. 
Ao longo da armazenagem não houve diferenças nos 
teores de sólidos solúveis entre os tratamentos nas 
bergamotas e nas limas. A acidez oscilou entre os 
tratamentos ao longo dos períodos de armazenagem. No 
tratamento por compressão na ‘Ponkan’ a acidez diminuiu 
constantemente ao longo da indicando o consumo deste 
substrato na respiração. Na ‘Ponkan’ passados 45 e 60 
dias houve desenvolvimento de fungos, identificados 
como Penicillium, nos tratamentos de corte e impacto. 
 

CONCLUSÃO 
Os danos mecânicos aplicados em bergamotas ´Ponkan’ 
e ‘Limas da Pérsia’ não afetaram os parâmetros de 
maturação. Os danos por corte e impacto causaram má 
aparência com o decorrer da armazenagem e levaram ao 
desenvolvimento de fungos nos frutos.   
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Palavras-Chave: Nutrição mineral, Arroz irrigado, Afilhamento. 
 

INTRODUÇÃO 

O arroz (Oryza sativa) irrigado constitui uma das culturas 

socioeconômicas mais importantes para a região Sul de 
Santa Catarina, pois utiliza áreas de várzeas pouco 
produtivas para outras culturas. As cultivares híbridas de 
arroz se caracterizam pela alta emissão de afilhos que, 
em condições adequadas de clima e nutrição, potencializa 
a produção de panículas, um dos principais componentes 
de rendimento de grãos em arroz (MILLER et al., 1991). 
Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da 
aplicação de nitrogênio (N) na base e em cobertura sobre 
a produção de panículas e o rendimento de grãos nas 
cultivares híbridas de arroz INOV CL e XP 108. 
 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na área experimental do 
Instituto Federal Catarinense – Campus Sombrio, em 
Santa Rosa do Sul/SC, na safra 2011/2012 utilizando-se 
duas cultivares híbridas de arroz, INOV CL e XP 108. O 
experimento foi instalado no delineamento blocos ao 
acaso, em parcelas subdivididas com três repetições. Nas 
parcelas foram aplicadas as doses de 0 e 20 kg ha

-1
 de N 

na base, quando as plantas encontravam-se no estádio 
vegetativo V3/V4. Nas subparcelas foram distribuídas as 
doses de 0, 20, 40 e 60 kg ha

-1
 de N em cobertura quando 

as plantas estavam no estádio V7. A semeadura foi 
realizada no sistema convencional, no dia 11 de 
novembro de 2011, na densidade de 45 kg ha

-1
 de 

semente. Ao longo do ciclo da cultura realizou-se controle 
de pragas e invasoras de acordo com as recomendações 
técnicas para a cultura do arroz irrigado. As avaliações 
constaram de: número de afilhos antes e após a aplicação 
de N em cobertura, número de panículas e rendimento de 
grãos. A contagem do número de afilhos e de panículas 
foi realizada em duas amostragens por parcela, por meio 
da utilização de um quadrado com área de 0,25 m². O 
rendimento foi avaliado em uma área de 4,5 m² colhida no 
interior de cada parcela. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O rendimento de grãos de ambas cultivares incrementou 
com a aplicação de doses crescentes de N em cobertura, 
principalmente naqueles tratamentos com 20 kg ha

-1
 de N 

na base (Figura 1A e B). Isso, provavelmente, foi devido à 
maior emissão, desenvolvimento e sobrevivência de 
afilhos, observado pela correlação positiva entre número 
de panículas por planta e rendimento de grãos (Figura 
1C). 

Figura 1: Rendimento de grãos (kg ha
-1

), relação entre 

produtividade e número de panículas por planta nas 
cultivares Inov CL (A) e XP 108 (B) em resposta a 

adubação nitrogenada na base e em cobertura. 

CONCLUSÃO 

A adição de N na época e em doses recomendadas é 
fundamental para estimular a emissão, desenvolvimento e 
sobrevivência de afilhos, potencializando a produção de 
panículas e, por conseqüência, o rendimento final de 
grãos. 
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Palavras-Chave: Escritório Modelo, Edificações, Patologia. 
 

INTRODUÇÃO 
Uma edificação já construída pode vir a apresentar lesões 
em sua  vedação vertical, as quais manifestam-se em 
partes específicas, tais  como: fissura em revestimentos, 
mancha em pintura, descolamento de revestimento e 
ruptura . 
No estudo da patologia precisa-se estabelecer a diferença 
entre o modelo idealizado e o identificado. O intervalo 
entre os dois configura-se como sendo o cenário 
patológico. As causas nem sempre são de fácil 
determinação, entretanto, o conhecimento  das mesmas é 
de vital importância para a  definição do tratamento 
adequado para a recuperação.(BAUER, 2008)   
Fiorito(2009) relata que qualquer que seja a natureza do 
revestimento  final de uma parede ou de um piso deve 
sempre ser considerado ligado e como parte do conjunto 
de todas as camadas suportes. Todas as camadas tem  
deformações próprias ficando submetidas  a tensões que 
poderão ocasionar patologias. 
O quadro 01 apresenta uma síntese de formas de 
ocorrência das patologias identificadas no Campus 
Criciúma. 
 
Quadro 01 – Síntese de formas de ocorrência das 

patologias. 

Patologia Formas de ocorrência 

Fissuras 

Retração de argamassa Distribuição uniforme, linhas 
que se cruzam (próximo de 
90º) 

Dilatação térmica e 
movimentações 
higroscópicas 

Inclinadas em forma de 
escamas; destacamento entre 
alvenaria e estrutura. 

Descolamento   

Revestimento cerâmico Peça que se solta do 
conjunto. 

Pintura Parte destacada do conjunto; 

Manchas 

Manchas em pintura Variação de tonalidade 
localizados ; 

Ruptura Linhas contínuas, paralelas   
aos pilares 

Fonte: Adaptado de Thomaz, 1989. 

METODOLOGIA 
A partir da demanda recebida,  a equipe do Escritório 
Modelo realizou  o reconhecimento ambiental dos Blocos 
1, 2 e 3, Auditório e Fábrica, executou registro fotográfico 
das situações com patologia, desenho técnico de 
engenharia e maquete virtual da estrutura física. Após 
análise desses dados, elaborou-se  Relatório Técnico das 
Patologias nas vedações verticais da estrutura física do 
Campus Criciúma, apresentando mapa orientativo  com 
foto, destacando a situação encontrada de fissura, 
mancha, descolamento, deformação e ruptura. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O resultado da pequisa apresenta a proporção de 
incidência de patologias: fissura (66,94%), mancha 
(23,14%), descolamento (8,26%) e ruptura (1,65%). 
O foco da pesquisa foi apontar as patologias existentes e 
encaminhar o relatório produzido para o Setor de 
Engenharia do IFSC, sendo que este setor precisará 
buscar as causas destas ocorrências e o Escritório 
Modelo é um ente participativo com eventuais trabalhos 
complementares. Com este trabalho, observou-se, por 
parte dos bolsistas, o desenvolvimento de habilidades em 
reconhecer dados  pertinentes a laudos técnicos, 
contribuindo para sua experiência profissional. 
 

CONCLUSÃO 
A partir do estudo realizado, constatou-se que existem 
patologias em forma de fissura, mancha, descolamento e 
ruptura na edificação do campus Criciúma, sendo a de 
maior incidência a fissura. Através da pesquisa, os 
bolsistas do Escritório Modelo  se envolveram com 
problemas reais de engenharia,  articulando os 
conhecimentos adquiridos e as habilidades desenvolvidas 
durante o curso de Técnico em Edificações. 
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Palavras-Chave: Densidade do solo, Resistência à penetração, Porosidade do solo, Plantio direto.

INTRODUÇÃO 

A agricultura brasileira já passou por diversas 
transformações como consequência de sucessivos 
processos de modernização e tecnificação das lavouras. 
Basicamente a evolução se dá no uso de máquinas e 
insumos, além da introdução de novos sistemas de cultivo 
e manejo. Juntamente com este processo evolutivo, 
muitos problemas apareceram, tais como erosão e perdas 
de solo em áreas declivosas devido ao monocultivo 
sucessivo. Entretanto, para os produtores de mandioca, 
principalmente os de base familiar, a adoção de sistemas 
conservacionistas, como cultivo mínimo e plantio direto, 
além de técnicas de proteção tornam-se medidas 
imprescindível para a conservação do solo. A adoção 
destes sistemas de cultivo influencia nas propriedades 
físicas do solo. Neste contexto o objetivo deste estudo foi 
avaliar alguns atributos físicos do solo em função dos 
diferentes tipos de manejo. que interferem diretamente no 
estabelecimento e no desenvolvimento da cultura. 

METODOLOGIA 

O experimento foi instalado em um Argissolo Vermelho 
textura média, na estação experimental da Epagri em 
Urussanga – SC. Foram instalados três sistemas de 
cultivo: plantio direto (PD), plantio convencional (PC) e 
plantio convencional com proteção de vegetação na parte 
mais baixa da área experimento (PCC). Para a 
determinação da densidade do solo, umidade no 
momento da coleta, umidade de saturação e porosidade 
total foram coletados anéis volumétricos nas camadas de 
0,0-0,10 e 0,10-0,20 m. As amostras coletadas foram 
encaminhadas para o laboratório de solos do Instituto 
Federal Catarinense. A resistência à penetração foi obtida 
com penetrômetro de impacto. Para todas as 
determinações foram realizadas seis repetições. Os 
resultados obtidos foram submetidos a análise de 
variância e teste de médias (Tukey < 0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sistema plantio direto (PD) aumentou a resistência à 
penetração na camada de 0-0,10 m em comparação com 
os tratamentos em sistema convencional de preparo de 
solo em ambas as profundidades avaliadas (Tabela 1). O 
não revolvimento do solo no sistema plantio direto 
provoca o adensamento, principalmente na camada 
superficial, dificultando a perda de solo por erosão. O 
aumento da Rp neste estudo não foi acompanhado do  
 
 

 
aumento da densidade do solo, o que pode ser explicado 
pelo melhor arramjamento das partículas. Mesmo com o 
aumento, o valor da Rp não foi limitante ao crescimento 
radicular das plantas de mandioca. Os outros atributos 
físicos do solo avaliados não foram influenciados pelos 
sistemas de cultivo. Este estudo está inserido em um 
projeto mais amplo que avalia as perdas de solo e água 
por escorrimento superficial, atributos químicos do solo e 
produtividade de raízes de mandioca. 
 
Tabela 1. Atributos físicos do solo em função dos 
sistemas de cultivo em diferentes profundidades. 
 
 

**: p<0,01; ns: não significativo; Uv: umidade volumétrica; 
Us: Umidade de saturação; Ds: densidade do solo; Rp: 
resistência à penetração: Pt: porosidade total; Prod: 
produtividade 
 

                      CONCLUSÃO 

- O sistema plantio direto promoveu aumento da 
resistência à penetração na camada de 0-0,10 m, sem 
influência nos outros atributos físicos do solo avaliados. 
- O plantio direto pode ser uma alternativa aos produtores 
para minimizar as perdas de solo, principalmente por 
erosão. 

Trat. Ds Uv Us Pt RP 

 kg m
-3
 m

3
 m

-3
 m

3
 m

-3
 % Mpa 

 0-10 cm 

PD 1473 0,26 0,38 44,4 1,43 a 

PC 1494 0,26 0,42 43,6 1,07 b 

PCC 1509 0,24 0,41 43,1 1,01 b 

Valor F 0,2 ns 1,3 ns 0,4 ns 0,2 ns 8,1** 

C.V. (%) 6,2 9,4 17,4 7,9 19,4 

 10-20 cm 

PD 1538 0,35 0,43 42,0 1,88 

PC 1419 0,22 0,42 46,5 1,44 

PCC 1465 0,23 0,43 44,7 1,64 

Valor F 0,8 ns 3,7 ns 0,1 ns 0,8 ns 1,1 ns 

C.V. (%) 9,2 28,2 19,3 11,6 35,8 
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INTRODUÇÃO 
A mariposa oriental (Grapholita molesta) e a mosca-das-
frutas são duas pragas de grande importância para a 
fruticultura no mundo, pois atacam em todos os 
continentes, causando perdas altamente prejudiciais a 
várias fruteiras. No Brasil a mosca-das-frutas é a principal 
praga dos frutos de fruteiras de clima temperado, tendo 
grande importância em produção de maçãs, peras e 
pêssegos. Os danos são causados pelas larvas que 
alimentam-se da polpa comprometendo os tecidos de 
sustentação, ocasionando queda precoce e depreciação 
da qualidade do fruto. Das moscas-das-frutas que existem 
no mundo, nem todas são encontradas no Brasil, sendo a 
que aparece mais freqüentemente é a do gênero 
Anastrepha. Dentro deste gênero 90% das moscas 
capturadas no Brasil são da espécie fraterculus que tem 
uma coloração amarelada com asas transparentes, 
apresentando duas manchas características, uma em 
forma de "S" na parte central e uma em "V" invertido no 
ápice. A mariposa oriental, originária da China, está hoje 
distribuída em todo o mundo, constituindo-se em uma 
séria praga para várias fruteiras. No Brasil a praga é 
encontrada em toda a região centro-sul onde estão 
localizadas a maior parte das fruteiras do país. Sua 
importância está nos danos causados em ponteiros e 
frutos pelas lagartas, com abertura de galerias, que levam 
a morte dos ramos e apodrecimento dos frutos. Além 
disso, a abertura provocada pela alimentação das lagartas 
nos frutos torna-se porta de entrada para doenças como a 
podridão parda. A grafolita é a principal praga do 
pessegueiro, atacando também outras frutíferas como a 
macieira, a nespereira, a ameixeira, a pereira, o 
marmeleiro, entre outras. Com estas considerações, o 
objetivo deste trabalho foi monitorar a flutuação da 
população da grafolita e mosca das frutas em pomares do 
Campus Sombrio do Instituto Federal Catarinense. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada neste estudo consistiu na 
instalação locais de monitoramento em seis áreas de 

cultivo de frutas como nêspera, pêssego, maçã, citros e 
goiaba no Campus Sombrio do IFC. As avaliações, ainda 
em andamento, foram realizadas nos anos de 2010, 2011 
e 2012. O objetivo do estudo é verificar a flutuação 
populacional de Mariposa Oriental e de Mosca-das-
Frutas, com o uso de armadilhas, e correlaciona-las com 
dados meteorológicos e a incidência de moléstias nos 
frutos. Para a mariposa oriental foram colocadas seis 
armadilhas delta com um piso adesivo para fazer a 
captura das machos. No centro do piso foi colocado o 

septo com feromônio sexual sintético, trocado a cada seis 
semanas. O monitoramento foi feito semanalmente, com a 
contagem das mariposas capturadas e retirando-as da 
armadilha para não serem contadas mais de uma vez. 
Para mosca-das-frutas foram colocadas seis frascos 
caça-mosca feitas no modelo EMBRAPA (Aguiar-
Menezes et al., 2006), usando como matéria prima 
garrafas pet com três orifícios eqüidistantes de 3x2 cm na 
circunferência e a uma altura de 10 cm do fundo da 
mesma. A isca utilizada 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. O monitoramento foi realizado uma vez 
por semana com a verificação do número de fêmeas 
capturadas por armadilha. Os dados foram submetidos à 
análise de variância, seguida por separação de médias 
pelo teste de Tukey (0,05%). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O monitoramento da grafolita mostrou que os maiores 
picos de ocorrência da praga foram registrados na 
armadilha colocada no pomar de nêsperas. Na safra 
2010, num período de 40 dias foram registrados vários 
picos de ocorrência da praga. Nas demais áreas a 
ocorrência foi baixa. Os picos de ocorrência na nêspera 
coincidem com a produção desta fruta, que apresentou 
vários frutos com lesões em função do ataque da praga. 
Estas lesões, provavelmente, também foram porta de 
entrada para a antracnose visualizada em grande 
quantidade nos frutos deste pomar. Já a mosca-das-
frutas, os maiores picos de ocorrência foram registrados 
nos pomares de frutas cítricas, seguido da área de 
produção de limões. Estas áreas, além do pomar de 
nespereiras eram as únicas em produção em agosto a 
outubro, fato que explica a maior incidência da praga. 
 

CONCLUSÃO 
O monitoramento mostrou-se eficaz em indicar as áreas 
com maior infestação de mosca das frutas e grafolita, nos 
pomares do Campus Sombrio. O pomar de nêsperas 
apresentou maior intensidade de danos por grafolita, 
enquanto que a mosca das frutas ocorreu com maior 
intensidade nos citros.  
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Palavras-Chave: Aula Prática, Construção Civil, Extensão 
 

INTRODUÇÃO 
Dentre as disciplinas componentes da matriz curricular 
dos cursos Técnicos em Edificações e Eletrotécnica tem-
se disciplinas práticas que visam fornecer ao aluno a 
aplicação dos conhecimentos adquiridos na teoria. 
Nessas aulas realizam-se  obras (estruturas de concreto, 
paredes de alvenaria, instalações hidrossanitárias e  
elétricas) que são construídas em laboratório e ao final 
precisam ser  destruídos, o que acarreta desperdício de 
material e  tempo e principalmente a geração de resíduos. 
Na busca de alternativas para a realização dessas aulas, 
vislumbrou-se na realização de obras de cunho social  
uma forma de atingir o objetivo da disciplina  e, além 
disso, dar uma dimensão real da atuação do técnico no 
desempenho de sua profissão. Diante disso, foi elaborado 
um projeto em parceria com uma instituição filantrópica  
de Criciúma, com o objetivo de proporcionar ao futuro 
técnico uma formação que além de integrar teoria e 
prática de forma aplicada a realidade, permita a 
realização de obras sociais evitando assim o desperdício 
e a geração de resíduos. Neste artigo apresenta-se os 
resultados parciais desse projeto que se encontra em fase 
de desenvolvimento. 
  

METODOLOGIA 
O projeto proposto está sendo desenvolvido em uma 
entidade filantrópica que se mantém por meio de doações 
da comunidade e um repasse do município. Esta entidade 
está instalada em uma edificação, a qual necessita de 
projetos e obras de manutenção e readequação para  
atendimento da legislação  referente a segurança dos 
usuários.  O referido projeto, estruturado em quatro fases 
conforme Figura 01,  conta com um aluno bolsista que 
juntamente com os orientadores e representantes da 
entidade realizaram inicialmente um levantamento das 
necessidades/problemas da edificação - primeira fase do 
projeto - elencando as prioridades. 
 
Figura 01 – Fluxograma das etapas do projeto. 

 

 
Com o dados obtidos na primeira fase do projeto, estão 
sendo realizados estudos (bolsista e alunos do curso) 
para proposição de alternativas visando a resolução dos 
problemas/necessidades – segunda fase do projeto, que 

serão apresentadas aos dirigentes do asilo para 
aprovação. Após a definição das atividades a serem 
desenvolvidas, será realizado, também em conjunto com 
o aluno bolsista e os alunos do curso, a elaboração do 
projeto executivo, levantamento dos materiais necessários 
e o planejamento das atividades a serem executadas - 
terceira fase do projeto.  Após a realização das três 
primeiras fases do projeto, serão adquiridos os materiais 
necessários para a execução  das obras/melhorias 
(através de doação ou compra com recursos destinados 
ao projeto)  - quarta fase do projeto, e iniciada as 
atividades de execução das obras durante as aulas 
práticas, conforme planejamento anteriormente. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apesar do projeto estar na fase inicial de 
desenvolvimento, já é possível registrar alguns resultados, 
dentre eles a importância dessa nova forma de 
apresentação das  aulas práticas, que vem despertando 
maior interesse nos alunos. Ainda, no levantamento das 
necessidades priorizou-se a reforma de alguns banheiros, 
onde constatou-se a necessidade de readequação das 
instalações elétricas e hidrossanitárias, retirada do 
revestimento das paredes, tratamento de infiltrações e 
execução de novo revestimento, o que  possibilitará  a 
aplicação dos conhecimentos adquiridos em várias 
disciplinas teóricas. Ainda,  pode-se destacar a 
possibilidade de integração entre os alunos dos cursos 
técnicos de Edificações e Eletrotécnica proporcionada 
pela utilização dessa metodologia de aula prática que 
retrata a realidade de uma obra. 

