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EDITORIAL

O 4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense
(SICT-Sul), realizado nos dias 11 e 12 de novembro de 2015, 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
Catarinense (IFC), Câmpus Santa Rosa do Sul, contou como coorganizadores o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), Câmpus Criciúma
e Câmpus Araranguá, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
(IFC), Câmpus Sombrio e Universidade Federal de Santa Catarina, Câmpus Araranguá.
O evento promoveu a integração dos seguintes eventos: V Seminário de
Pesquisa, Extensão e Inovação – IFSC, Câmpus Criciúma (SEPEI); VI Salão de Iniciação
a Pesquisa e Extensão – IFSC, Câmpus Araranguá (SIPEI); V Semana Acadêmica dos
Cursos – UFSC, Câmpus Araranguá; e VI Salão de Iniciação à Pesquisa, Extensão e
Inovação – IFC, Câmpus Sombrio (SIPE).
O 1º Sict-Sul, realizado em 2012, recebeu a proposição de apresentação de
192 trabalhos, que foram avaliados por mais de 120 pareceristas. Destes, 156 foram
selecionados para apresentação no evento, sendo 72 trabalhos completos e 84 resumos.
O 2º Sict-Sul, realizado em 2013, recebeu a proposição de 186 apresentações
de trabalhos, avaliados por cerca de 100 pareceristas, no qual foram aprovados 156
trabalhos, sendo 68 trabalhos completos e 88 resumos.
O 3º Sict-Sul, realizado em 2014, recebeu a proposição de 261 apresentações
de trabalhos, avaliados por cerca de 150 pareceristas, no qual foram aprovados 227
trabalhos, sendo 106 completos e 121 resumos.
O 4° Sict-Sul, realizado em 2015 recebeu a proposição de 322 trabalhos
(artigos completos, resumos ou minicursos). Desses 246 foram apresentados no evento,
sendo 133 resumos e 113 trabalhos completos.
Durante dois dias, cerca de 700 pessoas passaram pelo evento e teve como
tema central “A iniciação científica na Formação Profissional”. Teve como conferência de
abertura “Avaliação Institucional nos Institutos Federais”.
A Comissão organizadora agradece a todos os que de alguma forma
colaboraram para a realização do evento e convidam todos para participar do 5º Simpósio
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de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense, que será realizado no câmpus
da cidade de Araranguá, do Instituto Federal de Santa Catarina.

Prof. Dr. Lucas Dominguini
Editor
Criciúma, 30 de março de 2016.
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A EXPERIMENTAÇÃO REMOTA POR DISPOSITIVOS MÓVEIS OU CONVENCIONAIS
COM ACESSO A INTERNET PARA O ENSINO DE FÍSICA
Karine dos Santos Coelho1, Carine Heck2
1Universidade
2Universidade

Federal de Santa Catarina/REXLAB/kakascoelho@hotmail.com
Federal de Santa Catarina/ REXLAB/ carine.heck@posgrad.ufsc.br

Resumo
A Experimentação Remota é uma área de pesquisa que visa ampliar a capacidade
humana para além de seus limites, utilizando os recursos da Internet e de outros meios
tecnológicos capazes de prover acesso remoto, possibilitando o compartilhamento de
recursos de um modo geral. Em outras palavras, é possível operar-se um equipamento
remotamente, ou seja, de um local distante do mesmo. A partir deste conceito, o
Laboratório de Experimentação Remota (RExLab) surgiu na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) em 1997, contando atualmente com uma rede de 12
Universidades (RexNet) em 5 diferentes países. Um de seus objetivos é atender a
necessidade de apropriação social da ciência e da tecnologia, popularizando
conhecimentos científicos e tecnológicos, estimulando os jovens a inserirem-se nas
carreiras científico-tecnológicas e buscar iniciativas que integrem a educação científica ao
processo educacional promovendo a melhoria devido à atualização/modernização do
ensino em todos os seus níveis, enfatizando ações e atividades que valorizem e
estimulem a criatividade, a experimentação e a interdisciplinaridade. Portanto, o objetivo
dessa atividade é ofertar por meio do minicurso as instruções para operação da
experimentação remota por meio de dispositivos móveis ou convencionais com acesso a
internet para o Ensino de Física e, para, além disso, apresentar o suporte de material
didático para auxílio na experimentação. O grupo de trabalho do REXLAB produziu 8
experimentos na área de Física destinados a alunos e professores da Educação Básica e
Superior, disponível em: http://relle.ufsc.br/rlms/experiments.php. Os experimentos
abordam propagação de calor, transformação de energia, óptica, eletrodinâmica e
dinâmica. Nossa intenção é demonstrar que a operação pode acontecer por meio de
qualquer dispositivo móvel ou convencional com acesso a internet e de qualquer lugar. Ou
seja, é uma oportunidade para os professores interessados em aplicar essa atividade
prática, como atividade para sala de aula ou para casa. Somos sabedores, que nossos
professores, principalmente da rede pública de ensino contam com pouco tempo para as
atividades em sala de aula e, além disso, com pouca estrutura e instrumentos para
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realização de atividades prática. Ao mesmo tempo, nossos alunos cada vez mais cedo
tem contato com celulares e computadores com acesso a internet.

Palavras-Chave: Experimentação remota, ensino de física, educação científica e
tecnológica.
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EDIÇÃO DE LIVRO DIGITAL EM FORMATO ePUB UTILIZANDO SOFTWARES
GRATUITOS
1
Jair da Silva Lima , Claudia Garcia Zaccaron2, Jackson Mallmann3
1Discente

egresso do Instituto Federal Catarinense/Campus Avançado Sombrio/jairslima@gmail.com
em Ciências Contábeis/Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul/claudiazaccaron@gmail.com
3Docente no Instituto Federal Catarinense/Campus Avançado Sombrio/jackson@ifc-sombrio.edu.br

2Bacharel

Resumo
Com a popularização dos Livros Digitais (e-Books) e a crescente utilização dos
Dispositivos de Leitura Eletrônicos (e-Readers), além dos Tablets e Smartphones, criouse uma demanda na conversão do Formato Portátil de Documento (PDF) - utilizado no
Livro Impresso e nos dispositivos de formato fixo, para o formato de Publicação Eletrônica
(ePUB) - utilizado nos dispositivos de formato flexível. O formato ePUB apresenta
vantagem em relação ao formato PDF que vão desde a formatação dinâmica para
qualquer dispositivo, independente do tamanho, até a ampliação da fonte para auxiliar a
leitura, dentre outros. Este minicurso tem como objetivo converter e formatar um PDF
para o formato ePUB. Para tal demonstração, será utilizado o software Calibre1 para a
conversão, o software Sigil2 para a formatação, o software GIMP3 para a edição da capa,
e, o software Adobe Digital Editions4 para a leitura dos Livros Digitais no computador.
Também, durante o minicurso, será apresentado conceitos de Linguagem de Marcação
de Hipertexto (HTML), Folhas de Estilo Encadeadas (CSS) e exemplos de canais de
publicação no Brasil e no exterior. Ao final do minicurso, o aluno terá condições de instalar
e manusear os softwares necessários para a conversão, formatação, edição, validação e
publicação de um Livro Digital.

Palavras-Chave: ePUB, e-Book, e-Reader, PDF.

1

http://calibre-ebook.com/

2

http://sigil-ebook.com/

3

http://www.gimp.org/

4

http://www.adobe.com/br/solutions/ebook/digital-editions/download.html

TREINAMENTO DE PROVADORES DE SUCOS DE UVA TINTO BORDO OBTIDOS
PELOS SISTEMAS DE CULTIVO ORGÂNICO E CONVENCIONAL

Eng°.Agr°.Danilo Rodrigues da Silveira1
1Instituto

Federal Catarinense/Departamento de Ensino.

Resumo

O presente minicurso tem por finalidades treinar provadores de sucos de uva,
comparando o sistema de cultivo orgânico com o convencional. O suco de uva é um
produto não fermentado, obtido a partir da prensagem de uvas, destacando-se
principalmente as uvas da variedade bordo. Encontram-se no mercado diversos produtos
como sucos integrais, néctares que podem ser acrescentados de outros ingredientes
como a água, açúcar e conservantes. Apesar do consumo estar concentrado na região
Sudeste, o consumo do produto na região Sul tem aumentado nos últimos anos e pode
ser potencializado atraves do estudo de consumidores do produto. Entre os sucos de uva
encontrados no mercado, os sucos obtidos de cultivo convencional, inserem-se na
problematica mais geral, sendo produzidos com agrotóxicos e fertilizantes químicos. Os
sucos de uva orgânicos são aqueles que são obtidos por um sistema de cultivo que
dispensa agrotóoxicos e fertilizantes químicos.No geral, são conhecidas as propriedades
antitumorais, anticarcinogênicas dos sucos de uva bordos, por possuirem em sua
composição susbtâncias como o rervesterol, o ácido caféico, etc. A ABNT define análise
sensorial como uma disciplina cientifica usada para medir, analisar e interpretar as
caracteristicas da forma como são percebidas pelos sentidos humanos.Os métodos de
diferença em analise sensorial são utilizados no controle de qualidade, pesquisa e
desenvolvimento de na seleção e treinamento de produtos e processos. Os provadores
são selecionados com base na sua acuidade sensorial em relação a diferença global ou
diferença entre atributos específicos.Neste minicurso após uma palestra introdutório sobre
fundamentos técnico-científicos e estatísticos do teste duo-trio, os provadores serão
submetidos a um teste de treinamento, objetivando estabelecer a diferença entre dois
sucos de uva bordo comerciais.Finalmente os resultados do teste sensorial com sucos de
uva comerciais serão discutidos e analisados.

Palavras-Chave: uva, bordo, teste de diferença, qualidade sensorial.
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FORMAÇÃO INTEGRAL, PERCURSO FORMATIVO E DIVERSIDADE NA PROPOSTA
CURRICULAR DE SANTA CATARINA - PCSC
Rech, Síndia1, Vieira, Luciana2
2Professora

1UNESC - PPGE - Mestranda em Educação – sindiarech@gmail.com
Efetiva EEB Frederico Santos-Paulo Lope/SC e Doutoranda Ensino de Geografia UFRGS –
lucianageografia1996@gmail.com

Resumo
A Proposta Curricular de Santa Catarina – PCSC documento histórico que norteia o
planejamento dos currículos de suas redes de escolas estadual e municipais foi
atualizada em 2014 num trabalho coletivo com profissionais da educação de todo Estado.
Tem como fios condutores: perspectiva de Formação Integral referenciada numa
concepção multidimensional do sujeito; concepção de Percurso Formativo visando
superar o etapismo escolar e a razão fragmentária na organização curricular e atenção à
concepção de Diversidade no reconhecimento das diferentes configurações identitárias e
das modalidades da educação. A temática proposta visa socializar o documento e levar
ao conhecimento de seus fios condutores para corpo docente, assim como profissionais e
estudantes que atuam no campo da educação. No que tange a formação integral, importa
ressaltar a emancipação do ser humano diante da perspectiva histórico-cultural. Essa
busca de um sujeito autônomo na educação com o horizonte na formação integral, e no
exercício da cidadania, ou seja, um sujeito ativo e crítico, que permita não somente seu
desenvolvimento humano, mas que também participe na transformação da sociedade.
Com relação ao percurso formativo é preciso entender como processo constitutivo e
constituinte da formação humana, como uma continuidade que se realiza ao longo da vida
escolar. No aspecto da Diversidade na PCSC entendida como princípio formativo e
elemento fundante da atualização curricular, a busca é de que profissionais da educação
identifiquem e reconheçam como posto no documento que “seres humanos são diversos
em suas experiências de vida históricas e culturais, são únicos em suas personalidades e
são também diversos nas suas formas de perceber o mundo”. Contudo, o desafio
educacional abrange demandas da/na formação integral, a (re)configuração da escola e
percurso formativo que assegure a especificidade e aprendizagem do sujeito. Neste
sentido, a PCSC indica possibilidades de estruturar um planejamento integrado com
princípios e as dimensões pedagógicas da Diversidade.
Palavras-Chave: Proposta Curricular de Santa Catarina, Formação Integral, Percurso Formativo e
Diversidade.
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EDUCAÇÃO EM BIOÉTICA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Giovani Mendonça Lunardi1, Haiumy Garcia Cardozo2, Stephanie Silva de França
Homsi3
1Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Araranguá/giovani.lunardi@ufsc.br
2 Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Curitibanos/haiu.garcia@gmail.com
3Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Araranguá/stephanie_homsi@hotmail.com

Resumo
Questões de Bioética Social (temas relacionados à vida em geral: reprodução humana,
aborto, pesquisas com células tronco, políticas de saúde pública, alimentos transgênicos,
vida animal, questões ambientais, etc.) fazem parte hoje do cotidiano de toda a
sociedade. O avanço biotecnológico aliado ao desenvolvimento das tecnologias da
Informação e comunicação tornou mais acessível e mais rápido a todas pessoas, o
contato com as últimas pesquisas clínicas e biomédicas.

É cada vez mais veloz a

translação (conversão) das conquistas da ciência básica para a clínica prática diária
na medicina contemporânea (translational research). O caminho de um experimento
realizado na bancada de um laboratório de ciência básica (benchside) com uma
observação em um nível molecular ou celular, e gradualmente progredindo até ser
utilizado na prática clínica na beira de um leito hospitalar (bedside) segue com uma
velocidade espantosa, com enormes implicações para a sociedade e a ética biomédica.
Com está preocupação, este mini-curso visa capacitar estudantes e professores de
graduação, bem como da educação básica e profissionais da saúde pública nas questões
de bioética social e seus impactos nas questões de direitos humanos, para formar grupos
e disseminar conteúdos para participarem de discussões sobre estes temas.
Palavras-Chave: Educação, Bioética Social, Direitos Humanos.
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SCRATCH:APRENDENDO A USAR
Amanda Irizaga1, Eliane Pozzebon2
1

UFSC/LabTec/amanda_irizaga@yahoo.com.br
2,UFSC/LabTec/eliane.pozzebon@ufsc.br

Resumo
O scratch é uma ferramenta educacional criada pelo Laboratório de Mídias (MIT)
que exemplifica a programação através de blocos. Esta linguagem de programação é
simples e bem intuitiva.Dito isto, porque não oferecer um minicurso para conhecer melhor
esta ferramenta? Neste minicurso você aprenderá a criar jogos em duas dimensões (2D),
a manipular blocos de comando e principalmente aguçar o raciocínio lógico.Além disso,
você aprenderá programação de uma forma criativa, poderá desenvolver seu pensamento
crítico e interagir com o processo de design, além de resolver problemas de programação.

Palavras-Chave: Scratch, Programação, Ferramenta Educacional.
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FOTOGRAFIA
“Desvendando a sua Câmera”

Bruna Facchinello
1Universidade

Federal de Pelotas/PPGMP/brunacine@yahoo.com.br

Resumo
Minicurso de fotografia básica.
A fotografia está presente hoje em diversos meios de comunicação, no lazer, no
trabalho e no dia-a-dia das pessoas. No entanto, fotografar não é apenas dar um “clic”. É
preciso compreender a câmera, seu funcionamento, entender as possibilidades que ela
nos fornece para, enfim fotografar com destreza.
As pessoas têm, ao optar na compra de uma câmera fotográfica, escolhido por
câmeras com uma quantidade maior de recursos e também com qualidade superior de
captura de imagens. No entanto, muitas vezes, o uso destas câmeras não é feito com
efetivo conhecimento das funções.
Pensando nisto, este minicurso visa propiciar ao participante conhecimento sobre
a máquina fotográfica semiprofissional e profissional. Fornecer informações acerca dos
recursos fotográficos, detalhando e explicando cada um dos princípios da fotografia
básica.
O minicurso é dividido em duas etapas, na primeira é ensinada história da
fotografia e os princípios fotográficos e na segunda são aprendidos os recursos, funções e
possibilidades que as câmeras semiprofissionais têm a oferecer. Com este curso, você
conseguirá fazer melhor proveito de sua câmera obtendo fotografias de melhor qualidade
estética. Dentre os aspectos abordados estão: regulagem do foco, ISO, controle de
diafragma e obturador, exposição, contraste e bom aproveitamento da luz.
O treinamento será ministrado na modalidade presencial, utilizando câmeras
semiprofissionais e profissionais com aulas práticas, onde cada conceito, após uma breve
explanação teórica, é executado e configurado, através de exemplos dirigidos e exercícios
práticos.
É necessário, para o desenvolver da prática fotográfica, que os participantes do
minicurso levem ao encontro sua câmeras fotográficas, assim o aprendizado se dará sob
o equipamento que possuem.

Palavras-Chave: Fotografia, Câmeras, Recursos Fotográficos.
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Resumo
A avaliação constitui-se uma temática recorrente nas instituições de ensino, tanto a
avaliação do processo ensino aprendizagem, em todos os níveis e modalidades da
educação formal como a avaliação das instituições em seus aspectos administrativos, de
ensino, pesquisa e extensão. Pela Lei 11.892/2008 os “Institutos Federais são instituições
de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino,
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos” (BRASIL, 2008). A
partir de então, como instituições de ensino superior, passam a adotar a Avaliação
Institucional conforme previsto na Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, regulamentada pela
Portaria nº 2051 de 09/07/2004 do MEC, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES e a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
– CONAES. No entanto, a referida lei estabelece que no desenvolvimento de sua ação
acadêmica essas instituições deverão garantir o mínimo de 50% de suas vagas para
“ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos” (BRASIL, 2008). Diante do exposto, surge o
questionamento: a política de avaliação hoje adotada consegue contemplar toda a
complexidade e especificidades dessas instituições que possuem uma identidade distinta
das universidades. Na busca de resposta a esse questionamento, propõe-se a realização
de uma “Mesa redonda sobre Avaliação Institucional nos Institutos Federais” a ser
realizada no 4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul
Catarinense/SICT-Sul com o objetivo de possibilitar um espaço de discussão e geração
de conhecimento sobre esse tema entre os presidentes das Comissões Próprias de
Avaliação e a comunidade acadêmica das instituições promotoras do evento.

Palavras-Chave: Mesa redonda, Avaliação Institucional, Instituto Federal
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Uso da Rede Social (Facebook) no Ensino e Aprendizagem da Língua Estrangeira
(Inglês e Espanhol)
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Secretaria do Estado de Educação/ SED-MS/Escola Estadual Cândido
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Resumo. Percebe-se que cada vez mais cedo que as redes sociais passam a fazer parte do cotidiano dos
alunos e essa é uma realidade imutável. Mais do que entreter, podem se tornar ferramentas de interação
valiosas para auxiliar o trabalho em sala de aula, desde que bem utilizadas. Deste modo, o uso da Rede
Social (Facebook) no Ensino e Aprendizagem da Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) visa proporcionar
aos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Cândido Mariano, um ensino mais dinâmico, atrativo e
focado na autonomia do aluno. Ficou perceptível que com a utilização do Facebook, como ambiente virtual
de aprendizagem, os alunos sentiram-se mais motivados a aprimorarem as suas produções, posto que
divulgados na internet tornam-se produto público a disposição para analise de todos os membros do grupo.
Palavras-chave: Rede Social, Facebook, tecnologias.

1 INTRODUÇÃO
Este artigo documenta experimentos que tiveram como objetivo inserir a rede
social (Facebook) na prática pedagógica para incentivar e desenvolver o pensamento
reflexivo e crítico, a compreensão conceitual e as habilidades colaborativas na área do
conhecimento das Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol. Como resultado principal
destaca-se um avanço na percepção dos benefícios que as tecnologias digitais, quando
bem integradas a projetos de aprendizagem, podem trazer para o processo de ensino e
aprendizagem.
As tecnologias educacionais e o seu uso têm ocasionado inúmeras discussões
permeadas em torno dos prós e contras. A escola, não pode ficar de fora destas
discussões para atender os requisitos institucionais da atualidade, porém é necessário
que a escola aprenda os conhecimentos referentes a ela para que propicie estas
habilidades ao educando, para que ele exerça integralmente a sua cidadania.
As principais mudanças que estão sendo realizadas no cotidiano escolar são a
inclusão tecnológica em sala de aula e a constante adequação dos professores a esta
inclusão digital, dinamizando e facilitando o processo de ensino-aprendizagem.

A

tecnologia está presente em tudo e a toda nossa volta, desde o ambiente doméstico com
eletrodomésticos, eletroeletrônicos e aparelhos celulares, que circulam hoje como um
acessório com ares de prioridade, pela importância que conquistaram no dia-a-dia. A
escola caminha em direção a esse momento, a dificuldade está em usar a tecnologia
como aliada, pois os recursos são tantos e, no entanto, mal aproveitados pelos
estudantes. Cabe ao professor exercer o papel de mediador, auxiliando-os e conduzindoos para o uso correto.
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Depois, o domínio da tecnologia é corriqueiro para os alunos e por isso, a
tecnologia não pode ser o fim, mas um meio para o ensino, onde o saber do mestre é que
deve predominar cabendo a ele estar atualizado como o básico da inovação.
Segundo Paixão et al. (2012), o Brasil possui o segundo maior número de
pessoas conectadas ao Facebook, ficando atrás apenas dos EUA. Nesse sentido, o
Facebook torna-se uma das ferramentas que facilita a comunicação dos colegas e
professores, pois permite a criação de uma rede social que reúne pessoas a seus amigos
e àqueles com quem trabalham, estudam e ou convivem. Sendo assim, é inegável que a
Web 2.0 vem proporcionando cada vez mais a interação entre seus usuários. Nela os
sujeitos

podem

assumir

diferentes

papeis,

podem

ser

autores,

observadores,

comentadores, entre outros. Com seu desenvolvimento, redes sociais como Facebook
tem conquistado seu espaço para ser utilizado em atividades educacionais, pois a
facilidade de manusear suas ferramentas auxiliam as dificuldades de utilização dos
ambientes tecnológicos disponibilizados na web na prática pedagógica dos professores,
decorrentes de um conhecimento ainda em estágio precário dos seus usuários, tanto a
respeito das características quanto das maneiras mais adequadas de empregá-los na sua
prática (OLIVEIRA; PIMENTEL; MERCADO, 2011, p. 3).
Sendo assim, a internet sem dúvida alastra uma nova perspectiva de
interações, possibilidades e desafios promovendo a autonomia e propiciando ao
estudante a oportunidade de torna-se agente ativo na construção de saberes, podendo
gerir seus conhecimentos, seus compartilhamentos e suas conexões e aumentar os seus
potenciais ou também distraí-los de seus objetivos iniciais.
Neste viés, o uso da Internet por si só na sala de aula não será a solução para
as mudanças nas atitudes do estudante em relação à sua aprendizagem, porém por meio
do uso desse acesso, de maneira direcionada, planejada e contextualizada professor e
aluno

podem

tornar

mais

dinâmica

à

forma

de

construção/reconstrução

de

conhecimentos, promovendo o a reorganização da prática educativa. As características
promovidas por este uso, na educação, advêm do que afirma Silveira (2008, p. 35):
[...], a Internet é uma rede em constante evolução. Ela é fundamentalmente
inacabada. Suas regras básicas, os protocolos principais, são abertos e
desenvolvidos colaborativamente. Seus dois elementos estruturantes, (...) foram a
reconfiguração constante e a recombinação das tecnologias e dos conteúdos. Na
Internet é possível criar não apenas novos conteúdos e formatos, mas,
principalmente, é permitido criar novas soluções tecnológicas, desde que se
comunique com os protocolos principais da rede.

Com esteio nas ideias de Valente (2007, p. 13) que mostram “a presença das
tecnologias digitais em nossa cultura contemporânea cria novas possibilidades de
expressão e comunicação”, a proposta do uso da Rede Social (Facebook) no Ensino e
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Aprendizagem da Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), propiciou aos alunos do Ensino
Médio da Escola Estadual Cândido Mariano conhecimentos pertinentes ao referencial
curricular de maneira mais atrativa e motivadora, já que a integração das tecnologias na
prática pedagógica prioriza a autonomia do aluno.
Nesta perspectiva o principal objetivo do trabalho foi integrar as tecnologias ao
cotidiano escolar, estimulando os estudantes para utilizem as tecnologias educacionais
como um complemento as suas atividades acadêmicas, como um apoio as disciplinas e
conteúdos, trocando ideias, reflexões e sanando dúvidas em tempo real pelo bate papo
do Facebook.
Para tanto, faz-se necessário resgatar o papel primordial da escola, que é o de
formar o cidadão para a sociedade atual, onde o próprio trabalho assume uma nova
conceituação, na medida em que o trabalho é informatizado e o domínio de uma ou mais
línguas estrangeiras são necessárias ao mundo globalizado.
Para Moran (2000), “As tecnologias de comunicação não substituem o professor,
mas modificam algumas de suas funções. A tarefa de passar informações pode ser
deixada aos bancos de dados, livros, programas em CD. O professor se transforma agora
em estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a
informação mais relevante”.
Nesse contexto, o principal objetivo da educação é adaptar a informática ao
cotidiano escolar, fazer com que os educadores utilizem as tecnologias educacionais
como um complemento as suas aulas, como um apoio as disciplinas e conteúdos, mas
acima de tudo preparar os alunos para viverem em uma sociedade informatizada.
Portanto, as tecnologias educacionais devem ser usadas como um instrumento de
aprendizagem, onde o aluno atua e participa do seu processo de construção de
conhecimentos de forma ativa. (MAGELA, 2008).
Assim, através do projeto “Uso da Rede Social (Facebook) no Ensino e
Aprendizagem da Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol)”, pretendeu-se inovar a prática
pedagógica com metodologias diferenciadas com a integração das tecnologias e uso da
rede social (Facebook) no processo de ensino e aprendizagem. E também, propiciar ao
educando o conhecimento do manuseio do computador, já que são vistos como bens
necessários dentro das escolas e saber operá-los constitui-se em condição de
empregabilidade, domínio da cultura e quebra de paradigma na educação.
Na sociedade atual, o acesso à informática configura-se com o um direito, e na
escola o estudante pode e deve usufruir de uma educação em que a alfabetização
tecnológica esteja incluída, como uma forma de aprendizado que seja capaz de efetuar
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uma nova leitura de mundo. Assim, a tecnologia precisa estar inserida em atividades
essenciais, tais como aprender a ler, escrever, compreender textos, entender gráficos,
contar, desenvolver noções espaciais.
A tecnologia está presente em tudo, desde o ambiente doméstico com
eletrodomésticos, eletroeletrônicos e aparelhos celulares, que circulam como um
acessório de prioridade, pela importância que conquistaram no dia-a-dia. A escola
caminha em direção a esse momento, a dificuldade está em usar a tecnologia como
aliada, pois os recursos são tantos e, no entanto, mal aproveitados pelos estudantes.
Cabe ao professor exercer o papel de mediador, auxiliando-os e conduzindo-os
para o uso correto. Depois, o domínio da tecnologia é corriqueiro para os alunos e por
isso, a tecnologia não pode ser o fim, mas um meio para o ensino, onde o saber do
mestre é que deve predominar cabendo a ele estar atualizado como o básico da
inovação.
Sendo assim, as principais mudanças que estão sendo realizadas no cotidiano
escolar são a inclusão tecnológica em sala de aula e a constante adequação dos
professores a esta inclusão digital, dinamizando e facilitando o processo de ensinoaprendizagem.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente foi proposto aos estudantes a construção de grupos no perfil do
Facebook da Escola Estadual Cândido Mariano, para cada turma do Ensino Médio,
intitulados “SpanEnglish – Learning Link” . Esta etapa foi considerada muito importante
sendo construída coletivamente, enfatizando o significado e a importância desse
instrumento para o ensino e aprendizagem, destacamos que é um instrumento de
aprendizagem colaborativa e que possibilita não só a percepção do próprio aluno em
relação a sua aprendizagem, como também permite analise das produções dos colegas,
permitindo auto avaliação de sua aprendizagem e construção de novos saberes.
Em seguida os estudantes foram convidados a realizarem levantamento na
escola de o quanto eles possuem de recursos tecnológicos, verificando a qualidade dos
equipamentos, tais como celular, notebook, tablet e computadores de mesa na sala de
tecnologia educacional. De posse dos dados coletados, foi feita uma listagem de
equipamentos de uso pessoal e promovida uma reflexão em relação à forma que utilizam
o aparelho de celular. Dessa forma, os estudantes puderam perceber que além de muitos
terem acesso a recursos tecnológicos de qualidade e estarem sempre ligados a estas
ferramentas com adoração e muito cuidado, muitas vezes, causando até mesmo
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perturbações em algumas disciplinas, não estavam otimizando seu uso para fins
acadêmicos.
Por isso foi proposto aos alunos do Ensino Médio o projeto: Uso da Rede
Social (Facebook) no Ensino e Aprendizagem da Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol)
para que fizessem uso destes equipamentos e da rede social (Facebook), que tanto eles
gostam, como ferramentas de aprendizagem na realização das atividades ligadas à
disciplina de Língua Inglesa e Espanhola, já que se tratando de idiomas, existe um leque
de possibilidades a serem exploradas.
Desta forma, foi solicitado o apoio da professora multiplicadora do Núcleo de
Tecnologia Educacional de Aquidauana, responsável pela unidade escolar e da
professora gerenciadora das tecnologias educacionais e recursos midiáticos da Escola
Estadual Cândido Mariano para auxiliar na criação de grupos na página do Facebook da
escola, realizar palestras sobre os cuidados nas postagens nas redes sociais e minicursos
com ênfase nos aplicativos e softwares a serem utilizados na produção dos estudantes.
Então iniciamos os trabalhos com a criação de grupos nomeados “SpanEnglish
– Learning Link”, com a finalidade de serem postadas e publicadas as produções de cada
turma do Ensino Médio. A partir desses grupos percebeu-se a aproximação dos alunos e
professora, criando laços de confiança e despertando os estudantes para a importância
dos estudos das Línguas Estrangeiras para sua formação quanto cidadão que
futuramente concorrerá à vaga no mercado de trabalho.
FIGURA 1: Grupo Facebook

Fonte: Escola Estadual Cândido Mariano
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Além disso, foram realizados diálogos constantes com os alunos do Ensino Médio
a respeito da ética no uso da rede social (Facebook), na publicação de textos, postagens
de fotos, vídeos e arquivos, bem como nos comentários em relação às produções dos
colegas. Fez-se necessário também, um trabalho de conscientização com os alunos, para
que percebessem que ter conhecimento ou domínio das tecnologias não é suficiente para
o desenvolvimento do ensino e aprendizagem na vida acadêmica.
FIGURA 2: Turma Ensino Médio

Fonte: Escola Estadual Cândido Mariano

A partir de então, os alunos começaram a dedicar no aprendizado da língua
estrangeira através da utilização dos recursos tecnológicos, algumas atividades foram
desenvolvidas em grupos, outras em dupla ou individual, daí a importância da parceria
com a professora gerenciadora de tecnologias educacionais e recursos midiáticos
(PROGETEC), pois sua familiarização tecnológica facilitou a relação entre aluno e
tecnologia na construção de conhecimentos.
Após a realização das etapas citadas foi discutido com as turmas e professora
gerenciadora de tecnologias educacionais e recursos midiáticos (PROGETEC) e
professora multiplicadora (Núcleo de Tecnologia Educacional de Aquidauana) quais
programas e aplicativos poderiam fazer parte da lista de sugestões para serem utilizados
na produção dos trabalhos acadêmicos, entre eles: Word (edição de textos e poemas),
Paint (figuras, cartoons, Mind Map, campanhas e propagandas), Photogrid (álbuns e
fotos), PowerPoint (slides com campanhas e produções escritas com auxilio de gravuras),
Movie Maker e Viva Vídeo para criação e edição de vídeos com leituras, videos cooking
class – culinária, vídeos musicais, encenações e analise de filmes – é importante lembrar
que todas as atividades desenvolvidas envolveram as quatro habilidades da Língua
Inglesa( ler, falar, entender e escrever).
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FIGURA 3: Lista de sugestões de softwares.