CONCLUSÃO 
O desenvolvimento da primeira fase do projeto, aqui 
apresentado, mostra fortes indícios de que será possível 
atingir o objetivo do projeto, além de evitar o desperdício 
de material e a geração de resíduos. Ainda, contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida dos mais de setenta 
usuários da entidade e oportunizar o aprendizado de 
forma mais efetiva em uma situação real. 
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Palavras-Chave: História Agrária, arrendamentos rurais, escrituras notariais. 

INTRODUÇÃO 
O presente resumo está ligado à pesquisa que tem com 
objetivo principal enfocar os contratos firmados, na 
segunda metade do século XIX, que tinham por finalidade 
arrendar terra e/ou gado, na antiga paróquia de São 
Patrício de Itaqui. Espaço este de ocupação tardia pelos 
luso-brasileiros. Nosso problema central visa perceber se 
os arrendamentos tinham uma relação direta com o 
acesso à terra através da mercantilização. Este estudo 
tem por objetivo ampliar leque das pesquisas do grupo 
ligado ao LEHS / IFC - Campus Sombrio. 
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho visa apresentar as potencialidades de 
um fundo documental pouco explorado pelos 
pesquisadores que se debruçam sobre a História Agrária. 
Tal estudo teve origem através do levantamento das 
fontes primárias que contemplou o espaço que compunha 
a antiga Paróquia de São Patrício de Itaqui, entre os anos 
de 1856 e 1889, totalizando 57 livros notariais do 
Tabelionato local. Cada documento transcrito foi digitado 
e tabelado, organizado por grupos afins, que permitiu o 
tratamento quantitativo (serial) dos dados bem como uma 
análise qualitativa, através do cruzamento dos resultados 
com outros fundos documentais. De todos os tipos de 
documentos registrados um grupo em especial merece 
destaque. Em torno de 10% das escrituras, porcentagem 
significativa, eram contratos de arrendamentos, onde as 
partes negociavam, por um período determinado, a 
locação de terra e/ou gado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O número de escrituras aponta para uma prática 
recorrente no oeste da província do Rio Grande de São 
Pedro, na segunda metade dos oitocentos. Tal prática era 
uma forma de acesso, talvez inicial, ao empreendimento 
agrário. Alguns dos arrendatários, não eram possuidores 
de terras nem de rebanhos. Contudo, através do 
cruzamento com outras fontes, percebe-se que alguns 
dos produtores locais utilizavam a prática para ampliar 
sua capacidade de criação de animais e assim, aumentar 
a rentabilidade de sua produção. Numa primeira fase, 
está se observando as diferenças entre os tipos de 
contratos, comparando valor, tempo, quantidade de 
hectares ou cabeças de gado, de cada um dos 
compromissos firmados no tabelionato local, para então 
confirmar se existia um padrão de comportamento para tal 
prática.  

Posteriormente tentará se observar as possíveis 
vantagens e desvantagens da negociação, tanto para os 
arrendatários, como para os proprietários. Neste sentido, 

cabe calcular tempo de trabalho seria necessário para 
que a renda advinda do contrato possibilitasse o acesso 
definitivo ao bem. E se a presença de algum vínculo entre 
as partes, como o parentesco (consanguíneo ou ritual) e 
vizinhança, interferia no valor das negociações. 
 
Gráfico 01 – Distribuição dos contratos de 
arrendamentos 

 
Fonte: APERS - 57 livros de Transmissão e Notas – 
 Itaqui (1856-1889) 
 
 

CONCLUSÃO 
Inicialmente pode-se perceber que, o fato da prática do 
arrendamento coexistir com uma fronteira agrária aberta e 
também uma constante ampliação do mercado de terras, 
demonstra a complexidade da questão. Assim, o 
arrendamento tem que ser pensado para além do simples 
acesso produção pastoril. O fato de serem encontrados 
arrendatários que já possuíam um rebanho ou eram 
possuidores de terras também demonstra que o 
comportamento servia não apenas como um acesso a 
pecuária tradicional, mas também como uma forma de 
estender a rentabilidade de produção. 
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Palavras-Chave: PET- Saúde, ESF, relacionamento interpessoal.  
 

INTRODUÇÃO 
A implantação de um grupo do Programa de Educação 
pelo Trabalho na Saúde – PET- Saúde, na Estratégia 
Saúde da Família (ESF) do bairro Presidente Vargas, do 
munício de Içara/SC, teve início em abril de 2011, e foi 
por meio da parceria entre a Universidade do Extremo Sul 
Catarinense – UNESC e a Secretaria Municipal de Saúde 
de Içara, SC, objetivando desenvolver um trabalho voltado 
para a melhoria da qualidade vida dos profissionais de 
saúde e dos usuários que frequentam a Unidade de 
Saúde. A inserção do PET- Saúde teve caráter 
extensionista e contou com a atuação de acadêmicas do 
curso de psicologia e educação física bacharelado, 
orientadas e supervisionadas por uma profissional de 
assistência social.   

METODOLOGIA 
O presente trabalho desenvolveu-se com a inserção das 
bolsistas na comunidade, centralizando as atenções para 
os profissionais de saúde e para os usuários atendidos 
pela ESF do bairro Presidente Varga. Para tal atuação, as 
bolsistas utilizaram-se de métodos didáticos expositivos, 
táteis e lúdicos, como: dinâmicas para apresentação e 
sensibilização; fala oral; debates e ginástica laboral. O 
desenvolvimento do projeto teve início com o estudo do 
histórico e dos princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Após, foi organizado datas para reuniões 
com a equipe da ESF e posteriormente com as lideranças 
do bairro para apresentação da proposta de inserção da 
atividade do PET- Saúde na Unidade de Saúde em 
questão. A partir da resposta positiva desta primeira 
etapa, foi realizadas saídas de campo no território do 
bairro para conhecimento da realidade local. Logo, teve 
início a atuação prática objetivada no projeto, onde se 
passou a ocorrer a inserção diária das bolsistas no 
cotidiano de uma ESF e assim também, as práticas de 
intervenção em atividades físicas, ginástica laboral, 
dinâmicas de autoconhecimento e reflexão, no grupo 
formado pelas Agentes Comunitárias de Saúde(ACS) e 
pelo grupo de idosos do bairro. Tais intervenções visaram 
contribuir para a melhoria no relacionamento entre os 
participantes para com os grupos sociais em que estavam 
inseridos (grupo familiar, profissional, escolar) e a 
sociedade como um todo. Na medida em que a 
comunidade era inserida no projeto aplicava-se uma ficha 
de avaliação, qual objetivava identificar as características 
e a realidade do público atendido, onde eram 
apresentados dados de escolaridade, indicadores gerais 
de saúde, aspectos nutricionais e econômicos, histórico 
de sofrimento psíquico ou depressão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A experiência prática do projeto foi desenvolvida em oito 
meses e abrangeu a comunidade do bairro como um todo, 
em diferentes momentos. A atuação dos dois grupos 
atendidos, de maneira periódica pelas bolsistas 
corresponde ao número médio de 30 pessoas por 
semana, quais atenderam aos parâmetros previamente 
estabelecidos como datas, horários e comprometimento.  
Observou-se que as intervenções do PET- Saúde vieram 
a contribuir para ambos os grupos – idosos e profissionais 
- construindo momentos de reflexão a cerca das relações 
sociais e do papel de cada um nesta. Percebeu-se 
também motivação partida pelos participantes em dar 
continuidade no projeto.  
 

CONCLUSÃO 
Durante o desenvolvimento do programa foi possível 
identificar a grandiosa contribuição para as bolsistas no 
sentido do enriquecimento da esfera prática do trabalho 
no SUS.  Nesta mesma perspectiva, foi possível 
estabelecer uma ligação entre a mudança no 
relacionamento entre as participantes dos grupos com 
suas colegas e a atuação do PET- Saúde, o que desta 
forma pode-se dizer que foi positivo a inserção deste 
programa com o público por ele atendido. 
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INTRODUÇÃO 
O emprego da Internet como suporte à educação à 
distância, tem proporcionado novos desafios ao processo 
de ensino-aprendizagem. Dentro deste contexto, um caso 
particular de ferramenta de suporte à educação a 
distância, principalmente em cursos de áreas tecnológicas 
é a possibilidade de execução de experimentos práticos 
de laboratório de forma remota, o que veio a se 
denominar experimentação remota (SILVA & DIAS, 2008). 
Assim, o Grupo de Sistemas Embarcados e Distribuídos 
(NERsD) do Campus Florianópolis do IFSC, iniciou em 
2007 o desenvolvimento do Ambiente Virtual de 
Experimentação Remota, que nos anos seguintes levaram 
ao surgimento de outros projetos envolvendo este tema. 
Atualmente o projeto “FPGA para Todos”, uma iniciativa 
apoiada pelo CNPq e pelo IFSC que visa à disseminação 
da tecnologia de lógica programável (FPGA p/ Todos, 
2012), prevê, entre os seus objetivos específicos, o 
desenvolvimento de um laboratório de experimentação 
remota (LabRem) seguindo a linha de pesquisa já 
concebida pelo NERsD. O Laboratório Remoto de Lógica 
Programável é agora desenvolvido pelo projeto “FPGA 
para Todos”, com o apoio do NERsD, em um esforço para 
atender aos objetivos propostos e como mais uma 
solução para a disseminação de tecnologia. 

METODOLOGIA 
Um LabRem tem como principal objetivo auxiliar no 
processo de ensino-aprendizagem de forma não 
presencial, possibilitando ao entusiasta, professor ou 
aluno ter acesso a experimentos específicos de 
laboratório, bastando-lhe para isto acesso à Internet. A 
Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta o 

iagrama de blocos do LabRem voltado para ensino de 
lógica programável: 
 

Figura 01 – Arquitetura geral do LabRem. 

 
 
Os principais componentes da arquitetura proposta são: 

a)  Aplicação Cliente (AC): é um software 
executado pelo usuário para interagir remotamente 
com o LabRem; 

b) Servidor de Experimentação: é o componente 
central e pode ser um servidor corporativo ou um 
computador de uso geral. Nele está conectado o 
MFA e o Módulo Gravador que acionam e controlam 
os Objetos de Experimentação; 
c) Módulo Físico de Acionamento (MFA): fornece 
suporte aos Objetos de Experimentação, através de 
interfaces físicas de comunicação padronizadas. 
d) Objeto de Experimentação (OE): é o experimento 
controlado remotamente pelo LabRem. 

Há um componente adicional representado pelo Módulo 
Gravador (Figura 01). Este possui a função específica de 
programar remotamente os OEs, cujo componente 
principal é um Dispositivo Lógico Programável (PLD). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O LabRem se encontra em desenvolvimento, com a maior 
parte dos blocos concluídos ou encaminhados. A parte de 
software e projeto do MFA está sendo aproveitada dos 
projetos anteriores. Já na parte física, que compõe tanto o 
MFA quanto o OE, tais como componentes e módulos 
eletrônicos, serão utilizados os kits e módulos didáticos já 

desenvolvidos no projeto. Os protocolos de comunicação 
entre o Servidor de Experimentação e o MFA tais como, o 
ModBus e SPI, estão sendo testados, em uma versão 
prévia do LabRem. O único componente que está sendo 
projetada é a AC, pois esta é específica para cada OE. 

CONCLUSÃO 
O uso de laboratórios de experimentação remota abre 
uma nova perspectiva para o ensino e aprendizagem, 
acrescentando ao ensino a distância uma abordagem 
prática, sobretudo em cursos técnicos nas áreas de 
engenharia. É neste sentido que o projeto “FPGA para 
Todos” vem desenvolvendo, além de todas as soluções 
propostas em seu portal, o seu LabRem específico para o 
ensino de lógica programável. Ao término do projeto visa-
se a ter um LabRem funcional que permita ao público-alvo 
executar e testar experimentos, agregando conhecimento 
ao estudo sobre lógica programável, sem ter 
necessariamente os aparatos físicos em mãos. 
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INTRODUÇÃO 
O Fator de Retroespalhamento, conhecido pela sigla 
inglesa BSF – Backscatter Factor, tem sua maior 
aplicação na radioterapia ou quando a dose absorvida é 
determinada por meio da energia cinética depositada por 
unidade de massa no ar (KERMA no ar). Vários estudos 
foram realizados com a finalidade de calcular os valores 
do BSF em determinadas configurações. Normalmente 
esses valores são calculados com o auxílio de fantomas e 
leva-se em consideração a variação da exposição medida 
com e sem presença do fantoma e do tamanho do campo 
que será irradiado. Esses valores variam em função da 
tensão e do campo irradiado. Os valores mensurados são 
dispostos em tabelas e não são utilizados no dia a dia dos 
serviços de diagnóstico por imagem, pela dificuldade dos 
cálculos e por apresentarem valores diferentes dos 
utilizados na prática. Partindo do princípio de facilitar o 
uso e cálculo do BSF desenvolveu-se, a partir de dados 
consolidados, uma equação analítica para o cálculo do 
BSF para cada campo (área). 

METODOLOGIA 
Para a construção desse estudo foi realizada uma revisão 
integrativa em base de dados indexados, além de 
pesquisas bibliográficas para se obter os valores do BSF 
já mensurados. A escolha deu-se por meio de 
levantamentos em sites de busca científica como: Lilacs, 
Scielo e Scopus, selecionando os trabalhos relevantes 
para a pesquisa. Ao todo foram encontrados dez artigos 
indexados que falavam explicitamente do tema. Após 
leituras e comparações de dados, o estudo de 
Benmakhlouf et. al (2011) apresentava a maior gama de 
valores para o BSF. O estudo escolhido tem uma tabela 
com cinco campos de irradiação e 30 valores de tensão. A 
tabela com os dados foi transcrita para o ambiente de 
trabalho Mathcad (PTC, 2007), um software que permitiu 
a regressão linear e a interpolação dos dados. Analisando 
o gráfico gerado pela tabela de Benmakhlouf et. al (2011), 
escolheu-se por expressões matemáticas no estilo de 
uma exponencial modulada por senoides. Após essa 
escolha, cinco parâmetros foram ajustados para que a 
equação se aproximasse dos pontos medidos do BSF. Os 
cinco valores de campos irradiados utilizados foram: 5 cm 
x 5 cm, 10 cm x 10 cm , 20 cm x 20 cm, 25 cm x 25 cm e 
35 cm x 35 cm, sendo que para cada campo encontrou-se 
uma equação analítica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para encontrar o valor correto dos coeficientes utilizados 
nas equações foi empregado o teste do Chi quadrado. O 
teste foi utilizado para minimizar o erro, até que o mesmo 
indicou uma diferença menor de 2% entre as equações e 
os dados tabelados. A equação 1 representa o formato da 
equação genérica final. 

         –           

               –                   
 (1) 

A equação possui a melhor correlação com a tabela entre 
30 a 130 keV. Estes são valores comumente utilizados 
nos exames radiográficos convencionais. A tabela 1 

representa os parâmetros utilizados em cada uma das 
cinco equações. 
Tabela 1: Valores utilizados nas equações desenvolvidas. 

Campo de 
irradiação 

(cm) 
a1 a2 a3 a4 a5 

5 x 5 1,20 0,40 2,0.10
-2 4,58.10

-2 -5,0 

10 x 10 1,32 0,60 2,5.10
-2 4,45.10

-2 -1,5 

20 x 20 1,42 0,83 4,8.10
-2 4,20.10

-2 0,8 

25 x 25 1,45 0,85 5,8.10
-2 4,16.10

-2 2,0 

35 x 35 1,46 0,96 8,0.10
-2 3,80.10

-2 0,5 

 
O gráfico 1 apresenta os valores do BSF utilizados nas 
equações desenvolvidas. 

CONCLUSÃO 
Os estudos anteriormente publicados apresentam os 
valores do BSF na forma de tabelas, com valores 
discretos. As equações desenvolvidas neste trabalho 
permitem estimar o valor do BSF para os cinco campos 
utilizados e tensões entre 30 a 130 keV, com erro abaixo 
de 2%. Os valores descobertos irão proporcionar muito 
mais acessibilidade e facilidade para a consulta, 
permitindo que haja a incorporação do BSF no momento 
de calcular valores de dose. Essas equações também 
serviram para demonstrar que os valores encontrados por 
Benmakhlouf et. al (2011) possuem comportamentos 
coerentes. 
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Gráfico 1: Comparação dos valores do BSF. As linhas 
representam os valores das nossas  equações,enquanto 
os símbolos representam os valores tabelados por 
Benmakhlouf et. al (2011). 
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Palavras-Chave: Atendimento ao turista, comércio e restaurantes, Nova Veneza. 
 

INTRODUÇÃO 
Constantemente a cidade de Nova Veneza está sendo 
visitada e referenciada por muitos turistas de várias 
regiões do país. Tornou-se conhecida por sua cultura, 
pontos turísticos e pela diversidade de serviços que 
proporciona. Por esse motivo, é importante que a cidade 
ofereça um atendimento eficaz e esteja preparada para 
receber seus visitantes. O turismo é uma atividade que 
tem grande importância no desenvolvimento 
socioeconômico. Possuindo grande poder de 
redistribuição espacial de renda. Para Ignarra (2002), o 
turismo é uma atividade que gera uma intensiva mão de 
obra, podendo contribuir para a diminuição do 
desemprego.  
Com a visão de desenvolver ainda mais o turismo na 
cidade de Nova Veneza a secretaria de Turismo solicitou 
a coordenação do curso de Administração da Satc uma 
avaliação do atendimento do comércio e restaurantes ao 
turista. De acordo com Dantas (2001, p.17) “A maneira 
como você trata seu cliente é a determinação do seu 
sucesso.  
A equipe composta por quatro alunos da 4ª fase do curso 
técnico em Administração e professora orientadora, por 
meio do PRODOS (Programa de desenvolvimento 
organizacional SATC) desenvolveram um diagnóstico do 
atendimento voltado ao turista no comércio e restaurantes 
de Nova Veneza, com o intuito de conhecer a situação, 
identificar pontos positivos e pontos a melhorar. E desta 
forma elaborar sugestões a cidade e empresários, para 
melhor atender o turista e proporcionar crescimento e 
desenvolvimento a região. Esse tipo de atividade visa 
apoiar o desenvolvimento organizacional e contribuir para 
o aprendizado dos alunos que participam das atividades, 
possibilitando relacionar a teoria com a prática.  
 

METODOLOGIA 
Primeiramente, foi elaborada a fundamentação teórica 
sobre atendimento, cliente oculto e turismo. A abordagem 
do problema a ser analisado foi qualitativa. O instrumento 
para coleta de dados utilizados foi à aplicação da técnica 
de cliente oculto, a equipe se passou por clientes dos 
estabelecimentos. A amostra foi de 32 estabelecimentos 
do comércio dos seguimentos de roupas, calçados, 
acessórios, agropecuária, hotel, posto de combustível, 
farmácia, supermercado, livraria, material de construção, 
eletrodomésticos, relojoaria associados ao CDL(Câmara 
dos dirigentes lojistas) e 10 restaurantes que fazem parte 
da rota gastronômica de Nova Veneza conforme lista da 
secretaria de Turismo da cidade. As informações foram 
obtidas pessoalmente pela equipe no mês de março de 
2012. Os dados coletados foram analisados por meio do 
referencial teórico e descritos em forma de relatório com 
sugestões de melhorias para todos os seguimentos 

visitados, ao final foram apresentados a Secretaria de 
Turismo de Nova Veneza. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os pontos analisados na pesquisa no comércio se 
referem à eficiência no atendimento, organização do 
ambiente, facilitação na hora do pagamento e 
conhecimento dos pontos turísticos da cidade de Nova 
Veneza. Foram analisados nos restaurantes os seguintes 
aspectos: atendimento relacionado a perfil do atendente, 
qualidade e agilidade; no ambiente a limpeza e 
organização; sinalização interna e externa; 
estacionamento; comida; existência de playground; 
formas de pagamento. 
Contatou-se que os estabelecimentos devem melhorar em 
alguns aspectos como: atendimento ao turista relacionado 
à atenção e orientação sobre informações de pontos 
turísticos da cidade; quanto ao ambiente melhorar a 
sinalização interna e externa, para que os visitantes 
possam encontrar com maior facilidade pontos turísticos, 
hotéis e restaurantes mais afastados do centro da cidade. 
A comida apresentou-se de boa qualidade; quanto a 
playground, necessidade de instalar uma área para as 
crianças nos restaurantes que não possuem; com relação 
a formas de pagamento a maioria dos restaurantes 
apresenta várias opções. No entanto, no comércio, alguns 
não apresentam o cartão de crédito como possibilidade de 
pagamento. É preciso que os estabelecimentos criem um 
atendimento diferenciado e ambiente acolhedor ao turista.  

CONCLUSÃO 
Para satisfazer os turistas, não é necessário ter apenas 
um bom atendimento, mas toda uma estrutura elaborada 
para que este se sinta atraído a consumir os produtos e 
serviços oferecidos pelo município.  
Esse trabalho contribuiu com os alunos para a 
aprendizagem e experiência na sua formação e atuação 
profissional. E serve como referência para melhorias no 
atendimento do comércio e restaurantes de Nova Veneza 
e Secretaria de turismo planejar ações junto com os 
empresários e população É preciso que população de 
Nova Veneza e empresariado se conscientizem do 
potencial turístico e gastronômico que a cidade possui e 
continuem se preparando para receber turistas de 
diversas regiões do país durante o ano todo, com 
excelência no atendimento por meio de treinamentos 
contínuos. 
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Palavras-Chave: Cooperativismo. Agricultura Familiar. Economia Solidária. 
 

INTRODUÇÃO 

Em regiões abrangidas pela AMREC (Associação dos 
Municípios da Região Carbonífera) e AMUREL 
(Associação dos Municípios da Região de Laguna) 
agricultores familiares organizam-se em cooperativas 
virtuais com o objetivo de vencer alguns obstáculos, tais 
como: barreiras sanitárias, tributárias e de escala de 
produção. Estas cooperativas já estão em funcionamento 
há alguns anos nas regiões citadas, contudo enfrentam 
problemas em decorrência dos altos custos com 
manutenção, principalmente devido a baixa renda dos 
agricultores associados. O desafio atual é organizar e 
implantar um sistema de redes de cooperação para que 
ocorra somatização de esforços, o que trará benefício 
para cada membro do grupo. O objetivo do trabalho é 
auxiliar as cooperativas afim de consolidar os espaços por 
elas já conquistados e, principalmente, prospectar novas 
formas coletivas de inserção ao mercado. Através do 
incentivo as relações intercooperativas e, assim, facilitar a 
criação de uma rede de cooperação nas regiões da 
AMREC e AMUREL.  

 

METODOLOGIA 

A implementação do projeto está sendo realizado, por 

meio de reuniões da Câmara de Comercialização do 

“Território Serramar” e visitas às cooperativas. Grande 

parte das ações estão sendo desenvolvidas on-line (via e-

mails) e por telefone, a partir da Unesc. O processo de 

articulação das cooperativas tem se dado através de 

palestras, reuniões com os representantes das mesmas, 

bem como seminários e assessoria técnica em parceria 

com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina (EPAGRI). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O principal resultado observado até o momento refere-se 
a criação da feira permanente para comercialização de 

produtos da agricultura familiar na UNESC, a exposição 
de produtos dos associados de algumas cooperativas no 
portal de negócios – Rede Brasil Rural. Além disso, a 
participação das cooperativas na Agroponte; no edital de 
compra de merenda das escolas estaduais da região de 
Tubarão; o início das discussões sobre a formação de 
rede de cooperativas da região Sul Catarinense. Este 
projeto tem possibilitado o atendimento ao mercado 
institucional de merenda escolar, cozinhas industriais, 
redes de supermercados, e até mesmo o consumidor final 
através de feiras, seminários e a venda através do e-
commerce. As cooperativas beneficiadas pelo projeto 
participaram da Feira Agroponte em Criciúma, da II Feira 
de Economia Solidária da Unesc, Feira semanal da Unesc 
e outros eventos. Estão sendo realizadas visitas, 
reuniões, cursos, seminários e outras formas de trabalho 
a fim de possibilitar o aprendizado proposto.  
 

CONCLUSÃO 

O projeto beneficia a comunidade acadêmica, bem como, 
o público alvo do projeto e demais membros das 
comunidades envolvidas. O trabalho de prospecção de 
rede aumenta o número das vendas dos produtos, através 
da ampliação dos espaços de comercialização, ao 
possibilitar a permanência desses agricultores em seus 
locais de residência e nas suas atividades, gerando 
empregos para os familiares. Aliado, há o aumento da 
renda familiar e o desenvolvimento do espírito 
cooperativo, busca de novos espaços para 
comercialização dos produtos das cooperativas, seja 
individualmente ou de forma coletiva.  
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INTRODUÇÃO 
Os Cursos Superiores de Tecnologia (CST) surgiram no 
final da década de 60, porém só tiveram um forte 
reconhecimento a partir de 1998. Com a necessidade de 
um profissional com conhecimentos teóricos e práticos os 
CSTs cresceram em número em todo país.  
Criado em 2003, o CST em Radiologia do Instituto 
Federal de Santa Catarina (IFSC), está com a décima 
turma em formação e seis turmas  concluíram o curso.  
O currículo deste curso envolve conhecimentos de 
anatomia, biologia, fisiologia, física das radiações, 
proteção radiológica, radiobiologia, equipamentos 
produtores de radiação e gestão, entre outros temas 
pertinentes. A prática está voltada para a proteção 
radiológica, controle de qualidade em equipamentos de 
diagnóstico por imagem e a realização de exames de 
diagnóstico por imagem de baixa a alta complexidade e a 
gestão dos serviços de diagnóstico por imagem. 

 

METODOLOGIA 
Alinhando com as diretrizes de desenvolver ensino 
integrado á pesquisa e à extensão, em 2010 foi firmado 
um convênio entre o IFSC e o Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Desta interação 
resultou a criação do Setor de Proteção Radiológica do 
HU/UFSC, onde os estudantes do CST em Radiologia, 
sob a orientação de professores e profissionais do 
serviço, realizam o controle de qualidade de 
equipamentos e materiais do serviço, bem como a 
adequação do setor de radiodiagnóstico por imagem aos 
critérios da legislação vigente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os serviços de Radiologia e Diagnóstico por Imagem são 
regulados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). Durante o desenvolvimento deste projeto foram 
realizadas ações dentre as quais a aplicação das 
normatizações da ANVISA, que consistem em: 

 Realização de testes de controle de qualidade em 
equipamentos; (como podemos observar no exemplo da 
Figura 01) 
 Controle dosimétrico dos indivíduos expostos a 
radiação; 
  Controle das películas rejeitadas; 
 Avaliação das Vestimentas para Proteção Radiológica; 
 Educação continuada para os profissionais do serviço 
de radiologia; 
 Elaboração do Memorial Descritivo de Proteção 
Radiológica; 
 
 Aplicação do Programa de Garantia da Qualidade.  

Desta forma, é possível investir na capacitação de 
estudantes do CST Radiologia, na vivência do controle de 
qualidade no serviço de radiodiagnóstico e da execução 
de pesquisas cientificas. Cita-se que encontra-se em 
andamento três trabalhos intitulado: “Nova Metodologia 
dos Testes de integridades das VPR´s”, “Determinação 
dos Níveis de Referencia de Diagnóstico em Radiologia 
Intervencionista em um Hospital publico da Grande 
Florianópolis” e “Avaliação do Conhecimento Sobre 
Radiações Ionizantes em um Hospital Público da Grande 
Florianópolis”. Estes estudos colaboram, além da 
formação dos acadêmicos do CST em radiologia, com a 
adequação do setor à legislação vigente.  

Figura 01 – Controle de qualidade em Mamografia  

 
Fonte: acervo SPR/HU. 

CONCLUSÃO 
É fundamental a interação de alunos e docentes e campo 
de trabalho visando a disseminação do conhecimento e 
formação do profissional tecnólogo em radiologia por meio 
da Extensão, realizando Pesquisa e  aprofundando o 
Ensino. 
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Palavras-Chave: LibreOffice, Software Livre, Software Proprietário. 
 

INTRODUÇÃO 
O LibreOffice é um pacote de programas para escritório 
livre [Manzano 2010]. O referido pacote aparece no 
mercado como uma opção as ferramentas de escritório 
proprietários. Mas as empresas da região sul têm utilizado 
estas ferramentas? Para responder a esta questão o 
projeto 'Software Livre: Um estudo sobre a aplicação do 
conhecimento em BROffice no mercado de trabalho da 
região sul de Santa Catarina', fomentado com recursos do 
Programa Institucional de Incentivo à Produção Científica 
e Inovação Tecnológica (PIPCIT) do Instituto Federal de 
Santa Catarina (IFSC), consultou empresas de diversos 
segmentos, para verificar qual o percentual de utilização 
do LibreOffice por seus profissionais. 

METODOLOGIA 
A pesquisa realizada possui como base metodológica a 
pesquisa quantitativa. Um questionário foi enviado via e-
mail e aplicado on-line às empresas da região sul de 
Santa Catarina selecionadas. A seleção destas empresas 
se deu aleatoriamente, de modo que diferentes 
segmentos fossem contemplados. O questionário enviado 
a 150 empresas, apresentava perguntas sobre o número 
de profissionais que utilizam computador para realizar 
suas tarefas e o número de profissionais que utilizam o 
LibreOffice para a produção de textos, planilhas ou 
apresentações. A pesquisa conseguiu informações de 42 
empresas, das 150 selecionadas. Responderam ao 
questionário nove diferentes segmentos da região sul de 
Santa Catarina, segundo a Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE), são eles: alojamento e 
alimentação (1; 2%); atividades imobiliárias (1; 2%); 
atividades profissionais, científicas e técnicas (1; 2%); 
comércio (3; 7%); construção (4; 10%); educação (1; 2%); 
indústrias de transformação (27; 64%); indústrias 
extrativas (1; 2%); e informação e comunicação (3; 7%). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pesquisas apontam que na região sul do país, 32% das 
empresas que utilizam computador têm instalado em seus 
equipamentos um sistema operacional de código aberto. 
Das empresas que utilizam este tipo de sistema 
operacional, apenas 33% utilizam em computadores 
clientes, a grande maioria utiliza-o nos seus servidores. 
Não são conhecidas informações sobre qual o pacote de 
escritório estas empresas utilizam. [Centro, 2008] Sobre a 
utilização do LibreOffice por empresas da região sul de 
Santa Catarina, das 42 empresas que responderam a 
pesquisa descrita neste artigo, 76% delas têm entre 0 a 
10 profissionais trabalhando com o LibreOffice em suas 
tarefas diárias. Este número apresenta um resultado 
negativo, considerando a baixa utilização do LibreOffice 
na maioria das empresas entrevistadas. Mas se faz 
necessária uma análise da segunda posição deste 
ranking, que é ocupada por empresas que possuem mais 
de 50 profissionais trabalhando com o LibreOffice, 

representando 14% do total das empresas entrevistadas 
conforme gráfico apresentado.                                   

Gráfico 01 – Utilização do LibreOffice por profissionais 
das empresas da região sul de Santa Catarina. 
 
A opção de grandes empresas pela utilização de software 
livre é um movimento que tem sido percebido em todas as 
regiões. As empresas de grande porte contam com uma 
gestão profissional na aquisição de software e são menos 
suscetíveis a pirataria. O modelo de licenciamento do 
software livre torna-se muito atraente, tendo em vista o 
grande número de computadores dessas empresas. 
[Garcia, Bressan e Silva 2009] 

CONCLUSÃO 
Pesquisas que traçam um perfil sobre a utilização do 
software livre nas empresas, abordam normalmente 
apenas a opção por sistemas operacionais de código 
aberto. Os números sobre a utilização de suítes de 
escritório são pouco explorados. Mas as empresas já 
estão atentas as opções de software livre, e a pequisa 
comprovou a utilização do LibreOffice em grandes 
empresas da região sul de Santa Catarina. 
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Palavras-Chave: foguetes, combustíveis, motores.  

INTRODUÇÃO 

A tecnologia envolvida na construção de naves espaciais 
exerce grande influência em nosso cotidiano. Os 
primeiros foguetes com propósito de explorar o Universo 
propiciaram o desenvolvimento de equipamentos que 
contribuíram com a melhoria do conforto dos seres 
humanos, com a geração de novos tipos de motores de 
combustão e com a formulação de novas substâncias 
combustíveis. Este trabalho tem como objetivo principal 
demonstrar, através de uma abordagem histórica e física, 
alguns pressupostos do desenvolvimento dos motores 
dos foguetes espaciais, caracterizá-los e  relacioná-los 
com a corrida espacial  no século passado. 

                            METODOLOGIA 
Para analisar os tipos de motores  de foguetes espaciais e 
a classificação dos principais combustíveis empregados 
nesses veículos, realizou-se um breve levantamento 
bibliográfico e uma análise comparativa das diferentes 
espécies de motores e combustíveis já empregados pela 
humanidade, desde o início da Era da Corrida Espacial. A 
abordagem do tema é realizada com base em fatos 
históricos e em princípios da física e da engenharia. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A primeira invenção do homem a ir além da órbita 
terrestre foi um pequeno satélite russo chamado Lunick 1 
em 1959. Neste mesmo ano, os Lunick 2 e 3 também 
foram lançados com os objetivos de atingir o solo lunar e 
tirar fotos da face oculta da lua respectivamente. Essas 
sondas não possuíam motores e utilizaram o relativo ao 
terceiro estágio para escaparem da atmosfera terrestre. 
Passado algum tempo o homem decidiu ir além e 
resolveu mandar pessoas para o espaço. Em 1961, Yuri 
Gagarim tornou-se o primeiro homem a entrar na órbita 
terrestre, tripulando a nave Votosk 1. 
No entanto, o primeiro foguete fabricado com o objetivo 
de sair da Terra foi o foguete V-2, desenvolvido pelo 
engenheiro Wernher von Braun, porém a URSS não 
permitiu seu uso dessa forma, utilizando-o como foguete 
balístico. 
Os primeiros ônibus espaciais- Spaces Shttle’s, veículos 
que podem ir e voltar ao Espaço várias vezes,  foram 
construídos pelos EUA em 1981. Destacam-se os ônibus 
Columbia, Challenger, Discovery, Endeavour. 
Os motores de foguetes em geral utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos. Os combustíveis sólidos  possuem 
oxidantes na sua composição que permitem a queima 
com mais eficiência. O motor utlizado para a queima de 
combustíveis sólidos consiste em um recipiente,  em um 
sistema de ignição para iniciar a combustão e em uma 
cavidade central para garantir a queima completa e por 

igual do material combustível . Os combustíveis sólidos 
mais utilizados na ignição de foguetes são o nitrato de 
amônio e o perclorato de amônio. 
Os motores de combustível líquido são mais complexos 
que os de combustíveis sólidos, pois o combustivel e o 
oxidante estão armazenados separadamente, sendo que 
eles são misturados  na câmara de combustão apenas no 
momento da queima. São mais controláveis que os 
motores de combustiveis sólidos . O hidrogênio e o 
oxigênio liquefeitos são os combustiveis líquidos mais 
comuns. 
Atualmente, as Agências Espaciais tem desenvolvido 
estudos para obtenção de motores híbridos, que utilizam 
combustíveis sólidos e líquidos. 

Foguete Combustível 
Utilizado 

Velocidade  
atingida 

V-2 (década de 
1940)-URSS 

Álcool (75% 
álcool etílico e 
25 % água) 

1341 m/s 

Sapce  Shuttle’s 
(1981)- 
EUA 

Oxigênio e 
Hidrogênio 
líquidos 

28696 km/h 

  Duas classes de Foguetes Espaciais lançados no  
século passado. Exemplificação do potencial energético 
dos combustíveis empregados. 
 

CONCLUSÃO 
A partir da investigação realizada foi possível estabelecer 
uma retrospectiva histórica sobre o início da corrida 
espacial, percebendo-se que o desenvolvimento dos 
motores dos foguetes espaciais e dos combustíveis 
utilizados em seu funcionamento, estiveram concentrados 
em duas nações-  a antiga URSS e os EUA, que após a 
Segunda Guerra Mundial disputaram a conquista do 
espaço sideral e travaram uma verdadeira guerra em 
torno do desenvolvimento da indústria espacial, com fins 
de que seus produtos também tivessem uso bélico.   Os 
combustíveis como hidrogênio e oxigênio líquido ainda 
hoje são utilizados na Indústria Aeroespacial e são 
considerados formas de energia limpa e mais eficientes 
que os combustíveis fósseis ou vegetais anteriormente 
utilizados, além de possibilitarem mais facilmente o 
controle da combustão que os combustíveis sólidos. 
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Palavras-Chave: Conscientização, Sustentabilidade, Cidadania, Educação Ambiental 
 

INTRODUÇÃO 
Considerando que no presente panorama mundial os rios 
poluídos, os desmatamentos, os lixões a céu aberto e as 
emissões exageradas de gases poluentes se tornaram 
coisas corriqueiras do nosso dia-a-dia, faz-se necessária 
a implementação de uma política de informação e 
conscientização a respeito da educação ambiental que 
contribua para que as pessoas consigam equilibrar o 
bem-estar econômico e o ambiental. Com o projeto 
“Educação Ambiental, Sustentabilidade e Saneamento 
Básico”, iniciado em março de 2012, a equipe do mesmo 
pretende se transformar em mediadora para trazer para a 
comunidade a concepção de sociedade sustentável. O 
objetivo do projeto é conscientizar a população de 
Araranguá-SC, de um modo direto e simples, sobre a 
importância de um comportamento ambientalmente 
correto e da colaboração cidadã para o sucesso das 
políticas governamentais que visam um meio ambiente de 
qualidade como bem comum e direito fundamental de 
todos. Pretende-se levar conhecimento sobre estes temas 
até os bairros do município, motivando os cidadãos a 
efetuar pequenas modificações nos seus hábitos que em 
conjunto contribuirão muito significativamente para uma 
sociedade mais sustentável.  

METODOLOGIA 
Em primeiro lugar, os membros da equipe de trabalho, 
estudantes do curso de Engenharia de Energia da 
Universidade Federal de Santa Catarina, efetuaram um 
estudo bibliográfico sobre saneamento básico e educação 
ambiental, visando adquirir competência na transmissão 
de conhecimentos. Seguidamente, passou-se à segunda 
etapa do projeto, atualmente em andamento. Assim, 
foram efetuadas visitas às associações de moradores dos 
bairros, buscando a divulgação dos objetivos do projeto 
aos seus respectivos presidentes, com a proposta de 
empreender futuras ações conjuntas. Uma pesquisa sobre 
a realidade de cada bairro do município está sendo 
efetuada. Neste contexto, foi elaborado e aplicado um 
questionário aos presidentes comunitários para identificar 
as principais necessidades ambientais, o que nos 
permitirá saber a situação de cada bairro e, portanto, da 
cidade, com relação aos temas ambientais. Foi também 
elaborado um cartaz de divulgação motivando os 
cidadãos a efetuar práticas ambientalmente corretas. O 
cartaz será colocado nas sedes das Associações de 
Moradores e em pontos estratégicos da cidade. O cartaz 
produzido (Figura 1) é intuitivo e utiliza imagens e frases 
curtas impactantes para potencializar seu efeito.  