Fonte: Escola Estadual Cândido Mariano

FIGURA 4: Produção - Mind Map

Fonte: Escola Estadual Cândido Mariano

Por mais que os estudantes utilizam as redes sociais constantemente nota-se
que não sabem aplicar estes conhecimentos à prática pedagógica, nesse sentido, foram
organizados minicursos ministrados pela professora gerenciadora de tecnologias
educacionais e professora da turma, com suporte da professora multiplicadora,
objetivando fomentar o conhecimento, manuseio e utilização dos aplicativos e softwares
propostos na lista de sugestões para a realização das produções dos alunos.
FIGURA 5: Realização de Minicursos.

FIGURA 7: Minicursos

Fonte: Escola Estadual Cândido Mariano

Vale ressaltar que houve a esquematização dos conteúdos propostos no
Referencial Curricular do Ensino Médio para a disciplina de Língua Estrangeira (Inglês e
Espanhol), organizados em sequência didática com a integração do uso das tecnologias.
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Leitura sobre o uso dos recursos tecnológicos, busca no Google de pesquisa sobre o uso da rede

social para ensino de idiomas;
Fevereiro



Planejamento das atividades e da metodologia a ser utilizada.



Apresentação do projeto à coordenação pedagógica da Escola Estadual Cândido Mariano e aos

alunos do Ensino Médio;


Diálogo com os alunos a respeito da ética no uso da rede social (Facebook) na construção de

novos conhecimentos, publicação, postagens de fotos, vídeos e arquivos, bem como nos

Março

comentários em relação às produções dos colegas;


Ética nas postagens e comentários, e apresentação da agenda de atividades durante o bimestre,

desenvolvimento das mesmas e recursos utilizados de acordo com as atividades solicitas e
programadas;


Criação dos grupos, nomeados “SpanEnglish – Learning Link”, para cada turma do Ensino Médio;



Início das primeiras postagens – Cartão “Valentine Day”, vídeo de leitura e entrevistas (pequenos

diálogos).


Postagem dos vídeos, tabelas, gráficos, cartões entre outras atividades propostas durante os

bimestres. Todas as atividades elaboradas e desenvolvidas estarão de acordo com o Conteúdo
Programado pelo Referencial Pedagógico.


Abril novembro

Avaliação de leitura: esta deve constar em todos os bimestres; Vídeo feito pelos alunos

(ambiente: casa ou escola); Texto: Agendado no início de cada bimestre, após ser trabalhado em
sala de aula (esta atividade pode ser individual ou em grupo).


Datas comemorativas: atividades desenvolvidas em cartões ou vídeos, referentes às celebrações

e apresentações em sala de aula.

FIGURA 6: Produção de Campanhas

Fonte: Escola Estadual Cândido Mariano

FIGURA 7: Produção de vídeo

Fonte: Escola Estadual Cândido Mariano

Além do mais no mês de fevereiro foi realizada uma avaliação diagnóstica em
todas as turmas do Ensino Médio para averiguar as habilidades adquiridas pelos
estudantes nas línguas estrangeiras no decorrer do ensino fundamental.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Gráfico 1:Diagnóstico inicial – Fevereiro 2014

Fonte: Escola Estadual Cândido Mariano

O resultado não foi satisfatório como demonstra o gráfico acima.

Contudo

quando o professor utiliza-se de estratégias dinâmicas que promovem o encantamento do
aluno pelo o que está sendo proposta na prática pedagógica consegue reverter o quadro
de ensino e aprendizagem. E as redes sociais tão usadas pelos estudantes para o
entretenimento, quando o professor propõe que seja utilizada também para troca de
informações, debates e experiências educacionais não só provoca mudanças no cenário
educacional, mas promove maior interação aluno X aluno, aluno X professor, professor X
família, família X professor, etc.
Neste formato de ensino e aprendizagem a avaliação foi realizada de maneira
contínua, através dos registros escritos e dos resultados obtidos a partir produções
publicadas nos grupos “SpanEnglish – Learning Link” na página da rede social Facebook.
O bate papo do Facebook foi utilizado para sanar dúvidas e realizar os
feedbacks realizados pela professora no decorrer do processo de construção das
produções realizadas pelos alunos. Este recurso foi muito utilizado para os
questionamentos e solicitação de informações quanto às atividades propostas, o qual
facilitou em relação à organização do tempo no qual a professora ofereceu suporte aos
alunos durante as postagens dos trabalhos e até mesmo fazendo as correções de muitas
atividades de imediato.
Consequentemente a sala de tecnologias educacional da escola foi muito
requisitada pelos estudantes para realização de suas produções e publicações pelos
autores nos grupos “SpanEnglish – Learning Link” e este novo formato de ensino na
escola publica tornou o momento de ensino e aprendizagem mais divertido, fascinante e
criativo, além de desafiador para ambos: aluno e professor.
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FIGURA 8: Alunos da Sala de Tecnologias Educacional

Fonte: Escola Estadual Cândido Mariano

Seria oportuno relembrar que para que o Facebook fosse utilizado com eficácia
foi necessário o conhecimento das ferramentas tecnológicas pelo professor, bem como
saber utilizar a rede social no processo de ensino e aprendizagem, tirando dela o maior
proveito para incentivar seu uso nas atividades dos alunos.
Assim, é primordial que o professor se familiarize com a tecnologia, tendo
domínio e conhecimento adequado das ferramentas a serem utilizadas para passar com
segurança o que espera que os alunos produzam com a inserção das tecnologias no
ensino e aprendizagem. O planejamento é um fator importante, pois para se organizar de
forma proveitosa necessita-se de tempo, fator este importante no cotidiano escolar, pois
fica complicado o profissional que visa usar a rede social como prática pedagógica não
disponibilizar de uma rotina de trabalho, prevendo um espaço de tempo maior e bem
organizado para poder controlar as correções, fazer feedback das postagem de
atividades.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O objetivo desse projeto foi proporcionar aos alunos do Ensino Médio
conhecimentos pertinentes ao estudo das Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol) com a
integração da Rede Social - Facebook, na prática pedagógica de maneira mais efetiva,
priorizando a autonomia do aluno.
O uso de redes sociais está presente nosso cotidiano e os recentes avanços das
tecnologias aplicadas à educação trazem novas oportunidades e desafios para
educadores e estudantes. A inserção das tecnologias em atividades educativas implica no
uso de novas linguagens, na aprendizagem de novos conceitos e no desenvolvimento de
novas práticas pedagógicas e curriculares.
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Foi relevante o interesse dos pais acompanhando as atividades de seus filhos na
rede social Facebook e inclusive se envolvendo, comentando e participando na gravação
de vídeos domésticos e campanhas. Esta integração com a família acrescentou muito as
atividades, pois a rede social passou a ser vista de uma forma educativa, quebrando
tabus e sendo aproveitada com um resultado satisfatório na aprendizagem dos alunos.
Diante das publicações das produções dos alunos, ficou perceptível que a rede
social Facebook foi muito bem utilizada, motivando os alunos no processo de
aprendizagem. Ficou evidente que o sucesso da rede social como ambiente virtual de
aprendizagem depende da metodologia proposta pelo professor, de sua mediação e
participação com os alunos pela busca do conhecimento, pela troca de ideias, pela
colaboração e pelo feedback do professor. O potencial pedagógico se torna evidente
quando o professor e o aluno estabelecem uma aprendizagem colaborativa, o Facebook
oferece vários aplicativos educacionais que tornam a rede social mais atrativa facilitando
o processo de ensino e de aprendizagem.
Em suma, conclui-se que as principais mudanças que estão sendo realizadas
no cotidiano escolar são a inclusão tecnológica em sala de aula e a constante adequação
dos professores a esta inclusão digital, dinamizando e mediando o processo de ensino e
aprendizagem.
Percebe-se que os estudantes desenvolveram as quatro habilidades propostas
para línguas estrangeiras (Inglês e Espanhol): ler, falar, entender e escrever de maneira
surpreendente. Veja os dados nos gráficos abaixo:
Gráfico 2: Resultado Final - Dezembro 2014

Fonte: Escola Estadual Cândido

Em suma no que tange ao assunto em questão, o uso das redes sociais
(Facebook) na prática pedagógica tem sido um potencial pedagógico eficiente
evidenciando quando o professor e o aluno estabelecem uma aprendizagem colaborativa
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estimula o estudante no em busca de fatores que contribuem para um ensino e
aprendizagem de qualidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados permitem considerar que quando o professor insere em suas
aulas recursos tecnológicos e metodologias diferenciadas apesar de deparar com grandes
desafios, pois muitas vezes ele não possui formação adequada para a utilização destas
ferramentas na sua prática pedagógica, vale a pena inovar, pois sem dúvida os resultados
foram satisfatórios porque os estudantes não ficaram limitados somente nos tempos de
aulas destinadas ao estudo das línguas estrangeiras na grade curricular.
Outro aspecto que gostaríamos de socializar vem da percepção do sentido
afetivo e emocional que gerou durante o período que ocorreu esta experiência na turma
do Ensino Médio quando ficou evidente a participação dos estudantes nas postagens de
atividades e interação com os colegas através dos comentários, curtidas e diálogos no
bate papo do Facebook.
Destacamos também a maior proximidade com o “universo” dos alunos,
podendo conhecê-los em outras esferas através do uso de rede social e possibilitando até
mesmo uma nova relação entre professor e aluno e vice - versa. E evidenciamos também
que o interesse na leitura e na escrita por parte de alguns alunos que apresentavam muita
dificuldade, partiu da necessidade da exposição de suas produções na rede social
Facebook, posto que no momento de suas publicações na internet seus trabalhos
tornaram-se de acesso público, sendo visualizado e consequentemente avaliado por
todos da turma.
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Resumo: Este artigo apresenta o estudo de caso de dois surdos e dois ouvintes que participaram do
Cineclube, projeto apoiado pelo edital APROEX 01/2015. Este visou apresentar aos servidores e alunos do
câmpus Palhoça Bilíngue, bem como a comunidade surda usuária da Língua Brasileira de Sinais da grande
Florianópolis e aos interessados, produções cinematográficas que usassem a Língua de sinais, ou que
fossem realizadas por sujeitos surdos ou ainda, que representassem a cultura dessa minoria linguística.
Esse projeto teve como objetivo geral apresentar e colocar em discussão as produções audiovisuais 'surdas'
para melhor entender de que forma o sujeito surdo se apropria da linguagem cinematográfica e utiliza sua
propensão à visualidade para representar sua cultura através do cinema. A metodologia para coleta de
dados foi, num primeiro momento, realizar pesquisa de obras cinematográficas de realizadores surdos ou
de realizadores ouvintes que representem a cultura surda ao redor do mundo. Posteriormente, foram
selecionadas as obras de curta e longa-metragem mais expressivas para serem exibidas nas sessões do
cineclube. Em alguns casos, foi necessário realizar tradução e legendagem dos filmes, além de se produzir
sinopses em vídeo na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Após cada sessão, foi realizado um debate
orientado por questões acerca da linguagem, estética e representatividade do surdo no cinema, além de
discutir sobre o surdo como criador no campo da arte e da importância do ensino de técnicas audiovisuais
que podem dar voz a esse público na cultura popular. Os debates foram registrados em vídeo para posterior
transcrição dos temas mais relevantes abordados após a exibição dos filmes. Percebemos e que tanto
surdos como ouvintes desconhecem as produções feitas pela comunidade surda no que condiz a linguagem
cinematográfica, além do cinema proporcionar discussões aprofundadas sobre muitos aspectos ligados ao
cotidiano de surdos, à(s) sua(s) subjetividades) e ao contexto bilíngue.
Palavras-Chave: Cinema Surdo, Subjetividade, Surdos

1 INTRODUÇÃO
Qualquer língua de sinais1 se utiliza do espaço para se estruturar. As línguas de
sinais direcionadas aos surdos se utilizam, além do espaço, da visão. Nesse aspecto, a

1

As línguas de sinais não são padronizadas. Cada país possui a sua. No caso do Brasil, a língua de sinais é chamada
de Língua Brasileira de Sinais, doravante, Libras. Todas as línguas de sinais são visuais; a exceção é a Língua de
Sinais Tátil, para surdos cegos, que dependem apenas do tato para depreender a mensagem.
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língua de sinais e a linguagem cinematográfica se assemelham, necessitando desses dois
parâmetros para serem postas em prática.(CASTRO, 2012). Com o passar dos anos e
com as novas atualizações voltadas ao vídeo, este também passou a ser utilizado
principalmente para registro das expressões dos sujeitos surdos. No Câmpus Palhoça
Bilíngue, trabalhamos com a educação de surdos priorizando os aspectos da visualidade.
É de grande importância, portanto, entender de que forma o sujeito surdo se apropria da
linguagem do cinema e se transforma de objeto em criador. Utilizando as ferramentas
audiovisuais para comunicar a sua forma de ver o mundo e se ver representado, de forma
real e não estereotipada, como sujeito atuante na sociedade e não mais relegado à visão
opressora da deficiência, há o sentimento de identificação por parte do surdo e de
compreensão por parte do ouvinte.
A invenção de equipamentos de captação da imagem em movimento (Cinema) abriu
caminhos à comunidade surda antes inimagináveis. A possibilidade de registrar sua
história e produção intelectual, antes impossível devido à característica viso-espacial da
língua de sinais, fortaleceu a chamada Cultura Surda. A partir da legitimação da língua de
sinais pelos linguistas, a cultura surda passou também a ser um objeto de estudo
antropológico/etnográfico legítimo.
Uma das principais preocupações do Câmpus Palhoça Bilíngue e de qualquer
instituição de ensino voltada à educação de surdos, é o desenvolvimento de materiais
didáticos adaptados à realidade do surdo. Entretanto, a realidade se mostra mais tênue, já
que não há nenhuma metodologia ou roteiro pronto. Muito se fala da visualidade do
sujeito surdo e da facilidade que esse público tem em se expressar através de imagens
(STROBEL, 2003), além de estudos que comparam a linguagem cinematográfica e a
língua de sinais (CASTRO, 2012). Outros tantos trabalhos se propõem a analisar de que
forma o surdo é representado no Cinema (SCHUCHMAN, 1988); porém, essa
representação é, em sua grande maioria, feita por ouvintes com olhares externos à cultura
surda, frequentemente pendendo ao estereótipo ou à vitimização do surdo. Existe a
necessidade de estudar o surdo como realizador, como diretor de cinema, e também o
resultado da sua criação, para descobrirmos de que forma o surdo utiliza os recursos
cinematográficos para comunicar seu modo de ver o mundo.
Além de apresentar a realidade da cultura surda para o público interessado,
a partir das sessões do cineclube, a própria comunidade surda pode opinar sobre o que
viu retratado, em que medida se identifica com as obras, fornecendo subsídios para essa
pesquisa cujos resultados contribuirão significativamente para o ensino de surdos. Tanto
na produção de materiais didáticos que se aproximem visualmente da linguagem utilizada
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pelos criadores surdos, como no ensino de técnicas audiovisuais que munirão os alunos
de recursos para se expressarem para o grande público numa linguagem que é universal:
o Cinema.
Os objetivos do presente trabalho, portanto, são:
a) Identificar obras cinematográficas de diretores surdos ou de diretores ouvintes que
retratem a cultura surda;
b) Divulgar essas obras para a comunidade surda e ouvinte interessada na cultura
surda;
c) Identificar elementos estéticos, técnicos e temáticos utilizados nos filmes surdos.
Escolhemos obras representativas de diretores surdos e, no caso de diretores
ouvintes, foram selecionadas aquelas com alguma aceitação na comunidade surda do
país de origem, bem como a participação em festivais de cinema surdo - que já possuem
critérios de seleção relacionados à cultura surda.
Como ainda não existe uma produção expressiva de cineastas surdos no Brasil, foi
necessária a tradução dos filmes: das legendas em inglês ou espanhol para o português
e/ou de uma língua de sinais específica para a Libras.
Escolhidos os filmes, foi feita a divulgação das sessões do cineclube para a
comunidade acadêmica do Câmpus Palhoça Bilíngue e para o público externo, através do
site do câmpus, de lista de e-mails, cartazes, flyers, redes sociais e visitas presenciais.
As exibições ocorreram quinzenalmente, no câmpus Palhoça Bilíngue, com a
duração de 3 horas. Nas primeiras duas horas ocorreu a exibição do filme, no caso de
longa-metragens ou filmes, no caso de curta-metragens, e na última hora foi promovido
um debate sobre aspectos estéticos, técnicos e temáticos das obras. Todos os debates
foram registrados em vídeo para posterior transcrição e avaliação dos resultados.
Entendemos, para tanto, que cada pessoa possui sua subjetividade e formação,
não sendo possível padronizar um “sujeito surdo” ideal, ou desejando que todos possuam
o mesmo entendimento. Assim, todos os sujeitos desta pesquisa tiveram liberdade para
opinar e manifestar suas inquietações ao que era apresentado. Neste artigo, trazemos os
relatos de dois surdos e dois ouvintes, com o intuito de comparar as percepções
relacionadas às produções cinematográficas.

2 METODOLOGIA
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Foram exibidas dez produções audiovisuais diferentes durante as sessões do
Cineclube Surdo. O projeto teve início com uma sessão especial (Figura 1) para os alunos
do Curso Técnico Integrado em Comunicação Visual do câmpus Palhoça Bilíngue. Foram
exibidos dois episódios do seriado americano “Switched at Birth” (2011), que mostra a
relação entre adolescentes surdos e ouvintes.
Posteriormente, foram selecionadas as obras de curta e longa-metragem mais
expressivas que foram exibidas nas sessões do cineclube, a partir de critérios acordados ,
como: representatividade da cultura surda, uso de língua de sinais, presença de atores,
membros da equipe ou diretor surdo (s). Para as sessões, foram convidados os
servidores e alunos do Câmpus Palhoça Bilíngue, os membros das associações de
surdos de Palhoça, São José e da grande Florianópolis e o público em geral interessado
em cultura surda.
Após cada sessão, foi realizado um debate orientado por questões acerca da
linguagem e representatividade do surdo no cinema. Pretendeu-se estimular a discussão
sobre o surdo como criador no campo da arte e da importância do ensino de técnicas
audiovisuais que podem dar voz a esse público na cultura popular. Neste contexto, os
interpretes da instituição interpretavam estas mediações, tanto no início de cada filme,
quanto a discussão mediada pela professora ouvinte. Os filmes escolhidos e as datas das
sessões estão na figura abaixo:

Figura 1 – Lista de filmes e datas das exibições

Para cada filme, uma sinopse foi disponibilizada no site da instituição, tradução
esta realizada por um intérprete. Essa sinopse se objetivava a chamar a atenção dos
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surdos que não conheciam a obra; estimular a curiosidade e fortalecer o debate no pós
exibição. A sinopse foi editada de maneira que fizesse o surdo relacionar o filme à
tradução. A imagem abaixo ilustra as estratégias de edição feitas na sinopse em vídeo,
que facilitaram o entendimento do público surdo. Imagens dos filmes também eram
mostradas do lado esquerdo do intérprete, com interação entre o que estava sendo
sinalizado e imagens reais do filme em questão.

Figura 2: O intérprete fez as sinopses de todos os filmes, disponibilizados tanto na página do Cineclube,
quanto no Youtube.

Como já foi ressaltado, os debates foram filmados e, para o contexto deste
artigo, usamos o relato de dois surdos e dois ouvintes que estiveram presentes às
sessões: Switched at Birth, A gangue e Assassino em Silêncio.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste tópico, apresentaremos o espaço disponibilizado ao debate e traremos as
exposições feitas por quatro sujeitos, dois surdos e dois ouvintes. Na plateia, estavam
presentes tanto alunos surdos quanto ouvintes que reconheceram algumas histórias
(filmes) sua própria experiência, conforme depoimentos dados ao final da sessão. Os
sujeitos surdos foram chamados João e Pedro e os sujeitos ouvintes serão Maria e Léia,
nomes fictícios que protegem a identidade real dos participantes.
A disposição da sala foi colocada em configuração normal (cadeira atrás de
cadeira) durante a exibição do filme e durante explicações iniciais. Durante o debate, as
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cadeiras eram dispostas em formato de círculo, privilegiando o aspecto visual da Libras,
facilitando a compreensão e visualização dos comentários. Um intérprete de Libras
sempre estava à disposição nas sessões, para auxiliar nos debates e na mediação. A
disposição inicial para visualização do filme está na imagem abaixo:

Figura 3 – Debate após a primeira sessão do Cineclube Surdo.

Na primeira sessão do cineclube foram selecionados dois episódios do seriado
Switched at Birth, série em que duas adolescentes descobrem que foram trocadas
acidentalmente na maternidade. Bay foi criada em uma família rica, com o pai, a mãe e o
irmão. Enquanto isso, Daphne, que ficou surda aos 3 anos, foi criada pela mãe solteira
num bairro humilde. Quando as famílias se encontram, começa uma luta para aprender a
conviver com todas as diferenças. Nos episódios escolhidos, a narrativa está centrada na
relação entre adolescentes surdos e ouvintes, principalmente no ambiente escolar. Ao fim
desta sessão, Maria declarou:
“É muito difícil a comunicação porque a gente não sabe Libras e eles não
conhecem a Língua Portuguesa. Por isso, aprender sobre a cultura surda é
muito bom. Eu fiz amizade com os surdos e aprendi muitas coisas com eles
e acho que eles também aprenderam comigo. A gente vai conversando e
compartilhando conhecimento”

Sobre o mesmo episódio, Pedro, refletiu e complementou Maria, ao dizer que:
“Às vezes nós não conseguimos conversar com os ouvintes pelo
desconhecimento que eles têm em relação a nossa cultura. Eu gostei muito
da atividade porque houve bastante integração. Além disso, a série retrata
muito a minha história. Eu estudei em uma escola onde tinham mais alunos
surdos do que ouvintes”
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Em qualquer língua, a linguagem e a fluência é adquirida na vida social; interagindo
em sociedade, no contexto de uma determinada língua, é que os sujeitos podem adquirila. Essa afirmação não se faz diferente no caso das línguas de sinais, seja como primeira
língua ou até mesmo, segunda língua de alguém. Para proporcionar um ambiente
bilíngue, socialmente sustentável para o aprendizado de uma língua (de surdos ou de
ouvintes, esta deve desenvolver:
o ensino escolar na Língua Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da
Língua Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para
alunos surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua
Portuguesa e o ensino da Libras para os demais alunos da escola.
(BRASIL, 2008, p. 11)

Nesse contexto, a educação bilíngue tem como preceito aceitar a diferença,
promovendo um novo olhar para a diversidade (seja na relação ouvinte-surdo, surdoouvinte e até mesmo surdo-surdo). Nesse ínterim, no caso dos surdos, sua(s)
identidade(s) (PERLIN, 1997) e cultura (STROBEL, 2008) devem ser respeitadas. O jeito
surdo de perceber o mundo, com suas percepções visuais, além de sua língua, devem se
inserir nesse contexto. Lembramos ainda que, os conceitos de identidade e cultura são
socialmente construídos e nunca padronizados também no caso dos surdos. Embora as
autoras acima citadas descrevam algumas tipologias e encontros nos conceitos de
identidade e cultura surda, acreditamos que não há um “surdo-padrão”; os surdos têm
liberdade de construírem sua(s) subjetividade(s), que vão bem além da língua.
Santos(2013) complementa que:
é com a aquisição da língua que a criança consegue construir sua subjeti
vidade, já que é a partir dela que a criança se insere no processo de
interação dialógica, trocando informações e expressando ideias. Assim, é
importante que a criança surda encontre seus pares o mais rápido
possível, que tenha contato com a LIBRAS, já que é esta interação que
fará com que o surdo adquira sua língua rapidamente. (SANTOS, 2013, p.
106)

Partindo para outras sessões e outros debates, temáticas diferenciadas também
foram abordades. Com temas como o oralismo, presente no filme Filhos do Silêncio
(1986); o implante coclear, no filme Nada Que Eu Ouça (2008); a inversão da
representação do surdo no cinema de vítima a vencedor, como no filme The Hammer
(2010); além de uma discussão muito presente nos debates entre os surdos: a diferença
entre as diversas línguas de sinais pelo mundo, como no ucraniano A Gangue (2014), o
japonês I Love You (1999) e o francês A Família Bélier (2014).
Não foi possível trazer todos os comentários feitos por todo o público incluindo
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surdos e ouvintes; escolhemos os principais sobre alguns filmes e os relacionamos
abaixo.
No dia 21/05 foi exibido o filme A Gangue, onde todos os personagens eram
surdos. O filme se passa em um internato para surdos. Assim que chega, Sergei se vê
envolvido em um sistema de crime organizado, incluindo roubo e prostituição.
Gradualmente, ele conquista seu espaço na gangue porém as coisas se complicam
quando ele se apaixona pela namorada do líder. O filme é todo em língua de sinais sem
legenda. Venceu vários prêmios em festivais, incluindo o da Semana da Crítica de
Cannes.

Figura 4: Capa do filme A Gangue.

Sobre esse filme, Léia e Maria fizeram observações sobre o que perceberam dos
outros surdos. Léia observou que:
“os surdos gostaram bastante, pois o filme era na língua de sinais, mesmo
que esta não fosse a Libras (Língua Brasileira de Sinais). Os surdos se
sentiram representados e identificados, pois perceberam que havia surdos
atores e diretores. Nem sempre conseguiram entender todos os sinais,
mas a grande maioria era perceptível pelo contexto e pelo visual do filme.
O interessante é que, neste momento, todos os expectadores (surdos e
ouvintes) tinham o mesmo entendimento do filme, já que era numa língua
de sinais estrangeira e desconhecida por todos. O filme é escuro,
desfocado e exige esforço para que as pessoas consigam compreender.”