 
 

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO 
Os contatos com os presidentes comunitários para 
esclarecer os objetivos do projeto abriram-nos caminho 
para organizar palestras junto às comunidades dos 
bairros. Foram depositados cartazes em 15 associações, 
esperando-se que cerca de 25 pessoas em média por 
mês e associação visualizem o material de forma direta. 
Espera-se, por tanto, que 375 pessoas sejam 
mensalmente atingidas com as informações, sem contar o 
número daquelas que serão atingidas indiretamente. Por 
fim, ressalta-se a importância da participação e 
cooperação das comunidades, se mostrando 
preocupadas com a causa ambiental e contribuindo no 
andamento do projeto. 

Figura 01 – Cartaz de divulgação 

 
CONCLUSÃO PARCIAL 

Com o desenvolvimento do projeto já observamos alguns 
resultados, como uma transformação no pensamento 
populacional, vendo nestas pessoas um grande 
entusiasmo para a prática dos assuntos abordados. 
Acreditamos que presidentes de associações de 
moradores e vários moradores locais servirão de 
disseminadores das idéias no meio em que estiverem 
inseridos, contribuindo conosco na busca de uma 
sociedade sustentável. 
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INTRODUÇÃO 

A Fisioterapia Desportiva é uma das áreas de atuação do 
profissional Fisioterapeuta na atualidade, no qual o 
profissional inevitavelmente está sujeito a inúmeras e 
constantes pressões e cobranças em termos dos 
resultados de seu tratamento, para um retorno funcional e 
no menor tempo possível.  

METODOLOGIA 

Foram utilizados artigos de revisão relacionados ao 
assunto datados de 2005 a 2008. Os artigos citam sobre 
tratamentos e definições de lesões desportivas, 
treinamento muscular e seus resultados finais.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Fisioterapia Desportiva dedica-se não somente ao 
tratamento do atleta lesado, mas também à adoção de 
medidas preventivas a fim de reduzir a ocorrência de 
lesões. Diferente de um paciente amador, o atleta precisa 
de uma recuperação rápida, para que possa voltar 
reabilitado e trazendo o melhor desempenho possível, 
trabalhando seu desenvolvimento com qualidade. Além 
disso, o seu condicionamento deve ser aprimorado, 
evitando assim possíveis contusões, e buscando a 
agilidade e desenvolvimento de sua capacidade a 
exigências estabelecidas pela atividade. 

As situações esportivas expõem em suas técnicas e 
atividades ao mesmo tempo o condicionamento físico, as 
sobrecargas posturais, as forças excessivas e a 
repetitividade. Desta forma busca-se na fisioterapia 
eliminar a dor, recuperar a flexibilidade, mobilidade e força 
muscular, e delinear o retorno à prática esportiva com um 
treinamento para o ganho novamente da confiança e 
segurança.  

Dentre os diversos métodos fisioterapêuticos utilizados, 
destacamos a eletrotermofototerapia para controle de 
inflamação e estimulação cicatricial, através do uso do 
ultrassom,TENS, corrente russa e o laser; cinesioterapia 
para relaxamentos, alongamentos e fortalecimentos e 
treino funcional, através de exercícios pliométricos, 
resistidos, de cadeia aberta ou fechada; e por fim, o 
trabalho de melhora da propriocepção e ganho de 
equilíbrio, através de exercícios no balancim e com bola 
suíça. Dentre as lesões mais comuns presentes nos 
atletas podemos citar às tendinites, lesões ligamentares, 
contusões e distensões, entorses, luxações e 
subluxações, fraturas, bolhas e calos, lesões meniscais e 
bursites. É importante frisar que o localização das lesões 

é diretamente proporcional ao esporte praticado pelo 
atleta. Um exemplo disso são as lesões de ombro (ruptura 
parcial do manguito rotador, síndrome do impacto e 
tendinite de cabeça longa do bíceps braquial) em 
jogadores de vôlei; ou leões de joelho (ruptura do LCA, 
rupturas de meniscos) em jogadores de futebol. 

Figura 01 – Grupo executando exercícios físicos. 

 

 
CONCLUSÃO 

 Com base nos artigos estudados para a composição do 
texto sobre Fisioterapia Desportiva, lembra-se o quão 
grande é o campo de atuação do profissional e também 
relevando que o Fisioterapeuta atua na prevenção, 
promoção e tratamento de desportistas.  
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INTRODUÇÃO 
O Brasil apresenta uma rica avifauna. Aqui se encontra 
mais da metade das espécies que ocorrem no continente 
Sul-Americano (ANDRADE 1995). Porém, a fauna 
brasileira vem sofrendo profundos impactos provocados 
pela ação humana resultando em perda da 
biodiversidade, extinção e degradação ambiental. A 
captura desordenada de aves silvestres gera ameaça 
para muitas espécies (COIMBRA-FILHO 1986). O elevado 
número de aves capturadas no Brasil, sendo os animais 
mais procurados com representatividade de 82% de um 
total de 36.370 espécimes de animais apreendidos nos 
anos de 1999 e 2000, ocorrendo preferência, 
principalmente, por conta da sua beleza, seu canto, sua 
diversidade e pela capacidade de se tornarem animais de 
estimação (FERREIRA & GLOCK 2004). O objetivo do 
presente trabalho foi analisar os dados obtidos a partir 
das atividades de fiscalização e recolhimento de aves 
silvestres pelo 10º Batalhão da Polícia Militar de Proteção 
Ambiental de Maracajá, durante os anos de 2004 a 2011, 
para elaboração de um diagnóstico de apreensão da 
região. 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado a partir das informações registradas 
nos Termos de Apreensões (TADs), Boletim de 
Ocorrência (BO) ou Auto de Infração (AI) entre os anos 
2004 e 2011 emitidos pelo 10º Batalhão de Polícia Militar 
de Proteção Ambiental de Maracajá, dos quais foram 
coletados os dados sobre o número do auto de infração, 
quando este foi gerado, a data em que as aves foram 
apreendidas, a identificação da espécie, o local da 
apreensão (coordenadas geográficas), veiculo usado para 
manter os espécimes, a quantidade por espécie e o 
destino das aves (soltura ou CETAS). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante esse período, foram apreendidas 1.360 aves, 
compreendendo 54 espécies distribuídas em 21 famílias e 
9 ordens. Predominaram indivíduos da ordem 
Passeriformes (91,8%), da família Emberizidae (45,1%) 
do gênero Sporophila (28,4%), seguido das aves da 
família Thraupidae (32,3%) do gênero Saltator com 

25,1%. Essa predominância também é observada tanto 
no âmbito estadual como nacional, o que demonstra a 
preferência por espécimes desses táxons. As espécies 
Sporophila caerulescens (n=386) e Saltator similis 

(n=342) corresponderam a 53,53% dos 1.360 espécimes 
apreendidos. Se o nível de exploração exceder à 
capacidade natural de reposição das espécies nas 

populações, há portanto uma tendência de 
desaparecimento regional da espécie através dos tempos. 
Situações intrínsecas envolvem S. caerulescens e S. 
similis mediante a compreenderem 55,5% dos espécimes 
devolvidos em seu habitat natural muitas vezes sem um 
diagnóstico preciso sobre a sua real condição, levando 
assim riscos sanitários para as espécies silvestres. Outro 
fator que necessita de atenção esta ligado ao envio 
destes espécimes para o CETAS localizado na capital 
catarinense distante 211 km da sede do 10º Batalhão, 
contando com 68,3% dos espécimes enviados para a 
recuperação e posterior soltura, dessa forma as 
populações de S. caerulescens e S. similis na região do 

extremo sul catarinense perdem em números de 
exemplares in natura e na diversidade gênica transferida 
e não realocada. Nos municípios de Criciúma (n=351), 
Araranguá (n=153) e Siderópolis (n=92) ocorreram as 
maiores apreensões. A presença das espécies 
Gubernatrix cristata, Ara ararauna, Aratinga aurea, 
Saltatricula atricollis, sugere a vinda de aves de outros 
estados e regiões. Foram registradas três espécies com 
níveis de ameaça: Gubernatrix cristata, Procnias nudicollis 
e Tinamus solitarius, além de 6 espécies endêmicas da 
Mata Atlântica. 

CONCLUSÃO 
Os dados apresentados mostraram a preferência da 
população por espécies canoras tanto pela admiração ao 
canto, quanto para alimentar o comércio ilegal. Essas 
informações servem para direcionar estudos mais 
aprofundados sobre a situação dessas espécies em seu 
habitat natural, que visem à verificação de possíveis 
alterações na sua abundância ou tamanho populacional 
nas diferentes regiões do estado e principalmente a 
verificação da qualidade genética. Tais informações são 
essenciais para avaliar com maior profundidade os efeitos 
sobre as populações de espécies nativas do estado e 
nortear programas de conservação das espécies. 
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INTRODUÇÃO 

Sitophilus oryzae (Linné, 1763) (Coleoptera: 
Curculionidae) é um dos principais insetos-praga do arroz 
armazenado. Ocasiona perdas quali-quantitativas, 
inviabilizando a comercialização do produto. Para controle 
o principal método usado é o químico. Diante, da 
constante preocupação com as taxas de resíduos 
presentes nos alimentos, o setor de armazenagem de 
grãos busca, e exige o uso de novas tecnologias no 
controle de pragas. Uma alternativa pode ser a utilização 
de extratos de plantas. Neste contexto objetivou-se 
analisar o efeito de extratos de Artemisia abisinthium L. 
(losna) nas taxas de mortalidade e sobrevivência de S. 
oryzae em grãos de arroz armazenados. 
 

METODOLOGIA 

Foram coletadas folhas de losna, secas ao ar, por 
aproximadamente três dias e, posteriormente maceradas. 
Os extratos foram obtidos da mistura de 1g de matéria 
seca com 10 ml do extrator. Três tipos de extratores, 
água, álcool, acetona foram utilizados. Para a realização 
do bioensaio foi utilizado para cada tratamento 10 
indivíduos de S. oryzae sem idade conhecida e não 
sexados. Os tratamentos consistiam (testemunha; extrato 
aquoso, extrato cetônico e extrato alcoólico de A. 
absinthium), totalizou 10 repetições. A unidade amostral 
consistia de um recipiente de vidro (6 cm ᴓ × 6 cm de 
altura) contento 20 g de arroz. Os recipientes foram 
mantidos em sala climatizada (25 ± 2ºC; UR 55%; 24 
horas escotofase). Foram feitas avaliações de mortalidade 
e sobrevivência dos insetos entre três períodos, aos seis, 
12 e 18 dias após a montagem do bioensaio. Os 
indivíduos mortos eram descartados após contagem. Os 
grãos foram tratados na proporção de três mililitros para 
cada 100 g de grãos, e para avaliação utilizou-se o 
método duplo cego. O número médio de indivíduos 
mortos e vivos de S. oryzae foi comparado entre os 

tratamentos e períodos por Kruskal-Wallis. Para todas as 
análises foi considerado um nível de significância de 5 % 
e utilizado o software Bioestat® 5.0.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de avaliação da mortalidade dos insetos aos 
seis dias, o extrato cetônico apresentou maior eficiência 
quando comparado ao aquoso (P < 0,05). Em 
contrapartida, a testemunha apresentou maior 
mortalidade total de indivíduos de S. oryzae (n=129) em 

comparação com os extratos aquoso (n=10) e alcoólico 
(n=30) (H= 258.863; GL= 3; p= 0,001).  
Aos 12 dias, a mortalidade média obtida nos tratamentos 
não diferiu entre si (H= 103.110; GL= 3; p= 0,0161), 
porém o tratamento que continha o extrato aquoso teve 
uma menor mortalidade total (n=7) quando comparado 
com a testemunha (n=36) (Figura 2). A avaliação aos 18 
dias após aplicação dos tratamentos, o extrato aquoso 
mostrou menor eficiência em comparação ao extrato 
alcoólico e cetônico (H= 165.848; GL= 3; p = 0,0009). 
Entretanto, o extrato alcoólico, comparado com a 
testemunha apresentou maior taxa de mortalidade dos 
insetos (88,5%). Comparando a avaliação em cada 
tratamento o extrato cetônico de A. absinthium apresentou 
melhor eficiência à taxa de mortalidade de S. oryzae, em 
relação aos demais tratamentos (H = 0,8645; GL=2; p = 
0,0001). Barbosa (2009) verificou efeito inseticida de 
Artemisia verlotorum sobre Diabrotica speciosa (Germar, 
1824) (Coleoptera: Chrysomelidae), e observou que após 
48 horas da aplicação a mortalidade dos indivíduos foi em 
torno de 20%. Em estudos realizados com extrato de óleo 
essencial de diferentes plantas através da extração por 
hidrodestilação Frans et. al. (2011), verificaram que na 
aplicação tópica de Cymbopogon citratus ocorreu maior 
toxidade ocasionando em 24 horas 70% da mortalidade 
de S. oryzae.  

CONCLUSÃO 

Sugere-se que mais estudos sejam realizados para a 
utilização de A. absinthium inseticida botânico, porém o 

extrato cetônico foi o que apresentou maior mortalidade 
de Sitophilus oryzae. 
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INTRODUÇÃO 
Originária da América do Sul e possivelmente do Brasil, 
Manihot esculenta Crantz., é cultivada há mais de 500 
anos, inicialmente pelos índios e, posteriormente, 
introduzidas nos continentes Africano e Asiático (Nechet & 
Halfed-Vieira, 2010). Esta cultura constitui um dos 
principais alimentos energéticos para milhares de 
pessoas, sobretudo nos países em desenvolvimento, 
onde é cultivada em pequenas áreas com baixo nível 
tecnológico. A mandioca apresenta enorme versatilidade, 
uma vez que se pode fazer uso de sua parte aérea na 
alimentação animal como também das raízes, que podem 
originar entre outros, farinha de mesa, fécula e raspas, 
além de ser consumida in natura. Procurando estudar 
toda a cadeia produtiva da mandioca no Sul do Brasil, um 
grupo de pesquisadores de diversas instituições, entre 
eles do IFC Campus Sombrio, busca soluções para os 
principais problemas da cultura na região, inserindo-se 
este projeto na área de fitopatologia da pós colheita.  
O objetivo deste trabalho é avaliar a presença tanto de 
fungos relacionados à pós-colheita como, aqueles 
potencialmente prejudiciais à saúde humana, em 
amostras de mandioca sob diversos tipos de tratamento 
pós-colheita. 
 
 

METODOLOGIA 
Este trabalho vem sendo desenvolvido no laboratório de 
pós-colheita do Instituto Federal Catarinense Campus 
Sombrio. As amostras de mandioca analisadas são 
procedentes de outro experimento de Fitotecnia na pós-
colheita, que busca formas apropriadas de 
processamento e embalagem das raízes para consumo, 
desde congeladas com casca, até minimamente 
processadas. As cultivares em estudo são ‘Vassorinha’, 
‘Branca’, ‘Pêssego Branco’ e ‘Marrom’. Os tratamentos 
analisados são dois, congelado com casca e, congelado 
sem casca, com saídas a cada 15 dias. Amostras de dez 
gramas de cada raiz são retiradas e separadas para 
plaqueamento da seguinte forma i. com casca e sem 
parte interna; ii. com casca e com parte interna; iii. 
somente parte interna; iv. córtex da raiz, sem casca. O 
meio de cultura utilizado para isolamento é o Batata 
Dextrose Ágar (BDA), sem adição de antibiótico ou de 
qualquer nutriente específico, incubados à temperatura de 
26(±1)ºC, sem fotoperíodo, por sete dias. Cada um dos 
tratamentos tem quatro repetições por tratamento. Após o 
crescimento fúngico, com o auxílio de microscópio 
estereoscópico e óptico, e com base em literatura 
específica, procede-se a sua identificação. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados são parciais e relativos das primeiras 
saídas após o congelamento das amostras. Até o 
momento foram identificados os fungos Fusarium e 
Penicillium, além da bactéria Xanthomonas. Sabe-se por 
registros bem divulgados na literatura que tanto Fusarium 
quanto Penicillium, além de patogênicos às plantas, 
também são potencialmente perigosos à saúde humana e 
animal, já que evitam a competição por nutrientes 
produzindo toxinas de baixo peso molecular, que se 
acumulam no organismo animal, provocando várias 
doenças metabólicas e mesmo câncer e morte. A 
descoberta destes agentes produtores de compostos 
tóxicos demonstra a importância deste tipo de estudo em 
alimentos minimamente processados, tão utilizados na 
vida moderna. Em relação à Xanthomonas, embora não 
represente perigo à saúde animal, este gênero é 
conhecido como causador da doença bacteriana da 
mandioca (Nechet & Halfed-Vieira, 2010), provocando 
além de manchas, murcha e em cultivares suscetíveis, a 
morte da planta, o que representa grave problema para os 
produtores.  

 
CONCLUSÃO 

Considerando a importância socioeconômica da mandioca 
para a região Sul, especialmente para o Extremo Sul 
Catarinense, e tomando por base os resultados obtidos 
até o momento em Laboratório, acredita-se na 
contribuição vital deste trabalho não só para o 
desenvolvimento de métodos de embalagem e 
conservação do alimento, mas também para a 
conscientização da necessidade de enfocar o manejo 
adequado da cultura no campo, uma vez que, muitas 
doenças têm sua origem no material propagativo. 
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Palavras-Chave: Densidade do solo, resistência à penetração, cama de aviário. 
 

INTRODUÇÃO 
A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

destaca-se na agricultura do estado de Santa Catarina por 
sua importância sócio-econômica e pela utilização de 
suas raízes na produção de polvilho. Porém, a 
produtividade média das lavouras é baixa, inferior a 
12t.ha

-1
. As principais práticas culturais que influenciam 

na produtividade de raízes de mandioca são o sistema de 
preparo de solo e a adubação (HOWELER, 1991). A 
adubação está comumente relacionada com a falta de 
análise dos atributos físicos e químicos do solo. O objetivo 
deste estudo foi analisar os atributos físicos do solo e a 
produtividade de mandioca (Manihot esculenta Crantz) em 
função da aplicação de calcário, cama de aviário e cloreto 
de potássio, bem como seus efeitos na produtividade da 
mandioca cultivada em solos arenosos 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em uma propriedade 
agrícola localizada no município de Santa Rosa do Sul 
(SC). O delineamento experimental escolhido foi em 
parcelas subsubdivididas, com três repetições. Nas 
parcelas foram aplicados dois tratamentos de calcário (0 e 
1t.ha

-1
), nas subparcelas quatro tratamentos de adubação 

orgânica (0, 1200 , 2400 e 3600 kg ha
-1

) e nas 
subsubparcelas quatro tratamentos de adubação 
potássica em cobertura (0, 30, 60 e 90 kg ha

-1
 de K2O, na 

forma de cloreto de potássio). A resistência à penetração 
e porosidade total também foram determinadas. Todas as 
avaliações foram realizadas na camada de 0-0,2 m, na 
linha e entrelinha de plantio. Para a análise dos dados 
foram utilizadas as médias dos valores da linha e 
entrelinha. Os resultados obtidos  foram submetidos a 
análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (p < 0,05). 
As doses de cama de aviário e de cloreto de potássio 
foram avaliadas por meio de regressão polinomial. As 
analises estatísticas foram realizadas com auxilio do 
programa SISVAR. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os tratamentos não influenciaram significativamente os 
atributos físicos do solo e a produtividade de raízes de 
mandioca (Tabela 1). Esperava-se que adubação  com 
aviário pudesse influenciar os atributos físicos do solo, 
devidos aos altos teores de areia (Neossolo 
Quartzarênico)  e baixo de matéria orgânica, porem isso 
não foi observado. Esta falta de resposta dos tratamentos 
pode estar relacionada ao curto tempo de condução do 
experimento, oito meses. Este experimento esta inserido 

em um projeto mais amplo, o qual avaliará os atributos 
químicos e biológicos do solo. 
 
Tabela 1. Atributos físicos do solo e produtividade de 
mandioca em função da aplicação de calcário, cama de 
aviário e cloreto de potássio. 

Trat. Ds Uv Rp PT Prod 

 Kg.m
-3

 m
3
.m

-3
 MPa % Kg.ha

-1
 

Calcário t.ha
-1

     
0 1438 0,13 0,8 45,7 32360 
1 1425 0,13 0,8 46,2 32316 
Valor F 15 ns 0,1 ns 0,1 ns 15 ns 0,1 ns 
C.V. (%) 1,2 54,9 26,4 1,4 35,6 
      
Aviário kg ha

-1
     

0 1440 0,14 0,8 45,7 32155 
1200 1411 0,13 0,7 46,7 31783 
2400 1444 0,14 0,8 45,5 33110 
3600 1430 0,13 0,8 46,1 32303 
Efeito ns ns ns ns Ns 

C.V. (%) 3,2 13 19 3,7 17,7 
      
KCl kg ha

-1
     

0 1427 0,13 0,7 46,2 33732 
30 1441 0,14 0,8 45,6 32020 
60 1432 0,13 0,8 46 31934 
90 1425 0,14 0,8 46,2 31665 
Efeito ns ns ns ns Ns 

C.V.(%) 3,4 12,5 19,1 4 17,8 

ns: não significativo; Uv: umidade volumétrica; Ds: 
densidade do solo; Rp: resistência à penetração: Pt: 
porosidade total; Prod: produtividade 
 

CONCLUSÃO 
- Os atributos físicos do solo não foram influenciados 
pelos tratamentos após oito meses da aplicação 
 
- A mandioca não respondeu a aplicação de calcário, 
adubação orgânica e potássica. 
 
- O experimento continuará sendo conduzido para 
confirmação dos resultados obtidos e ainda serão 
realizadas análises químicas. 
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Palavras-chave: Tempo de cozimento, variedades de mandioca de mesa, resistência a penetração. 
 

INTRODUÇÃO 
Em Santa Catarina, a mandioca destaca-se como fonte 
geradora de renda e subsistência. Pode ser destacado 
seu papel importante no extremo sul de Santa Catarina, 
pois abastece inúmeras fábricas de polvilho azedo, fécula 
e farinha dessa região. Estima-se que 150 mil toneladas 
sejam destinadas para a fabricação da farinha, 150 mil 
toneladas para a produção de polvilho e fécula e 300 mil 
toneladas sejam consumidas "in natura". Com esse 
panorama apresentado, tem-se um pouco da dimensão 
da importância da mandioca em Santa Catarina. 
Entretanto, a maioria das pesquisas é direcionada a 
mandioca industrial e alguns pontos que são particulares 
da mandioca de mesa ainda podem ser mais bem 
explorados, como o cozimento das raízes que 
provavelmente sofre interferência do tempo da variedade 
usada, da variação de água no solo e ainda com o passar 
do ciclo. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o 
cozimento de três variedades de mandioca de mesa em 
diferentes tempos. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho foi realizado no IFC-Campus Sombrio, 
utilizando-se as variedades de mandioca de mesa 
Marrom, Vassourinha e Pêssego Branco, cultivadas em 
solo uniforme. Para o cozimento das raízes foram 
utilizadas panelas sem tampa e sob fogo alto em fogão 
industrial, pertencente a agroindústria do IFC-Campus 
Sombrio. Para não ocorrer desuniformidade no cozimento, 
o nível de água das panelas foi mantido em 13 cm de 
altura e as raízes, previamente organizadas, foram 
colocadas para cozinhar depois de que a água das 
panelas estivesse em ebulição por pelo menos um 
minuto, simultaneamente. Foram utilizadas raízes recém-
colhidas e descascadas manualmente. Os tratamentos 
foram períodos de cozimento de 10, 15, 20 e 25 minutos. 
Para cada tempo de cozimento, foram utilizados cinco 
pedaços de raízes com comprimento de dez centímetros 
cada e diâmetro aproximado de três cm. A cada tempo de 
cozimento das três variedades, foi trocada a água das 
panelas para ser realizado novo cozimento. Após cozida, 
a textura de cada variedade foi determinada com a ajuda 
de um penetrômetro eletrônico, com ponteira de superfície 
plana de cinco mm de diâmetro, para a determinação da 
resistência a penetração dada em Newtons. Para facilitar 
o manuseio e estabilizar a temperatura das raízes depois 
de retiradas das panelas, esperou-se as raízes esfriarem 
por no mínimo cinco minutos. Foram realizadas duas 
leituras de resistência em cada pedaço de raiz, sendo 
essas distantes em dois centímetros da borda de corte. 
Para verificar a existência de variação devido aos 
tratamentos foi realizada a análise de variância utilizando 
um nível de 5% de significância. As médias dos valores de 

resistência a penetração foram comparadas por teste de 
Duncan. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O tempo de cozimento influenciou a resistência a 
penetração das raízes em processamento e não houve 
resposta expressiva comparadas as variedades. Segundo 
o quadro 1, observou-se que com o tempo de cozimento 
com duração de a 10 minutos, independente da 
variedade, as raízes foram mais resistentes a penetração 
se comparadas àquelas cozidas em 15, 20 e 25 minutos. 
A aplicação de 15, 20 e 25 minutos foram muito similares 
entre si. O período de cozimento de 10 minutos foi 
insuficiente para diminuir a resistência das raízes a 
penetração a ponto de caracterizar alimento cozido  para 
consumo. A partir da observação dos tempos de 
cozimento, pode-se aventar a possibilidade de que o 
cozimento rápido, de até dez minutos, seja útil para o 
processamento mínimo de mandioca de mesa pré-cozida. 
 

Quadro 01 – Valores de resistência a penetração 

(Newton) observada nas três variedades de mandioca de 
mesa nos períodos de cozimento de 10, 15, 20 e 25 
minutos, em Santa Rosa do Sul, 2012. 
 
Minutos 

Pêssego 
Branco 

 
Vassourinha 

 
Marrom 

10 43,34 a* 45,09 a 34,07 a 

15 9,01 b 12,35 b 10,62 b 

20 5,65 b 6,93 b 5,12 b 

25 2,31 b 2,311 b 1,58 b 
*Valores seguidos da mesma letra na mesma coluna não diferem 
entre si, em nível de 5% de erro pelo teste de médias de Duncan. 
 

CONCLUSÃO 

A variação no tempo para cozimento apresenta 
significativa resposta na resistência a penetração das 
raízes de mandioca de mesa.      As raízes de diferentes 
variedades de mandioca de mesa apresentam respostas 
similares entre si com relação ao tempo de cozimento 
aplicado. 
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Palavras-Chave: Eriobotrya japonica, nêsperas, épocas de produção, variabilidade, qualidade. 
 

INTRODUÇÃO 

A nespereira é um dos frutos classificados como POMOS 
produzidos comercialmente, sendo amplamente cultivada 
nas regiões subtropicais de vários continentes. O Brasil é 
o terceiro maior produtor desta fruta. Apesar disso, tem 
pouco consumo de nêspera, talvez devido a safra ser 
bastante curta, durando meados de junho a meados de 
agosto. No entanto, podem ser observadas, nas zonas 
rurais e/ou urbanas, plantas propagadas por sementes 
produzindo frutos em um período mais longo do que o das 
cultivares comerciais, entretanto são pequenos devido a 
ausência de manejo das plantas. Os valores de massa 
unitária dos frutos das nespereiras podem variar muito, 
desde 10 g até 80 g por  fruto, dependendo da cultivar, da 
sua origem (Pio et al., 2007) e do manejo dos cachos de 
frutos. Outro fator limitante para o consumo é o alto valor 
comercial dessa fruta no mercado, ao redor de R$ 
50,00/kg, fato que restringe o acesso de muitos 
consumidores a esse tipo de fruta. Um dos fatores para o 
alto preço é a falta de cultivares comerciais adaptadas as 
condições de cada região em conjunto com um período 
mais amplo de produção desta fruta. Com estas 
considerações, o objetivo do trabalho foi avaliar as 
características de produção de seleções de nespereiras 
propagadas por sementes do pomar do Instituto Federal 
Catarinense - Campus Sombrio (IFC-Campus Sombrio).. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado nas safras 2011 e 2012 com 
nespereiras existentes no pomar experimental  IFC-
Campus Sombrio. Para isso foi realizado o 
acompanhamento do desenvolvimento fenológico de 11 
plantas pré-selecionadas do total de 160, sendo ainda 
observado o tamanho final dos frutos colhidos. A evolução 
do desenvolvimento foi realizada por observação visual 
das flores e frutos, a partir de uma escala fenológica. As 
plantas previamente selecionadas foram submetidas a 
raleio de frutos na safra de 2011 e de 2012, deixando-se 
dois frutos por cacho. As determinações das 
características fenométricas e organolépticas foram 
realizadas em Laboratório de Pós-colheita do IFC-
Campus Sombrio. Os valores obtidos na produção e em 
pós-colheita foram submetidos a análises estatísticas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na safra 2011, foram identificadas seis plantas com boa 
resposta ao raleio que produziram frutos com massa 

fresca média de entre 40 e 60 g. Esses dados podem ser 
considerados superiores do que os obtidos pela melhor 
cultivar estudada em São Paulo, a IAC NE3, em que a 
massa média dos frutos foi de 39 g (Grassi, 2008). A partir 
das datas de início e término das colheitas, conciliadas 
com a massa fresca dos frutos, foi possível identificar 
duas plantas com a produção ocorrendo entre a segunda 
quinzena de julho e a primeira quinzena de agosto e duas 
plantas que concentraram suas produções no mês de 
setembro. Para a safra 2012, em resultados prévios e 
avaliação geral das nespereiras, pode ser observada a 
confirmação da resposta das plantas identificadas na 
safra 2011. Os frutos apresentaram comprimento médio 
de 5,8 cm e diâmetro equatorial médio de 3,8 cm na 
planta de número dez. Outra planta que se destacou em 
precocidade foi a planta oito. Seus frutos apresentaram as 
dimensões de 4,5 cm tanto para o diâmetro equatorial 
quanto para o comprimento. Apesar desses resultados 
interessantes, os frutos dessas plantas ainda 
encontravam-se no início da maturação e suas medidas 
não são definitivas. Quanto as plantas com frutificação 
tardia, foram obtidos tamanhos médios de 3,5 cm de 
diâmetro equatorial e 4,0 cm de comprimento. Essas 
plantas ainda possuem frutos verdes e em pleno 
crescimento, fato que revela o potencial produtivo a ser 
expresso até o final do ciclo.  

CONCLUSÃO 

A seleção realizada no pomar de nespereiras do IFC-
Campus Sombrio, a partir de plantas reproduzidas por 
sementes e sob a utilização de raleio, é eficiente para a 
identificação de genótipos com potencial produtivo 
expressivo e com potencial para multiplicação para 
constituir novos pomares. 
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INTRODUÇÃO 
Na região sul de Santa Catarina grande parte das 

propriedades agrícolas são de pequeno porte, com áreas 
de solos arenosos e bem drenados, onde é explorada a 
cultura da mandioca e do fumo, esta ultima sofrendo 
pressões socioeconômicas para diminuição de área a 
qual  tem potencial para a criação de ovinos. A cultura da 
mandioca fomenta as indústrias produtoras de fécula da 
região, originando coprodutos como a casca e o bagaço, 
que podem ser utilizados na alimentação animal. Com 
características bromatológicas adequadas à ensilagem a 
casca gera um volumoso de baixo custo que pode 
substituir a silagem de milho. O objetivo do trabalho foi 
testar a substituição da silagem de milho por silagem de 
casca de mandioca nas proporções de 0, 33, 66 e 100%, 
na dieta de cordeiros confinados, utilizando-se relação 
volumoso:concentrado de 70:30 na matéria seca e 
avaliando seu efeito sobre o crescimento biométrico dose 
cordeiros. 

METODOLOGIA 
Foram utilizadas as instalações de confinamento 

do Setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal 
Catarinense– Campus Sombrio. Foram confinados 16 
cordeiros, com peso vivo médio inicial de 20,40 kg e idade 
fisiológica dente de leite. Os animais foram distribuídos 
após bloqueio pelo peso em quatro tratamentos, 
constituídos por níveis de substituição crescente da 
silagem de milho por silagem de casca de mandioca: 
TCM0= 0% de silagem de casca de mandioca; TCM33= 
33% de silagem de casca de mandioca; TCM66= 66% de 
silagem de casca de mandioca; TCM100=100% casca de 
mandioca. Os tratamentos foram constituídos de quatro 
repetições, sendo quatro animais por tratamento. A dieta 
dos animais foi formulada para atender as exigências de 
ganho de 200g/dia, segundo o AFRC (1995). Nos 
cordeiros foram determinados as variáveis dos ganhos de 
altura de garupa, de altura de cernelha, de comprimento 
corporal, da largura do tórax e do crescimento do velo 
através da biometria no início e no final do confinamento, 
metodologia descrita por OSÓRIO et al. (1998). As 
variáveis estudadas foram submetidas à análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste F, e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5%, 
através do programa estatístico SAS (2001). 

         RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os parâmetros avaliados de ganho de altura de garupa, 
cernelha, comprimento corporal, largura de tórax e 
crescimento de velo não foram influenciados (P>0,05) 
pela substituição da silagem de milho pela silagem da 
casca de mandioca (Tabela 1). Os cordeiros confinados 

apresentaram diferença quanto ao ganho de largura de 
garupa (P=0,0255), onde os alimentados com a totalidade 
do volumoso à base de silagem de milho e a adição de 
66% de silagem de casca de mandioca foram inferiores 
aos cordeiros alimentados com a totalidade do volumoso 
com casca de mandioca. 
 
Tabela 1 - Médias para o peso inicial (PI, Kg) e final (PF, Kg), 
ganho médio diário (GMD, Kg, ganho de altura da garupa (GAG, 
cm), da cernelha (GAC, cm), do comprimento corporal (GCC, 
cm), da largura da garupa (GLG, cm) e do tórax (GLT, cm), 
crescimento do velo (CV, cm) de cordeiros alimentados com 
níveis de substituição silagem de milho (Zea mays) pela silagem 
de casca de mandioca (Manihot sculenta Crantz). 

Var TCM0 TCM33 TCM66 TCM100 P 

Pl 19,37 20,37 19,75 22,12 0,6292 
PF 24,75 23,75 26,25 29,25 0,3282 
GMD 0,091 0,055 0,111 0,118 0,1935 
GAG 4,02 3,82 1,92 3,32 0,7694 
GAC 0,92 1,42 3,02 4,45 0,1331 
GCC 1,7 1,03 1,10 4,07 0,2998 
GLG 3,60b* 4,17ab 2,65b 5,90a 0,0255 
GLT 2,87 1,75 5,50 7,57 0,1549 
CV 0,37 0,30 0,75 0,80 0,2844 
*Médias, na linha seguidas por letras iguais, não diferem pelo teste Tukey 
(P>0,05). 

Os resultados para o peso final  a favor dos cordeiros 
TCM 100 pode ter ocorrido em razão do melhor peso de 
abate, apesar da semelhança (P=0,3282), o que 
proporcionou uma maior hipertrofia muscular na região 
posterior do cordeiro. 

CONCLUSÃO 
A substituição total da silagem de milho pela silagem da 
casca de mandioca é uma alternativa viável de 
alimentação de cordeiros confinados, pois além de não ter 
influenciado o desenvolvimento biométrico dos cordeiros, 
é um volumoso que tem sido doado aos produtores com 
custo apenas de transporte, podendo baratear o custo de 
produção. 
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INTRODUÇÃO 
A Organização curricular dos sistemas de ensino no Brasil 
não vem oferecendo respostas às indagações e 
necessidades do jovem brasileiro, principalmente no que 
se refere ao mundo do trabalho. Segundo Fazenda 
(1999), o ensino formal tem sido estruturado e 
institucionalizado em torno de disciplinas e conteúdos 
delimitados que acaba por não oferecer respostas ao 
mundo real das pessoas, o que torna a aprendizagem 
artificial e desinteressante. Essa inadequação de como as 
disciplinas são trabalhadas, dos saberes divididos e 
compartimentados, que impedem a contextualização dos 
saberes globalizados, não oferecem respostas às 
principais angústias dos jovens brasileiros que necessitam 
entrar no mundo do trabalho e/ou desejam ingressar na 
universidade. As disciplinas como estão estruturadas só 
servem para isolar objetos, sendo que a educação deve 
romper com essas fragmentações. Para suprir esta lacuna 
do ensino médio propedêutico, a Coordenadoria 
Pedagógica do IF-SC de São José decidiu atender as 
diferentes solicitações dos alunos do último ano do ensino 
médio e oferecer Orientação Profissional aos mesmos, 
especialmente, os inscritos no vestibular. A experiência foi 
realizada na última turma do último ano do ensino médio 
propedêutico, do Instituto Federal de São José/SC – IF-
SC. Este relato pretende descrever as expectativas dos 
vestibulandos em relação à Orientação Profissional, bem 
como mostrar o impacto desta experiência na vida destes 
adolescentes, nos seus processos de decisão e projetos 
de vida. O projeto baseou-se, com mai ênfase, na 
vivência de jogos sobre profissões e informações sobre o 
mundo do trabalho. A sistematização das informações e 
experiências pode contribuir para estudos e ações que 
envolvam a Orientação profissional e Informação 
profissional no contexto do ensino médio. 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada foi, principalmente, dinâmica de 
grupo, debates e aulas expositivas, subsidiadas por jogos 
de Orientação Profissional com o objetivo de proporcionar 
aos alunos, de uma maneira divertida e descontraída, o 
contato com as diversas profissões, pois o momento do 
vestibular é sinônimo de cobrança. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As dinâmicas mediadas por jogos com o objetivo de 
conhecer as profissões foram bem aceitas pelos alunos. 
Após os encontros, foi realizada uma avaliação com os 
sujeitos que participaram do projeto. Pode-se perceber 
que os jogos (Profissiogame e Jogos das Profissões) 
dinamizaram os encontros. De uma maneira divertida, os 
alunos tiveram a oportunidade de conhecer o perfil das 
profissões que eles escolheram, bem como outras não 
almejadas por eles. Os desafios encontrados em cada um 
dos jogos simulou a realidade do mundo do trabalho e 

proporcionou um olhar dos sujeitos envolvidos para o 
futuro profissional. Quanto à contribuição do Projeto nas 
suas escolhas, dos 10 alunos que responderam, oito 
falaram que sim e dois mais ou menos. É importante 
salientar que, a maior parte dos alunos apontou as 
informações sobre o mundo do trabalho, bem como o 
contato com os cursos de interesse deles, através da 
dinâmica dos jogos e vídeos, os elementos que mais 
contribuíram nas suas decisões. Os debates e dados 
sobre a demanda do mundo do trabalho também 
contribuíram sobremaneira na decisão dos alunos, 
especialmente aqueles que nunca tinham exercido uma 
atividade produtiva e ainda apresentavam informações 
distorcidas sobre o mundo do trabalho. 
 
Figura 01 Contribuição do Projeto nas suas escolhas 

 
Fonte: Questionário de avaliação no curso de O.P. 