Além disso, percebemos que surgiu nesta discussão o preconceito entre os surdos,
já que o grupo de surdos no filme era preconceituoso com o personagem surdo que tinha
síndrome de down. Percebemos que, para os surdos expectadores do filme, este surdo
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que também tinha síndrome de down, precisaria ser acolhido pelos outros surdos e não
deixado de lado, como aconteceu no filme. Sobre esse aspecto, Léia continua:
“As cenas de sexo, violência e o aborto clandestino também causaram
discussões e divergências de opiniões entre o que é certo e o errado. Não
houve nenhuma falta de respeito com o conteúdo do filme e este gerou
discussões profundas sobre sexo e morte. O final do filme também foi
chocante, já que um dos surdos mata todos os seus amigos de grupo,
também gerando discussão após o filme sobre o assunto.”

Maria complementou sobre o sentimento de pertencimento no público surdo, ao
perceber que todos os personagens eram surdos, além de discussões polêmicas sobre
vitimização feita pelos próprios surdos e criada pela sociedade ouvinte:
“Foi unânime o fato de que todos os personagens eram surdos, deixando
claro para eles que independente da sua condição de serem surdos, eles
podem atuar e que o surdo não precisa se vitimizar; ele é um ser capaz de
chegar onde quiser. Além disso, um dos surdos ressaltou os surdos não
são padronizados. A comunidade surda não é perfeita. Os surdos podem
ter maldade, podem ser violentos, como em qualquer grupo social. Os
surdos quiseram mostrar que a comunidade surda é também um espelho
da sociedade dos ouvintes. Além disso, surgiu na discussão o preconceito
entre os surdos, já que o grupo de surdos no filme era preconceituoso com
o surdo que tinha síndrome de down. “

Discussões em torno da estética e da linguagem também surgiram, como no filme
tailandês Assassino em Silêncio (2000) (Figura 4) em que a visualidade é muito presente.
Deafula (1975), único filme de terror todo em língua de sinais americana, despertou
curiosidade e também gerou discussões produtivas acerca do surdo como realizador de
cinema.

Figura 4 – Cena do filme Assassino em Silêncio
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Pedro contou o que havia entendido do filme, relatando:
Gostei do filme “Assassino em Silêncio”, sendo este legendado; portanto,
de fácil compreensão. Este filme se tratava da história de um garoto surdo
que sofreu preconceitos na sua infância, não fazia uso da língua de sinais
comunicando-se apenas por gestos. O mesmo matava as pessoas por
dinheiro; esta era sua profissão, não tendo consciência do ato que
cometia. Ele só se deu por conta da gravidade do que fazia apenas
quando seu amigo foi morto e ao ver uma reportagem na TV sobre um
mafioso que tinha sido morto. Ao ver a família da vítima sofrendo, os filhos
chorando no colo da mãe, todos os seus atos passaram na sua cabeça
como um filme, todos os assassinatos que cometeu. Foi necessário sentir
a dor da perda com morte de seu único amigo para que pudesse
compreender o que os seus atos causavam nas pessoas .

Percebemos que Pedro conseguiu captar a história do filme, mesmo com apenas
legendas em Português. Percebemos que os surdos conseguem criar uma relação mais
próxima com o uso das legendas, mas essa relação é variável e depende de muitos
fatores incluindo incentivo e aprendizado da língua portuguesa como segunda língua. No
caso de Pedro, este têm uma boa relação com o Português, embora não compreenda
tudo. O contexto da história e a visualidade proporcionada pelo cinema também
facilitaram o entendimento.
Maria complementou Pedro:
Percebi que os surdos gostaram do filme, se sensibilizaram com o final do
mesmo, porque o surdo se suicida. Foi falado de suicídio de maneira
breve, senti que os surdos ficaram acanhados para falar sobre esse
assunto. Acho que a maioria nunca conversou com a família sobre esse
assunto. Pelos surdos que estão aqui que eu conheço, a maioria possui
família ouvinte que não sabe Libras.

Percebemos na fala de Maria que os surdos muitas vezes desconhecem alguns
aspectos e nuances dos filmes pela falta de acessibilidade em relação a língua. O espaço
familiar, que deve ser o principal de debate sobre as dúvidas dos filhos, no caso dos
surdos, possui a barreira linguística, onde nem sempre esta é transposta. A escola, na
maioria das vezes, acaba assumindo essa responsabilidade. Nesse aspecto, Souza
(2000) citado por Santos (2013) denuncia que a escola não pode ser espaço onde:
Vários relatos de ex-alunos surdos integrados em escolas comuns
denunciam a cultura do silêncio imposta a eles nessas escolas. Os alunos
não sabiam como expressar suas angústias e ansiedades manifestando
um sentimento de incapacidade e inferioridade de forma silenciosa.
(SOUZA, 2000, p. 83)
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A família, além da escola, deve promover a construção da(s) subjetividade(s)
surda(s). As famílias devem buscar aproximação com a língua e com a comunidade
surda, promovendo a autonomia desses sujeitos, bem como um conhecimento de mundo
e formação de opinião mais amplo

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o processo de escolha dos filmes a serem exibidos no Cineclube Surdo,
houve uma dificuldade em encontrar obras dirigidas por surdos. Das dez sessões, três
contaram com filmes de diretores surdos. Esse fato vem corroborar a ideia que o sujeito
surdo ainda não tem uma voz presente na mídia, principalmente no contexto da direção
de filmes. Já nos filmes que contam com personagens surdos, nem todos retratam a
cultura surda de uma maneira fiel, colaborando para ratificar a posição de vitimização em
que os personagens surdos se encontram no cinema. O Cineclube Surdo atingiu seu
objetivo no sentido de mostrar o sujeito surdo sob outra luz. Afastando a visão
medicalizada da surdez, que coloca o surdo como deficiente, e retratando sujeitos que
fazem parte de uma minoria linguística e uma comunidade com uma cultura própria.
Ressaltamos que não conseguimos analisar todas as falas, pela complexidade do
contexto na qual estão inseridas. Este artigo é apenas um vislumbre da profundidade das
discussões, acontecidas durante as várias sessões.
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Nos debates realizados ao final de cada sessão, ficou claro o interesse por parte dos
ouvintes em conhecer melhor o universo surdo e dos surdos em produzir produtos
culturais que retratem sua língua e sua cultura. Percebemos também que os surdos se
sentem à vontade para falar sobre o que entendem e conhecem; por outro lado, em
assuntos os quais não são compartilhados primeiramente na família e também na escola,
estes não se sentem seguros para darem sua opinião (principalmente em assuntos
polêmicos, como o suicídio). As legendas provaram ser uma estratégia importante para os
surdos; porém, nem todos os surdos possuem o mesmo conhecimento de Língua
Portuguesa, não sendo essa a única solução para o problema de falta de acessibilidade
no cinema.
Por último, ficou claro que o senso de pertencimento a uma comunidade foi
fortalecido pela apresentação de filmes dirigidos e atuados por surdos. É interessante
visualizar como os ouvintes percebem e interagem com os surdos nesse contexto.
Esperamos que este projeto inspirem outras instituições a valorizarem a imagem e o
cinema como aparatos úteis no debate e formação pessoal de surdos.
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LABORATÓRIO ITINERANTE: UM NOVO OLHAR PARA A COMUNIDADE

1

Gabriel do Nascimento1, Guilherme Augusto Häser2, Éliton Pires3 Ionara
Monteiro Martins4 Rosana Possamai Dela5

Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul / Acadêmicos do Curso de Engenharia Agronômica /
Técnico em Agropecuária / gabriel.nacimento@outlook.com.br
2
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul / Acadêmicos do Curso de Engenharia Agronômica /
gabriel.nacimento@outlook.com.br
3I
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul / Coordenação Geral de Extensão / Técnico em
Agropecuária / eliton@ifc-sombrio.edu.br
4
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul / Coordenação Geral de Extensão / Bióloga /
cgex@ifc-sombrio.edu.br
5
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul / Coordenação Geral de Extensão / Pedagoga /
cgex@ifc-sombrio.edu.br

Resumo: O projeto é fomentado pelo Edital interno 038/2014 – Instituto Federal Catarinense –
campus Santa Rosa do Sul. Através deste projeto foi implantada uma equipe de acompanhamento e
apoio aos projetos do Instituto Federal Catarinense - Câmpus Santa Rosa do Sul, envolvendo os
trabalhos da Coordenação Geral de Extensão – CGEX, no estímulo, supervisão, promoção e criação
de projetos, denominando-se “Laboratório de Gestão de Projetos” (L-PROGEX), propiciando
experiências diferenciadas aos acadêmicos. Além disso, constitui-se em uma oportunidade de
identificar demandas relativas ao contexto econômico e social das regiões. Com estes objetivos,
buscando a inovação e extensão, do IFC - Câmpus Santa Rosa do Sul, identificou-se a necessidade
de criar uma estrutura móvel que disseminasse conhecimento, através de cursos, palestras, aulas
para as comunidades dos municípios da região e para as pessoas que não possuem acesso ao
conhecimento, como também auxiliasse na divulgação do Instituto Federal Catarinense. Neste
sentido, elaborou-se o projeto do laboratório itinerante, utilizando o antigo ônibus de transporte do
Câmpus. A metodologia partiu do estudo e planejamento de trabalho da CGEX, levantamento das
dimensões do ônibus e o uso do site “You Tube” para reproduzir vídeo aulas sobre o programa
“Sketchup”, um programa muito utilizado para projeções “3D”, e que foi selecionado para representar
o desenho do veículo personalizado. Durante este processo, foram realizadas reuniões para
identificar as estruturas e materiais necessários para estruturar o ônibus. O primeiro orçamento foi
finalizado em junho, no valor de aproximadamente trezentos mil reais. Em julho constatamos outras
mudanças na questão de adaptação do ônibus, com acessibilidade, para atender as necessidades
especiais das pessoas portadoras de deficiência física e visual. Então modificamos o desenho do
ônibus, incluindo pisos táteis e pisos direcionais, elevador para cadeirantes e os símbolos de
acessibilidade.

Palavras-Chave: Sala-móvel,Ônibus personalizado, Laboratório ambulante, Criação.

1 INTRODUÇÃO

O

desenvolvimento

de

projetos

de

extensão

é

uma

atividade

indispensável na vida acadêmica dos alunos, pois permite ao estudante conhecer,
testar, aplicar e resignificar os conhecimentos, além de colaborar com ações que
contribuam para o desenvolvimento regional. Com esta finalidade, criou-se o
Laboratório de Gestão de Projetos (L-PROGEX), que tem como objetivos:
assessorar a Coordenação Geral de Extensão – CGEX, no estímulo, promoção,
criação, acompanhamento e supervisão dos projetos de extensão executados no
IFC - campus Santa Rosa do Sul.
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Com foco na criação de novos projetos, o “Laboratório de Gestão
de Projetos” chega ao seu segundo ano de execução, buscando incentivar os
acadêmicos a utilizarem sua criativi dade, seus conhecimentos a favor de sua
própria formação profissional e também de contribuir para desenvolvimento
de arranjos produtivos locais.
Tendo em vista este objetivo, o projeto vem trazendo resultados
significativos, entre eles, destaca-se a ideia de revitalização e personalização
do antigo ônibus do campus, para transformar em uma sala de aula móvel,
pois devido a aquisição do novo ônibus, o antigo ficou ocioso sendo que sua
manutenção também necessitaria de investimento financeiro.
Então para aproveitar este meio de transporte, a proposta consistiu
na transformação do ônibus em uma sala de aula móvel, contendo toda a
estrutura para realização de palestras, aulas, cursos, exposições e a própria
divulgação do IFC – Câmpus Santa Rosa do Sul.
Com o ônibus modificado em sala de aula móvel, o IFC Câmpus
Santa Rosa do Sul terá a oportunidade de aumentar, ainda mais o seu
desenvolvimento em pesquisa,

ensino e extensão, disseminando

conhecimento para as comunidades da região e capacitando profissionais e
produtores rurais.
Apresentam-se ao longo deste artigo os métodos utilizados para a
execução deste projeto no que tange o alcance de seus objetivos e
especialmente no desenvolvimento da proposta de transformação do ônibus.

2 METODOLOGIA

O projeto Laboratório de Gestão de Projetos (L-PROGEX) foi
contemplado pelo Edital 038/2014 – IFC campus Santa Rosa do Sul de apoio
a projetos de ensino, pesquisa e extensão, o qual financiou três acadêmicos
bolsistas do curso de Engenharia Agronômica do próprio IFC – campus Santa
Rosa do Sul para que pudessem acompanhar e aperfeiçoar os processos de
gestão e supervisão dos projetos e ainda apoiar a Coordenação Geral de
Extensão na criação de novas propostas que visem aprimorar e facilitar o

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

desenvolvimento de projetos de extensão com a comunidade pelos
professores e alunos.
Entretanto, para alcançar estes objetivos, concentrou-se grande
esforço por parte da equipe do projeto para desenvolvimento de propostas
que pudessem dar destino correto para o antigo ônibus do campus, (figura 1).
Neste sentido pensou-se em utilizá-lo como laboratório itinerante para auxiliar
na execução de ações extensionistas em todas as comunidades. A partir da
definição do propósito para o veículo, iniciaram-se as primeiras discussões e
primeiros rascunhos que ao longo do primeiro semestre de 2015 se
transformaram no projeto que estará sendo apresentado nos resultados e
discussões.

Figura 1: Ônibus do Instituto em evento de extensão:

Fonte: Éliton Pires
Segue abaixo uma síntese dos métodos utilizados em ordem
cronológica para a apresentação das ideias em forma de desenho 3D e as
discriminações dos objetos e equipamentos necessários:
1. Escolha do programa “Sketchup” para desenho em 3D;
2. Estudo para utilização do mesmo através de vídeo aulas no “you tube”
e prática experimental no próprio programa;
3. Realização de reuniões para o levantamento dos equipamentos e das
estruturas que fariam parte da sala de aula móvel do ônibus, para o
início do desenho interno do ônibus;
4. Elaboração do projeto;
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5. Descrição completa dos materiais utilizados;
6. Pesquisa a empresas de personalização de ônibus;
7. Solicitação de orçamentos;
8. Busca de Recursos para o financiamento.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o primeiro semestre o foco de nosso trabalho no
“Laboratório de Gestão de Projetos”, foi a criação do projeto do ônibus IFC Mais Perto de você, trabalhando as iniciativas com estudos, propostas e
reuniões, sendo

que todas estas ações deveriam ser bem organizadas.

Na primeira proposta elaborada buscou-se o conforto dos alunos, e
também dos professores, pensando no aproveitamento do espaço interno do
veículo. Desta forma

sugeriu-se mesas de recolhimento, de forma a serem

encolhidas quando não tivessem em uso. Assim ficaram especificados os
seguintes materiais, (conforme quadro 1) e a estrutura do projeto, (figuras 1,
2 ,3 e 4).

Quadro 01 – Estrutura e Materiais do Laboratório Itinerante
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SETOR

QNT
20
Sala de aula
20
1
1
Mesa do professor
1
1
1
1
Banheiro
1
1
1
Cozinha
1
1
21
1
Acabamento interno
1
1
1
1
1
Acabamento externo 1
10
1
Instalações elétricas
1
1
Acessórios
1
1

DESCRIÇÃO
Mesas e cadeiras flexíveis
Notebooks
Mesa
Cadeira
Notebook
Impressora
Projetor multimídia
Pia com cuba e espelho
Armário aéreo
Vaso
Armário aéreo
Frigobar
Bebedor elétrico
Armários embutidos para guardar o material e os notebooks
Revitalização do banco do motorista e painel
Documentação para carro especial
Envelopamento das paredes internas do ônibus
Revestimento do bagageiro com chapa lisa em alumínio
Toldo
Porta de entrada pela lateral esquerda
Mesa totalmente desmontável para ser usada em eventos
Grades com encaixe para chão, para eventos e palestras externos
Pintura externa
Lâmpadas LED
Tomadas, interruptores e fios
Ar condicionado
Kit inversor para ar condicionado/carregador
Cabo de extensão 220V
Antena de internet
Fonte: Guilherme Augusto Häser

Figura 01 – Vista Exterior
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Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2: Vista Aérea

Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 3: Vista dos Fundos (Interior do ônibus)

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4: Vista Frontal do Interior

Fonte: Elaborada pelo autor

Após

algumas

reuniões

alterou-se

novamente

o

projeto,

substituindo as mesas de encolhimento, por mesas fixas, pois identificamos a
inviabilidade das mesas de encolhimento, porque a garantia de vida útil
dessas mesas, não é prolongada, devido a movimentação intensa, e para
colocar cadeiras móveis, deveria haver um local para guardá-las, onde o
ônibus não oferecia este espaço. Observando então a facilidade de mesas e
cadeiras fixas quanto a mão de obra de abrir e fechar das mesas e guardar as
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cadeiras, optou-se por este modelo, que poderiam ser utilizadas também só
por um aluno, proporcionando um espaço maior. Finalizamos então,
substituindo as cadeiras por apenas um banco, tendo capacidade para até
duas pessoas. A proposta pode ser visualizada conforme (figura 5).
Neste mesmo momento acrescentou-se o balcão com cuba e o
forno micro-ondas, conforme (figura 6).
Figura 5: Vista, cadeiras e mesas fixas e únicas.

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 6: Vista da área de cofee break

Fonte: Elaborada pelo autor

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Focando na questão da acessibilidade no ônibus sala de aula
móvel para as pessoas portadoras de deficiência ou necessidades
específicas, adicionou-se no projeto pisos de sinalização tátil, como piso tátil
de alerta e direcional, e também elevador para cadeirantes, assim como
sinalização conforme (Figura 7 e 8). Essas adaptações foram realizados
pensando em proporcionar a pessoa com deficiência visual e a pessoa com
deficiência física, a possibilidade de terem acesso ao conhecimento,
contribuindo para sua vida como cidadão.
Figura 7: Vista Superior, detalhando os pisos táteis

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 8: Vista do elevador para cadeirantes

Fonte: Elaborada pelo autor
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O

projeto

está

finalizado,

com

um

pré-orçamento

de

aproximadamente R$ 300.000, 00. No momento ainda busca-se outros
orçamentos

e

posterior

arrecadação

de

recursos

para

financiar

a

personalização do veículo itinerante.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência oportunizada pelo projeto estimulou a criatividade, a inovação e
o surgimento de um trabalho que deve ser de grande valia ao ambiente
Institucional e as demandas sociais da região. Além disto o trabalho
acrescentou em conhecimentos diferenciados para a equipe de projeto, pois
com o uso do programa “Scketchup” o aluno poderá realizar diversos outros
projetos.
.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo investigar as implicações do Transtorno do Espectro do
Autismo no contexto familiar. Na comunidade cientifica o Transtorno do Espectro do Autismo é um dos
transtornos de desenvolvimento mais complexo do ponto de vista teórico e prático. Devido à variedade de
características inerentes a ele, bem como outras comorbidades, em muitos casos, existe uma demora no
diagnóstico. Este fato gera um aumento de ansiedade entre os familiares, em especial, nos pais. As
características mais comuns são apresentadas pela falha na tríade: comunicação, interação social e uso da
imaginação. Os vários estudos sobre o autismo têm evidenciado a multiplicidade de sinais típicos deste
transtorno, que não devem ser observados de forma isolada. Os pais de pessoas com Transtorno do
Espectro do Autismo, muitas vezes pela falta de informação sobre o mesmo, se sentem perdidos ao receber
o diagnóstico, surgindo as mais variadas dúvidas sobre o desenvolvimento de seu filho, aspectos
relacionados à linguagem, aprendizagem, socialização e mesmo, a manifestação de emoções. O presente
estudo tem como método a revisão de literatura, realizada a partir dos trabalhos publicados na área da
Psicologia, tanto em fonte impressa publicada por autores renomados, quanto nas bases de periódicos da
Bireme, Scielo e PEPsic. Considera-se que as várias facetas que envolvem tal transtorno, e as
peculiaridades inerentes de cada sujeito autista, são significativas quando discute-se os impactos do
transtorno na dinâmica das famílias. Somadas as questões presentes nos diferentes contextos sociais e
educacionais. Compreender essas questões é suma importância para a Psicologia, enquanto ciência e
profissão.
Palavras-Chave: Transtorno do Espectro do Autismo. Família. Dificuldades parentais.

1 INTRODUÇÃO

O autismo pode ser considerado uma síndrome que gera muitos conceitos e
enigmas a cerca dele. Há muita curiosidade de como os autistas vêem as coisas e como
seria essa maneira diferente de ver. Apesar de existirem vários estudos ainda não se
sabe o que eles sentem, pensam, por não expressarem seus sentimentos, principalmente
quando tem uma estereotipia ou quando ficam a olhar para um ponto fixo e passam horas
e horas naquela mesma situação.
Existem várias características que por sua vez definem uma pessoa com
Transtorno do Espectro do Autismo. Essas características são descritas de acordo com os
critérios diagnósticos do DSM-V (2014), entre elas, relacionadas à comunicação verbal ou
não verbal, a interação social, pelo qual não se relacionam com outras pessoas ou
mesmo não mantém contato visual e ao uso da imaginação, por não se adaptarem a
mudanças de rotinas e apresentam comportamentos estereotipados, deixando assim
esses indivíduos cada vez mais únicos e com suas particularidades, por isso não se deve
generalizar ao falar sobre eles.
Para cada indivíduo com autismo tem-se que ter um estudo aprofundado. As
características contribuem no momento do diagnóstico, pois quanto mais cedo os pais
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perceberem essas características e suspeitar que o desenvolvimento de seu filho não se
apresenta da maneira que é considerada normal, esses tenham a possibilidade de levar a
um especialista para este tomar as devidas providências. Sabe-se que quanto antes
iniciar as intervenções, melhor e mais eficiente será para um desenvolvimento da criança.
(ARAÚJO, 2011). Logo, a tríade não serve para rotular os autistas, mas sim para ajudar
no diagnóstico e na maneira de intervenção a ser utilizada.
Os pais sentem-se perdidos, até mesmo pelas divergências científicas sobre o
autismo. Sabe-se que o desenvolvimento de uma criança autista está relacionado com a
ação conjunta das intervenções realizadas nos diferentes contextos. Todavia o alcance de
bons resultados exige das famílias, ajustes constantes em seu cotidiano. O objetivo do
presente estudo é investigar as implicações do Transtorno do Espectro do Autismo no
contexto familiar.
2 Transtorno do Espectro do Autismo – Aspectos Diagnósticos

O Transtorno do Espectro do Autismo está na realidade de muitas pessoas,
ocorrendo em famílias de diferentes raças, credos ou classes sociais e mesmo assim
ainda existem dúvidas sobre o mesmo.
Como todo ser humano, cada autista se difere um do outro, assim não se deve
identificar apenas uma característica de autismo apresentada pelo individuo e já
diagnosticá-lo como Transtorno do Espectro do Autismo – TEA. Estudos apontam várias
hipóteses sobre o autismo e ainda não foi possível encontrar uma resposta concreta
sobre o mesmo. Visto o fato de as características serem muito variadas, no momento do
diagnóstico até mesmo os profissionais sentem dificuldades, pela particularidade de cada
autista e de não poder generalizar os comportamentos para todas as pessoas com o TEA.
Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais cedo acontecerá intervenção. Por
isso é importante que todas as pessoas entendam um pouco sobre o autismo e
reconhecem seus sinais.
Na década de 1940, Leo Kanner, psiquiatra, norte-americano, foi o primeiro a
descrever sobre o autismo, em um artigo publicado na revista The Nervous Child, após
acompanhar onze crianças em sua clínica.
O presente artigo apresenta como principal idéia sobre o autismo, a
“incapacidade das crianças de estabelecer relações normais com as pessoas e de reagir
normalmente às situações, desde o início da vida”. (FERRARI, 2012, p. 09).
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Kanner atribui o autismo às causas psicogênicas, através de suas observações
foi possível chegar à hipótese que haveria uma ligação entre autismo e depressão
materna, pois é considerado que a depressão interfere na capacidade materna para
cuidar e envolver-se com o seu bebê. (BOSA; CALLIAS, 2000).
Após a proposta de Kanner, diversos estudos sobre o autismo começaram a
surgir. Alguns autores expõem sobre possibilidades de causas que podem acarretar o
Transtorno do Espectro do Autismo, expandindo áreas como Psicologia, Neurologia,
Psiquiatria, Educação, entre outras. (ROSENBERG, 2011 apud SCHWARTZMAN;
ARAÚJO, 2011).
Há descrições pertinentes sobre as características do autismo apresentadas
como critérios diagnósticos com base na medicina, atualizadas recentemente no DSM-V
(2014), bem como teorias psicológicas discutidas por vários autores entre eles, Bosa e
Callias (2000), Mello (2004), Rosenberg (2011), Araújo (2011).
A nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais,
DSM V (2014) apresenta uma proposta para várias patologias, incluindo o autismo, sendo
mais aperfeiçoada, mudando sua nomenclatura e justificando em uma nota, contida no
próprio DSM V (2014);
Indivíduos com um diagnóstico do DSM-IV bem estabelecido de transtorno autista,
transtorno de Asperger ou Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra
especificação devem receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista.
Indivíduos com déficits acentuados na comunicação social, cujos sintomas, porém,
não atendam de outra forma, critérios de transtorno do espectro autista, devem ser
avaliados em relação a transtorno da comunicação social (pragmática).

Com essa nova sugestão no DSM-V (2014), o autismo deixa de ser o
Transtorno Global do Desenvolvimento e passa a ser chamado de Transtorno do Espectro
do Autismo (F84.0), sua divisão fica apenas restrita ao autismo grave, moderado e leve,
diferentemente do DSM-IV-TR (2012), que apresentava uma divisão mais ampla,
denominando de: Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da
Infância, Transtorno de Asperger e Autismo Atípico.
Os critérios diagnósticos segundo o DSM-V (2014) são: (1) o prejuízo
persistente na comunicação social recíproca e na interação social; (2) os padrões restritos
e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades; (3) sintomas que estão
presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário.
Neste novo modelo não se pode ficar restrito a esses critérios, outras
informações devem ser consideradas; observações clínicas; histórias do cuidador;
informações de relatórios da escola e se possível autorrelato.
Na área da psicologia, os profissionais além desses critérios, apresentam duas
estratégias que auxilia tanto no momento do diagnóstico, quanto também na intervenção
dos indivíduos.
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A avaliação psicológica em pessoas com TEA tem como objetivo traçar o perfil do
desenvolvimento do individuo, destacando suas áreas de fragilidade. Busca,
ainda, uma análise compreensiva do trajeto de desenvolvimento daquela pessoa
inserida no contexto familiar e no contexto social mais abrangente. Visa descrever
os fatores de risco e os fatores de proteção aos quais a pessoa está exposta. O
psicodiagnóstico auxilia no planejamento das intervenções reabilitadoras e na
orientação à família, e possibilita o prognóstico, permitindo planejamento de
intervenções preventivas. (ARAÚJO, 2011, p. 173).

Sobre aspectos a serem considerados já em 2004, Mello desenvolveu um Guia
Prático de Autismo, compactando as características que são mais comuns entre as
pessoas que tem Transtorno do Espectro do Autismo e são consideradas anormalidades
ou comprometimentos manifestados em três áreas, com alterações qualitativas na
comunicação, na interação social e no uso da imaginação.
A comunicação é um aspecto bastante afetado em pessoas com Transtorno do
Espectro do Autismo, e com frequência, apresenta-se severamente prejudicada. Para
Pomeroy (1992, apud FÁVERO, 2004), este atraso pode ser antecedido por ausência de
balbucio comunicativo, tornando assim necessário que os pais encontrem uma maneira
de a comunicação se tornar possível e funcional, pois de alguma maneira as pessoas que
rodeiam o autista necessitam de qualquer tipo de comunicação, para haver a interação
entre ambas as partes.
Incluindo aspectos da comunicação verbal e não-verbal, a linguagem pode não
existir ou se apresentar de maneira atrasada, o ritmo da fala pode ser imaturo e restringirse a compreensão de idéias. (MELLO, 2004).
A interação social é uma das características que mais causa confusão. Mello
(2004) define a dificuldade de se relacionar com os outros, a incapacidade de
compartilhar sentimentos, emoções, gostos e a dificuldade em diferenciar as pessoas e
também de se colocar no lugar do outro e de entender os fatos a partir do ponto de vista
do outro. O imitar é algo considerado essencial para o aprendizado, o que muitos autistas
não têm ou apresentam uma falta, sendo considerado um prejuízo na sociabilização.
Assim, imitar ganha maior ênfase no aspecto social, pois há uma compreensão de como a
criança aprende a manipular e usar de uma maneira prática os objetos através de ações
que é feita por outras pessoas, a imitação.
Um fracasso pode acontecer, quando forem desenvolver um relacionamento
com seus pares, os autistas podem ignorar brincar com outras crianças, até mesmo com
seus irmãos. (DSM-IV-TR, 2012).
O brincar é importante no desenvolvimento da criança, por permitir o aprendizado
e a prática de novas competências em condições seguras e prazerosas. Ao
brincar, as crianças têm oportunidade de desenvolver não apenas as habilidades
motoras, mas também as capacidades cognitivas e sociais. (ARAÚJO, 2011, p.
182).