CONCLUSÃO 
A partir da avaliação realizada com os alunos, verificou-se 
que apesar do projeto ter sido realizado em um espaço 
curto de tempo, por outro lado foi suficiente na vida do 
vestibulando, pois os mesmos sofrem inúmeras pressões 
e não querem perder tempo. No entanto, os alunos 
apontaram para a necessidade da Orientação Profissional 
ser oferecida ao longo do ensino médio, em momentos 
que propiciem condições de mais reflexão sobre as  
indagações a respeito de si mesmos e da realidade social. 
Neste sentido, o Projeto propiciou aos jovens envolvidos 
mais conscientização para o que de fato acontece na 
sociedade em suas diferentes dimensões e concepções. A 
dinâmica dos jogos e os debates foram as atividades de 
maior auxílio nos momentos de angústias e dúvidas dos 
participantes. 
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INTRODUÇÃO 
As doenças ocupacionais formam hoje um grupo de 
patologias que mais atingem a população, isso porque as 
atividades realizadas pelos trabalhadores tornaram-se 
repetitivas, além da má alimentação, sedentarismo e 
estresse, enfrentado pelos profissionais. Esses fatores 
modificam o sistema imunológico e desencadeiam 
processos inflamatórios. Através deste trabalho buscamos 
verificar e compreender como ocorrem as modificações e 
os processos inflamatórios causados pelo estresse 
ocupacional e o que desencadeiam nas doenças 
ocupacionais, além de analisar como a Fisioterapia pode 
ajudar na reabilitação desses processos. 

 

METODOLOGIA 
Este estudo foi elaborado por meio de uma revisão 
sistemática da literatura onde foram efetuadas consultas a 
artigos científicos através de buscas em bancos de dados 
como Pubmed; Science Direct, LILACS; BIREME; Scielo 
para positivá-lo, tendo como palavras chaves descritores 
como: “Doenças ocupacionais”, “Lesão por esforço 
repetitivo”, “Inflamação”, “Sistema Imunológico” e 
“Fisioterapia”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os processos inflamatórios liberados através das 
atividades repetitivas geram doenças e lesões 
ocupacionais e que possuem como característica comum 
a dor. Dentre as principais patologias que afetam o 
sistema imunológico estão a asma ocupacional, 
LER/DORT e as pneumoconioses (citadas na tabela 
abaixo). O tratamento fisioterapêutico é muito importante, 
pois, visa o controle do processo inflamatório, diminuição 
do nível da dor e manutenção/reabilitação da função do 
membro ou tecido acometido pela doença/lesão 
ocupacional. Alguns estudos recentes mostram que 
somente o uso de analgésicos e antiinflamatórios 
isoladamente trazem pouco benefício ao paciente e assim 
se faz necessário a intervenção fisioterapeutica através 
do uso da eletroterapia e exercícios cinesiológicos. A 
cinesioterapia é fundamental nestes tratamentos, pois 
possibilita a liberação de músculos e fáscias que 
oferecem benefícios aos alongamentos e fortalecimentos 
inerentes.  
 
Tabela 01 – Principais Doenças Ocupacionais 

Asma Ocupacional  

Dermatose Ocupacional  
LER/DORT  
Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR) 
Pneumoconioses  
Distúrbios Mentais 

Fonte: Ministério da Saúde (1999) 
 

CONCLUSÃO 
Não existem muitos estudos que relacionem doença 
ocupacional, inflamação e fisioterapia, entretanto, foi 
possível compreender como as doenças ocupacionais se 
desencadeiam dentro dos processos inflamatórios e 
concluir a importância da fisioterapia no controle dessas 
doenças e na diminuição dos processos inflamatórios 
causados pela atividade ocupacional do trabalhador.  
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INTRODUÇÃO 

Os medicamentos fitoterápicos movimentam no Brasil 
cerca de U$$ 260 milhões por ano, o que constitui um 
importante nicho de mercado para a agricultura familiar e 
orgânica. Para a obtenção de um medicamento sintético 
são gastos cerca de U$$ 500 milhões, enquanto grandes 
partes das plantas medicinais encontram-se disponíveis 
na natureza. (TORRES,1998)  

No ultimo quarto de século surgiu uma nova ciência 
denominada de biotecnologia, que engloba um conjunto 
de técnicas desenvolvidas em organismos vivos visando 
fazer ou modificar produtos em laboratório e promover o 
melhoramento de plantas ou animais. Hoje, avançadas 
técnicas estão possibilitando a produção ou modificação 
in vitro de espécies vegetais e animais. Na agricultura 
está técnica atua no melhoramento genético, através de 
novas recombinações gênicas que não ocorrem 
naturalmente e na qualidade dos produtos agrícolas. 
Estudos envolvendo técnicas biotecnológicas em plantas 
medicinais são bastante amplos, com destaque a cultura 
de tecidos e transformação genética. (MANTELL,1994) 

Por isso, estabelecer protocolos iniciais para o cultivo in 
vitro de células vegetais de guaco, é de grande 
relevância, pois, incrementará esta área da Biotecnologia 
de ponta no país e possibilitará a síntese de substâncias 
de interesse farmacêutico, o que é inviável por processos 
químicos convencionais. 

METODOLOGIA 

Foram utilizadas gemas axilares de plantas cultivadas, 
submetidas a limpeza prévia com detergente neutro. Água 
corrente e álcool 70°GL, e posteriormente limpas em 
câmara de fluxo laminar utilizando-se hipoclorito de sódio 
a 2,5% de cloro ativo durante 30 minutos. As gemas 
foram enxaguadas por 4 vezes com água destilada. 

Após as gemas forram inoculadas individualmente em 
tubos de ensaio, contendo meio MS (MURASHIGE & 
SKOOG, 1962), suplementado com 3 % de sacarose e 
solidificado com 0,2% de Phytagel

TM
), adicionado de 0,3% 

de carvão ativo. Todos os meios de cultura tiveram seu 
pH ajustado para 5,8 e foram autoclavados por 30 
minutos. Cada tratamento teve 50 repetições. 

As culturas foram mantidas em sala de crescimento, com 
temperatura de 25°C, sob fotoperíodo de 16 horas, 
providos por lâmpadas fluorescentes com intensidade 
luminosa de 22.3μmol.m

-1
.s

-1
, e umidade relativa de 70%. 

Os segmentos nodais resultantes das brotações das 
gemas isoladas, e contendo 2 gemas axilares, foram 

inoculadas no meio de cultura, acrescido de diferentes 
quantidades de BAP (6-benzilaminopurina) nas 
concentrações de 0.0 mg/L

-1
 e 1.0 mg/ L

-1
. As plantas 

mais bem adaptadas foram retiradas do meio in vitro e 

aclimatadas em substrato ainda na sala de crescimento e 
em seguida levadas a campo para a aclimatação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto ao isolamento das plantas de guaco os resultados 
obtidos ficaram dentro das expectativas, tinha-se a 
expectativa de que seria muito difícil o isolamento in vitro 
destas plantas visto que elas trariam muitos 
contaminantes presentes no meio denominado in vivo, em 

relação a multiplicação destes explantes foi  satisfatório. a 
concentração que apresentou melhores resultados quanto 
ao número de brotos foi a de 0,5 mg/L

-1  
de BAP, O que 

demonstra que doses superiores a  de 0,5 mg/L
-1  

podem 
vir a serem tóxicas para as plantas e doses inferiores 
podem não serem representativas em relação ao aumento 
no número de brotos. Na fase de aclimatação das plantas, 
os resultados obtidos foram muito bons, sendo que a 
maioria das plantas apresentou uma adaptação muito 
rápida no local onde foi feito a aclimatação, em relação a 
sanidade dessas plantas todos apresentaram-se livres de 
pragas e doenças. 

CONCLUSÃO 

Após o término do projeto de pesquisa pode-se dizer que 
se criou um protocolo para desinfecção e isolamento do 
guaco, bem como um protocolo para a micropropagação 
para a mesma sem esquecer que também se conseguiu 
obter dados concretos em relação a quantidade de BAP é 
mais adequada para um melhor desenvolvimento da 
planta, atingindo assim os objetivos descritos no início 
deste projeto. 
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Palavras-Chave: Capsicum, armazenagem refrigerada, qualidade.  
 

 

INTRODUÇÃO 

As pimentas pertencem à família Solanaceae e ao gênero 
Capsicum sendo consumidas no Brasil na forma de 

conserva, vinagre ou azeite. Sua pungência deve-se a 
presença da capsaicina, substância com propriedades 
medicinais benéficas a saúde, atuando como cicatrizante 
de feridas, como antioxidante, na dissolução de coágulos 
sanguíneos prevenindo a arteriosclerose, controlando o 
colesterol e evitando hemorragias (Saldanha et al., 2009). 
Apesar da picância, seu consumo induz a liberação de 
endorfinas, que causam sensação de bem estar e elevam 
o humor. A região do litoral sul de Santa Catarina 
caracteriza-se pelo cultivo de culturas como a banana, o 
fumo e a mandioca, necessitando os produtores de novas 
opções de cultivo para diversificar a produção e poder se 
manter no meio rural. Neste sentido, o cultivo de pimentas 
pode ser mais uma opção para os produtores 
diversificarem a produção e aumentarem sua renda. Para 
tanto pesquisas sobre o comportamento e adaptação das 
cultivares a região, sua conservação e o destino da 
produção devem ser desenvolvidas. Com estas 
considerações, o trabalho avaliou a conservação de 
cultivares de pimentas armazenadas em frio em 
atmosfera normal e atmosfera modificada. 
 
 

METODOLOGIA 
Pimentas das cultivares ‘Malagueta’, ‘Chapéu de Bispo’, 
‘Cheiro de Luna’, ‘Jalapeño’ e ‘Novo México’ foram 
armazenadas no Campus Sombrio do IFC sob condição 
das atmosferas normal e modificada a temperatura de 
1ºC, por até 40 dias. Os frutos foram colhidos da coleção 
de pimentas existente no Câmpus Sombrio, sendo após a 
colheita selecionadas e separadas nos tratamentos. Os 
tratamentos constituíram de: 1) armazenagem das 
pimentas sob condição de atmosfera normal, colocando-
se os frutos em bandejas de isopor, envoltas por redes 
plásticas comumente usadas para armazenagem de 
citros, com o objetivo de que os frutos não caíssem das 
bandejas; 2) armazenagem em atmosfera modificada, 
colocando-se os frutos em bandejas de isopor, envoltas 
por bolsas plásticas fechadas, de forma a criar uma 
modificação na atmosfera pela respiração dos frutos.  
Avaliações em pós-colheita ocorreram na colheita e após 
10, 20, 30 e 40 dias a 1ºC na ‘Malagueta’, ‘Chapéu de 
Bispo’, ‘Cheiro de Luna’ e ‘Novo México’ e na colheita e 
após 15 e 30 dias na ‘Jalapeño’.  Em todas as cultivares 
foram avaliadas a sua aparência, desidratação, 
comprimento, diâmetro, sólidos solúveis, acidez titulável, 

sólidos solúveis, incidência de fungos. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, num esquema 
fatorial 2 x 4 (2 formas de embalagem e 4 datas de 
avaliação) na ‘Malagueta’, ‘Chapéu de Bispo’, ‘Cheiro de 
Luna’ e ‘Novo México’, e 2 x 3 (2 formas de embalagem e 
3 datas de avaliação) na ‘Jalapeño’, com quatro 
repetições. Os dados foram submetidos à análise de 
variância, seguida por separação de médias pelo teste de 
Tukey (0,05%). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em todas as cultivares os frutos em atmosfera normal 
desidrataram mais que os em atmosfera modificada ao 
longo da armazenagem, o que se refletiu em pior 
aparência visual nos frutos desta atmosfera. Não 
ocorreram diferenças significativas nos teores de sólidos 
solúveis, enquanto que as pimentas em atmosfera 
modificada apresentaram maiores teores de acidez, 
possivelmente pela redução na taxa respiratória em 
consequência da modificação da atmosfera. Após 30 e 40 
dias em frio houve aumento da incidência de fungos nas 
cultivares Chapéu de Bispo e Cheiro de Luna que 
apresentaram uma maior porcentagem de frutos com 
danos por fungos em atmosfera normal. Entre os fungos 
identificados, observou-se Choanephora, fungo típico de 
ocorrência na pós-colheita, ocorrendo principalmente em 
pedúnculos e regiões com cortes e danos, que tem como 
principal sintoma tecidos escurecidos e com aparência de 
liquefeitos devido a ação de enzimas pectinolíticas. Outro 
fungo observado foi Alternaria sp., que provoca 
principalmente manchas já desde a fase pré-colheita em 
todas as partes da planta principalmente folhas com 
aumento dos sintomas na pós-colheita.  

CONCLUSÃO 
A armazenagem refrigerada de pimentas em atmosfera 
modificada aumenta o tempo conservação de pimentas 
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Palavras-Chave: Densidade do solo, Resistência à penetração, Porosidade do solo.

INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento de estudos com os produtores da 
cultura da mandioca (Manihot esculenta L.Crantz) 
contribui para o desenvolvimento e melhorias no sistema 
produtivo regional. O extremo sul Catarinense destaca-se 
pela utilização das raízes de mandioca na produção de 
polvilho. Porém, a produtividade média das lavouras é 
inferior a 12 t ha

-1
, devido ao baixo nível de investimento, 

e o estado de degradação das áreas. Em função disto, a 
avaliação dos atributos físicos do solo torna-se importante 
para indicação de alternativas que promovam o aumento 
de produtividade da cultura. O objetivo deste estudo foi 
verificar a variabilidade entre os locais estudados e a 
influência dos atributos físicos do solo na produtividade de 
raízes de mandioca. 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado durante a safra 2011-2012 em 25 
propriedades rurais nos seguintes municípios 
catarinenses: São João do Sul; Santa Rosa do Sul; 
Sombrio; Araranguá; e Sangão. Em de cada município 
foram selecionadas algumas áreas, nas quais foram 
demarcadas três subáreas, com aproximadamente 25 m². 
Em cada subárea realizou-se a coleta de solo em anéis 
volumétricos para a determinação da densidade do solo e 
umidade volumétrica. A resistência à penetração e 
porosidade total também foram determinadas. Todas as 
avaliações foram realizadas na camada de 0-0,2 m, na 
linha e entrelinha de plantio. A produtividade foi 
determinada em uma área 12 m², no interior de cada 
subárea. Para a análise dos dados foram utilizadas as 
médias dos valores da linha e entrelinha. Correlações de 
Pearson foram utilizadas para verificar a relação entre os 
atributos físicos do solo e a produtividade de raízes de 
mandioca. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi observada grande variabilidade para os atributos 
físicos do solo estudados nos diferentes locais de coleta 
(Tabela 1). Essa variabilidade reflete as diferentes 
condições de solo e de relevo em que se encontram as 
áreas produtoras de mandioca na região do estudo. O 
valor mais baixo de densidade do solo (757 kg m

-3
) foi 

obtido em um Organossolo no município de Sombrio, 
devido ao alto teor de matéria orgânica, o que também 
refletiu no maior valor de umidade volumétrica no 
momento da coleta. A resistência à penetração variou de 
0,77 a 2,63 MPa, porém sem correlação significativa com 
densidade do solo (r = 0,1, p > 0,05). A produtividade de 
raízes de mandioca não alterou em função dos atributos 
físicos do solo estudados.  
Tabela 1. Atributos fiscos do solo e produtividade de 
raízes de mandioca nos diferentes locais de estudado. 

Uv: umidade volumétrica; Ds: densidade do solo; Rp: 
resistência à penetração: Pt: porosidade total;            
Prod: produtividade 

                      CONCLUSÃO 
Houve variação entre os locais amostrados para os 
atributos físicos do solo. A variação dos atributos físicos 
do solo não influenciou a produtividade de raízes de 
mandioca. Outros fatores, como atributos químicos, 
manejo de plantas daninhas, época e forma de plantio, 
qualidade de manivas, podem estar relacionados com a 
variação da produção de raízes

  

Áreas Uv Ds Rp Pt  Prod 

  m³ m
-3 

kg m
-3 

MPa % kg ha
-1 

São João do Sul 

1 0,11 1.321 2,6 50,1 10.171 

2 0,12 1.415 0,8 46,6 25.583 

3 0,09 1.392 1,0 47,5 23.939 

4 0,08 1.393 0,8 47,4 24.106 

5 0,10 1.441 0,8 45,6 16.941 

6 0,11 1.530 1,5 42,3 27.375 

 Santa Rosa do Sul 

1 0,13 1.435 1,1 45,9 7.253 

2 0,10 1.470 1,0 44,5 25.720 

3 0,14 1.350 1,2 49,0 15.930 

4 0,16 1.353 0,8 49,0 26.377 

5 0,13 1.508 1,4 43,0 21.449 

Sombrio 

1 0,09 1.395 1,8 47,4 21.918 

2 0,12 1.492 1,1 43,7 25.905 

3 0,14 1.356 0,9 48,9 23.784 

4 0,14 1.442 1,1 45,6 28.343 

5 0,15 1.460 0,9 44,9 27.729 

6 0,31 757 1,0 71,4 20.858 

 Araranguá 

1 0,04 1.561 1,0 41,1 13.900 

2 0,08 1.394 1,5 47,4 14.376 

3 0,19 1.339 1,4 49,5 13.430 

4 0,07 1.453 1,3 45,2 10.394 

5 0,06 1.402 1,5 47,1 26.469 

6 0,05 1.359 1,8 48,7 17.950 

 Sangão 

1 0,16 1.338 2,1 49,5 24.940 

2 0,17 1.426 1,6 46,2 24.078 
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Palavras-Chave: Aves Marinhas,Sphenicidae.  
 

INTRODUÇÃO 
Ao longo do litoral sul do Brasil, são registrados 
frequentemente encalhes de pinguim-de-magalhães 
(Spheniscus magellanicus), principalmente no 
período entre julho a dezembro, época em que a 
espécie encontra-se no período de migração de 
suas colônias reprodutivas distribuídas pela 
Argentina, Ilhas Falkland (Malvinas) e Chile, 
realizando anualmente movimentos migratórios 
sazonais para o Brasil. Por se tratar de uma espécie 
de ave marinha classificada como Quase Ameaçada 
(IUCN, 2011), faz-se necessário a realização de 
monitoramentos a fim de ampliar o conhecimento da 
espécie e contribuir para a conservação da mesma. 
Desta forma, a pesquisa teve o objetivo registrar a 
ocorrência de encalhes de Spheniscus 
magellanicus, no litoral do município de Jaguaruna-
SC. 

METODOLOGIA 
Os monitoramentos foram realizados 
semanalmente, por meio de veículo automotivo, a 
uma velocidade média de 30 km/h, com quatro 
observadores rastreando visualmente o local, entre 
os meses de julho a dezembro de 2011. Para todos 
os indivíduos avistados foram obtidos dados 
referentes à morfometria conforme descrito por 
Scolaro; Hall; Ximénez, (1983) e Scolaro (1987), 
faixa etária, sexo, e possíveis causas de 
mortalidade dos animais relacionadas com a ação 
antrópica (pesca incidental, presença de óleo na 
plumagem e morte intencional do animal 
encalhado). Para a realização da sexagem 
necroscópica dos indivíduos,os mesmos foram 
encaminhados ao  Museu de Zoologia Profª 
Morgana Cirimbelli Gaidzinski  da Unesc. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 16 monitoramentos realizados foram 
observados o encalhe de 162 pinguins, dos quais 
apenas cinco indivíduos encontravam-se vivos. 
Quanto à idade pode-se observar que 111 
indivíduos apresentavam-se na fase jovem e 19 
indivíduos na fase adulta. Devido ao avançado 
estágio de decomposição dos demais animais, não 
foi possível identificar a faixa etária dos mesmos. 
Com relação ao sexo das aves avistadas, pode-se 

realizar a sexagem necroscópica em apenas 16 
indivíduos, por apresentarem melhores condições 
anatômicas. Foram identificados nove machos e 
sete fêmeas. Constatou-se a presença de óleo na 
plumagem de cinco aves vivas e em dez aves 
mortas, sugerindo desta forma, a ocorrência da 
ação antrópica na área de estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Foto: Acervo da autora 

CONCLUSÃO 
Os resultados deste estudo indicam a presença de 
um número significativo destas aves, no litoral sul 
catarinense. A constatação de maior mortalidade de 
aves na fase jovem, e a presença de óleo na 
plumagem de alguns indivíduos, sugere a 
necessidade de ações conjuntas que visem 
contribuir para a conservação da espécie. 
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Palavras-Chave: Educação, Materiais didáticos, Interação. 
 