Crianças com desenvolvimento considerado normal gostam de brincar com
outras crianças, de interagir com as pessoas, principalmente seus pais e familiares.
Diferentemente as crianças com Transtorno do Espectro do Autismo, não se engajam a
jogos habituais da infância, gastam um tempo enorme explorando o seu ambiente
inanimado. (KLIN, 2006).
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Movimentos estereotipados podem incluir andar nas pontas, estalar os dedos,
balançar o corpo e outros maneirismos; esses movimentos são realizados como uma
fonte de prazer ou forma de se auto acalmar e podem, às vezes, ser exacerbados por
situação de estresse.
Os estudos acerca do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) cada vez mais
ganham sua dimensão e buscam aperfeiçoamento com novas pesquisas que são
realizadas. Uma causa específica ainda não esta comprovada, mas existem várias
hipóteses, o que contribui para a realização de trabalhos e intervenções com essas
pessoas e suas famílias, na expectativa de que a cada novo estudo possa trazer
respostas mais esclarecidas em torno de seu diagnóstico e possibilidade de intervenção.

2.1 Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo no contexto familiar – Visões,
mitos e verdades

A sociedade está em constante transformação e com o passar do tempo, a
família vai acompanhando essa mudança seja religiosa, sócio-cultural e econômica,
sempre no âmbito da unidade maior para a menor e nunca ao contrário. Neste mesmo
compasso ela vai se adaptando a novas situações que vem se instalando em seu meio.
A família é constituída por pessoas e neste grupo existe hierarquia pela qual
cada membro exerce ou deveria exercer sua função, seja pai, mãe, filho, esposa, marido,
irmão. Há regras que devem por sua vez ser seguidas e estão em constante interação
adaptando-se as diferenças dos ciclos conforme evoluem. (CARTER; MCGOLDRICK,
1995).
Relacionando com uma família que teve seu filho diagnosticado com
Transtorno do Espectro do Autismo está adaptação acontece de forma similar á uma
família que teve um filho com o desenvolvimento considerado normal, pois aquele novo
membro não fazia parte do sistema que já estava em interação e agora terá novas
situações para se adaptarem, no caso de uma criança com autismo, essa realidade tem
que se adaptar conforme a necessidade deste novo membro que foi diagnosticado com
autismo e necessitará de mais estimulações e intervenções.
Entretanto, um casal terá seu primeiro filho, eles passarão por dois processos
de adaptação, pois sabe-se que leva algum tempo até o diagnóstico do autismo e até lá
os pais não sabem realmente o que seu filho tem. O primeiro processo de adaptação será
o nascimento do filho que é uma novidade a família e um processo de interar essa criança
neste sistema já existente, o segundo processo acontece quando os pais, ou mesmo
outras pessoas, sejam estas profissionais ou outro membro familiar percebe que o
desenvolvimento da criança não está acontecendo da maneira que deveria acontecer.
Está família terá que passar por alguns profissionais até o momento de saber realmente o
que seu filho tem e quais meios ele pode encontrar para ajudar seu filho em seu
desenvolvimento.
E mesmo que em uma família não apresentem as mesmas características em
todos os membros, cada ser humano é único e tem suas particularidades, porém existem
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fatores que irão contribuir para que sejam identificados como partes de uma mesma
família, como semelhanças nas características físicas e a cultura inserida naquela família.
Andolfi (1981) apresenta o conceito de família como processo de diferenciação,
a capacidade de mudar, de deslocar-se de um local para outro, de participar, de separarse, de pertencer a diversos subsistemas, que permite a possibilidade de exercer funções
únicas, de trocar e adquirir outras, e de expressar outros aspectos mais diferenciados de
si mesmo.
Por mais difícil que seja para algumas famílias este processo do diagnóstico,
seja de autismo ou de outra deficiência, a família tem condições para aceitar essa nova
situação, de inicio pode ser um processo árduo, porém com o tempo isso serve de novas
experiências e adaptações dessa nova rotina.
Desde o momento que uma família descobre que vai receber um novo
membro, as emoções são das mais variadas e relacionadas com a realidade de cada
contexto, seja se a gravidez foi planejada ou que aconteceu de maneira inesperada. A
maioria dos casais espera que este bebê que está por chegar, seja considerado “normal”,
não apresentando nenhuma patologia. Em algumas situações surpreende muitas famílias,
que não tem preparo psicológico no momento em que recebem o diagnóstico de seu filho
e podem levar a família a um conflito, decepção e passar pelo luto, pois não era o que
esperavam. A culpa se torna maior quando hipóteses de causas culpam essa família ou
mesmo a mãe que gerou essa criança.
Devido aos estudos, algum tempo atrás ao falar sobre as causas do autismo a
família já recebia parte da culpa, principalmente, a mãe. Kanner (1943, apud Schimith,
2012) apontava para o perfil de pais com frieza afetiva, no qual muitos autores seguiram a
mesma linha de pensamento e publicaram pesquisas sobre o tema e denominaram o
termo “mãe geladeira”, evidenciando assim mais conflitos a uma situação nova e cheia de
mitos em volta dela. Com o avanço dos estudos, a causa da “mãe geladeira” é algo
desconsiderado e que se a mãe for responsável por alguma culpa, será por cuidados
indevidos na sua gestação e não ligados a questão do afeto.
Em estudo realizado por Monteiro et al. (2008) com objetivo de descrever a
vivência de ser mãe de criança autista, foi entrevistadas 14 mães, na qual relataram que
inicialmente ter um filho autista não era algo sequer imaginável e que essa realidade
muda à compreensão de sua própria existência. A mulher ao engravidar planeja um novo
mundo no qual o filho passa a ocupar o centro desse mundo, mas sempre o imaginado
saudável. O ser humano tem essa capacidade de no hoje sempre projetar o amanhã.
Para as mulheres deste estudo o período gravídico a projeção do futuro sempre foi de ser
mãe de um bebê perfeito.
Na sociedade atual ainda existe uma cobrança maior em relação as mães,
mesmo que após a Segunda Guerra Mundial, está realidade teve a tendência a uma
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mudança com a necessidade das mulheres se inserirem no mercado de trabalho, ao falar
no nascimento de um filho essa igualdade entre homens e mulheres fica distante, pois
cabe a mãe a administração da casa e o cuidado do bebê. O nascimento de um filho
envolve questões como o espaço que a criança irá ocupar na família. Esse nascimento
acarreta várias modificações na estrutura familiar, tais aspectos influenciam na relação
conjugal e sobrecarga da mãe, o que precisa ser bem administrado para não gerar
conflitos. (MILANI et al., 2006).
Por isso a necessidade de aceitar para o desenvolvimento da criança, pois é
um dos pontos de partida para que esta tenha benefícios em intervenções precoces e que
mais conflitos não venham a surgir em um momento em que nenhuma das partes deve
ganhar a culpa e sim que todo o sistema colabore um com o outro para o bem em
comum, e principalmente, do filho com autismo que precisa de um acompanhamento de
pessoas especializadas e a família precisa aprender como agir perante esta nova
situação.
Dando continuidade ao estudo de Monteiro et al (2008, p. 334) é apontado
relatos de mães ao aceitar um filho com autismo, sendo um refúgio que as mães
encontram é a questão da fé, muitas acreditam que ter um filho com autismo foi uma
benção que Deus colocou na vida delas para que cuidem, como fossem escolhidas e isso
fosse um privilégio em suas vidas, outras mães também acrescentam: “Ser mãe de uma
criança especial é assumir-se como mãe também especial, superando todos os
obstáculos de comunicação e relacionando-se com o filho. É assumir responsabilidades
pelo cuidar, é dar amor incondicional, é ter paciência e ser privilegiada”.
Segundo Boralli (2008), alguns pais após o diagnóstico vão buscar apoio em
uma instituição especializada em autistas, ao chegar lá estão com estado emocional de
extrema fragilidade, apresentando um misto de medo, impotência, solidão e revolta,
procurando um auxílio para essa nova situação que de inicio pode parecer uma luta
bastante árdua.
Isso se dá, não somente pela descoberta do diagnóstico, mas pela falta de
informação que estes têm relacionados ao autismo. Para Misquiatti et al (2014) o
comprometimento no desenvolvimento apresentado por crianças com Transtorno do
Espectro do Autismo pode ter diversas implicações para a dinâmica familiar. Desde as
mudanças nas atividades diárias e no funcionamento psíquico de seus membros, na
sobrecarga de tarefas e exigências especiais, que por consequência interferem em
aspectos da vida pessoal, familiar, laboral e social, podendo predispor o cuidador a
conflitos.
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Conforme Araújo (2011) muitos pais conseguem perceber que algo está errado
no desenvolvimento de seu filho, mas quando procuram ajuda especializada escutam com
frequência para continuar observando e esperar, o que gera desconforto e insegurança
nesses pais. A relação de apego que os indivíduos com TEA têm com seus cuidadores é
por motivos aparentemente de segurança e não por filiação, também causando
desconfortos nesses pais.
O cuidado e atenção que os pais voltam aos seus filhos que por sua vez, tem
alguma deficiência, não devem ser comparados, aos pais que tem filhos que não
possuem nenhuma patologia, pois eles necessitam de uma maior atenção, até mesmo
para se desenvolver e não ficarem apenas dependentes de tratamentos fora de suas
casas, pois a colaboração tem que vir de todos os sistemas que estas pessoas estão
inseridas, para que assim os resultados positivos possam ser cada vez mais visíveis.
Este cuidado pelo filho com TEA não se pode tornar um zelo e esquecer que
ele tem capacidades a serem desenvolvidas. O indivíduo com autismo necessita de colo,
aconchego, carinho, mimos, dedicação afetiva, como qualquer ser humano precisa,
porém isso não pode ser generalizado ao ponto de sentir pena, dar uma superproteção
emocional, eles precisam aprender a se tornar independentes, o processo pode ser mais
longo, mas aos poucos e no tempo deles vão ganhando sua dimensão. (ARAÚJO, 2011).
Ao ser pai ou mãe de uma pessoa com TEA requer uma atenção maior, pois
devido à falta de informações que se tem sobre o autismo exige que família ou o cuidador
se dedique mais ao seu filho. O que por sua vez no decorrer do processo vivencial, vai
deixando suas prioridades de lado, perdendo as características de seu cotidiano e
vivenciando apenas as necessidades do filho e, muitas vezes, perdendo ou deixando
passar oportunidades que a vida tem para oferecer. (MONTEIRO, et al, 2008). Por isso é
necessário saber se adequar a essa nova realidade e se adaptar para a evolução do filho,
porém os pais não devem perder a essência, pois precisaram ser fortes e ter muito amor
para que seus filhos evoluam no tempo deles, sem precipitação ou esperar um avanço
antes do tempo esperado.
Entre as possibilidades de adaptação à essa realidade, Schimith et al (2007)
realizou uma pesquisa com o objetivo de verificar as estratégias de coping maternas
frente a dificuldades de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, assim como as
estratégias das mães para lidar com as próprias emoções desencadeadas pelo estresse.
Desta pesquisa participaram trinta mães, com idade entre 30 a 56 anos. Os resultados
apontaram para as estratégias de coping que as mães utilizaram para lidar com
dificuldades de seus filhos, foi que a maioria das participantes faz uso de ação direta, ou
seja, busca agir diretamente sobre o estressor, buscando modificar suas características.
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A pesquisa também apresentou que as mães agem de forma objetiva e prática,
tomando iniciativas para resolver os problemas e demonstrando capacidade de manejo
para lidar com seus filhos diante das circunstâncias estressoras que aparecem no dia a
dia, seja no convívio familiar ou no ambiente social mais amplo. Referentes aos dados
levantados na entrevista mostram que as mães na maioria das vezes recebem apoio e
orientação de escolas com educação especial, como o manejo dos filhos, orientando para
uma estratégia de estimulação mais direcionada.
Sivberg (2002, apud SCHIMITH et al 2007) verificou que os esforços de
coping parental direcionados à procura de apoio social se encontram positivamente
correlacionados ao fortalecimento familiar, o que favorece o uso de estratégias
de coping mais efetivas no manejo do estresse.
Os resultados também indicam que as mães necessitam de apoio e de
orientação no sentido de que elas possam lidar com os mais diferentes sentimentos
decorrentes das situações vivenciadas. A partir das observações, foi possível perceber
que estas mães conseguem lidar de forma direta com as dificuldades de seus filhos, mas
não com as próprias emoções, no qual foi sugerido a implementação de grupos de apoio
e orientação, focalizados em estratégias de enfrentamento, para que estas estratégias
tragam resultados mais positivos e que possam auxiliar no alívio do estresse materno e
contribuir para uma melhor qualidade de vida nestas famílias e para a ocorrência de
processos mais adaptativos ao longo do desenvolvimento de seus filhos.
Nestas famílias é comum cuidarem de seus filhos e esquecerem-se de si, que
de início parece uma estratégia facilitadora, porém com o passar do tempo os seus
membros passam a vivenciar desgastes e prejuízos no contexto familiar.
Em um estudo realizado por Moes cols. (1992, apud FÁVERO, 2004) aponta
que as mães de crianças autistas se mostram mais estressadas que os pais. A pesquisa
apresenta que esse estresse está relacionado a mãe ser a cuidadora primária do filho,
logo ela tem maior contato com este, no qual acaba se saturando sozinha, enquanto o pai
da criança tem outras problemáticas para se estressar em seu ambiente de trabalho, por
exemplo, que é o local que passa sua maior parte do tempo.
As mães por sua vez sentem a necessidade de cuidarem de seus filhos e
acarretam todos os problemas e responsabilidades para si. Isso em decorrência de a
sociedade ainda apresentar tais questões, os pais não podem deixar sua vida profissional
de lado, pois são eles que sustentam a família, enquanto as mães abdicam de várias
instâncias de sua vida, para se dedicarem a seus filhos.
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As implicações do autismo no âmbito familiar referem-se igualmente as
questões de ordem educacional. Entre as problemáticas enfrentadas pelos pais, são
encontrados aspectos pontuais relacionados a comunicações com seus filhos,
compreensão de comportamentos repetitivos e outros inesperados. Propostas e métodos
apresentados por profissionais irão produzir melhores resultados quando estes forem
fortalecidos com os familiares.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sintomatologia típica do Transtorno do Espectro do Autismo pode indicar aos
pais, alguns dos sinais de que o desenvolvimento de seu filho ocorre de forma atípica. A
busca por profissionais e serviços especializados, leva esses pais a vivenciarem rupturas
constantes em sua dinâmica familiar.
Os achados dos estudos mostram que para algumas mães ter um filho autista
era algo imaginável, pois sonhavam em ter um filho com o desenvolvimento típico. O que
faz com que elas vivenciem um processo de luto, luto pela condição diferente daquela
antes sonhada. O ideal do filho dá espaço para a os sinais diferentes e atípicos, o que
deixa esses pais confusos e sem ações.
Os sentimentos de frustração diante esta situação, os questionamentos e
culpas podem leva-los a não admitir tal condição. As muitas tentativas e recursos para
auxiliar o filho, são acompanhados por múltiplas emoções. O estresse vivenciado, em
especial pelas mães, é relatado em diferentes trabalhos, bem como as diferentes
estratégias de coping para lidar com as nuances do cotidiano. Para o enfrentamento do
estresse e das adversidades é necessário que essas famílias possam contar com uma
ampla rede de apoio.
As implicações desse transtorno podem ser observadas nos diferentes
momentos e contextos de vida desses sujeitos, tendo seu início na descoberta do
diagnóstico, nos diferentes marcos desenvolvimentais tais como: linguagem, socialização
e escolarização. Entende-se para essas famílias há múltiplos fatores e desafios a serem
enfrentados para que seus filhos possam se desenvolver e estarem verdadeiramente
incluídos na sociedade. Acredita-se que do ponto de vista teórico científico é
imprescindível a continuidade de estudos sobre a temática, a priori, estudos de
metodologia longitudinais que possam investigar de forma mais acurada a magnitude do
espectro na dinâmica familiar desses sujeitos.
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Resumo: Este estudo inserido no curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) em Metodologia de Ensino de
Filosofia e Sociologia do Centro Universitário Leonardo da Vinci, tem por objetivo analisar os mecanismos
de controle atribuídos à escola na formação de corpos “ideais” para a sociedade. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa e a geração de dados está baseada em desenhos produzidos por noventa alunos de três turmas
do ensino médio de escola pública no ano de 2014. A presente pesquisa é cunhada pelo aporte teóricometodológico a partir da análise da obra de Michel Foucault (1998) em torno do poder; Deleuze (2005)
quantos aos dispositivos de controle,bem como outros autores que se inserem nos Cadernos de Estudos
deste curso, auxiliaram na compreensão do tema. As escolas tornaram-se ao longo da história,
modeladoras de corpos que sejam úteis e dóceis à sociedade de controle. Logo, a pretensão é encontrar
recursos que transformem essa realidade, como a educação libertadora, de Freire (1987), que geraria
cidadãos críticos, capazes de mudar a realidade social, beneficiando o coletivo. Os resultados desta
pesquisa sinalizam para uma heterogeneidade constitutiva que se dá por meio do contato com o outro no
meio em que se inserem, a escola e, que circulam socialmente. A escola enquanto espaço de ensino e
aprendizagem, espaço de interação, leitura, também é uma prisão, conforme apontam os sujeitos
pesquisados, e isto se reflete partir dos mecanismos de controle que a escola se utiliza para vigiar, modelar
os corpos como sendo “ideais” naquele contexto e para a sociedade.
Palavras-Chave: Escola. Poder. Corpo. Sujeito. Sociedade.

1 INTRODUÇÃO
O nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente
em permanente processo de busca. Gente formando-se, mudando, crescendo,
reorientando-se, melhorando, mas porque gente, capaz de negar os valores, de
distorcer-se, de recuar, de transgredir. Não sendo superior nem inferior a outra
prática profissional, a minha que é a prática docente, exige de mim um alto nível
de responsabilidade ética de que a minha própria capacitação cientifica faz parte.
É que lido com gente. Lido, por isso mesmo, independentemente do discurso
ideológico negador dos sonhos e das utopias, com os sonhos, as esperanças
tímidas, às vezes, mas às vezes, fortes, dos educandos. Se não posso, de um
lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o
direito de sonhar. Lido com gente e não com coisas (FREIRE, 1996, p. 114).

Iniciamos o texto com um dos muitos trechos do educador e filósofo Paulo Freire,
que deixa um estímulo esperançoso aos docentes, na busca por mudanças na realidade
educacional vivenciada. Isto para refletir, que embora a escola ainda tenha seus pilares
focados no conservadorismo, e em moldar corpos funcionais para a sociedade
predominante, é possível fazer diferente, rompendo paradigmas já legitimados pelas
instituições, pelo homem.
A real função social da escola, ou a que acredita-se que seja, é a de contribuir na
formação de crianças e jovens em cidadãos críticos, capazes de compreender a realidade
vivida e buscar mecanismos que mudem esta realidade, quando a mesma não é positiva
socialmente. E fazer com que essas mudanças alterem a realidade coletiva.
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Porém são conhecidos por muitos, e estudados cientificamente e/ou teoricamente
por intelectuais, os caminhos, não tão úteis ao cidadão, mas úteis à sociedade que são
implantados na instituição escolar. Cabe ressaltar aqui, que entre estes muitos,
encontram-se os mais afetados por este sistema, os(as) estudantes, que sentem e
presenciam os efeitos dos “mecanismos de poder” usados na educação.
Esses mecanismos de poder fazem uso do poder ao constituir à disciplinação,
através do corpo e da mente. Surgem assim, indivíduos moldados de acordo com os
variados interesses ideológicos de cada país. Temos assim, a escola como um
“mecanismo de controle” e os corpos que constituem a mesma, não só educandos, mas
docentes e funcionários, como alvo desse mecanismo. E aquele que não enquadrar-se ao
mecanismo, será rotulado com termos negativos e como a falha da máquina, que deve
ser eliminado, pois não trará benefícios (FOUCAULT, 1998).
Contraponto a tudo isto, temos Freire (1987), que defende a educação libertadora,
na formação de cidadãos críticos e que tenham autonomia. Desta forma, pode emergir a
oportunidade do rompimento maciço dos mecanismos de controle de corpos e mentes
através do poder, implantado através da educação.
Assim, o presente artigo ancorado em Foucault (1998) e Deleuze (2005) quantos
aos dispositivos de controle, de poder, permite analisar os mecanismos de controle
atribuídos à escola na formação de corpos “ideais” para a sociedade. A metodologia da
pesquisa toma um viés qualitativo-exploratório e está baseada na coleta de desenhos
produzidos por noventa alunos de três turmas do ensino médio de escola pública no ano
de 2014.

2 A ESCOLA COMO MODELADORA DE CORPOS DÓCEIS E ÚTEIS

A história da educação sempre esteve e ainda está relacionada ao que a sociedade
predominante naquele e/ou nesse momento histórico qualifica como necessário ou
importante. A escola tornou-se um atributo para a sociedade moldar sujeitos de acordo
com suas necessidades, com seus interesses ideológicos, isto, pois “a escola não é uma
ilha separada da sociedade. É a sociedade que a mantém como mecanismo de sua
reprodução.” (KRAEMER, 2010, p. 98). Para tanto, como ínterim na relação sociedadeescola, tem-se em ambas a dissolução de mecanismos de controle, que moldam os
sujeitos fundamentando-se num ideal afirmado como normalidade.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O modelo educacional que segue atualmente (século XXI) emerge com a
sociedade industrial, e está intrinsecamente conectado ao capitalismo. A partir do século
XVII, em que tem início o processo de industrialização, a sociedade deixa de estar
fortemente ligada ao campo e passa a ter como necessidade sujeitos regrados em
horários e funções, portanto, sujeitos estáticos.
Para tanto, o sistema capitalista caracterizado pelos verbos produzir e acumular,
faz uso do primeiro, para produção de sujeitos controlados física e mentalmente, para
atingir o segundo, acúmulo de riquezas. E aquele sujeito, ‘disciplinado’, é assim produzido
para não questionar ou opor-se a enorme desigualdade capitalista. Tem-se então, uma
burguesia que visa à proximidade de grandes lucros e o afastamento de qualquer tipo de
manifestação. E quem será o braço direito da sociedade nesta produção humana? A
escola (FOUCAULT, 1998).
O papel da escola toma o rumo de auxiliar essa nova sociedade a formar “corpos
dóceis e úteis”1, corpos estimulados a aceitação e ao conformismo para o uso da mesma.
Esta foi a forma desenvolvida para transformar aquilo que é a sociedade da criança, a
escola, no que será a sociedade do adulto, o trabalho, a fábrica. Já na escola a criança
tem seu corpo moldado para sua utilidade quando adulto, um corpo que produza
materialmente e que não reaja. A criança passa por uma transformação ideológica.
Para isto ser possível a escola atribuiu-se de “mecanismos de poder”, os quais
podam a autonomia, os questionamentos, a criticidade e focam no tradicionalismo
disciplinar, na punição, embasando inclusive em pressupostos da educação militar. “O
corpo se torna investimento, o corpo preso no interior de poderes apertados, que lhe
impõem limitações, proibições e obrigações. A tentativa aqui é a de manter este corpo ao
nível da máquina.” (DAROS, POTTMEIER, WESSLING, PROBST, 2013, p. 3).
A partir disto, surgem questionamentos e discussões em torno da violência escolar.
Violência que ocorre, embora aos olhos da maioria ela esteja invisível, no cotidiano
escolar. O sujeito da história, o aluno, é aquele que mais percebe e sofre os efeitos da
violência implantada no ambiente escolar, o que ocorre essencialmente através do
discurso.
Por meio desse mecanismo de controle é possível estabelecer sobre os alunos a
manipulação necessária para que estes tornem-se os sujeitos “dóceis e úteis” desejados
pela sociedade. Sujeitos que não questionam, que não falam, que simplesmente curvamse as normas estabelecidas. Hoje na escola, amanhã no trabalho, na sociedade. E por ser
a escola o ambiente pelo qual todos têm que passar, acaba-se atingindo toda a
1

Termo utilizado por Michel Foucault em seu livro “Vigiar e Punir: nascimento da prisão” (1998).
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sociedade, tornando assim, todos sujeitos agindo consciente ou inconscientemente,
portanto, amarrados/presos assujeitados 2 a esse sistema, e envolvidos involuntariamente
pelo mesmo.
Isso pode ser compreendido, além de outros aspectos que venham a ser
mencionados posteriormente, através das imagens coletadas de noventa alunos do
ensino médio que frequentam uma escola da rede pública de ensino no Vale do Itajaí/SC
e que serão apresentadas na seção de Análise e Discussão dos Dados. Nelas (imagens)
é nítida a percepção, de que embora o aluno sinta-se atingido pela violência escolar, o
mecanismo imposto pela instituição é fortemente significativo que não é violado. Observase que esse aluno que percebia-se como um agente sofredor dos mecanismos de
controle da escola, tem que curvar-se aos mesmos, e se não quiser ser excluído
socialmente, abstraí-los.

3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesse artigo recorre à bibliografia acerca do controle do
corpo no contexto escolar, bem como a coleta de desenhos3 de noventa alunos que
frequentam três turmas de primeiro ano do ensino médio de escola pública a partir do
comando “O que é escola é escola para você?”.
Neste sentido, a abordagem em que se inscreve a presente pesquisa é qualitativa
exploratória, uma vez que estimula os entrevistados (sujeitos pesquisados) a pensarem
livremente sobre o tema, objeto ou conceito. Permite ainda, que os pesquisadores tenham
familiaridade com o problema a ser investigado, com vista a torná-lo mais explícito ou
construir hipóteses (GIL, 2008).
Assim, buscamos analisar os mecanismos de controle atribuídos à escola na
formação de corpos “ideais” para a sociedade. Entendemos o sujeito como um ser social
e constitutivamente heterogêneo, uma vez que este ingressa em outros discursos de
outras instituições (outras ideologias). Pêcheux (1988) conceitua as formações
discursivas como variáveis do processo sócio-histórico em que as palavras circulam,
mudando de sentido, conforme a posição de quem, o que e como diz (o dito e o
silenciado).

Termo utilizado por Michel Pêcheux em seu livro “Semântica e discurso, uma crítica à afirmação do óbvio”.
Tradução: Eni Pulcinelli Orlandi (1988).
3A coleta dos desenhos ocorreu no dia 22 de setembro de 2014.
2
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Nesta seção de análise e discussão dos dados4, compreendemos que as teorias de
Foucault (1998) e Deleuze (2005) são bastante pertinentes, porém os autores analisam o
contexto escolar francês. Embora existam muitos pontos que condizem com nossa
realidade, existem fatores que são peculiares e particulares do contexto escolar brasileiro.
Fica aberta uma lacuna na discussão da realidade do professor, desde sua formação,
oportunidade de continuação dos estudos, acesso à cultura, desvalorização perante o
mercado de trabalho, o que permite pensar em uma violência também.
Neste sentido, a escola pode ser pensada, segundo Freire (1987) como uma
educação libertadora e não da opressão. Quem sabe pensar na escola como deve ser e
não como é. Neste sentido entendemos que a escola se torna aparelho ideológico e
disciplinadora e como podemos construir uma educação e uma escola que não se tornem
aparelhos ideológicos ou instituições de disciplinação, portanto uma escola mais
democrática. Observamos a partir dos desenhos dos S1, S2 e S3 (nas Figuras 1, 2, 3)
que apontam para formações discursivas semelhantes/recorrentes quanto ao corpo
moldado/dócil no contexto escolar.
Figura 1 – A escola formadora de sujeitos homogêneos – S1.

Fonte: As autoras, 2014.

4

Aqui, trouxemos um recorte do total de noventa desenhos coletados numa escola da rede estadual de
ensino, localizada no Vale do Itajaí/SC.
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O quão significativa é esta imagem? Podemos compreendê-la como a
comprovação da violência escolar, principalmente, pelo fato de ter sido (re)produzida por
um aluno. Qual a visão que este sujeito tem de sua escola? Como ele se vê neste
contexto? Esta face cheia de letras, símbolos e este ponto de interrogação centralizado,
reforça o objetivo social da escola, o de transformar o sujeito em uma massa homogênea,
todos iguais. Sem particularidades, sem autenticidade, sem expressões, sem criticidade,
sem vida. E como isso ocorre? A imagem desenhada por um aluno do primeiro do ensino
médio sinaliza para a aplicação dos conteúdos e regras necessários para que aquele
sujeito seja moldado na forma desejada.
Para Foucault (1998), a classificação dos sujeitos em agrupamentos com
características específicas, servem para classificá-los em determinados grupos sociais
portadores de características inerentes ao grupo. Essa junção de pessoas em grupos ou
nichos diferenciados acaba por criar um discurso homogêneo, que acaba por gerar o
assujeitamento, ou seja, o apagamento das marcas ideológicas do sujeito, o que
consideramos como uma violência, e vemos na escola “tribos” serem formadas pela
identificação que cada aluno tem um com outro, com determinado professor (a). A
imagem abaixo representa a própria percepção que alunos possuem a respeito disso.
Figura 2 – A escola (re)produtora de sujeitos moldados – S2.

Fonte: As autoras, 2014.
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O aluno, em muitos casos, tem essa visão, da escola como fôrma de sujeitos, o
que comumente ocorre através da aplicação de conteúdos, que Paulo Freire (1987)
chama de “educação bancaria”. O aluno como ‘algo’ que necessita ser preenchido, “do
qual se subtrai, periodicamente estratos, sob a forma de verificação da aprendizagem,
verificando assim, o saldo dos conteúdos ensinados.” (KRAEMER, 2010, p. 90). O aluno
que só recebe o conteúdo, que só responde, que em hipótese alguma reflete ou articula o
conteúdo, e que jamais pergunta. Ou seja, não interage no princípio de buscar sua
autonomia, sua liberdade de expressão (ter voz e vez) e, principalmente do respeito a sua
identidade naquele contexto.
Desta maneira, a sociedade disciplinar submete e adestra seus sujeitos, para que
assim, nas palavras de Freire (1987, p. 863): “[...] quanto mais se adaptam as grandes
maiorias as finalidades que lhes sejam prescritas pelas minorias dominadoras, de tal
modo que careçam aquelas do direito de ter finalidades próprias, mais poderão estas
minorias prescrever”. A predominância da minoria dominadora sob a maioria dominada
exemplifica as “relações de poder”, relações que segundo Foucault (1998), o poder não
existe, o que existe são as relações. O que certifica-se nas palavras de Deleuze (2005, p.
35), de que o poder “[...]se exerce mais do que se possui, não é privilegio adquirido ou
conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições
estratégicas.”.
Estratégias essas aplicadas sob os sujeitos ainda na escola, para que a dominação
seja possível. As mesmas são nominadas por Foucault (1998) como dispositivos de
controle, os mesmos giram em torno de “vigilância e punição”. O individuo é vigiado. Se
não cumprir as regras é punido. Existem instituições escolares atualmente que inclusive
adaptaram um novo mecanismo, o da premiação. Se o aluno segue cegamente as regras,
ele merece um prêmio. Esse dispositivo, ao contrário do que se possa imaginar, não visa
realmente prestigiar aquele que cumpriu as regras, mas despertar o desejo de premiação
naquele que ainda não está moldado. Esse dispositivo inclusive, é extremamente comum
nos ambientes fabris, o que vem ao encontro do que já mencionou-se anteriormente, o
preparo do aluno ao capitalismo.
O aluno punido ou o aluno premiado passam então a gerar uma classificação dos
sujeitos estudantis. O aluno premiado, ou não punido, é classificado como o submisso,
aquele que está na ‘normalidade’, inteligente, obediente, tolerante, e é o sujeito que terá
maior oportunidade na sociedade. E o aluno punido é o insubmisso, caracterizado como
‘anormal’, que tem dificuldade, problemas, que precisa ser controlado, agora pela escola,
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amanha pela policia, manicômios, etc. Observa-se a identificação atual de um aluno que
percebe essa classificação na escola.
Figura 3 – A escola que classifica e exclui sujeitos – S3.

Fonte: As autoras, 2014.

Em meio a esses sentimentos de classificação, exclusão, ou ‘rotulação’ escolar,
cabe ao corpo docente buscar alternativas para romper com essa reprodução de
indivíduos docilizados que ocorre. Paulo Freire (1987) defende a necessidade da escola
como instituição de educação libertadora, e não uma educação moldadora de corpos,
através de opressões, físicas e mentais, impostas através de poder.
Com isso, questiona-se, de que maneira atingir tal objetivo? Como conquistar uma
escola que seja libertadora, que abra a mente do(a) estudante para a criticidade em torno
da realidade social? Questiona-se tanto em torno disso, pois embora há tempos discursase em torno desta situação educacional, não é possível identificar mudanças
consideráveis.
Talvez, isto seja possível, se projetarmos os objetivos com a visão de como a
escola realmente deveria ser, e não em torno do que ela continua sendo. A partir disto,
Freire(1987) defende que mudanças podem aparecer através da educação libertadora,
quando formam-se cidadãos críticos, capazes de observar a realidade e gerar melhorias
no que for necessário. Melhorias sociais, que beneficiem não somente o indivíduo isolado,
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mas o coletivo. Desta maneira o(a) estudante, alcançariam a, por tantos considerada
utopia, liberdade. Vejamos, como Kraemer (2010, p. 85), refere-se a este termo:
[...]libertar, nessa ótica não-disciplinar, significa libertar-se da verdade, fugir dos
efeitos de poder que a verdade produz nos indivíduos. Libertar significa livrar-se
das identidades disciplinares plantadas em nós por anos de submissão escolar;
libertar significa inventar-se de outra forma, buscar governar-se de outra forma,
não deixar-se governar por estas verdades institucionalizadas que pretendem nos
submeter.

A noção de verdade mencionada na citação do autor gera uma nova discussão,
pelas divergências que existem em torno do significado de verdade, talvez o que seja
verdade para mim, não seja para o outro. Mas essa discussão seria longa, e não cabe ao
momento. Portanto, o alcance da liberdade encontrasse com a oportunidade do(a)
estudante tornar-se um cidadão capaz de fazer suas escolhas, e que essas escolhas não
gerem em torno das mesmas classificações, forma de exclusão como as mencionadas
anteriormente. O ato de ser diferente, de posicionar-se socialmente, de decidir, escolher,
de governar seja da forma que for, de diferente nada tem. O diferente é um sistema que
transforma seres humanos em série, moldados conforme se deseja. Isto sim é diferente.
Isso sim é ‘anormal’ (FOUCAULT, 1998).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da história da humanidade mecanismos de poder estiveram inseridos no
cotidiano humano. Em determinadas sociedades mais, em outras, talvez menos, porém
as relações de poder foram sendo estabelecidas das mais diversas maneiras. Sendo que
neste artigo, filtramos uma destas maneiras de imposição de poder e manipulação de
corpos e mentes através do mesmo: a escola.
Através do estudo é possível perceber os caminhos divergentes que a escola
assume na sociedade, os dois lados da mesma moeda. Ao mesmo tempo que o
educandário possui princípios consideráveis na formação de seres autônomos e críticos,
como aponta Freire (1987). Este mesmo local, tornou-se um aparelho de controle para a
sociedade, que atribuiu-se de um espaço que exerce influência na formação de
indivíduos, para formar corpos moldados com formas físicas e mentais idênticas. Corpos
que não questionam, que simplesmente aceitam as respostas que lhes são apresentadas.
Corpos úteis, que obedecem as regras sem discerni-las como justas ou não.
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Observar essa situação é importante para que sejam abertas portas de mudanças.
É necessário que compreendamos que uma escola não é somente um prédio, e que em
nenhum momento pode ser comparada a indústrias, que formam objetos, bens materiais
da maneira que convém a sociedade consumidora. Mas que muito além de prédios,
paredes, tijolos, carteiras, sinos, câmeras de vigilância, a escola é um ambiente humano,
com indivíduos em busca de saber, de construção de saber entre professores e alunos.
Indivíduos que precisam estar preparados a enfrentar a realidade do mundo,
capazes de influenciar em melhorias aos problemas sociais que o planeta enfrenta
diariamente. Conflitos diários dos mais diversos tipos, políticos, sociais, religiosos. É esta
a escola idealizada, que esteja unida a sociedade sim, mas não para servi-la com corpos
moldados e mentes manipuladas, mas para garantir a autonomia do indivíduo, que o
mesmo siga o que para ele é válido, sem classificar. Garantir que o indivíduo torne-se um
cidadão consciente e ativo, para transformar o meio em que vive, portanto a sociedade da
qual faz parte.
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Resumo: Neste artigo descreve-se como a educação a distância é interpretada pelos alunos concluintes do
ensino médio e para aquelas que já concluíram e estão se especializando em cursos técnico a partir da
observação no curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) em Educação a Distância: Gestão e Tutoria do Centro
Universitário Leonardo da Vinci.Trata-se de pesquisa quantitativa cunhada por bibliografias acerca do tema,
bem como está embasada em uma investigação de campo a partir de um questionário estruturado aplicado
com sessenta e cinco sujeitos, compreendendo o ensino médio e cursos técnicos localizados na região do
Vale do Itajaí/SC. A análise de pré-conceitos, o crescimento da educação a distância no município de
Blumenau/SC, a funcionalidade desta e os motivos que levam cada vez mais alunos a se matricularem nesta
modalidade de ensino, são indicados neste trabalho, que permite ao leitor também interpretar os motivos que
desencadeiam este aumento considerável. É o início de um trabalho maior, pois embora se tenha a
possibilidade de citar alguns dos motivos que levam a esse crescimento, considera-se que fatores sociais,
econômicos e culturais, são também determinantes para a compilação das informações e correta
interpretação dos dados. Logo, os resultados apontam que a educação a distância é uma crescente na cidade
de Blumenau/SC e desponta como uma das modalidades de ensino que mais se expande em termos de
instituições que vislumbram para essa cidade um forte potencial, dando oportunidade para que possa estar
incentivando novos profissionais a se especializarem e estarem cada vez mais capacitados para o mercado
de trabalho.
Palavras-chave: Educação a Distância. Estudantes. Professor. Ensino.

1 INTRODUÇÃO

Percebe-se a oportunidade e inserção cada vez maior de pessoas na EaD, uma vez
que há a restrição de tempo ou necessidades monetárias ou ainda outros fatores que
desencadeiam a busca pela formação na EAD. “No Brasil, principalmente na última década
do século passado, a educação a distância tem ocupado um grande espaço nas discussões
sobre a possibilidade de inclusão de pessoas que querem estudar, principalmente em
cursos superiores.” (LIMA, 2000, p. 29).
Nesta pesquisa pretende-se analisar por que os alunos de escola pública e ainda em
caráter de educação profissionalizante, buscam de forma crescente a continuidade dos
seus estudos de forma a conquistar espaço no mercado de trabalho. “Muitos jovens pedem
estranhamente para serem ‘motivados’; solicitam novos estágios e formação permanente”
(SIBILIA, 2012, p. 199). Essa metodologia de ensino permite a inclusão de alunos que até
então não teriam condições de continuar com seus estudos considerando as condições
tradicionais de ensino. Dentre os motivos, destaca-se a falta de recursos monetários, a
necessidade do trabalho e do complemento de renda, não permitindo uma dedicação diária,
assim como acontece no ensino presencial.
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O ensino a distância, em escala crescente na sociedade, passa a ideia de dinamizar
o estudo e saberes, que até então eram providos em um único local, a sala de aula. Com a
ferramenta da internet, as possibilidades de interação e até mesmo o desenvolvimento do
saber, se propagaram de forma a permitir o ingresso de pessoas que até então não teriam
condições ou recursos necessários para a continuidade de sua formação.
De acordo com Silva (2003, p. 277) “a educação a distância representa um passo a
frente rumo a formação continuada, a construção coletiva de conhecimentos e redes
colaborativas de aprendizagem, pois permite uma contínua especialização.” Assim,
considera-se que os estudantes da educação a distância tem características singulares,
pois buscam aprimoramento pessoal e intelectual, mesmo com dificuldades. Neste sentido,
Peters (2003, p. 37) menciona que os estudantes desta modalidade educacional têm
particularidades específicas.
Em primeiro lugar, os estudantes dispõem, por natureza, de uma experiência de
vida maior. Por isso encaram seu estudo de maneira diferente, compreendem-no
de outra maneira e o avaliam de modo diferente. Em segundo lugar, a maioria deles
traz para dentro do estudo científico uma considerável experiência profissional, o
que igualmente influencia o modo como se estuda, sobretudo quando estudo e
trabalho profissional estão na mesma área. Em terceiro lugar, muitos deles provêm
de ambientes sociais nos quais, quando mais jovens, não foi lhes oferecido ou não
pode ser-lhes oferecido um estudo acadêmico. Por isso aproveitam o ensino a
distância como uma segunda chance.

Se por um lado tem-se os alunos do EAD, por outro, há os profissionais que os
auxiliam na obtenção de seus objetivos. Neste sentido Fragale Filho et. al.(2003, p. 123),
citam que:
Quando se pensa no papel do professor em cursos de educação a distância,
naturalmente surge o questionamento quanto a possibilidade de se ajudar as
pessoas a aprender. Os questionamentos são maiores ainda dentro de uma visão
de educação que favoreça o desenvolvimento de competências e não memorização
de conteúdos, uma educação que favoreça o pensamento criativo e original e não
para a simples reprodução de pensamentos ou de procedimentos. Para isso, deve
ser criado um ambiente de aprendizagem, e também cuidado. É o mesmo que
deveria ser feito numa escola, numa situação que não fosse a distância. Não se
deve dar fórmulas que possam ser reproduzidas nem exercícios ou problemas cuja
solução já é conhecida. Devem ser colocados desafios e informações numa
situação aberta, na qual ninguém pode prever que resultados serão seguidos. É
como cultivar plantas. Pode-se semear, regar e cuidar, mas não se pode determinar
o crescimento e o resultado!

Na EAD, o professor agrega novos papéis. Além de mediar, facilitar, gerir e mobilizar
em todas as situações de ensino/aprendizagem, ainda deve atuar como o elo motivador
para a continuidade neste formato de ensino. No Brasil, e não é diferente em Blumenau/SC,
já são visíveis os diferentes tipos de ensino a distância ofertados. Cursos para poucos ou
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muitos alunos; com pouca ou muita interação; aqueles centrados no professor e aqueles
centrados nos alunos; os que têm apoio local e aqueles em que existe apenas o apoio
remoto; cursos que visam o lucro fácil e aqueles que se estruturam com base na qualidade.
Assim, considera-se importante ressaltar que nos últimos anos o aumento é
considerável no número de instituições que oferecem novas vagas na educação superior e
na modalidade a distância. De acordo com o Portal da Educação (2015, s/p.) “no ano de
2015 são 14 instituições, sendo 12 de cunho privado e 2 de cunho federal. Em 2005 eram
8”. Grande aumento neste período de tempo se deve sem dúvida a disseminação da EAD,
possibilitando novas formas de egresso em nível superior. Isto permite questionar-se como
serão os futuros alunos de EAD, em especial no município de Blumenau, localizado no Vale
do Itajaí/SC, local em que a pesquisa foi aplicada. Com esta problemática, surge o objetivo
geral deste estudo que consiste em: analisar/compreender como a educação a distância é
interpretada pelos alunos que buscam uma formação superior.
Este objetivo geral é constituído pelos objetivos específicos em que se pretende: a)
analisar o interesse por uma graduação pelo formato em educação a distância; b) identificar
o que instiga o aluno a procurar uma formação em educação a distância; c) compreender
o que o levaria este aluno a abandonar seus estudos.
Para ampliar esta discussão estruturou-se este texto em quatro momentos distintos.
No primeiro momento discorre-se sobre os conceitos de educação a distância relatando-se
esta como uma crescente em nossa sociedade e a interação do indivíduo com essa nova
forma de ampliar conhecimento. No segundo momento, destaca-se o papel do professor no
formato EAD, o aumento da demanda de cursos na cidade de Blumenau/SC, a
funcionalidade da educação a distância e as mudanças que a educação a distância
promove na sociedade. E, no terceiro momento, descreve-se sobre a metodologia aplicada
na pesquisa quantitativa, a análise dos resultados da pesquisa e, por fim, a conclusão sobre
o registro e o tema pesquisado.
Assim, sequencialmente descrevemos sobre a Educação a Distância, numa visão

informal, permeando pela literatura acerca desta.

2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: FUNCIONALIDADE
Fragale Filho et. al.(2003, p. 61) afirmam que “Não existe outra solução, senão a
integração dos núcleos de EAD com as atuais coordenações dos cursos presenciais”. A
educação a distância precisa estar fundamentada nos preceitos já firmados da educação
tradicional, dita presencial. O uso de novas ferramentas e tecnologias não dispensa em
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nenhum momento a organização, ordenação e todo aparato já existente no modelo de
ensino presencial. Vai muito além, visto que um modelo não compete com o outro, mas
ambos se complementam, tornando mais dinâmico e atrativo o saber, o constante
aprimoramento. Moraes (2002, p. 23) afirma que:
Os administradores também terão deveres diferentes e novos. Em vez de se
preocupar com a disponibilidade da sala de aula e com o horário, eles tratarão de
assegurar que os vários recursos estejam disponíveis – e, muitas vezes, em locais
distintos – para elaboração e disponibilização de cursos, bem como para o apoio do
aluno. Eles têm de desenvolver novos procedimentos de admissão e encontrar
alternativas para considerar a presença do aluno na faculdade como critério de
excelência. Portanto, o crescimento da educação a distância implica mudanças
importantes na cultura, na estrutura das escolas e organizações de treinamento que
decidirem se envolver. O custo está no estresse dos colaboradores para fazerem
tais mudanças. O benefício inclui ser capaz de alcançar alunos em qualquer lugar
do país ou do mundo. Um custo inevitável é que toda escola ou todo grupo de
treinamento oferecendo instrução similar estará competindo com todos os demais,
e isso significa tomar decisões difíceis a respeito do que oferecer e do que não
oferecer. Uma ideia fundamental na educação a distância é o princípio da vantagem
comparativa. Isso significa que cada escola, universidade ou grupo de treinamento
deve decidir em que disciplinas tem uma vantagem em comparação às
organizações concorrentes e, então, se especializar em proporcionar instrução
nessa disciplina. O sistema educacional do futuro não terá fronteiras geográficas,
porém, cada organização será mais focada e especializada na gama de disciplinas
que oferecer. Isso também significa que todos os provedores educacionais
precisarão repensar suas estratégias de marketing.

Além da preocupação com os cunhos educacionais, as instituições que oferecem a
EaD, precisarão ter claros os objetivos a serem seguidos e dar ênfase em qual curso irão
fomentar, já que haverá muitas instituições concorrendo entre si e oferecendo produtos
semelhantes e ou iguais. O crescente número de alunos nas instituições se dará por mérito
de um bom sistema de qualidade, interpretado pelos alunos, produtos e a facilidade de
acesso as ferramentas educacionais e tecnológicas.
Não será uma tarefa fácil, visto que para as instituições, somente com o aumento do
número de alunos é que conseguirão reduzir custos e quanto mais alunos, maior a
dificuldade em oferecer suporte de qualidade. É com o apoio de outras instituições e uma
boa estrutura de profissionais, que se tornarão competitivas e atuantes no mercado do
ensino de educação a distância.

2.1 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E MUDANÇA

De acordo com Moore e Kearsly (2007, p. 21):
No nível mais óbvio, a educação a distância significa que mais pessoas estão
obtendo acesso mais facilmente e melhores recursos de aprendizado do que
podiam no passado, quando tinham de aceitar somente o que era oferecido
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localmente. À medida que a utilização da educação a distância se disseminar,
populações anteriormente em desvantagem, como os alunos de áreas rurais ou de
regiões no exterior das cidades, poderão fazer cursos nas mesmas instituições e
com o mesmo corpo docente que anteriormente estavam disponíveis apenas para
alunos em áreas privilegiadas e residenciais de bom nível. Alunos com deficiência
física também poderão ter acesso aos mesmos cursos ministrados às demais
pessoas, mesmo permanecendo em suas residências ou em instituições. Adultos
que precisam de treinamento especializado para melhorar seu desempenho
profissional ou obter aptidões básicas poderão fazer cursos sem ter de se afastar
de casa ou do trabalho. Os alunos em um determinado país podem aprender com
professores e colegas em outras nações. Os cursos poderão se acessados sempre
que o aluno desejar e no seu ritmo preferido, a partir de quase todo local. A
educação a distância, em termos gerais, permite muitas novas oportunidades de
aprendizado para um grande número de pessoas. Além do acesso, a educação a
distância permite um maior grau de controle para o aluno em relação à instituição
de ensino, com consequências no que a instituição se propõe a ensinar e no modo
como ensina.

Assim, considera-se que educação a distância será cada vez mais presente na
sociedade, a medida que pessoas precisam desempenhar múltiplas funções e com tempo
reduzido para deslocamento trabalho x escola ou casa x escola e a crescente por
instituições de “ponta” em localidades nos grandes centros ou instituições de renome. Além
de possibilitar o acesso a profissionais que até então eram restritos a pessoas de alta renda.
Na dinâmica de um mundo cada vez mais global dentro de cada região, a EAD se torna
cada vez mais presente e atuante nas mais diversas cidades, tendo um amplo investimento
de instituições que oferecem essa modalidade de ensino nos últimos anos. Para Medeiros
e Faria (2003, p. 122):
Tal liberdade e oportunidade, no entanto, significam que os alunos precisam aceitar
a consequência de assumir maior responsabilidade na condução de seu próprio
aprendizado, em termos de quando estudarão, quanto desejam aprender e
buscando informações e meios. Alguns alunos precisarão de ajuda para fazer os
ajustes necessários em função das expectativas que possuem sobre a instituição
de ensino e sua capacidade como alunos. Na medida que mais instituições criam
sistemas de educação a distância, o papel dos instrutores será diferente. Ao mudar
para um sistema de educação a distância, alguns instrutores terão o trabalho de
preparar materiais sem se envolver em interações com seus alunos, ou, caso se
envolvam, vão utilizar as tecnologias de comunicação e, desse modo, aprender a
ensinar de um modo um tanto diferente.

Neste sentido, considera-se que é tarefa primordial o desenvolvimento e
aprimoramento de ferramentas que busquem a interação virtual com o aluno. Por meio
deste, que o aluno terá subsídios para retirar dúvidas, interagir com outros colegas e buscar
em livros e artigos disponíveis para seu desenvolvimento intelectual. O sucesso da
instituição se dará pela forma como lida com o aluno por meio das ferramentas tecnológicas
e o apoio que este terá ao longo do curso.
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Figura1 – O aluno como núcleo de seu aprendizado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

Para Litto e Formiga (2009, p. 151) “a busca pela qualidade em EAD deve ser
obsessiva e contínua, particularmente por aqueles que têm a responsabilidade de criar e
operar cursos a distância. Dentre os muitos elementos decisivos para a obtenção de
qualidade em EAD, destaca-se o suporte ao aluno”. O aluno como centro de todo o
processo que se origina o EAD, é a chave do sucesso para o programa. O aluno motivado
e que recebe suporte e ferramentas adequadas para o prosseguimento de seus estudos,
certamente se tornará um multiplicador da metodologia utilizada e trará, através de sua
rede de relacionamentos mais pessoas a experimentarem dessa experiência.
Litto e Formiga (2009, p. 150) também abordam que “o suporte acadêmico ao
estudante é amplamente reconhecido como o de maior importância na EAD, chegando
mesmo a ser crucial para o bom desenvolvimento de um curso e para a motivação e
permanência do estudante”. Sem dúvida, este será o grande divisor de qualidade das
instituições que ofertam a metodologia em educação a distância. Instituições oferecendo
grades curriculares semelhantes, com cursos cada vez mais tradicionais, se destacarão no
que tange a qualidade e suporte oferecido ao estudante, podendo ainda ser crucial para
que este escolha entre o formato a distância e presencial.
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Contudo, considera-se que muito já se tem vencido quanto ao formato de educação
a distância ser de qualidade inferior e outros quesitos negativos que se ouvem a respeito
dessa forma de educação, somente será (des)construída quando na prática vivenciarmos
cada vez mais dessa nova forma de aprendizado. Uma das estratégias colocadas por
Giusta e Franco (2003, p. 16) nos remete a essa realidade:
Enquanto alguns países a EAD continua sofrendo resistência de elementos
conservadores na educação, em outros há uma atitude diferente. Por exemplo, em
abril de 2006, o Estado de Michigan, nos Estados Unidos, regulamentou a
obrigatoriedade, para todos os alunos que cursam o ensino médio, da participação
em pelo menos uma disciplina on-line, para adquirir conhecimento nessa
modalidade de ensino.

Assim, o preconceito sobre a EAD, já sofre um decréscimo, mas somente terá um
declínio ou aceitação plena, no momento que as pessoas se interessarem em como
funciona e utilizarem essa forma de aprendizado e desenvolvimento. Assim como foi em
muitos outros momentos da história da humanidade em outras situações, como a
superioridade imposta em certos períodos, como no período da escravidão, no período
colonial, com os indígenas e, assim por diante.

3 METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos utilizado para o desenvolvimento deste artigo é de
análise quantitativa a partir de um estudo de caso, em que se tem como sujeitos de
pesquisa os alunos do último ano do ensino médio de uma escola da rede pública do
município de Blumenau/SC e alunos, em sua maioria, adultos de um centro técnico
profissionalizante, também do município de Blumenau/SC. No primeiro grupo, foram
investigados 43 alunos e do segundo grupo 22 alunos. Além da pesquisa de campo, tomouse como aporte teórico a bibliografia adequada ao tema educação a distância, suas
funções, histórico no que tange ao desenvolvimento deste trabalho.
De acordo com o Portal da Educação (2015, s/p.) este tipo de pesquisa pode ser
descrito como “uma observação dos fatos e fenômenos e faz uma coleta do que ocorre a
realidade a ser pesquisada. Depois disso são analisadas e seus dados são interpretados
com base em uma fundamentação teórica sólida, com o desígnio de elucidar o problema
pesquisado”.
Neste estudo, o texto e a interpretação aqui levantados por meio de questionário
estruturado (conforme anexo I), nos remetem ao que o pesquisado pensa a respeito da
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educação a distância, suas atitudes quanto ao tema e o que se pode avaliar com base em
suas respostas1.