INTRODUÇÃO 
A articulação entre teoria e prática é sempre um desafio, 
principalmente na área da educação. Um dos caminhos 
possíveis para a superação dessa situação é a 
construção de estratégias de integração entre 
pressupostos teóricos e práticas, o que, 
fundamentalmente, caracteriza as oficinas pedagógicas 
(PAVIANI; NIURA, 2009). As disciplinas de Ciência, 
Biologia e Educação Ambiental, se mostram áreas 
bastante ricas, que podem ser exploradas a cada novo 
conteúdo com diversas oficinas. O Laboratório de Prática 
de Ensino de Ciências Profª Mári Stela Campos (LEC) da 
Unesc tem se mostrado como um importante espaço com 
recursos para o desenvolvimento de oficinas, envolvendo 
alunos e professores da rede pública e privada. Dentre 
seus objetivos destacamos: promover o processo de 
ensino-aprendizagem de conceitos das áreas de Ciências, 
Biologia e Educação Ambiental, utilizando materiais 
didáticos simples, numa ação integradora entre teoria e 
prática. 

METODOLOGIA 
O Laboratório de Prática de Ensino de Ciências Profª Mári 
Stela Campos (LEC), possui uma equipe constituída de 
professores, bolsistas e voluntários do curso de Ciências 
Biológicas, que são orientados e preparados para 
atenderem as escolas da região. Utiliza-se materiais 
diversificados que compõe o acervo do laboratório como: 
livros em forma de portfólios, maquetes, fantoches, 
painéis, álbuns seriados, jogos, dentre outros. As 
atividades desenvolvidas envolvem os alunos através da 
interação dos mesmos com o acervo; pelos experimentos 
realizados; e pela construção de materiais confeccionados 
em oficinas pedagógicas. Oportuniza-se durante a 
realização das mesmas a participação dos alunos, 
colocando-os em situação de vivências relacionadas com 
o cotidiano e com diferentes realidades.Os professores 
selecionam a temática e agendam uma aula com seus 
alunos do LEC. O dia agendado, o laboratório é 
preparado e o material socilitado pelo professor é 
separado. A aula é realizada pela professora técnica do 
laboratório. Após finalização das aulas, os alunos 
recebem exercícios de fixação do conteúdo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Essas práticas no laboratório têm proporcionado 
momentos de alegria e aprendizagem aos participantes, 
pois eles se sentem à vontade para questionar e 
desenvolver oficinas em grupo, interagindo entre si, com 
os professores e com o meio. As figuras abaixo mostram 

algumas das oficinas realizadas no LEC, onde pode-se 
observar o quão envolvidos os alunos ficam durante a 
realização das oficinas. 
 
Figura 1,2,3,4: Fotos das práticas realizadas no LEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do LEC. 

CONCLUSÃO 
A realização das atividades utilizando como metodologia 
as oficinas pedagógicas estimulam a participação e o 
espírito de colaboração dos envolvidos tornando mais 
eficiente a aprendizagem, pois esta ocorre de maneira 
natural e espontânea, resultando numa melhor 
compreensão das questões abordadas. Percebe-se 
também, que desperta nos seus participantes, o espírito 
de colaboração, de parceria e organização das tarefas, 
quesitos hoje apreciados socialmente. Além disso, 
percebe-se que estimula a criatividade, a percepção e o 
desenvolvimento de habilidades para a elaboração  
artefatos científicos e tecnológicos relacionados as 
Ciências e suas tecnologias. 
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Palavras-Chave: Bananeira, Fusarium oxysporum f.sp. cubense, Controle alternativo 
 

 
INTRODUÇÃO 

A banana (Musa sp.) é uma das frutas mais consumidas 

no mundo e devido a isto, é importante o estudo de 
patógenos que prejudicam sua produção. Umas das 
doenças mais importantes por provocar a morte da planta 
e que preocupa os produtores é a murcha vascular 
conhecida como Mal do Panamá, causado pelo fungo 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense. 
Diversos trabalhos desenvolvidos, desde os mais antigos 
até os mais recentes testando zinco na inibição de fungos 
e bactérias, apresentaram resultados positivos contra 
estes organismos in vitro, como Babich & Stotzky(1978), 
Adriaensen et al. (2003), e mesmo Borges-Peres et al. 
(1991) que demonstraram a eficiência da aplicação do 
zinco no controle do mal-do-panamá em bananais nas 
Ilhas Canárias. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar,in vitro, o crescimento 
micelial do patógeno sob diferentes concentrações de 
ZnSO4.7H2O. 
 
 

METODOLOGIA 
Os tratamentos foram feitos com a diluição do 
ZnSO4.7H2O no meio ágar-água (A.A.). Os tratamentos 
consistiram na testemunha, somente com o ágar e os 
demais com sulfato de zinco até atingirem as 
concentrações de Tratamento 1: 0,01mM, Tratamento 2: 
0,1mM,Tratamento 3: 1mM, Tratamento 4: 10mM, 
conforme metodologia de Babich & Stotzky (1978). A 
incubação ocorreu durante 7 dias à temperatura de 25°C. 
As avaliações foram realizadas pela medição do diâmetro 
micelial com paquímetro, no sétimo e no décimo dia após 
a submissão aos tratamentos.Cada placa de Petri 
constituiu uma unidade amostral, com três repetições, 
perfazendo um total de 18 amostras, em Blocos 
Inteiramente Casualizados. Este experimento foi repetido 
2 (duas) vezes para confirmação dos resultados. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após as avaliações e tomadas as médias de cada 
tratamento, observou-se que os tratamentos puderam ser 
agrupados em três grupos distintos (Figura 1): o de menor 
concentração(0,01mM de ZnSO4.7H2O), que favoreceu o 
crescimento fúngico quando comparado com a 
testemunha e que estatisticamente não diferiu desta; o da 
segunda menor concentração (tratamento de 0,1mM), que 
reduziu consideravelmente o crescimento do micélio, em 
contraste com o primeiro grupo e, os tratamentos de 

maior concentração (1mM e 10mM), que apresentaram o 
mesmo resultado entre si, com a inibição total do 
crescimento do patógeno. 
 
Figura 01 – Resposta das colônias de Fusarium 

oxysporum f.sp. cubense à diferentes concentrações de 
ZnSO4.7H2O 

 
 
 

CONCLUSÃO 
Com esses resultados pode-se inferir que o uso de 
ZnSO4.7H2O poderá se constituir em uma importante 
alternativa de controle do Mal do Panamá. Este estudo 
prossegue em sua segunda etapa, de testes em vaso e, 
posteriormente, a campo. 
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Palavras-chave: Confinamento, co-produto. 
 

INTRODUÇÃO 
A principal fonte de volumosos utilizada na dieta de 
animais confinados é a silagem de milho por possuir alta 
produção por área e boa qualidade nutricional, com isso, 
o objetivo deste trabalho foi quantificar o nível ideal de 
substituição da silagem de milho (Zea mays) por silagem 
de casca de mandioca (Manihot sculenta Crantz) oriundo 
do processo de fabricação de polvilho. O estudo de 
alguns órgãos internos é importante por resultarem em 
renda adicional aos frigoríficos, sendo estes 
comercializados como insumos para a fabricação de 
rações para pet shops e/ou para consumo humano, como 
é o caso do fígado, rins, coração e língua.  Com isso, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da 
substituição da silagem de milho por silagem de casca de 
mandioca sobre o peso do sangue, coração, gordura do 
coração, fígado mais bili, pulmão mais traquéia, língua, 
rins e gordura dos rins de cordeiros recém desmamados 
com predominância de sangue Texel. 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado no Instituto Federal 
Catarinense de Educação, Ciência e Tecnologia – 
Campus Sombrio/SC, foram utilizadas as instalações de 
confinamento do Setor de Ovino-caprinocultura desta 
unidade. Foram utilizados 16 cordeiros com 
predominância da raça Texel recém desmamados. Os 
animais foram distribuídos em quatro tratamentos, com 
quatro repetições, após o bloqueio do peso em kg e 
verificação da curva de normalidade dos pesos através do 
programa estatístico SAS (2000). Os tratamentos foram 
constituídos de níveis de substituição crescente de 
silagem de milho por silagem de casca de mandioca: 
Tb0= 0% de silagem de casca de mandioca, Tb33= 33% 
silagem de casca de mandioca, Tb66= 66% silagem de 
casca de mandioca, Tb100=100% de silagem de casca de 
mandioca em substituição a silagem de milho do 
volumoso. Os dados foram submetidos à análise de 
variância, teste F, estudo de correlações, e as médias, 
comparadas pelo teste de Pdiff, utilizando o programa 
estatístico SAS (SAS, 2000). As dietas foram ajustadas 
para atender as exigências nutricionais de proteína bruta 
e energia metabolizável, para um ganho de peso de 0,200 
kg/dia (AFRC, 1995). Após o confinamento dos cordeiros 
que perdurou por 61 dias estes foram abatidos com peso 

vivo médio de 26 kg (P>0,05), durante o abate foram 
coletados e pesados, o coração, a língua, os rins, o fígado 
mais a bili, e ainda o sangue, a gordura dos rins e do 
coração e o pulmão mais a traquéia. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentre as variáveis avaliadas a única que apresentou 
diferença estatística foi a gordura dos rins no tratamento 
com 0% de silagem de casca de mandioca com peso de 
0,163 Kg diferenciando dos demais tratamentos, os quais 
não diferiram entre si, apresentando peso de 0,069; 0,080 
e 0,038, respectivamente para o Tb33, Tb66 e Tb100%. 
Sabendo-se que a gordura dos rins tem grande relação 
com o peso de abate, pode-se afirmar que o maior 
acumulo de gordura ocorreu no Tb0 porque foi neste 
tratamento que foi verificado maior peso ao abate dos 
animais, embora sem diferença estatística dos demais 
tratamentos. As demais variáveis estudadas não 
apresentaram diferença estatística entre os tratamentos 
(P>0,05). O peso médio para o sangue, coração, língua, 
rins, fígado mais bili, gordura do coração e pulmão mais 
traqueia foram respectivamente de 1,09; 0,510; 0,072; 
0,075; 0,476; 0,053 e 0,407 kg. 

CONCLUSÃO 
 A substituição da silagem de milho por silagem de casca 
de mandioca na fração volumosa da dieta de cordeiros 
recém desmamados com sangue predominante da raça 
Texel não alterou o peso dos órgãos internos destes. 
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Palavras-Chave: Laboratório, aprendizagem-significativa. 
 

INTRODUÇÃO 
O método de ensino das ciências ainda se dá, na maioria 
dos casos, de forma tradicional, não sendo compatível e 
nem motivadora para os discentes atuais que tem fácil 
acesso a informação. Sendo assim os alunos não se 
sentem parte dos processos de ensino-aprendizagem, já 
que não há algo que os motive para as aulas realizadas. 
Portanto é importante inovar, mesmo com ferramentas 
simples e de fácil acesso adaptando o ensino para uma 
melhor construção da aprendizagem. 
 

METODOLOGIA 
Por meio de bolsa de iniciação a docência fomentada pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível 
Superior (CAPES), está sendo implantado o laboratório de 
ciências na Escola de Ensino Básico Neusa Ostetto 
Cardoso. Local onde são elaboradas práticas dinâmicas 
com experiências com materiais de baixo custo, aulas 
expositivas e atividades diversas em grupo. Desse modo, 
às práticas desenvolvidas no laboratório são estratégias 
que devem ser usadas cada vez mais pelos professores, 
para incentivar os alunos a aprenderem de forma 
significativa. A fundamentação teórica usada para a 
elaboração das experiências está associada à teoria 
sociocultural de Vigostski. Nesta teoria a estrutura 
cognitiva do sujeito se desenvolve quando ela é exigida, 
então, não necessitamos esperar o desenvolvimento da 
mesma para introduzir o novo conceito ao aluno. Para que 
o aluno ingresse na Zona Proximal, é necessária a 
intervenção de um parceiro CAPAZ que desempenhe 
esse papel, no nosso projeto papel este desenvolvido pelo 
professor.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Partir do segundo semestre de 2011 foram realizadas 
reuniões com todos os integrantes do Programa 
Institucional de Bolsista Iniciação a Docência no IF-SC 
(PIBID) ligados a E.E.B. Prof° Neusa Ostetto Cardoso. 
Nestas reuniões começou a elaboração do laboratório 
“porta da Ciência”, reproduzida na Figura 1 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
Figura 01 – Laboratório “Porta da ciência” 

 
 

As práticas são realizadas no laboratório juntamente com 
a professora e o auxílio dos bolsistas na realização das 
experiências e demais atividades. Anteriormente a 
implantação do laboratório, grande parte dos alunos eram 
passivos e desinteressados, e agora, mostram 
comportamento diferente deste. Esta mudança de atitude 
foi relatada pela professora de Física da escola durante 
entrevista com os autores deste trabalho. A impressão 
dos alunos pode ser entendida nas fala de um aluno da 
oitava série, que fala “Aulas mais dinâmicas se torna 
atrativa e interessante para entender os conceitos 
realizados tornando uma aprendizagem encantadora”. 

CONCLUSÃO 
A repercussão do trabalho pode ser medida na 
oportunidade da mudança de atitude da professora titular 
da disciplina de Física na escola. Tal professora leciona a 
mais de 25 anos e mesmo assim teve uma mudança de 
atitude em relação ao ensino de Física. Em suas palavras 
“A aula com experiência tornam-se mais interessante e 
atrativo de melhor compreensão para os alunos”. Este 
resultado é mais do que os membros do grupo de 
bolsistas poderiam esperar quando planejaram o 
laboratório para o ensino construtivista de Física na 
escola. 
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INTRODUÇÃO 
A Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) 
inaugurou oficialmente no ano de 2011 o I-PARQUE – 
Parque Científico e Tecnológico com o principal objetivo 
de  fornecer um ambiente inovador para os membros da 
comunidade empresarial e acadêmica.  Como o I-
PARQUE é um projeto bastante recente e inovador, torna-
se necessário verificar a direção para onde o parque está 
caminhando. Desta forma, este trabalho teve como 
objetivo identificar a percepção dos gestores do I-
PARQUE da UNESC perante os fatores de sucesso de 
um parque científico e tecnológico. Estes fatores de 
sucesso foram definidos por Zammar et al (2009) com 
base nos dados do portfólio da Associação Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 
(ANPROTEC) de 2008, sendo: foco do parque, setores 
presentes,  localização, incubação, critérios de admissão, 
posse do terreno e gestão. 

METODOLOGIA 
Em relação aos fins de investigação a pesquisa foi 
classificada como exploratória e descritiva e quanto aos 
meios de investigação enquadrou-se como bibliográfica e 
de campo. Esta pesquisa foi considerada censitária, pois 
sua população foi composta por todos os gerentes do 
Parque Científico e Tecnológico da UNESC – I-PARQUE. 
Para a identificação destes gerentes  realizou-se uma 
visita ao I-PARQUE no dia 26 de abril de 2012 onde o 
gestor da Incubadora Tecnológica de Idéias e Negócios 
identificou cada um dos sete gerentes que participaram da 
pesquisa. Como instrumento de coleta de dados utilizou-
se de  um questionário com abordagem quantitativa, 
composto por dez perguntas fechadas. As alternativas de 
cada questão possuíram um grau de importância que 
variou  de 1 à 5, onde o número 1 era o menos importante 
e o número 5 o mais importante. O questionário foi 
aplicado pessoalmente junto aos sete gerentes do I-
PARQUE  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pesquisa identificou que o foco principal do I-PARQUE 
da UNESC é obter relevância tecnológica, concentrando 
suas atividades no desenvolvimento e aprimoramento de 
produtos e processos. Também foi constatado que o foco     
do parque deve estar direcionado para atender as 
necessidades da região sul catarinense.  Os setores de 
atuação elencados como de importante presença foram 
os setores de Tecnologia Ambiental, Química, Novos 
Materiais, Tecnologia de Energia e Agro-
alimentos/Agricultura. O ponto de maior importância em 
relação à localização foi à proximidade a uma 
universidade, estando de acordo com atual localização do 
I-PARQUE, uma vez que o mesmo está à apenas 4,4 
quilômetros da UNESC. A presença da incubadora é 

primordial para o sucesso do parque e o critério de 
admissão de empresas na incubadora deve levar em 
consideração se as empresas são de base tecnológica e 
se suas atividades estão ligadas ao setor industrial. 
Referente à concessão de espaço para implantação de 
empresas no território do parque foi definido como melhor 
alternativa a locação do terreno para que as empresas 
possam se instalar na área. Na percepção dos gestores 
do I-PARQUE a natureza jurídica do mesmo deve ser 
uma fundação, indo de encontro com a sua gestão, uma 
vez que pertence a  Fundação Educacional de Criciúma 
(FUCRI).  

CONCLUSÃO 
Percebe-se que o foco do I-PARQUE diverge dos fatores 
de sucesso para parques tecnológicos elencados por 
Zammar et al (2009), onde os autores afirmam que um 
parque tecnológico deve focar em no máximo três setores 
de atuação para atingir um alto nível de especialização. O 
resultado da pesquisa demonstrou que a maior parte dos 
gestores do I-PARQUE prioriza cinco setores de atuação 
e defende o direcionamento do foco do parque para as 
necessidades da região. Os resultados relacionados a 
localização, incubação, critérios de admissão, posse do 
terreno e gestão estão em total consonância com os 
estudos de Zammar et al (2009).  Conclui-se que é 
importante o parque estar localizado próximo a uma 
universidade, a incubadora e as incubadas são essenciais 
para o sucesso do parque, pois  permitem que idéias 
geradas na universidade amadureçam e sejam colocadas 
em pratica. Também o critério de admissão de empresas 
deve levar em consideração se as mesmas são de base 
tecnológica, diferenciando desta forma um parque 
tecnológico de um distrito industrial e a posse do terreno 
seja por locação, permitindo que os terrenos cedidos 
sejam recuperados com facilidade e evitam a 
possibilidade de especulação imobiliária. A gestão sendo 
efetuada por uma fundação permite que o parque tenha 
uma administração ágil e menos burocrática. 
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MOTIVAÇÃO 
 
 Um número significativo de trabalhos de 
pesquisa está sendo efetuado no desenvolvimento de 
redes sem fios de alto desempenho. Esta tendência é 
uma conseqüência da crescente utilização de 
comunicações sem fios em ambientes de escritório e 
doméstico. Então, é provável que num futuro próximo, a 
ampla disponibilidade de soluções de redes sem fios irá 
também gerar um padrão de facto para comunicação sem 
fios na Automação, onde o conjunto de protocolos 
normalizados IEEE 802.11 [1] e IEEE 802.15.4 [2] são os 
principais candidatos. 
 Este trabalho está relacionado com um projeto 
de Iniciação Científica (IC), enquadrado nesta área de 
pesquisa e durante o seu desenvolvimento, um cenário 
experimental para avaliar a comunicação de tempo real 
em redes sem fio, compatíveis com o padrão IEEE 
802.11, foi construído. O principal objetivo é avaliar o 
mecanismo EDCA, proposto na norma IEEE 802.11, para 
o suporte de comunicação de tempo real (TR), propondo 
uma parametrização adequada deste mecanismo de 
acordo com os requisitos de aplicações específicas. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 
 O meio de comunicação em ambientes sem fio é 
essencialmente aberto. Isso quer dizer que nestes 
ambientes, um conjunto de estações externas pode 
transmitir na mesma faixa de frequência que as estações 
de tempo real (TR), perturbando o tráfego de TR, que 
desta forma poderá não ser capaz de cumprir as suas 
especificações temporais. 
 O problema torna-se muito mais grave em áreas 
com grande densidade de redes sem fio (Figura 1). Como 
consequência, uma das grandes áreas ainda em aberto 
no domínio das comunicações para a Automação, pode 
ser resumida através da seguinte questão: 

“Como garantir que os requisitos temporais dos 
dados de controle são respeitados, quando o meio de 
comunicação é partilhado com tráfego genérico e o perfil 
de carga não controlado?” 