3.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS REGISTROS
Para Litto e Formiga (2009, p. 113), “tanto a epistemologia genética de Piaget quanto
o socioconstrutivismo de Vygotsky, apesar de suas diferenças, são consideradas teorias
interacionistas. É por meio de interações que os seres humanos se desenvolvem e
aprendem.” Assim, ocorre cada vez mais no dito mundo virtual, em que pessoas, no
momento e hora que quiserem interagem entre si, buscando informações, conhecimento e
aprendizado.
Neste sentido, o desenvolvimento da educação a distância é uma questão de tempo
para a sociedade. Ao analisar o questionário proposto aos grupos, é possível identificar o
receio a nova ferramenta, mas ao mesmo tempo a aceitação maior pelo grupo que já teve
contato com esta.
Assim, entre o final de 2014 e início de 2015, os dois grupos foram abordados. Para
o primeiro, sem nenhum contato anterior com a forma metodológica da educação a
distância e para o segundo, com uma faixa de idade maior, em que a educação a distância
fez ou faz parte do seu dia a dia, os resultados foram opostos. Para efeitos de pesquisa,
tem-se dividido abaixo em dois grupos.
O primeiro grupo é composto por alunos regularmente matriculados no terceiro ano
do ensino médio em uma escola da rede pública de ensino, localizada no município de
Blumenau/SC. O segundo grupo, formado por sujeitos (adultos) que já concluíram o ensino
médio há algum tempo e estão a cursar curso técnico na área administrativa numa
instituição de ensino técnico, localizada na região do Vale do Itajaí/SC.
Para a primeira questão, no que atinge a faixa etária dos pesquisados, do primeiro
grupo, temos que dos 43 entrevistados: 41 possuem no máximo 18 anos e os 2 demais
entre 19 a 23 anos. Para o segundo grupo, a faixa etária ficou distribuída na forma que
segue: 2 com no máximo 18 anos; 5 entre 19 a 23 anos; 7 entre 24 a 29 anos; 6 entre 30 a
35 anos e 2 entre 36 a 40 anos.
Para a segunda questão, no que se aplica a forma como concluiu o ensino médio,
do primeiro grupo, aplicado em uma instituição de ensino regular do ensino médio, a

1

Pesquisa realizada entre o mês de novembro de 2014 em uma escola da rede pública de ensino, localizada
no município de Blumenau/SC e; no mês de fevereiro de 2015 em uma escola técnica, localizada no Vale do
Itajaí/SC.
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totalidade, ou seja, 43 dos entrevistados concluíram sua formação de forma regular. Para
o segundo grupo de entrevistados, a dispersão dos resultados, configurou da seguinte
forma: 16 entrevistados obtiveram formação do ensino médio pela forma tradicional e outros
6 por meio de supletivo – estudo a distância com provas presenciais.
Já na terceira questão, no que se aplica ao interesse em buscar uma graduação no
formato presencial ou a distância, obteve-se do primeiro grupo um total de 39 alunos com
interesse em uma graduação presencial e outros 4 entrevistados no formato a distância. Já
para o segundo grupo, dos 22 entrevistados, 14 se mostraram pré-dispostos a estudar a
distância e os outros 8, no formato presencial.
Na quarta questão, aborda-se o tema do por que o entrevistado, caso viesse a
estudar na educação a distância, escolheria este formato. Para o primeiro grupo, 22
entrevistados responderam que desta forma conseguiriam ter dias mais livres para outras
atividades pessoais; 15 por acreditarem ser financeiramente mais viável; 4 por imaginar ser
este o formato que irão aprender melhor o conteúdo e, 2 por medo de não se adaptarem a
frequentar uma graduação todos os dias da semana. Para o segundo grupo, a distribuição
dos entrevistados, ficou da seguinte forma: 18 pessoas têm a educação a distância como
financeiramente mais viável e outras 4 pessoas responderam a opção de ter mais dias livres
para atividades pessoais.
Quanto a quinta e última questão, sobre o que o faria não concluir seus estudos,
caso a educação a distância fosse a escolhida, para o primeiro grupo, 7 responderam que
desistiriam caso não se adaptassem ao formato da educação a distância; 12 por
dificuldades financeiras; 17 por não se adaptarem ao curso inicialmente escolhido; 2 por
dificuldades em relação ao formato da educação a distância ou dificuldades com a
instituição e outros 5 por dificuldades ou problemas familiares. Para o segundo grupo, a
desistência dos estudos ficaria a cargo de dificuldades financeiras para 13 dos 22
entrevistados; não adaptação para o curso escolhido, foi a opção de 5 entrevistados e
problemas familiares ou pessoais foi a opção de 4 pessoas.
O grupo que está familiarizado com o ensino presencial sente desconfiança do modo
de ensino a distância. Nunca antes utilizado no momento de formação educacional, este
público somente sentirá interesse na EAD, se houver falta em seus recursos (tempo,
dinheiro ou dificuldade de acesso ao local de estudo). O segundo grupo, formado por
pessoas que já concluíram o ensino médio há algum tempo, familiarizados com trabalho,
recursos monetários escassos em algumas situações e a necessidade de estarem mais
presentes em casa, por questões familiares, como cuidado do filho menor de idade,
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optariam mais facilmente pela EAD, por não necessitarem alterar sua rotina para
conseguirem se aperfeiçoar no que diz respeito ao seu desenvolvimento intelectual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste estudo foi possível perceber que a EaD é um dos fatores que contribui
para que muitos alunos concluam o ensino médio. A educação a distância foi identificada
neste artigo como uma oportunidade a mais, seja do ponto de vista financeiro ou intelectual
é a oportunidade da continuação do saber para muitas pessoas. Evidência disso é o
constante crescimento dessa modalidade educacional nas instituições de ensino, cada vez
mais presente e atuante na comunidade.
Com base no questionário desenvolvido e respondido pelos dois grupos – um grupo
de alunos concluintes do ensino médio e outro grupo formado por pessoas que já o haviam
concluído, somando um total de 65 (sessenta e cinco) sujeitos -, pode-se perceber que
ainda há receio no formato de educação a distância e sua ligação direta no que tange ao
valor econômico, como se para uma boa educação dependesse também de um alto valor,
com mensalidades e outros. Para o grupo que possui uma faixa etária maior, a melhor
aceitação da educação a distância e neste ponto, pode-se verificar a maturidade do grupo
ou outras situações pessoais que favoreçam essa melhor aceitação.
Assim, acredita-se que ainda existam pré-conceitos, que norteiam quanto a escolha
da forma de ensino, mas que pouco a pouco, isto caia por terra. Prova disto é o aumento
de matrículas e alunos neste formato e a inserção de instituições renomadas, neste novo
formato, que vem para democratizar e permitir o acesso à educação para várias outras
pessoas, que até então se sentiam excluídas ou poderiam de fato vir a ser.
Por fim, identificou-se que os pré-conceitos são subentendidos nas inexperiências
dos estudantes na prática da EAD. A partir do momento em que o formato de educação a
distância for multiplicado nas escolas, em disciplinas e discussões de fóruns, muito do que
se pensa hoje desse tipo de educação será revisto. É inato ao ser humano ter receio de
tudo que é novo, de não dar crédito em um primeiro momento, porém é o formato utilizado
por milhares de pessoas e cada vez mais presente em nosso modelo de sociedade. A
educação a distância é uma prática presente e crescente, não apenas em Blumenau/SC,
como em todo o globo.
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Resumo: O presente trabalho apresenta um projeto de Educação Ambiental desenvolvido na Rede de
Ensino de Praia Grande, envolvendo a comunidade escolar/local e ambiente natural. No qual todos
interagem por meio de uma política cidadã com ações orientadas a tomada de decisões ecologicamente
equilibradas. Desenvolvendo atividades permanentes que colocam os indivíduos em contato com a
natureza, construindo novas relações entre os seres vivos (ciências naturais e ciências humanas).
Objetivando desta forma, incutir na sociedade praiagrandense e municípios circunvizinhos, conhecimentos e
competências voltadas para conservação do meio ambiente, para valores éticos e políticas de convívio
social e de mercado, priorizando a qualidade de vida e a sustentabilidade. Para dinamizar este processo,
surgiu PK O Menino Tropeiro, um personagem criado a partir da história e cultura praiagrandense que se
solidifica como um Super Herói, engajado na luta pela preservação da natureza. Este personagem, por ter
características locais se identifica com a população, vivenciando aventuras emocionantes contadas por
meio de um gibi. A metodologia utilizada neste projeto foi de cunho bibliográfico com abordagem
quantitativa e qualitativa, comprovando que a conscientização é a melhor forma de prevenção para
mantermos o meio em que vivemos ecologicamente equilibrado, proporcionando a nós e a gerações futuras
qualidade de vida. PK, neste contexto, favorece atitudes permeadas por emoções e por um imaginário
alegre, dinâmico e responsável que se apresentado a gerações futuras, ajudará no trabalho de
desenvolvimento de conscientização ambiental com ações simples, significativas e concretas em meio a
uma sociedade que se transforma a cada dia e prima por decisões econômicas, sociais, ambientais
sustentáveis.

Palavras-Chave: Educação Ambiental. Sustentabilidade. PK O Menino Tropeiro. Praia Grande.

1 INTRODUÇÃO

A Educação ambiental vem ganhando espaço e originando muitas reflexões
em toda sociedade, cujo olhar atual, não permite mais uma sistematização de educação
de forma fragmentada e obsoleta. Neste ínterim, a educação ambiental, permeia
currículos, perpassando os muros escolares, oportunizando uma reflexão pautada na
transversalidade, resignificando para o ser humano o seu conceito de natureza, pois,
“Educar ambientalmente significa, além da apropriação de conceitos e processos que
digam respeito ao ambiente, a aquisição de visões de mundo que possibilitem o respeito a
todas as formas de vida (...)”. (LISBOA e KINDEL, 2014, p. 25).
Diante deste cenário mundial, Praia Grande, encontra-se como um patrimônio
natural a ser preservado, reconhecido e analisado em sua biodiversidade. Localizado aos
pés de gigantes canyons pertencentes aos parques de Aparados da Serra e Serra Geral o
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município possui 295 Km2 de área, e situa-se na divisa do extremo sul de Santa Catarina
e norte do Rio Grande do Sul.
Os Parques supracitados, conforme Ronsani (2010), pertencem no Rio Grande
do Sul ao município de Cambará do Sul. E em Santa Catarina aos municípios de Praia
Grande e Jacinto Machado. Sendo a parte do planalto localizada em Cambará do Sul e
um metro abaixo da borda dos canyons aos municípios catarinenses.
Portanto, no território praiagrandense encontramos parcialmente localizados os
Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, sendo um dos poucos municípios do
Brasil contemplado com dois Parques Nacionais em seu território.
Estes, segundo Ronsani (1999), abrangem ainda as encostas, rios e matas
abaixo da serra. Proporcionando um cenário único de grande beleza, com montanhas e
vales profundos cobertos de uma vegetação variada, composta principalmente pela
Floresta Pluvial Atlântica. De acordo com o ICMBIO1, este município contém ainda em
sua fauna, espécies ameaçadas de extinção, como lobo-guará, suçuarana e o veado
campeiro. Pelo interior do município ainda encontramos tucano, gralha azul, cotias,
bugios, gato selvagem, papagaios.
Praia grande, também conhecida como Capital Catarinense dos canyons está
situada no trecho mais íngreme da serra onde os paredões quase verticais abrigam
canyons belíssimos que estão ao entorno do município dentre os quais podemos citar:
Itaimbezinho, Malacara, Fortaleza e Churriado.
Perante este cenário com cachoeiras, piscinas naturais, águas cristalinas,
fauna e flora diversificada, Praia Grande é um município impar em recursos e belezas
naturais que precisam ser preservadas.
Assim faz-se necessário incutir na sociedade praiagrandense, e municípios
circunvizinhos, conhecimentos e competências voltadas para conservação do meio
ambiente, para valores éticos e para políticas de convívio social e de mercado,
priorizando a qualidade de vida e a sustentabilidade. De acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (2013), a Educação Ambiental propõe
o desenvolvimento de uma cidadania em que todos tenham ciência de sua
responsabilidade ambiental e por isso busquem a convivência com o meio de forma
sustentável, partindo de uma perspectiva local, para compreensão da realidade ambiental,
social e econômico surge o projeto PK O Menino Tropeiro.
1

ICMBio é a sigla que designa o nome da autarquia federal Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade
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PK O Menino Tropeiro é um Super Herói criado a partir da história e cultura
praiagrandense e traz no seu bojo características desta região.
Este nome, PK, originou-se, pois, Praia Grande, era conhecida entre 1969 a
1990 pela sigla PK, oriunda da combinação das letras/placas dos carros. Onde os prefixos
eram vinculados aos seus municípios (SANTOS e PEREIRA, 2010). Então, surge o nome
o Menino PK, caracterizado com aspectos da história local.
Este personagem se faz presente nas escolas, nos lares e nas diversas
instituições do município por meio de um gibi que conta a história de sua criação e as
suas aventuras na proteção do meio ambiente. Desta forma, “é fato que o trabalho com a
realidade mais próxima possui a qualidade de oferecer um universo acessível e conhecido
e, por isso, possível de ser campo de aplicação do conhecimento. Dessa forma ele se
torna essencial para o exercício da participação”(PCN,1997, p.55).
As aventuras de PK, O Menino Tropeiro conquista crianças, jovens e adultos
identificando seu povo, seus anseios, o meio em que vivem, trazendo a contextualização
dos problemas ambientais de forma dinâmica, alegre e responsável. Pois para o
desenvolvimento da consciência ambiental é premente que se leve em consideração o
contexto sócio-econômico e cultural da população que se tem o objetivo de trabalhar.
Desta forma, cientes tanto individualmente como coletivamente somos capazes
de amenizar impactos ambientais passados e dirimir problemas ambientais presentes
para que não se repitam nas sociedades futuras.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesta pesquisa é de cunho bibliográfico. “Pesquisa
Bibliográfica: quando elaborada a

partir de material já publicado,

constituído

principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado
na Internet”(GIL, 1991 apud SILVA; MENEZES, 2001, p.21). Com abordagem qualitativa
com o intuito de conhecer as percepções dos sujeitos pesquisados acerca do objeto da
investigação buscando entender e interpretar dados e discursos observados nas
Unidades de Ensino.
O presente projeto se desenvolveu em quatro etapas.

A primeira foi a

capacitação dos profissionais da educação pela Policia Militar Ambiental e por
profissionais do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade em parceria
com a Secretaria Municipal de Educação de Praia Grande.
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A segunda etapa foi a criação do personagem PK O Menino Tropeiro, a partir
de pesquisas realizadas sobre a história, cultura e características geográficas do
município de Praia Grande, onde foi efetivado a criação do personagem e realizado o seu
lançamento e distribuído o encarte de como surgiu PK, O Menino Tropeiro a todos os
alunos da Rede de Ensino e para as famílias que não possuíam filhos na escola.
Na terceira etapa do projeto as Instituições de Ensino realizaram a leitura e a
contação da história do encarte, PK, juntamente com atividades envolvendo a família para
o reconhecimento deste personagem como um Super Herói do nosso município, da nossa
região, em quem todos podem se inspirar e se identificar, pois possuem as mesmas
raízes.
Na quarta etapa, após o término da leitura do encarte, foi criado e distribuído o
gibi com as Aventuras de PK O Menino Tropeiro aos alunos e comunidade local.
As escolas iniciam um trabalho interdisciplinar, transversal e permanente de
Educação Ambiental, tendo como sua principal referência este gibi, que passa a povoar o
imaginário da população. Onde por meio das aventuras vivenciadas por PK, as pessoas
são instigadas a tomarem atitudes ecologicamente corretas. Neste foco passam a existir
atividades cognitivas e ações efetivas diversificadas a cada faixa etária que vão aos
poucos construindo uma rede de práticas simples e corretas em relação ao meio em que
vivem,

formando

multiplicadores

a

partir

do

seu

contexto

histórico/natural

e

desenvolvendo em todos um espírito preservacionista.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor analisarmos os resultados e discussões apresentamos a seguir
o número total de escolas que receberam o projeto, que podem ser visualizadas na tabela
01.
Tabela 01 – Número de Instituições de Ensino que aderiram ao projeto
Item

Quantidade

%

Instituições de ensino que não desenvolveram o projeto

01

9,1

Instituições de ensino que desenvolveram o projeto

10

90,9

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Praia Grande/SC
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Das 11 (onze) Instituições de Ensino que receberam o material impresso para
trabalhar o projeto de Educação ambiental, apenas uma instituição entregou o material
aos alunos, mas não o desenvolveu conforme ilustrado na tabela 02.
Tabela 02 – Reconhecimento de PK o Menino Tropeiro como um Super Herói praiagrandense defensor da natureza
Item
Instituições que reconhecem

Quantidade

%

10

100

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Praia Grande/SC

Das 10 Instituições que receberam o material todas reconhecem PK, o Menino
Tropeiro como um Super Herói praiagrandense que defende a natureza ilustrada no
gráfico a seguir.
Gráfico 01

Fonte: o autor

Das 10 (dez) Instituições acompanhadas que desenvolveram o projeto
realizaram abordagens com ações efetivas em diversos campos, explorando questões
pertinentes a realidade local, tais como: lixo eletrônico (01 unidade), poluição das águas
(04 unidades), reciclagem do lixo (05 unidades), flora (03 unidades), fauna (02 unidades).
Dos dados em geral, apontamos das dez escolas que participaram do projeto
uma média de 988 alunos.
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Gráfico 02

Fonte: O autor

Sendo avaliados em uma população praiagrandense de 7.267 habitantes, isto
equivale a uma porcentagem de 12 %, conforme ilustrado acima no gráfico 02.
Ainda se levarmos em consideração que cada um desses alunos desenvolveu
o projeto com auxilio também da família, com média de mais três componentes por grupo
familiar, totalizando quatro pessoas na família, constata-se que este projeto abrangeu
uma clientela de 3.952. Que comparado a população praiagrandense abrangemos 35%
da população, mostrados no gráfico 03.
Gráfico 03

Fonte: O autor
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Destacamos desta forma, que cada criança, adolescente ou jovem que
participou ou entrou em contato com o projeto, juntamente com sua família, levou um
pouco da história do PK junto a si agregando este conhecimento a sua vida diária adquiriu
e construiu conhecimentos e competências voltadas para conservação do meio ambiente,
para valores éticos e para políticas de convívio social, priorizando a qualidade de vida e a
sustentabilidade, este projeto se ramificou expandindo-se a quase toda população
praiagrandense. Que se encantou com o personagem e suas aventuras que acontecem
em uma cidadezinha do interior de águas cristalinas, árvores frondosas onde os ventos
uivam nos convidando a fazer parte de mais uma missão, onde todos nós somos
escolhidos para juntamente com PK para sermos guardiões deste cenário de rara beleza,
conforme pode ser ilustrado nas figuras 01encarte e figura 02 gibi, nas aventuras de PK o
menino tropeiro.
Figura 01

Figura 02

Disponível em: http://www.praiagrande.sc.gov.br/uploads/625/arquivos/575521_PK_O_menino_tropeiro.pdf

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização do presente projeto percebeu--se que grande parte da
sociedade praiagrandense e entorno reconheceram o tesouro que possuem gratuitamente
podendo usufruir do mesmo no seu cotidiano de maneira sustentável, com ações simples
e mudança de valores. Compreendendo que a conscientização é a melhor forma de
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prevenção para mantermos o meio em que vivemos ecologicamente equilibrado,
proporcionando a nós e a gerações futuras qualidade de vida.
Torna-se inevitável concluir ser de suma importância que este projeto não seja
estanque, mas crie ramificações que lhe permitam perpetuar-se através dos tempos e que
cada geração possa por meio das novas aventuras do nosso super herói, PK o Menino
Tropeiro, desenvolver consciência ambiental imbuída de conhecimentos básicos, ações
concretas que previna, identifique, controle e minimize os problemas ambientais

na

comunidade onde estão inseridos. Com a devida ciência do real valor do meio ambiente
natural em nossas vidas.
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Resumo: Este artigo é resultado de um ensaio de pesquisa acerca de um tema de interesse dos
acadêmicos, realizado junto à disciplina Pesquisa em Educação. O objeto de estudo do presente trabalho
são as concepções e os processos da avaliação no ensino de matemática, sendo ela uma importante
ferramenta para diagnosticar e acompanhar a qualidade do ensino. A vivências dos alunos do curso de
Licenciatura em Matemática do Campus Avançado Sombrio percebem algumas práticas relacionada a
avaliação enraizadas nos séculos passados, como as regras ditadas pelos padres jesuítas ao conduzirem
os exames. Nesse contexto, o artigo pretende discutir o seguinte questionamento: Quais os tipos de
avaliação no processo de ensino e aprendizagem a partir das diferentes concepções e instrumentos de
avaliação? Para elucidar os percalços da avaliação tem-se a necessidade de inserir um novo paradigma de
avaliação, a avaliação emancipadora. Para o alcance dos objetivos a pesquisa realizada acerca da
avaliação fez-se o embasamento em um estudo bibliográfico, investigando as concepções da avaliação da
aprendizagem dos principais autores. Os critérios de avaliação em matemática nos diferentes níveis de
ensino seguem engessada em exames e provas, talvez seja um reflexo dos sistemas de avalição externa
ou da própria formação e concepções dos educadores. Uma proposição que se apresenta é o novo
paradigma da avaliação, a avalição emancipadora, tendo como raiz os fundamentos da democracia. A
matemática, como disciplina curricular possui inúmeras interfaces, com isso é necessário utilizar esse leque
para subsidiar a ação docente, pois as mesmas transformam em diferentes caminhos para a aprendizagem
significativa. Por fim foi possível interpretar a avaliação como uma atividade intencional e, portanto, requer
replanejamento constante, sendo ela indispensável na formação humanística e pedagógica dos
educadores.
Palavras-Chave: Avaliação da aprendizagem. Avaliação emancipadora. Matemática.

1 INTRODUÇÃO

Ao mencionar o termo avaliação, recorre-se ao imaginário do âmbito das
escolas, instituições de ensino e universidades, pois remetem às experiências pessoais
da história e trajetória onde fomos avaliados em algumas de nossas competências. Isto
porque a função social da escola é o processo formal de escolarização da sociedade
(PENIN, 2001) como elemento do educativo que estabelece a estrutura, os fins e os
objetivos da educação para a sociedade. Uma educação para o homem que convive, e
não para o indivíduo absorto; para o homem que encara a vida, que busca situar-se, que
aspira ser. Na história das civilizações, podemos elencar algumas práticas que
perpassam alguns processos avaliativos, por exemplo, em algumas culturas primitivas, os
jovens apenas se tornariam adultos após submetidos a uma “prova” referente aos seus
usos e tradições (COHN, 2001). Outro exemplo acerca da presença do processo
avaliativa, ou autoavaliativo, mais especificamente, é trazido pelo filósofo Sócrates
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submetia seus alunos a uma avaliação: “o ‘conhece-te a ti mesmo’ no qual empenhou
toda a sua vida de sábio, apontava a auto avaliação como um pressuposto básico para o
encontro com a verdade”. (SOEIRO; AVELINE, 1982, p. 12).
No que concerne à avaliação da aprendizagem escolar, observa-se que a
abordagem pela qual é inserida no contexto educativo está centrada no século XVIII. É
com o surgimento das primeiras escolas modernas, e com a impressão dos livros que
passaram a serem acessíveis a todos e com a criação das bibliotecas, que se formaliza o
conhecimento a ser apreendido pelos alunos nas diferentes áreas do conhecimento.
Nesta época caracterizou-se a utilização de exames como instrumento de avaliação. Esse
conflito de sinônimos sobre a avaliação e os exames é o que chamamos de
Representações Sociais. Segundo Luckesi (2002, p 79),
São modos inconscientes de compreender um determinado fenômeno ou uma
determinada prática existencial, individual ou coletiva, que se expressam por meio
de falas cotidianas, crenças, provérbios, modos de agir, que podem estar
vinculados ao passado, ao presente ou ao futuro.

E com essas representações sociais tem-se distorcido o verdadeiro significado
da avaliação como componente dos processos educacionais.
No Brasil, a avalição da aprendizagem segue enraizada nos séculos passados,
e segundo Carvalho e Carvalho (2014) com base na atividade pedagógica produzida
pelos padres jesuítas e bispos (séc. XVI e XVII). A obra publicada pelos jesuítas Ratium
Studiorum, define regras de como deveriam ser conduzidos os exames. Essas
concepções de avaliação ainda norteiam algumas práticas e ações docentes atuais.
Considerando especificamente a avaliação escolar, encontramos alguns
percalços e/ou descuidos, relacionados ao processo de avaliação do aluno em sala, pois
nem sempre esta é realizada de forma contínua, processual e formativa. Entre as formas
de avaliação está a avaliação quantitativa, que possui a função somativa que ocorre
principalmente ao final do processo, preocupando-se com o produto final alcançado, com
o resultado. Segundo Hadji (2001, p. 27), “[...] a ideia de que a avaliação é uma medida
dos desempenhos dos alunos está solidamente enraizada na mente dos professores e,
frequentemente, na dos alunos”. Nesse contexto, o que a escola prioriza, é meramente
analisar as implicações dessa avaliação no ambiente escolar para averiguar como ocorre
a avaliação no processo de ensino e aprendizagem na educação básica. A função social
da escola, neste âmbito, restringe-se à aprendizagem enciclopédica.
Com intuído de elucidar esses entraves sobre a avaliação no processo de
ensino e aprendizagem presentes na prática docente da educação básica, podemos
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inserir uma proposta de avaliação emancipadora e formativa, tendo por objetivo segundo
(SÁ, 2014) compreender:
Os diversos caminhos da formação do aluno, bem como servir de espelho para
prática pedagógica do professor. Avaliar formativamente é entender que cada
aluno possui seu próprio ritmo de aprendizagem e, sendo assim, possui cargas de
conhecimentos diferentes entre si.

Portanto, amplia-se a função social da escola. Agora, não interessam somente
o acúmulo de conhecimentos, mas tem-se a perspectiva da educação para a vida vivida.
Surge a inserção de modelos de avaliações participativa e democrática, que considere a
participação dos sujeitos envolvidos, e que pressuponha uma socialização na tomada das
decisões, no processo de ensino aprendizagem, pois a mesma permite entender como
ocorre o processo do mesmo, possibilitando realizar as intervenções necessárias durante
o processo.
Nesse contexto, o artigo pretende discutir o seguinte questionamento: Quais os
tipos de avaliação no processo de ensino e aprendizagem a partir das diferentes
concepções e instrumentos de avaliação?

2 METODOLOGIA

A avaliação da aprendizagem escolar é um processo inerente à prática docente
em sala de aula, sendo responsável por diagnosticar os saberes prévios e interpretar os
saberes “aperfeiçoados”. Perrenoud (1999), traduz a avalição como um processo
mediador na construção do currículo e que se encontra relacionada com à gestão da
aprendizagem. Entretanto, esse procedimento envolve alguns instrumentos que para
Hoffman (2011, p.66) “são registros de diferentes naturezas: tarefas, testes, cadernos,
trabalhos e produções dos alunos analisados pelos professores. [...] é algo concreto e,
portanto, observação não é instrumento de avaliação, a não ser que se transforma em
registro”. Envolve também, critérios, que são “fundamentais e realizados em cada ciclo e
se constituem em indicadores para a reorganização do processo de ensino e
aprendizagem. Tais critérios, porém, não devem ser confundidos com critérios de
aprovação e reprovação de alunos” (BRASIL, 1998 p.53).
Atualmente, como acadêmico de um curso de licenciatura, percebe-se que os
critérios de avaliação em matemática, também presentes nos diferentes níveis de ensino,
seguem engessados a exames e provas, talvez seja um reflexo dos sistemas de avalição
externa ou da própria formação e concepções dos educadores. Como proposição para
mudança, aponta-se para um novo paradigma da avaliação, a avalição emancipadora,

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

tendo como raiz a democracia, caracterizado por MacDonald (1977) “como um modelo
emergente mas que engloba algumas tendências práticas mais recentes. Ela é em parte
uma reação à predominância dos estudos de tipo burocrático, comumente associados a
programas norte-americanos”. Para o alcance dos objetivos a pesquisa realizada acerca
da avaliação fez-se o embasamento em um estudo bibliográfico, cujos autores estão
elencados nas referências deste artigo. Investigou-se as concepções da avaliação da
aprendizagem destes autores que estudam avaliação, enfocando a área das ciências
exatas, mais especificamente, a matemática.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Matemática como componente curricular da Educação Básica pode ser
discutida sob vários aspectos, sendo que um deles diz respeito ao processo avaliativo
sobre o desempenho dos estudantes. Dados recentes sobre o desempenho destes em
avaliações tais como a Prova Brasil, mostram a grande defasagem dos conteúdos
matemáticos. A maioria dos estudantes, que concluem o Ensino Médio, apresenta
desempenho abaixo da média, ou seja, não dominam os conteúdos básicos referentes à
Matemática (PISA, 2011; SAEB, 2011). A matemática se diferencia das demais ciências,
pois envolve um
[...] olhar sobre a Matemática em todos os seus aspectos: enquanto uma ciência
que foi construída pelo ser humano; que se formalizou em seu método dedutivo; e
uma ciência transformada em objetos de ensino tornando a Matemática numa
disciplina curricular com suas inúmeras interfaces. (PAULO; CARDOSO;
MEDEIROS, 2014, p.2).

Ao utilizar esse leque de interfaces para subsidiar a ação docente sugere-se
que as mesmas transformam-se em diferentes caminhos que conduzem à aprendizagem
significativa. Duckworth (1991 apud, HOFFMANN, 2009, p. 51) argumenta que
a aprendizagem que as crianças fazem na escola não precisa e não deve ser
diferente da aprendizagem que elas fazem de modo natural, do mundo que as
rodeia. Torna-se apenas necessário que alarguemos e aprofundemos o seu leque
de conhecimentos, revelando-lhes partes do mundo sobre as quais não lhes tenha
ocorrido pensar.

O aluno traz consigo um conhecimento social, construído ao longo das suas
vivências e experiências, interferindo em sua concepção de mundo e as formas de
aprendizagem (OLIVEIRA; SANTOS, 2005, p.120). Atualmente, a matemática como
componente curricular vem se diferenciando de outras disciplinas que priorizam o
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contexto sociocultural para a abordagem dos temas trabalhados em sala de aula. A
matemática, amplamente contida e frequente no cotidiano das pessoas, desagrega esses
valores do real, das situações concretas, das experiências pessoas, enfim, do
conhecimento funcional. Essa concepção contrapõe a avaliação emancipadora, pois a
mesma necessita de intimidade com o contexto dos alunos, professores e pais: o contexto
social, por conseguinte. Para usufruir da avaliação como uma atividade construtiva e
presente nas relações sociais, pressupõe-se o replanejamento constante para que seus
frutos se revelem na formação cidadã dos alunos e nas competências pedagógicas dos
educadores para que se torne efetivamente significativa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho, desenvolvido como um ensaio de pesquisa, foi possível
analisar novas estratégias de avaliação para inovar os processos avaliativos, seus
instrumentos e critérios. Identificou-se que a avaliação, como uma prática que privilegia
ao aluno momentos e situações de estudo, instiga o professor a refletir constantemente
sobre sua atuação como mediador do conhecimento.
A avaliação como parte do processo educativo permite suscitar diferentes
indagações e reflexões que resultaram na realização dessa pesquisa. As concepções dos
autores estudados permitiram uma visão mais global sobre a avaliação da aprendizagem
que ultrapassa os muros da escola para buscar no contexto social sua fundamentação. As
concepções e práticas dos autores estudados defendem que o processo de avaliação da
aprendizagem escolar é uma importante ferramenta para acompanhar o processo de
ensino e que por meio dela é possível coletar dados e informações essenciais para
subsidiar o trabalho docente.
Por fim, acrescentamos que o ponto central da avaliação emancipadora é
repensar as ações e atuações, tendo a avaliação como um processo que permite ao
próprio aluno perceber seu crescimento. Com isso, observa-se que o conceito de
avaliação está presente intrinsecamente à própria formação humana e pedagógica do
professor.
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Resumo: Este estudo teve como objetivo geral analisar o planejamento e uso do livro didático do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) do Governo Federal, para o ensino de classes de palavras, por
professores de Língua Portuguesa de instituições públicas de ensino médio estadual e federal em Santa
Catarina. Por meio de um estudo de caso foram utilizados três procedimentos de coleta de dados:
observação, pesquisa documental e entrevista, cujas análises dos dados foram realizadas por meio da
análise de conteúdo. Constatou-se que o uso dos livros didáticos do PNLD para o ensino de classes de
palavras não atende às expectativas de professores da área. Identificou-se formas diferentes de
planejamento e uso dos livros didáticos de Língua Portuguesa pelos professores da área para o ensino de
classes de palavras. Verificou-se que os alunos usam, mas percebem o livro didático como algo pesado e
cansativo, sem exemplos que exprimem suas realidades locais. Registrou-se que há diferenças e
semelhanças no planejamento e uso do livro didático, para o ensino de classes de palavras, pelos
professores de Língua Portuguesa de instituições de ensino estadual e federal.
Palavras-chave: Livro didático. PNLD. Classes de palavras. Língua Portuguesa.

1 INTRODUÇÃO

O tema deste estudo refere-se à verificação e análise de conteúdos que fazem
parte de livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), relacionando-os
com as práticas docentes e o uso pelos estudantes da educação básica.
Para o tema deste estudo delimitou-se o planejamento e uso do livro didático
como atividade didática para o ensino de classes de palavras por professores de Língua
Portuguesa de escolas de nível médio. Destaca-se que a delimitação deste estudo recai
sobre o planejamento e uso do livro didático do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) do Governo Federal em instituições públicas de ensino médio, respectivamente
estadual e federal, no município de Santa Rosa do Sul, localizado no Extremo Sul do
Estado de Santa Catarina, Brasil.
Estudiosos do

assunto,

como

Damaceno-Reis

(2006),

entendem

ser

fundamental compreender como o livro didático é materializado na prática docente, assim
como os professores o avaliam. Desta forma, este estudo poderá contribuir para um
melhor entendimento do uso do livro didático como um importante instrumento didático
para professores de Língua Portuguesa na sua prática docente.
O livro didático tem um interesse comercial e cultural que se contrapõem no
contexto educacional. Chartier (1998) considera o livro como um bem oriundo de
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comércio e também como um signo cultural, com suas características específicas sobre
as mais diversas áreas do conhecimento.
De acordo com Zanini (1999), os livros didáticos, na década de 1970 passaram
a ser aliados dos professores com seus variados exercícios, entretanto não incentivavam
questionamentos e a prática da redação. Assim, observa-se que os livros didáticos não
ofereciam um cunho mais prático.
Porém, em 2003, Carvalho Filho apontou a importância do livro didático como
sendo um instrumento de ordem social e institucional, assim percebendo a mudança para
a importância da sociedade em considerar o livro didático como um instrumento digno de
ser usado para o ensino.
Entretanto, o livro didático por si só não é suficiente, cabendo ao professor o
papel de identificador dessa necessidade. Fonseca (2010) aponta para importância de
que o professor, na sua aplicabilidade da prática, tudo o que ensina ou não ensina e o
que o aluno aprende e não aprende está além do que estabelecem os livros didáticos e
demais instrumentos. Não resta dúvida que os livros didáticos são instrumentos utilizados
por professores juntos aos seus alunos.
Cabe então um comentário importante quanto à necessidade de continuação
de estudos sobre a utilização dos livros didáticos pelos professores: para Damaceno-Reis
(2006, p. 42) “o livro didático é um instrumento útil aos professores, mas, no entanto, é
necessário compreender como ele se materializa na prática docente e saber qual é a
avaliação que os professores, que o utilizam no seu dia a dia, fazem a seu respeito”.
Assim, este estudo se torna extramente importante ao permitir estudar a prática docente,
identificando-se a avaliação dos professores sobre o livro didático.
Em 1995 o Ministério da Educação tomou providências no sentido de que
passasse a existir uma avaliação sistemática e contínua do livro didático no Brasil. Assim,
promoveu debates nos diferentes setores de produção e consumo desses livros,
discutindo-se suas características, funções e qualidade (Batista, 2001). Este foi um
momento inicial, cujo processo foi sendo aperfeiçoado até os dias atuais.
De acordo com o Ministério da Educação (Brasil, 2014), o “Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos
professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da
educação básica”. Segundo as diretrizes do Ministério da Educação os livros didáticos
são avaliados por especialistas contratados e publicados no Guia de Livros Didáticos. O
Guia serve de instrumento para que as escolas escolham o título que atenda aos
preceitos do seu respectivo projeto político-pedagógico.
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A autarquia vinculada ao Ministério da Educação responsável pela execução
das ações do Programa Nacional do Livro Didático é o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para o FNDE (2014), em uma visão mais
relacionada a processos do que a emanada pelo próprio Ministério da Educação, que
objetiva o PNLD como um instrumento de contribuição aos professores em seus trabalhos
pedagógicos, o “Programa tem por objetivo prover as escolas públicas de ensino
fundamental e médio com livros didáticos e acervos de obras literárias, obras
complementares e dicionários”.
Assim, considerando o referencial teórico apresentado, a justificativa para a
escolha do tema deste estudo recai à necessidade de se observar e analisar a
aplicabilidade do uso dos livros didáticos do PNLD em instituições públicas, verificando-se
o papel do professor no contexto do ensino de classes de palavras. De acordo com
Damaceno-Reis (2006) é fundamental compreender como o livro didático é materializado
na prática docente. Dessa forma, este estudo poderá contribuir para um melhor
entendimento do uso do livro didático como um importante instrumento didático para
professores de Língua Portuguesa no ensino de classe de palavras.
Damaceno-Reis (2006) cita que são raros no Brasil estudos que versam sobre
o uso do livro didático, mas sim sobre a análise do conteúdo, e não com a finalidade de se
analisar as relações entre conteúdos. Dessa forma, este estudo se torna importante e
relevante, pois identifica o uso do livro didático na prática docente, colhendo informações
de docentes quanto a sua avaliação sobre o livro didático utilizado, assim como do uso
pelos estudantes.
Este estudo tem como objetivo geral analisar o planejamento e o uso do livro
didático do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Governo Federal, para o
ensino de classes de palavras, por professores de Língua Portuguesa de instituições
públicas de ensino médio estadual e federal em Santa Catarina.
No que tange aos objetivos específicos, foram elencados: a) investigar se os
livros didáticos de Língua Portuguesa atendem às expectativas dos professores da área;
b) averiguar como é realizada a distribuição dos livros didáticos de Língua Portuguesa aos
alunos em instituições de ensino distintas; c) identificar as formas de planejamento e uso
dos livros didáticos de Língua Portuguesa pelos professores da área para o ensino de
classes de palavras; d) verificar como é a participação dos alunos na utilização do livro
didático de Língua Portuguesa em sala de aula, para o ensino de classes de palavras; e)
registrar diferenças e semelhanças no planejamento e uso do livro didático, para o ensino
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de classes de palavras, pelos professores de Língua Portuguesa de instituições de ensino
estadual e federal.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório, cuja coleta dos dados aconteceu por meio
de livro didático utilizado em duas instituições que ofertam o ensino médio, sendo uma
estadual e outra federal, “Português: literatura, gramática e produção de texto”
(SARMENTO; TUFANO, 2010). Foram colhidas diversas informações por meio de leitura
e anotadas em uma planilha eletrônica.
Além dessa ação, observou-se vinte horas-aula in loco, foram entrevistados
quatro professores da disciplina Língua Portuguesa, sendo dois de cada instituição, cujas
entrevistas foram adaptações do roteiro sugerido por Damaceno-Reis (2006), assim como
foram realizadas mesas redondas com alunos de quatro turmas do ensino médio, para
obter informações que subsidiassem este estudo.
A pesquisa foi realizada em duas instituições de ensino muito diferentes:
Escola de Educação Básica João dos Santos Areão (EEBJSA) e Instituto Federal
Catarinense (IFC). Com a perspectiva do referencial teórico, visando atingir os objetivos
propostos, esta pesquisa se classifica do ponto de vista da abordagem do problema e do
tratamento dos dados, como qualitativa. Sua abrangência e profundidade são de um
estudo de caso simples. Para Yin (2001), o estudo de caso é uma investigação, cujo
pesquisador não pode manipular variáveis relevantes.
Foram realizadas observações por meio do preenchimento de dois roteiros
distintos, com a caracterização das instituições em relação à educação básica,
caracterização do corpo docente e caracterização dos professores entrevistados. Durante
esta etapa, também foi realizada pesquisa documental junto aos projetos pedagógicos
das duas instituições de ensino.
Para o atendimento ao roteiro de observação e da pesquisa documental
realizada nas duas instituições de ensino foram observadas 20 h/a, sendo 10h/a em
turmas de cada instituição. Foi dado ênfase aos quesitos previstos no roteiro de
observação e nas possibilidades de exploração do uso do livro didático para o ensino de
classes de palavras.
Fez-se necessário adotar a análise de conteúdo, que utiliza técnicas de análise
de mensagens por meio de procedimentos sistematicamente objetivos (BARDIN, 2002).
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Optou-se pela utilização da análise de conteúdo temática, que, de acordo com Bardin
(2002, p. 38), consiste em “um conjunto de técnicas de análise das comunicações que
utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados coletados serviu para verificar os objetivos específicos. Foi
investigado se os livros didáticos de Língua Portuguesa atendem às expectativas dos
professores da área. Nas entrevistas realizadas com os quatro professores, constatou-se
que os livros didáticos não atendem às expectativas de três e atende parcialmente às de
um. Obtiveram-se informações importantes, como: apesar de todos utilizarem os livros
didáticos, precisam usar outros recursos para atingir os objetivos propostos, pois a
realidade de vida dos alunos e suas habilidades para chegarem ao conhecimento vão
além dos conteúdos apresentados nos livros didáticos. E isso acontece também para o
ensino de classe de palavras. Nas entrevistas constatou-se que os professores se reúnem
para escolher os livros didáticos, porém, nem sempre o livro que chega à escola é o
escolhido pelo grupo de professores. Interessante relatar que mesmo chegando o livro
escolhido, este é fruto de um acordo entre professores, porém a escolha subjetiva pode
ficar prejudicada, além de considerarem que não existe um livro perfeito.
Assim, confirmou-se Fonseca (2010), que aponta para importância de que o
professor, na sua aplicabilidade da prática, tudo o que ensina ou não ensina e o que o
aluno aprende e não aprende está além do que estabelecem os livros didáticos. Apesar
disso, os professores entrevistados percebem que o livro didático, apesar das suas
limitações, possui, conforme Carvalho Filho (2003), importância como instrumento de
ordem social e institucional. Observou-se que, apesar de adotarem os livros didáticos do
PNLD, os projetos pedagógicos das instituições não fazem nenhuma referência a eles e
ao ensino dos seus respectivos conteúdos.
Averiguou-se como é realizada a distribuição dos livros didáticos de Língua
Portuguesa aos alunos em instituições de ensino distintas. Por meio das observações do
roteiro de observações e entrevistas com os professores, constatou-se que a distribuição
dos livros didáticos acontece na forma prevista pelo FNDE (2014). Há livros que possuem
um ciclo trienal, utilizados anualmente por alunos distintos, e há livros consumíveis
anualmente e entregues aos alunos. O controle é feito pelas próprias instituições de
ensino.
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Identificaram-se as formas de planejamento e uso dos livros didáticos de
Língua Portuguesa pelos professores da área para o ensino de classes de palavras. Dos
quatro professores entrevistados, dois usam o manual do professor e dois não o usam.
Somente um segue a sequência proposta pelo autor do livro didático. Dois utilizam o livro
para atividades gramaticais, em especial para o ensino de classe de palavras, e os outros
dois o utilizam pouco para tal finalidade, fazendo-se valer de outros instrumentos. O que
foi falado pelos professores foi constatado nas observações das aulas assistidas. Mais
uma vez confirmou-se Fonseca (2010), ou seja, tudo o que ensina ou não ensina e o que
o aluno aprende e não aprende está além do que estabelecem os livros didáticos.
Verificou-se como é a participação dos alunos na utilização do livro didático de
Língua Portuguesa em sala de aula, para o ensino de classes de palavras. Observou-se,
por meio das entrevistas, mesas redondas e aulas assistidas, que os alunos são críticos
quanto ao conteúdo dos livros didáticos, em especial ao de classes de palavras. Os
alunos percebem o livro didático como algo pesado e cansativo, sem exemplos que
exprimem suas realidades locais. Os professores usam vários recursos, como: reserva
técnica de livros para aguçar a curiosidade dos alunos; vídeos; e associação dos
exemplos do livro à realidade social dos alunos, assim confirmando Fonseca (2010).
Curiosamente, os quatro professores identificaram que a classe de palavras que traz
maior dificuldade de aprendizagem aos alunos é o verbo, coincidindo com o que foi
identificado com os alunos durante as mesas redondas.
Registraram-se diferenças e semelhanças no planejamento e uso do livro
didático para o ensino de classes de palavras, pelos professores de Língua Portuguesa
de instituições de ensino estadual e federal. Talvez em decorrência da pequena amostra,
observou-se que, de uma forma geral, a questão do uso do livro didático para o ensino de
classe de palavras pelos professores de Língua Portuguesa de instituições de ensino
estadual e federal independe do ambiente laboral, mas depende da aplicação subjetiva
por cada professor. Constatou-se que os professores têm a liberdade de planejamento,
porém sempre se pautam nos conteúdos previstos.
Além disso, observou-se que os professores entrevistados vão além do que os
livros didáticos estabelecem, confirmando-se mais uma vez Fonseca (2010).
Diferenças: o planejamento é realizado semanalmente pelos professores do
IFC e semanalmente por um professor e anualmente por outro professor da EEBJSA.
Objetivos são estabelecidos para cada aula pelos professores do IFC. E os objetivos são
estabelecidos por conteúdo pelos professores da EEBJSA. Os professores do IFC não
usam manual do professor e os professores da EEBJSA o usam.
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Já em relação a semelhanças, uma delas chama atenção para o fato de que
um professor de cada instituição usa o livro didático para atividades gramaticais, em
especial classe de palavras, e outro não, ou seja, 50% de cada instituição. Outra
semelhança é que todos os professores consideram, de forma geral, que o livro didático
traz exemplos que ajudam, porém são insuficientes e exploram o conteúdo de forma
superficial, ou seja, precisam usar outros meios, assim reafirmando Fonseca (2010).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo geral analisar o planejamento e uso do livro
didático do PNLD do Governo Federal, para o ensino de classes de palavras, por
professores de Língua Portuguesa de instituições públicas de ensino médio estadual e
federal em Santa Catarina. As análises confirmaram a constatação de Fonseca (2010),
que aponta para importância de que o professor, na sua aplicabilidade da prática, tudo o
que ensina ou não ensina e o que o aluno aprende e não aprende está além do que
estabelecem os livros didáticos. Apesar disso, os professores entrevistados percebem
que o livro didático, apesar das suas limitações, possui, conforme Carvalho Filho (2003),
importância como instrumento de ordem social e institucional. Constatou-se que o uso dos
livros didáticos do PNLD para o ensino de classes de palavras não atende às expectativas
de professores da área. Averiguou-se, ainda, que a distribuição dos livros didáticos
acontece na forma prevista pelo FNDE (2014). Identificaram-se as formas de
planejamento e uso dos livros didáticos de Língua Portuguesa pelos professores da área
para o ensino de classes de palavras, com metade usando o manual do professor e outra
não. Somente um professor segue a sequência proposta pelo autor do livro didático e dois
utilizam o livro para atividades gramaticais, em especial para o ensino de classe de
palavras, e o outro utiliza pouco. Verificou-se a participação dos alunos na utilização do
livro didático de Língua Portuguesa em sala de aula, para o ensino de classes de
palavras, que são críticos quanto ao conteúdo e percebem o livro didático como algo
pesado e cansativo, sem exemplos que exprimem suas realidades locais. Identificou-se
que a classe de palavras que trás maior dificuldade de aprendizagem aos alunos é verbo.
Não houve dificuldade para a realização da pesquisa nas duas instituições de ensino, ao
contrário, as recepções e apoio foram excelentes. Entretanto, ressalta-se a limitação
deste estudo que foi a entrevista com somente dois professores de cada instituição,
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constituindo-se em uma pequena amostra. Assim, outros estudos poderão ampliar o leque
de entrevistados, contribuindo para se confirmar as constatações deste estudo.
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Resumo: A utilização da informática e das TICs em sala de aula contribuem de fato para a ampliação de
recursos didáticos e métodos pedagógicos. Em suma, se pode afirmar que a informática está transida na
vida de grande parte dos cidadãos. Na escola, a instrumentalização é tardia, sabendo que grande parte dos
alunos estuda em escolas que não oferecem condições educacionais ideais ou próximas disso. Com os
ideais de aproximação dos estudos executados em EAD (Ensino a distância), uma proposta contendo
compromissos avaliativos online foi lançada aos alunos dos 2º anos da E.E.B. Sebastião Toledo dos
Santos, sendo que nestas avaliações os alunos poderiam executar pesquisas e responder suas avaliações
à medida que os conteúdos do bimestre corrente fossem sendo desenvolvidos, além de que, as mesmas
poderiam servir como ferramenta de estudos para as avaliações presenciais que possuem um peso maior.
Palavras-Chave: Avaliações online; Ensino a distância; Ensino presencial.

1 INTRODUÇÃO

Após a década de 70, com o advento da 3ª Revolução Industrial marcada pelo
forte desenvolvimento técnico-científico, intensas mudanças no modo de vida do ser
humano estão ocorrendo. Os computadores e a informática ganharam rápido destaque
como ferramentas pedagógicas e evidenciam a capacidade de inclusão e acesso do
ensino a todos, mesmo aos mais remotos locais de nosso planeta.Diante do panorama
educacional em que se vive hoje, é fundamental o uso de tecnologias informacionais para
melhor desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, algumas ferramentas são
constantemente utilizadas por professores para atrair e enriquecer o conhecimento de
seus alunos. Exemplo disso são os blogs, sites e softwares de cunho educacional. A
escola pública caracteriza-se pelo recebimento de alunos de variadas idades e mais
diversas formações iniciais, ou seja, não há homogeneidade no saber já adquirido. Diante
deste cenário esta pesquisa se propõe a analisar uma prática avaliativa diferenciada
ocorrida no ano letivo de 2014, na Escola de Educação Básica Engenheiro Sebastião
Toledo dos Santos, mais precisamente nos 2º anos. A prática avaliativa analisada e
descrita neste trabalho de graduação é a “Avaliação online”, sendo que as mesmas foram
utilizadas como recurso avaliativo durante os quatro bimestres deste ano, contribuindo
para a condução da disciplina de Geografia. Por fim, uma pesquisa avaliando a utilização
destes recursos foi executada, e os alunos a responderam utilizando o próprio formulário
da avaliação, este criado gratuitamente utilizando um famigerado recurso da Google, o Google
Drive.
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2 METODOLOGIA

A pesquisa para a construção deste estudo teve como universo central a
disciplina de Geografia lecionada pelo docente Lucas Cechinel na Escola de Educação
Básica Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos, localizada na área central do município
de Criciúma, esta que atende através de seus serviços educacionais vários alunos de
diversificados bairros do município, oferecendo ensino médio e o magistério.
Para facilitar a coleta de informações e realizar um trabalho que pudesse obter
um resultado fidedigno com a realidade presente na escola foi elaborado um questionário
com algumas questões, estas que foram respondidas pelos alunos frequentantes do 2ª
ano do ensino médio, mais precisamente as turmas 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208 e 209, alunos estes que responderam ao longo do ano a “Avaliação online de
Geografia”, ferramenta essencial para construção desta pesquisa,
A principal variável independente desta pesquisa esta alicerçada na
necessidade de implementação de novas metodologias para avaliar o desempenho do
aluno, sendo a proposta inicial da avaliação online, avaliar o desempenho do aluno e o
desenvolvimento de seus estudos longe da escola. No contexto atual de funcionamento
da educação, é comum diagnosticar que o corpo discente vem se tornando cada vez mais
crítico e exigente, porém, por vezes apresentam sérias dificuldades por não conseguirem
gerenciar seus estudos longe das salas de aula.
As variáveis independentes serão aquelas que são independentes dos
procedimentos da investigação, que não dependem da investigação, constituindo,
no entanto fatores determinantes que a vão influenciar, recorrendo o investigador
à sua manipulação para observar os efeitos produzidos nas variáveis dependentes
(Sousa, 2005, p.34).

Neste contexto de pesquisa, se pode constatar que a principal variável
dependente a ser analisada é de que maneira o aluno avalia seu desempenho na
disciplina e nas avaliações online, para isso, a aplicação de um questionário e a detecção
de contextos escolares é necessária.
Consideram-se como variáveis dependentes aquelas que dependem dos
procedimentos da investigação, conotando-se diretamente com as respostas que
se procuram. São dados que se obtêm e que variam à medida que o investigador
modifica as condições de investigação. Uma variável dependente é aquela que
procuramos como resposta para a pergunta. Toda a investigação tem por objetivo
chegar à variável dependente, ou seja, ao resultado obtido com os procedimentos
da investigação. (Sousa, 2005, p.36).
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Para além das variáveis dependentes e independentes, aparecem muitas vezes,
de forma patente ou oculta, alguns tipos de variáveis que exercem diferentes
influências no decurso da investigação e que convém serem identificadas e
controladas. (Sousa, 2005, p.39).

Os principais instrumentos utilizados para esta pesquisa serão questionários,
sendo que o questionário. Esse instrumento estará atrelado diretamente ao referencial
teórico e proposta inicial de pesquisa e será respondido online, através de formulários
construídos pelo Google Drive e divulgados através do blog utilizado pelo docente, o
“WebGeo”, ou seja, todos os alunos que frequentam as turmas que utilizam a avaliação
online como ferramenta componente e avaliativa da disciplina

obrigatoriamente

preencheram e responderam o questionário, e isso se dará através da ferramenta
estudada neste trabalho.
O questionário será formado por perguntas fechadas, abertas e de múltipla
escolha, e já estará previamente produzido pelo autor da pesquisa, contudo, caberá ao
professor responsável pela turma fornecer os dados e informações gerados por cada
aluno que respondeu a pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Processo de construção de uma avaliação online em um formulário do Google
Drive.
A construção de um formulário no Google Drive exige do autor extrema
atenção, pois alguns itens são de suma importância para a conquista de seu sucesso
pleno na obtenção de respostas, além disso, a variação do tipo de questionamento é
permitida, por isso, um construtor de formulários não deve se ater a questões de múltiplas
escolhas, afinal, existem outras possibilidades, tais como: Grade, Escolha de uma lista,
texto, entre outras.
Em um primeiro momento, a construção das avaliações online utilizadas na
E.E.B. Engenheiros Sebastião Toledo dos Santos se deu pela nomenclatura do
formulário, indicado na imagem abaixo pelo número 1.
Após isso uma descrição do formulário foi construída, indicada pelo número 2,
inclusive com o crédito do autor dos formulários, neste contexto, o docente da disciplina
de Geografia.
Antes da inserção de questionamentos, o formulário recebeu também o
logotipo da escola (indicado pelo número 4), tal atitude valoriza ainda mais o formulário,
enfatizando aos alunos que a atividade realmente é totalmente voltada para o contexto
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escolar. Com o recurso de caixa de texto, indicado pelo número 4, foi colocado um
espaço para a inserção do nome do aluno autor do preenchimento do formulário,
posteriormente, indicado pelo número 5, está o número da série do aluno.
Todas as questões foram habilitadas como “Obrigatórias”, não permitindo ao
usuário enviar um formulário que não esteja totalmente preenchido, garantindo também
que o aluno cumpra com todas as atividades.
FIGURA 1 – Início da produção de uma avaliação online em um formulário do Google Drive.

1
2
3
4
5
Fonte: Do autor.

Na imagem a seguir temos as primeiras questões elaboradas e direcionadas
aos alunos, tais questões são de múltipla escolha, porém, permitindo ao aluno somente a
escolha de uma resposta. Perceber-se-á, a possibilidade de numerar a questão,
facilitando o entendimento do aluno.
FIGURA 2 – Primeiras questões da avaliação online produzida em formulário do Google Drive.

Fonte: Do autor.

A questão a seguir é formulada em uma espécie de tabela, denominada
“grade”, pelo Formulário Google, sendo que a possibilidade de encaixe é única, ou seja, a
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correlação é unificada, portanto um aluno só poderia relacionar uma coluna a um a linha,
não duas ou mais.
FIGURA 3 – Questão correlativa.

Fonte: Do autor.

A possibilidade de se criar diferentes tipos de questionamento abre um leque
imensurável ao autor do formulário, portanto, na imagem abaixo temos um exemplo de
questão discursiva, sendo que a mesma foi desenvolvida para ser respondida em uma
caixa de texto, e possui como “Dica” um vídeo.
A possibilidade de inserção de vídeo e imagens ajuda a enriquecer o
questionamento, contudo os mesmo podem deixar o formulário um pouco mais pesado, e
nem sempre são mais bem visualizados no próprio formulário, e sim em seu player
original.
FIGURA 4 – Questão discursiva com o recurso de vídeo.

Fonte: Do autor.

Após a criação do formulário ainda há mais algumas opções referentes ao
preenchimento do mesmo, que são: “Mostrar link para enviar outra resposta”, “Publicar e
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mostrar um link público para os resultados do formulário” e Permitir que os participantes
editem as respostas após o envio”.
FIGURA 5 – Opções ao final do formulário.

Fonte: Do autor.

Depois de finalizado, um formulário pode ser visualizado através da opção
demarcada em vermelho na figura abaixo, se trata da opção “Ver formulário publicado”, a
mesma faz o trabalho de redirecionamento e leva o autor do formulário ao link oficial que
já pode ser compartilhado entre seu público alvo.
FIGURA 6 – Destaque apara a opção “ver formulário publicado”.

Fonte: Do autor.

O formulário depois de publicado fica exatamente de acordo com as
configurações estabelecidas pelo autor, por isso, testes são interessantes e devem ser
corriqueiros, afinal, temas podem desfavorecer o entendimento do usuário do formulário,
pois com a alteração do tem o tamanho e o modelo das fontes de texto é modificado.
Abaixo, destaque para o link do formulário publicado, após minuciosa
verificação o mesmo já pode ser publicado ou divulgado, neste contexto, para os alunos
da E.E.B. Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos.
FIGURA 7 – Formulário já publicado, com link já destacado.

Fonte: Do autor.
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Após a consolidação do link, e os formulários já devidamente revisados, os
mesmo passam a se tornar ferramentas avaliativas a partir da divulgação no Blog
“WebGeo”, o mesmo é um blog direcionado para a divulgação de materiais
complementares de estudos da disciplina de Geografia, e já conhecido pelos alunos por
conter os links das avaliações online.
Na imagem abaixo se destaca a avaliação de uma das salas, a 201, porém,
como já dito, é papel do docente, em sala de aula, divulgar corretamente o endereço do
local do formulário, sendo que neste espaço do blog o acesso fica sempre disponível,
bastando clicar para abertura da avaliação.
FIGURA 8 – Disponibilidade do link no blog “WebGeo”.

Fonte: Do autor.

A partir do recebimento da primeira resposta, o Google Drive cria um novo
formulário, sendo que este guarda as respostas recebidas, neste contexto, para facilitar a
correção foram utilizados formulários individuais para cada turma, sendo assim, as
informações ficaram mais bem organizadas e de fácil entendimento.
FIGURA 9 – Formulários criados e logo abaixo suas respectivas respostas (Destaque em vermelho).

Fonte: Do autor.

Ao acessar as respostas temos um panorama com riqueza de detalhes, pois como
a imagem abaixo mostra, é possível aferir o horário e data de envio da resposta (1), além
do nome (2), verificação de série (3) e o restante das respostas produzidas.
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FIGURA 10 – Panorama geral de respostas.