METODOLOGIA 
 Neste trabalho construiu-se uma plataforma de 
testes e diversos experimentos estão sendo realizados 
para avaliar o desempenho de uma rede composta de 
estações tempo real (TR) que compartilha o canal de 
comunicação com estações não tempo real (NTR). O 
conjunto de estações NTR transmite tráfego de voz e 
dados de forma a simular um ambiente real que é aberto. 
O principal objetivo é avaliar o mecanismo EDCA para o 
suporte de comunicação de tempo real (TR), propondo 
uma parametrização adequada deste mecanismo de 
acordo com os requisitos de aplicações específicas. A 
Figura 2 ilustra a plataforma de testes construída, onde as 
estações TR e NTR compartilham o mesmo meio de 

comunicação e há uma estação especial (sniffer), 
monitorando as transmissões. 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 

 Este trabalho está em andamento, na primeira 
etapa de desenvolvimento uma plataforma de testes foi 
construída e avaliou-se o comportamento temporal do 
mecanismo EDCA para o suporte de tráfego de tempo 
real, similar ao tráfego encontrado em ambientes 
industriais. Os resultados demonstram que: 
 O aumento do número de estações e tráfego da 
rede influencia o tráfego de TR, aumento o atraso de 
transmissão, a taxa de perda e o tamanho médio das filas. 
 A taxa de perda de pacotes de TR é altamente 
influenciada pelo tráfego das estações NTR. 
 Em uma segunda etapa de desenvolvimento 
avaliar-se-á o mecanismo EDCA exclusivamente pela 
técnica experimental. 
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INTRODUÇÃO 
Desde que foram descobertos no século XIX, os raios X 
são amplamente utilizados pelo ser humano, 
principalmente na medicina. Mesmo com os avanços 
tecnológicos, pode-se considerar escasso o volume de 
publicações referentes a influência dos fatores elétricos e 
geométricos na produção dos raios X e 
consequentemente do KERMA no ar de entrada na 
superfície (ESAK). Este trabalho busca a criação de uma 
equação direta que permita calcular o ESAK, a partir de 
dados utilizados na realização do exame. 

METODOLOGIA 
Para a realização deste trabalho foi necessária uma 
revisão integrativa em base de dados indexados com a 
finalidade de encontrar uma definição para o ESAK. Para 
Faro (2003), o ESAK é o valor do KERMA no ar no ponto 
que o feixe entra em contato com a superfície do paciente 
e obtém-se a partir do conhecimento do INAK - KERMA 
no ar incidente, corrigido pelo fator de retroespalhamento. 
Com a definição foi possível sistematizar uma equação, 
definida na  equação 1: 

                (1) 

    
ESAK = [mGy]       
BSF = (do inglês backscatter factor) 
INAK = [mGy] 
 
A equação 1 é função dos valores de INAK, e de BSF - 
Fator de Retroespalhamento (do inglês Backscatter 
factor). O INAK foi definido por Silva et .al (2010), como o 
cálculo do valor do rendimento do tubo (taxa de KERMA 
por mAs) multiplicado pelos fatores de corrente, tempo e 
distância utilizados no exame, como mostra a equação 2: 

                       
  (2) 

Onde: 
INAK = [mGy] 
K = taxa de KERMA a 0,75 m [Gy/mAs] 
c = corrente elétrica [mA] 
t = tempo [s] 
d= distância [m] 
 

Como o rendimento da ampola é dependente de medidas 
realizadas no aparelho, o substituímos pela equação que 
calcula a taxa de KERMA no ar, por mAs, em função do 
ângulo do anodo, tensão e sua ondulação. A equação 
utilizada para encontrar os valores das taxas de KERMA 
no ar foi obtida em um trabalho anterior onde simulações 
foram feitas no software Report 78 Spectrum Processor 
do IPEM – UK, e uma equação – descrita na equação 3, 
foi desenvolvida para interpolar os dados das simulações. 

                 –         

–                  
        

 (3) 

Onde:       
K(a, V, r) = KERMA no Ar [µGy/mAs] a 750 mm da fonte. 
a = ângulo anódico [°] 
V = tensão de pico [kVp] 
r = ondulação [%] 
 
Os valores de BSF utilizados nesta pesquisa, são também 
de um trabalho anterior onde foi definida uma equação, 
tendo como base um estudo de Benmakhlouf et. al. A 
equação que interpola os dados  apresentados no estudo 
é defina na equação 4. 

         –           

               –                   
    

(4) 
Onde:        
a = parâmetros de cálculo variáveis conforme a área 
irradiada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Embora complexa, quando inserimos as equações 2 ,3 e 
4 na definição da grandeza, a equação permite uma 
agilidade no cálculo do ESAK, pois os dados são 
inseridos uma única vez: tensão de pico, ondulação da 
tensão, ângulo anódico, corrente elétrica, tempo, distância 
e campo irradiado. 
Os resultados obtidos com a equação 1 são muito 
satisfatórios, possuindo erros da ordem de 3%, dentro da 
faixa de 30 a 130 keV. Esta faixa foi escolhida por ser a 
de uso na radiologia convencional. .    

CONCLUSÃO 
A equação encontrada para o cálculo do ESAK é uma 
forma direta de cálculo da grandeza, pois inclui todos os 
parâmetros necessários numa única equação. Possui a 
vantagem de se calcular o ESAK numa única etapa, 
dispensando os cálculos intermediários e pesquisas  em 
tabelas. Isto permite ao usuário verificar a influência de 
cada parâmetro na estimativa da grandeza. Pode-se, 
inclusive, incorporá-la em outras equações, como o 
cálculo da dose de entrada na pele, por exemplo. 
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INTRODUÇÃO 
Acredita-se que mesmo sem a previsão da 

Física na Proposta Curricular Nacional (PCN) e nos 
Parâmetros Curriculares de Santa Catarina (PCSC), a sua 
inserção deva acontecer desde os primeiros anos do 
Ensino Fundamental. O ponto inicial deste trabalho foi um 
projeto de extensão aplicado ao primeiro ano do Ensino 
Fundamental de uma escola da Rede Estadual pública de 
Ensino da cidade de Araranguá, SC. O objetivo principal é 
que as crianças comecem a desenvolver sua estrutura 
cognitiva para que um dia possam dominar esses 
conceitos. Assim, promover que os alunos aprendam 
conceitos complexos de Física já no Ensino Fundamental 
não é, de forma alguma, a contribuição deste trabalho. 
Uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 
(UEPS) foi desenvolvida a partir desse projeto de 
extensão e aborda temas de óptica, como as cores do céu 
e do arco-íris. Foi tomada como base de orientação a 
Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, 
que destaca a importância do professor conhecer os 
conceitos prévios dos alunos. Os contextos social, 
cultural, político e econômico do aluno são considerados e 
dessa forma não há apenas a memorização dos 
conceitos, pois aquilo que é apresentado deve ter 
significado (MOREIRA, 2000). Para que a aprendizagem 
significativa aconteça é preciso relacionar conhecimentos 
prévios aos novos de maneira não literal e não arbitrária, 
portanto, a Física não deve ser apresentada aos alunos 
sem contextualização. Nessa perspectiva, espera-se que 
os alunos questionem sobre a ciência e sobre o mundo 
que os rodeia. Assim, quando chegarem ao Ensino Médio, 
possuirão mais facilidade ao buscar as soluções dos 
problemas de Física. A introdução de conceitos científicos 
nos primeiros anos do Ensino Fundamental é de grande 
importância para formação da autonomia intelectual de 
sujeitos críticos (SCHROEDER, 2007). Com essa 
abordagem, o objetivo final foi ensinar ciência por meio de 
questionamentos e não por busca de respostas.  

METODOLOGIA 
A metodologia foi dividida em quatro etapas: (i) 

revisão de como os conceitos de óptica são tratados em 
livros didáticos; (ii) planejamento da aula utilizando o 
método de Diagrama V ao invés de um plano de aula 
tradicional; (iii) construção de roteiros usando materiais 
potencialmente significativos, destinados a crianças, que 
produzam a pré-disposição a aprender; (iv) aplicação do 
projeto piloto por meio de curso de extensão. O projeto de 
extensão teve a participação de seis crianças, de cinco à 
seis anos, que estudam no primeiro ano do Ensino 
Fundamental e de oito anos que estão no terceiro ano e 
fazem reforço junto a turma. A escola da Rede Estadual 
de Ensino fica localizada na zona rural da cidade de 
Araranguá, SC. O projeto começou a ser aplicado em 
maio de 2012 e foi concluído em agosto do mesmo ano. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Todas as crianças interagiram muito entre si e 

com os professores e a proposta do projeto foi 
contemplada de maneira positiva, pois surgiram várias 
dúvidas e os alunos se sentiram muito interessados 
durante a realização da UEPS. A proposta foi 
proporcionar um ambiente pedagógico propício para que 
os alunos pudessem evoluir conceitualmente e construir a 
sua aprendizagem sobre a relação que a ciência tem com 
o mundo que os rodeia. Percebemos que aqueles que se 
sentiam envergonhados no início estavam fazendo 
questionamentos muito relevantes e contribuindo 
significativamente para ajudar os colegas a solucionar os 
problemas sugeridos no decorrer das atividades. Isso é 
reflexo da abordagem que procurou instigar os 
estudantes, por meio de questionamentos, a pensar e 
propor possíveis explicações para cada acontecimento 
dos experimentos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Além de contribuir para a construção do 

conhecimento do estudante, a abordagem construtivista 
do saber também proporciona uma visão de forma mais 
crítica e reflexiva sobre os processos de ensino e 
aprendizagem para o educador, pois o professor deve 
estudar e se envolver continuamente (COELHO; TIMM; 
SANTOS, 2010) com as propostas pedagógicas. Assim, 
aluno e professor crescem intelectualmente juntos. 
Embasamo-nos na Teoria da Aprendizagem Significativa 
de David Ausubel e acreditamos que é necessário inserir 
conceitos científicos desde os primeiros anos da formação 
escolar. Com isso, é importante que, mesmo sem a 
obrigatoriedade no currículo, sejam realizados, pelo 
menos, projetos de extensão que possam inserir 
conceitos físicos aos alunos para que esses consigam 
construir de maneira contínua um melhor entendimento do 
mundo que os rodeia. O estudo relatado aqui pretende ser 
apenas um primeiro passo nessa prática. Isso tem 
importância na formação coletiva da sociedade, pois uma 
pessoa questionadora não aceita as verdades ditas como 
naturais pela maioria das pessoas. Acreditamos que além 
de ensinar Física, acima de tudo, devemos formar 
cidadãos críticos. Esse cidadão vai tentar entender o 
motivo e o significado das coisas que acontecem no 
mundo e, assim, participar da construção de sua 
cidadania.  Essa é a maior contribuição de qualquer aula 
de Física e foi a principal motivação deste trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento do setor industrial pode apresentar uma 
consequência: o aumento do volume de resíduos sólidos 
gerados. É possível afirmar que quase toda atividade 
industrial está propícia à geração de resíduos 
(subprodutos). Se não houver tratamento adequado para 
os mesmos, podem gerar impactos ao meio ambiente. 
Num processo de fundição a areia é dita agregado base 
ou base, que, dependendo do seu processo, pode conter 
resinas fenólicas, resíduo considerado Classe I (perigoso) 
(ABNT, 2004). As fundições descartam cerca de 2 
milhões de toneladas por ano de areia contaminada por 
resinas fenólicas. Em 2005, tinha-se a informação de que 
somente na região de Criciúma, Santa Catarina, cerca de 
500 toneladas dessa areia eram descartadas por mês 
(SCHEUNEMANN, 2005). Na construção civil a 
reutilização mostra-se interessante, tendo em vista os 
trabalhos realizados nesta área, como exemplo na 
incorporação em pisos de concreto (GENZLER, 2010) e 
em argamassa (ARMANGE et al., 2005). Este trabalho 
tem como objetivo caracterizar um resíduo de areia de 
fundição (AF) fenólica gerado na região de Criciúma-SC e 
compará-la a uma areia natural usualmente utilizada em 
argamassas e concretos. 

METODOLOGIA 

A AF foi obtida a partir de um lote destinado ao descarte. 
Inicialmente foram removidas da amostra escórias 
oriundas do processo de fundição. Para caracterizar as 
areias, foram realizados os seguintes ensaios: (a) 
distribuição granulométrica, utilizando-se peneiras de 
aberturas 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm (ABNT, 2003); 
(b) massa específica (ME), por meio do Frasco de 
Chapman (ABNT, 1987), (c) massa unitária (ABNT, 2006) 
e teor de pulverulento (%Pulv.) (ABNT 2001).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 demonstra os resultados referente a 
granulometria. Observa-se que a AF é uma areia 
classificada como muito fina e a areia natural (AN) 
classificada como fina. No Gráfico 1, observa-se que, 
segundo a normatização de agregados para concreto, a 
curva da areia de fundição está abaixo do limite inferior, o 
que evidencia que a mesma não seria uma areia ideal 
para concreto. 
 
Tabela 01 – Resultados da caracterização. 

Material MU (g.cm
-3
 ) ME (g.cm

-3
) Dmáx Dmín %Pulv. 

AF 1,42 2,47 0,6 <0,15 1,8 

AN 1,44 2,6 2,4 <0,15 3,1 

Dmáx – dimensão máxima (mm) e Dmín – dimensão mínima 
(mm) 
 
 
 

 

Gráfico 1 – Ensaio granulométrico. 

CONCLUSÃO 

O resíduo de areia de fundição utilizado nesta pesquisa é 
um agregado miúdo mais fino e mais uniforme em relação 
à areia natural, comumente utilizada para concretos e 
argamassas. Porém, isso não inviabiliza sua utilização em 
misturas com agregados naturais. 
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INTRODUÇÃO 
Durante os anos de 1980, enquanto a economia 
brasileira teve um desempenho muito fraco 
comparando com as décadas anteriores com 
crescimento médio do PIB de 232%, a economia 
catarinense apresentou taxas superiores a média 
nacional de 5,3%. Nos anos de 1990, o Brasil teve um 
crescimento médio de 1,6% e Santa Catarina de 3,5%. 
Foram duas décadas de crescimento superior a média 
nacional, ou seja, a economia catarinense andava na 
contramão da recessão. Porém, na última década de 
2000 a situação se reverteu, enquanto o país retomava 
os eixos do crescimento e da distribuição de renda, o 
desempenho da economia catarinense ficou abaixo da 
média nacional. Assim, o objetivo deste trabalho é 
estudar e analisar o desempenho da economia 
catarinense comparando com o Brasil e os dois 
estados da Região Sul entre os anos de 2000 a 2010. 
Esta pesquisa justifica-se pela relevância do tema, uma 
vez que precisamos apontar as falhas e os equívocos 
que vem ocorrendo na política e na economia 
catarinense para não perdemos novamente mais uma 
década com baixo crescimento.  

METODOLOGIA 
O método utilizado nesta pesquisa é o dialético, na 
perspectiva da longa duração, com base na 
heterodoxia econômica e na geografia crítica. A 
pesquisa, que ainda está em fase preliminar, está 
desenvolvendo-se com base em dados quantitativos 
disponíveis na internet (PIB, contas regionais, produção 
industrial e agrícola (IBGE), Balança comercial (MDIC), 
finanças públicas (SEF.SC e MF), indicadores sociais 
(MDS), dados regionais diversos (IPEADATA), e em 
outras fontes: orçamentos, mensagens dos 
governadores, legislação, projetos estaduais e 
mesorregionais, folhetos, documentos oficiais e 
materiais diversos de divulgação). Em fase mais 
avançada, será realizada pesquisa de campo (através 
de visitas e entrevistas nas SDRs, visitas aos projetos 
por estas coordenados e a algumas bibliotecas 
institucionais), sistematização e tabulação dos dados, e 
análise dos resultados obtidos 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Partimos do problema de pesquisa que reside nas 
seguintes perguntas: O fraco desempenho que a 
economia catarinense obteve, e ainda vem obtendo, foi 
decorrente do processo de fragmentação e 
descentralização do comando estadual concentrado 
nas mãos do executivo localizado em Florianópolis? A 
fragmentação e a descentralização e acirrou as 
disputas locais por maiores parcelas no orçamento 
estadual desfocando os objetivos estaduais que 
deveriam estar acima dos interesses microrregionais? 
O fraco desempenho da economia catarinense também 
pode ser explicado pela descolagem política do 
governo estadual em relação ao nacional que o 

governador insistiu em alimentar durante o período de 
2003 a 2010? Sabemos, pelos resultados obtidos na 
pesquisa preliminar, que na década de 2000, enquanto 
o Brasil retomava o ritmo de crescimento e da 
distribuição de renda, o desempenho da economia 
catarinense ficou abaixo da média nacional. Com 
relação ao PIB ambas tiveram um crescimento 3,7% 
entre 2000 e 2008 (contas regionais divulgadas pelo 
IBGE mais atual). No entanto se levarmos em conta 
apenas o desempenho da indústria geral entre 2001 e 
2010, o Brasil cresceu 3,0% e Santa Catarina somente 
0,5%. Durante toda década a safra agrícola brasileira 
teve uma variação de 6,5% e a catarinense de 4,3%, já 
em relação a participação do estado na pauta de 
exportação passou de 4,9% em 2000 para 3,7% em 
2010. Neste mesmo período de retomada do 
crescimento, um dos pilares foi a ampliação do crédito 
liderado pelo BNDES, cujos valores ampliaram-se em 
41,7%, sendo que os valores liberados pelo BADESC, 
a agência responsável pelo fomento em Santa 
Catarina, foram ampliados em apenas 23,0%. O que 
mais chama atenção foi a renuncia fiscal em Santa 
Catarina, que saltou de 14,6% da receita orçamentária 
em 2002 para 25,1% em 2010. Com a Reforma 
Administrativa implementada pelo governo estadual em 
2003 (Lei 243, de 30 de janeiro de 2003), foram criadas 
30 Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDR), 
distribuídas nas principias cidades catarinenses. Em 
seguida, foram ampliadas para 36. Com esta 
fragmentação e descentralização do comando que 
antes estava concentrado em Florianópolis, de onde se 
tinha uma visão do todo, transferiu-se para os agentes 
locais o poder de decisão sobre os rumos das 
atividades governamentais, enfraquecendo o papel do 
Estado na definição e orientação do crescimento da 
economia estadual. 

CONCLUSÃO 
Os resultados obtidos no presente projeto são ainda 
preliminares, posto que a pesquisa ainda encontra-se 
em fase inicial de desenvolvimento. Porém, já se pode 
concluir que o estudo revela importantes fatores que 
contribuíram para a mudança no ritmo de crescimento 
da economia catarinense. 
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