(1)

(2)
(3)

Fonte: Do autor.

Na imagem abaixo temos outro exemplo de visualização dinâmica, com a
devida filtragem de respostas e horário de envio, no tocante à correção se torna muito útil,
porém, há também a possibilidade de correção atrelada à planilha no formato xlsx.
(Disponível para download).
FIGURA 11 – Visualização por lista, com a opção de filtragem, facilitando a correção.

Fonte: Do autor.

3.2 Resultados da aplicação das avaliações online.

As avaliações online foram desenvolvidas, inicialmente, durante o ano de 2013
na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Filho do Mineiro, localizado no
bairro Metropol, em Criciúma, porém, após o sucesso da prática a mesma passou a ser
ferramenta avaliativa, a partir de 2014, também na Escola de Educação Básica
Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos, e tal recurso avaliativo foi implantado desde o
1º bimestre nas turmas dos 2º anos matutinos, sendo que as avaliações online foram
utilizadas nos quatro bimestres por um total de nove turmas.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

As avaliações online possuíram tempo previsto para a realização, tempo este
que costumava ser de um mês, tempo ideal para que alunos que não possuíssem internet
ou acesso de suas casas procurassem mecanismos para a sua realização. Como de
costume,

algumas

dificuldades

referentes

à

participação

foram

encontradas,

primordialmente no 1º bimestre, essencialmente pelo fato de que a avaliação online e os
métodos de trabalho EaD conexos à informática serem desconhecidos pela maior parte
do corpo discente.
Ao fim do 1º bimestre, o número de alunos do docente era maior, um total de
189, porém, com o decorrer do ano este número chegou a 172, um fato atrelado à
costumeira evasão escolar do ensino médio nacional.
No gráfico seguinte, ficam evidenciadas as taxas de participação dos alunos
durante o decorrer do ano, e conforme o bimestre, salientando, porém que foi realizada
somente uma avaliação online por bimestre, com o intuito de preservar a integridade das
ferramentas utilizadas e trabalhadas presencialmente.
Figura 11 – Taxa de participação.

Fonte: Produzido pelo autor.

Os temas das avaliações online estavam conexos a conteúdos trabalhados em
sala de aula, porém, para enfatizá-lo, a avaliação online funcionava como uma ferramenta
complementar e para tanto, até mesmo auxiliar nos estudos, a tabela abaixo mostra os
assuntos abordados por cada uma das avaliações online deste ano:
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Tabela 01 – Listagem de conteúdos abordados.

Período

Tema

1º Bimestre

Domínios morfoclimáticos brasileiros

2º Bimestre

Urbanização e industrialização brasileira

3º Bimestre

Industrialização a nível mundial

4º Bimestre

Fontes de Energia
Fonte: Produzido pelo autor.

6.1 análises, compilação e tabulação de dados.

O questionário foi aplicado na última Avaliação Online realizada, para tanto, os
alunos que desejavam responderem suas avaliações eram obrigados a participarem,
dando assim uma resposta mais precisa ao projeto desenvolvido, no entanto, como
relatado em um item anterior, a taxa de participação foi irregular, pois alunos mudam de
turno e de escola com alta frequência, o que se denomina rotatividade.
As questões analisadas neste trabalho são as questões fechadas, onde o aluno
previamente escolhe entra alternativas elencadas pelo construtor do formulário, sendo
que neste caso, seis questões farão parte desta análise, e a construção de gráficos com a
opinião do mesmo evidencia o fortalecimento e consolidação dos dados.

6.1.1 Análise sobre o recurso avaliativo:

O primeiro item investigado abordou a classificação dos recursos avaliativos,
no caso, a Avaliação Online, neste contexto, e conforme o gráfico abaixo se tem uma
análise positiva, afinal, 77% dos alunos classificou como ótimo, além disso, outros 20%
classificaram o recurso como bom, por fim, 2% atribuíram à qualificação de regular e 1% a
classificação de ruim.
Figura 12 – Questionamento 1.

Fonte: Produzido pelo autor.
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6.1.2 Entendimento e concepção da avaliação online.

Este questionamento se refere ao entendimento da disciplina de Geografia
auxiliada pelas Avaliações online, neste contexto de análise o aluno deveria pôr na
balança suas experiências anteriores com o ensino tradicional (Somente feito em sala de
aula) e o novo método, através de atividades extras e feitas com o auxílio da tecnologia. A
análise e o seguinte gráfico mostram que 93% dos alunos julgam que a disciplina de
Geografia se tornou mais atraente e que também foi de mais fácil entendimento, e como
salientado em sala de aula, esta questão deveria ser analisada da ótica referente a
experiências anteriores, contribuindo assim para uma análise mais aprofundada e
elaborada dos fatos aqui mencionados.
Figura 13 – Questionamento 2.

Fonte: Produzido pelo autor.

6.1.3 Métodos avaliativos EaD em um ensino presencial e sua efetiva contribuição.

Este questionamento visou abordar um novo método educacional, afinal, o
ensino presencial possui regras bem definidas, bem como cargas horárias previstas e que
devem ser cumpridas, estas apoiadas por Parâmetros Curriculares Nacionais, Leis e
Pareceres. A maior parte dos alunos somente conhece a metodologia EaD devido à oferta
de cursos superiores à distância, possuindo assim uma relação torcida do que realmente
pode ser o ensino na modalidade EaD, com isso, a desmitificação deste conceito foi feito
em sala de aula, para assim facilitar o entendimento do questionamento proposto.
Por fim, 98% dos alunos consideraram interessantes e efetivos o propósito de
se avaliar um aluno por tarefas e atividades executadas fora da escola, bem como
demandar um tempo para o mesmo desvendar e pesquisar sobre determinados temas,
afinal, as avaliações online, por serem diferentes para cada turma, e possuírem um tempo
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razoável para serem realizadas, se tornam uma forma de garantir boas notas e
incrementar as médias na disciplina.
Figura 14 – Questionamento 3.

Fonte: Produzido pelo autor.

6.1.4 Qualidade ma elaboração das Avaliações Online.

Este questionamento visa aferir a opinião dos alunos sobre o nível de
qualidade das avaliações online, sendo que os alunos responderam a seguinte pergunta
“Acha que as avaliações online são bem elaboradas?”, e suas opções eram fechas, sim
ou não. Como está relatado no gráfico a seguir, 97% dos alunos responderam que
consideram as avaliações online bem elaboradas, e somente 3% contrariou tal afirmação.
Figura 15 – Questionamento 4.

Fonte: Produzido pelo autor.

6.1.5 Autoavaliação discente

Na última questão fechada do questionário proposto aos alunos os mesmos
possuíam a missão de avaliar o próprio desempenho durante a realização das avaliações
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online (Levando em consideração todas as já produzidas durante o ano), para isso,
levariam em conta os seguintes pré-requisitos:


Responsabilidade;



Pontualidade;



Trabalho de pesquisa;



Construção de uma resposta inédita no caso das questões

discursivas.

Após refletirem diante de tais características, os alunos poderiam atribuir os
seguintes conceitos para seu desempenho: Ótimo, Bom, Regular ou satisfatório e Ruim
ou péssimo. Diante das respostas, temos o seguinte cenário: 50% dos alunos atribui à
qualificação de “Bom” para seu desempenho, 25% se classifica como regular ou
satisfatório e outros 23% se classifica como ótimo, enquanto uma minoria, formada por
2% avalia seu desempenho como ruim ou péssimo.
No Gráfico a seguir percebe-se uma grande divisão na atribuição de
desempenhos, diferentemente de gráficos já elencados nesta mesma pesquisa.
Figura 16 – Questionamento 5.

Fonte: Produzido pelo autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do recebimento das avaliações e de comentários da orientação e do próprio corpo discente, foram constatadas
que as avaliações online realmente são ferramentas atrativas e úteis para tornar o processo de ensino-aprendizagem
mais interessante, mantendo assim o aluno conexo a disciplina de Geografia, que por vezes parece ser menos
valorizada no ensino médio, em detrimento, primordialmente, às exatas. No decorrer do processo algumas dificuldades
também foram encontradas, apesar dos principais resultados colhidos serem extremamente positivos, sendo que alguns
alunos mostram-se contrários à utilização das tecnologias em sala de aula, o que por vezes gera debates sobre o que
esperamos de uma escola melhor e talvez do que realmente seria a modernização do ensino. Quando o professor
decide intervir e modificar seus critérios avaliativos, é de suma importância reconhecer os amparos legais que norteiam
a unidade escolar, bem como verificar em seu PPP a real possibilidade de modificar critérios já conhecidos. No caso da
Escola de Educação Básica Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos ficou evidente que a direção apóia atitudes que
inovem o processo avaliativo, amparando professores e alunos mediante os reptos rotineiros. A construção das
avaliações online se deu de acordo com os conteúdos trabalhados em sala de aula, evidenciando assim uma
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complementação em EaD, não desfazendo assim um laço de proximidade com os alunos. A ferramenta Google Drive
mostrou-se eficiente, afinal, nenhum “tilt” ocorreu como a retirada ou suspensão do formulário, evidenciando assim a
qualidade dos serviços oferecidos pela empresa, por fim fica constatado que qualquer educador pode desenvolver
pesquisas e também avaliações fora de sala de aula, utilizando esta ferramenta que facilita a tabulação de dados e
também configura todo o processo como fidedigno. As avaliações foram corrigidas em sala de aula, e o professor
mostrou aos alunos todos os métodos utilizados para a construção, correção e ativação das avaliações online, ficaram
evidentes também que o blog é um recurso que pode caminha paralelamente com as avaliações desenvolvidas no
Google Drive, pois neste mesmo espaço o professor pode disponibilizar materiais, conteúdos e até mesmo recursos
utilizados em suas aulas, além, é claro, dos links das avaliações.
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LINUX EDUCACIONAL: MARBLE, UM RECURSO PURAMENTE GEOGRÁFICO.
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Resumo: É evidente que o desenvolvimento e a evolução da tecnologia trouxeram benefícios nas mais
diversas áreas do conhecimento, e uma delas é a educação. Atualmente percebe-se um constante
movimento para modernização das escolas, e esse processo se dá através da inserção de mão de obra
especializada também de recursos tecnológicos que a favorecem a aprendizagem, ou até mesmo a
facilitam. Neste contexto, este artigo visa analisar um dos recursos tecnológicos mais utilizados atualmente
nas escolas, o Linux educacional, este que sem dúvidas vem roubando o espaço do monopolista Windows,
e o melhor, é gratuito e possui várias ferramentas educacionais e é voltado inteiramente para escolas
públicas.
.
Palavras-Chave: Informática, Educação, tecnologia, Linux educacional.

1. INTRODUÇÃO

As últimas décadas mostraram-se favoráveis ao desenvolvimento técnicocientífico e o aprimoramento de tecnologias de cunho informacional, dentre as quais se
destaca o computador, instrumento que fomenta também o desenvolvimento de outras
tecnologias.Atualmente, o cenário educacional torna-se cada vez mais informatizado, e é
de fundamental importância o uso de novos instrumentos que facilitem ou intermedeiem
de maneira eficaz a aprendizagem, estes de maneira nenhuma substituirão ferramentas
antigas e eficazes na educação, como as aulas exploratórias, expositivas e dialogadas,
doravante restabelecerão laços já finados na educação entre professores e corpo
discente. O cunho deste artigo é explorar um recurso já bastante conhecido por escolas
em geral, o pacote Linux educacional. O pacote vem ganhando imenso espaço e prestígio
com professores, já que o mesmo acaba facilitando a vida de alunos e também dos
mestres estando presente na maioria das salas informatizadas das escolas de nosso país.
Porém, o mesmo possui também um imenso desafio, agradar seus usuários quebrar um
domínio existente e já muito antigo do Windows.

2 METODOLOGIA

O presente artigo foi desenvolvido através de ações que o dão a classificação
de quantitativa, descritiva, exploratória e bibliográfica, tendo como foco de pesquisa a
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utilização de sites de cunho educacional visando o aprimoramento de conteúdos
relacionados a temática tecnologia na educação básica.
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.
Durante

a

construção

deste

artigo

foram

executados

levantamentos

bibliográficos em fontes confiáveis visando à construção dos conceitos apresentados,
foram utilizados como fontes livros, artigos, dissertações, seminários, sites e acervos
online, é possível se observar que o tema tecnologia na educação está cada vez mais
popular e vem ganhando destaque, evidenciando a preocupação na modernização de
nossas escolas, seus métodos e metodologias.

2. NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO E O LINUX EDUCACIONAL

As intensas transformações e inovações tecnológicas ocorridas nas últimas
décadas invadiram também o Âmbito educacional, autores pontuam que este tipo de
inovação também contribui para o aumento da qualificação de docentes, afinal, docentes
passam a serem pesquisadores e desenvolverem materiais mais bem constituídos e com
variados recursos, porém, autores como Giroux (2008, p.15) apontam o seguinte:
A tendência, cada vez maior, de se reduzir a autonomia dos professores, quanto
ao desenvolvimento e planejamento dos currículos e atividades, torna-se também
evidente pela produção de “pacotes” de materiais curriculares e pela inserção
descuidada ou massiva de recursos tecnológicos.

A constatação de que vivemos em um país de contrastes sociais profundos é
categoricamente comprovada através de indicadores sociais, tais como os educacionais,
sabe-se, por exemplo, que a tecnologia, mesmo estando mais acessível e com custos
menores que de outrora ainda não atinge a todos, muito menos a todos os âmbitos
escolares.
Sobre o panorama, Giroux (2008, p.18) argumenta que:

Subjacente a esta abordagem de reforma educacional, de cunho tecnológico, está
uma forma de racionalidade tecnocrática que restringe os currículos e a
diversidade do corpo discente e, simultaneamente, recusa considerar seriamente
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a questão de como lidar pedagogicamente ou tecnologicamente com estudantes
menos privilegiados.

A democratização e o acesso às tecnologias de cunho educacionais torna-se a
cada dia maior, porém, em um ritmo considerado bastante letárgico, tal cenário
constatado é fruto de comparações com outros países, primordialmente os mais
desenvolvidos, que detém em seus indicadores marcas invejáveis no tocante à educação,
segundo a ONU, tais como: Noruega, Finlândia, Inglaterra e Estados Unidos.
As dificuldades na inserção, utilização e apropriação dos recursos tecnológicos
em nosso país referem-se primordialmente ao tardio processo tecnocrático, afinal, sabese que até bem pouco tempo computadores e projetores multimídias restringiam-se a
privilegiados e a centro universitários ou universidades.
Além de quem a tecnologia acaba não levando em consideração alguns fatores
pedagógicos, o incorreto manuseio ou instrumentalização também são fatores
preponderantes para a exclusão de membros discentes.
Sobre este ponto de vista, Giroux (2008, p.19) afirma:
O estreitamento das opções curriculares a um formato básico e a introdução de
passos sequencias rígidos conexos à informática fazem com que se trabalhe a
partir de uma concepção pedagógica falsa, segundo a qual todos os alunos
podem aprender a partir dos mesmos materiais, pedagogias e formas de
avaliação.Ignora-se que alunos provêm de diferentes contextos e incorporam
diferentes experiências, práticas linguísticas, culturas e talentos.

2.1. Linux educacional, definições

O Linux Educacional teve sua primeira versão (1.0) desenvolvida pelo Centro
de Experimentação em Tecnologia Educacional (CETE) no ano de 2006. Inicialmente o
Linux educacional foi criado para auxiliar professores no desenvolvimento de suas aulas e
na inserção da tecnologia como ferramenta de estudo e aprendizagem.
Atualmente versão 5.0 é a predominante, e pode ser adquirida sem nenhum
custo no próprio site do MEC, este que normalmente prioriza que os laboratórios
informatizados sejam compostos por computadores que adotem o sistema operacional
Linux Educacional.
A última versão que foi desenvolvida pelo Centro de Computação Científica
e Software Livre (C3SL), da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO)

trouxe para

escolas públicas computadores distribuídos pelo MEC. Os computadores deste programa
são equipados com o Linux educacional, e os mesmo é composto por diversos programas
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e aplicativos de cunho educacional, e que a cada versão nova que é moldada, mais
aprimorados e bem desenvolvidos ficam.
Os objetivos e finalidades do Linux Educacional são restritamente voltadas
para a educação, visando proporcionar ao professor novos métodos e ferramentas
metodológicas para auxílio no processo de ensino e de aprendizagem.
O Linux educacional proporcionou aos estudantes de escola pública de nosso
país participarem ativamente de um processo de democratização

do

acesso

à

informática.
O Linux educacional é originário do Brasil, é da família “Ubuntu”, pertence ao
núcleo “Linux”, seu método de atualização é o “dkpg”, o gerenciamento de pacote é
“APT”, sua interface é GNOME e sua licença é GNU GPL e o estado de seu
desenvolvimento é corrente, atualmente seu site para informações e download é
“linuxeducacional.c3sl.ufpr.br”.

2.2 Versões existentes: proximidade maior do usuário com a versão 5.0.

O Linux educacional foi desenvolvido no ano de 2006, e contou com uma
parceria entre o MEC (ministério da Educação), UFPR (Universidade Federal do Paraná)
e C3SL (Centro de Computação Científica e Software Livre), também pertencente À
UFPR.
Atualmente o pacote encontra-se na versão 5.0, esta que já se encontra
estável a quase 50 semanas, e disponível para qualquer usuário ou instituição de ensino
atualizar.
A versão que se tornou mais popular, e que alçou os maiores voos, foi à versão
4.0, onde facilmente poderiam ser feitos a compatibilidade de arquivos advindos de
programas do Windows.

FIGURA 01- Área de trabalho do Linux educacional.
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Fonte: http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/.

Segundo o portal Linux educacional (http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/) novas
características superiores e melhorias foram feitas para a versão 5.0, e as mesmas são:
 Cores modificadas visando um maior conforto para execução de atividades e
leituras, contudo, mantendo as cores padronizadas de versões anteriores como a 4.0.
 Simplificação da Edubar, esta que é a barra dedicada a atalhos para
programas educacionais do MEC e acesso a bandos de dados. Segundo fóruns, a mesma
era complexa até mesmo para usuários como professores.
 Novos ícones e padrões gráficos foram desenvolvidos, este visando tornar o
pacote educacional mais próximo do que o usuário já conhece de outros sistemas.

3. RECURSOS DIDÁTICOS EXISTENTES NO LINUX EDUCACIONAL

O Linux Educacional 4.0, bem como sua última versão, a 5.0, vem consigo
vários softwares instalados, os mesmo visam suprir as necessidades básicas para a
utilização de todos os recursos, assim como para a execução das mídias digitais usadas
atualmente como recursos didáticos.
No desktop, na parte superior, existe a Edubar que direciona a sites de
Conteúdos Educacionais disponíveis na internet, que são: Conteúdos Educacionais,
Portal Domínio Público, TV Escola, Portal do Professor e Banco Internacional de
Objetos Educacionais.
Na aba de Ferramentas de Produtividade encontramos os aplicativos do
pacote Openoffice, este que conta com vários aplicativos voltados para funções
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específicas, e compatíveis, em suma, com os aplicativos conhecidos e produzidos pela
Microsoft. Deste pacote de aplicativos, podemos elencar os seguintes:


BrOffice Writer(Processador de Texto), para criação e edição de textos;



BrOffice Draw (Desenho Vetorial), para criar fluxogramas;



BrOffice Math (Fórmula), para criação e edição de equações matemáticas.



BrOffice Calc (Planilha Eletrônica), para criação de planilhas eletrônicas;



BrOffice Impress (Apresentação Eletrônica), para apresentações de slides,

páginas web e criação de desenhos;
Há a aba denominada “Programas Educacionais” estão dispostos os
jogos educacionais que se referem aos nomes das disciplinas descritas em submenus.
Essas disciplinas são: Ambiente de Programação, Ciência, Física, Geografia, Idiomas,
Jogos, Matemática, Multidisciplinar e Português.
No menu referente a jogos existem vários outros submenus referentes aos
jogos: Arcade, Jogos de cartas, Jogos de tabuleiro, Jogos de crianças, Táticas e
estratégias e Jogos de lógica, todos eles com fundamentos e lógicas educacionais.
FIGURA 02- Alunas utilizando recursos educacionais do Linux educacional.

Fonte: Montagem do autor. Imagens em: http://salainformatizadabatistapereira.blogspot.com.br/2011/05/projetorecursos-didaticos-jogos-e.html

3.1. Sugestões de atividades educativas
O Linux educacional enquadra-se como ferramenta primordial em escolas
públicas, afinal, acaba por agilizar e dinamizar aulas, primordialmente as que transcorrem
nos laboratórios de informática, além disso, a utilização de imagens, vídeos e demais
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animações são permissíveis, bem como o acesso a internet, não diferenciando e não
distanciando os alunos de sistemas que utilizam com mais frequência, como o Windows.
Uma das mais conhecidas alternativas do Linux educacional e que se refere a
educação é o aplicativo Marble é um globo virtual, similar ao Google Earth que permite
ao usuário escolher entre as superfícies da Terra, Lua, Vênus, Marte e demais planetas
e planetoides do sistema solar. É um software livre e desenvolvido pela KDE para uso em
computadores pessoais e é programada na linguagem C + + .
Marble é aplicativo muito flexível, afinal, os principais componentes podem ser
facilmente integrados em outros programas, tornando-o compatível com o Gogle Earth e o
Stallarium (Voltado para a astronomia).
Usuários tem contribuído para que o Marble tenha cada vez mais qualidade,
tanto é que a capacidade de interpretar arquivos KML (Advindos do Google Earth) já é um
recurso instalado junto com o programa, mas também podendo ser baixado e instalado
como um plugin. O Marble fornece a opção de planejamento de rotas, o MarbleToGo..
O marble fornece fomentos imprescindíveis para uma aula de Geografia, afinal,
o mesmo pode atuar na construção de mapas simplificados, bem como pode ser utilizado
para a determinação de escalas dos mesmos. É importante salientar que o Marble é um
programa de grau complexo inicialmente, primordialmente para usuários que possuem
pouca prática com tecnologias.
FIGURA 03- Interface em uso do Software Marble, presente no Linux educacional.

Fonte: Montagem do autor. Imagem de: marble-globe.org

O uso de programas como o Marble favorece e muito o processo de ensinoaprendizagem, autores como Carvalho (2006, p.11) apontam que o dinamismo de aulas
independe muitas vezes do profissional escolar ou do docente, mas também diretamente
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dos recursos disponíveis no âmbito escolar, além de que a capacitação para utilização
destes recursos é preponderante para o aproveitamento total de suas funcionalidades.
A utilização de programas como Marble, bem como o de outros softwares, em
salas informatizadas permite ao professor dinamizar e expor melhor seus conhecimentos
aos seus alunos, ou acadêmicos, além disso, frases e apresentações são eficientes e
funcionais com grandes grupos.
Carvalho (2006, p.34) aponta que:
De fato aulas expositivas e dialogadas são produtivas, contudo, salienta-se que
um enorme grupo pode se sentir deslocado dependendo apenas da fala de um
professor. Recursos audiovisuais são de suma importância para manter alunos
conexos À temática da aula. Sabe-se que a clientela da maioria das escolas é
bem variada, e nem todas as disciplinas são de interesse em comum, é
interessante e de uma magnitude imensurável que recursos sejam cada vez mais
incorporados aos planos e planejamentos.

4. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO LINUX EDUCACIONAL NAS ESCOLAS

As principais vantagens na utilização do Linux educacional estão atreladas
diretamente a segurança, ao seu baixo custo (Que pode ser zero, por vezes) e seu
sistemas estável e seguro.
O Linux educacional é um software Livre, ou seja, podemos adquiri-lo sem
qualquer custo, e baixá-lo diretamente do portal do MEC e já utilizá-lo quando quiser.
Esse ideal, segundo o portal do MEC visa à popularização do mesmo, afinal, agindo
assim poderia popularizá-lo para usuários domicialiares, libertando assim este pacote das
amarras transidas a escolas.
Quanto à segurança, no Linux educacional a possibilidade de contrair um vírus
que aparece com facilidade no Windows é praticamente inexistente. A explicação mais
lógica para isso se refere ao fato do Linux educacional não executar arquivos no formato
(.exe), a não ser pelo Wine, que é um recurso do linux que pode instalar aplicativos
advindos do Windows.
O Sistema Linux educacional é considerado estável e seguro, o fator que o
torna característico como seguro é o fato de que ele tem seu Código-Fonte aberto, ou
seja, é livre. Esta possibilidade acarreta a qualquer um usuário que possua conhecimento
corrigir os seus problemas e compartilhar com os demais usuários.
Suas vantagens também não param por aí, afinal, sua edubar se constitui em
uma importante ferramenta educacional, sendo possível perceber que vários recursos
presentes na aba “Ferramentas de produtividade” podem ser úteis para várias disciplinas,
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contudo, é muito importante que o professor domine tais recursos para aplicar e utilizar
em suas aulas.
Um fato que deve ser considerado também é apontado por Giroux (2008, p.11),
diante de aplicativos.
De nenhuma maneira um recurso pedagógico ou tecnológico deve substituir o
professor, pelo contrário, o docente que deve decidir quais dos recursos considera
mais útil para compor seu arsenal de opções de ensinagem. Cabe também ao
docente procurar fomentos para sua capacitação, sabendo que na maioria das
vezes a escola pode não oferecê-la, primordialmente no ensino público.

As principais desvantagens do Linux educacional estão atreladas À sua falta de
padronização, esta que acarreta por vezes pesquisas aos usuários para conseguirem
resolver problemas de compatibilidade.
Outro problema é a falta de drivers para alguns hardwares, afinal muitas vezes
o Windows faz a detecção automática dos mesmos e instala o hardware com facilidade,
no Linux educacional isto não ocorre, sendo que por vezes a busca por drivers pode
ocupar muito tempo para um usuário.
No quesito divertimento há problemas também, por vezes, usuários do
Windows reclamam e relatam que há pouca variedade de jogos que são compatíveis com
o Linux, sendo um problema principalmente para quem uma o computador para seu
divertimento. Um problema que é bastante reportado em versões anteriores À versão 5.0,
é a compatibilidade de programas famosos e que fazem parte do sistema Windows.
Outra desvantagem é a quebra de paradoxos, afinal, muitos alunos que já
conhecem a informática se utilizam do Windows, por isso, a utilização inicial do Linux
educacional é feita diante de bastantes dificuldades, principalmente no ensino público,
Moran (2009, p.68) aponta que:
A inserção de tecnologias informacionais na educação básica brasileira perpassou
primordialmente pelo rompimento de paradigmas dogmáticos, afinal não seria
viável a professores quase aposentados abandonarem seus métodos e adotarem
novas maneiras e metodologias para trabalhar em sala de aula atrelado a este fato
estão os mínimos recursos e a falta de capacitação de profissionais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através das pesquisas teóricas e práticas realizadas neste estudo é possível se concluir que o Linux educacional pode
ser efetivamente uma ferramenta produtiva no âmbito educacional, porém é importante salientar que é de suma
importância para o professor contar com auxílio de profissionais capacitados e comprometidos, afinal, sabe-se que nem
todos os alunos dominam ferramentas tecnológicas e a utilização plena do Linux só acontece por meio do que
chamamos de treino (fuçar), não esquecendo que a mesma perpassa primordialmente pelo domínio de técnicas básicas
de informática. A utilização do Linux educacional nas escolas também pode ser considerada ferramenta para a inclusão
digital, contudo essa inclusão deverá ocorrer de maneira correta e com o devido acompanhamento do professor, este
que deve cada vez mais inserir a utilização da sala de tecnologias em seus planejamento e planos de aula, bem como
utilizar os recursos educacionais existentes neste pacote, estes vinculados a Edubar. Mediante o desenvolvimento desta
pesquisa é possível constatar que o Linux educacional pode sim atuar como ferramenta educacional em nossas escolas
públicas, porém a atuação de docentes e profissionais de informática deve ser concomitante e sincrônica, afinal, a
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aprendizagem dos educandos é objetivo principal desta experiência educacional, além de que, devemos valorizar o
Linux, afinal, o mesmo é desenvolvido por brasileiros e para alunos e escolas brasileiras.
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Resumo: O presente trabalho relata o estudo que objetivou compreender a perspectiva de
interdisciplinaridade expressa no documento do e na visão das participantes do Projeto O Cortiço. Para
tanto, tomamos como referência o aporte teórico sistematizado por Pereira (2014) sobre
interdisciplinaridade, além de Santomé (1998), Bastos (2007), entre outros. A pesquisa qualitativa de cunho
exploratório valeu-se dos seguintes recursos: documento do Pibid/UNESC, Projeto O Cortiço e entrevistas
com as participantes do projeto mencionado, que foram submetidos à análise de conteúdo (BARDIN, 1994).
A análise dos documentos aponta para uma perspectiva interdisciplinar no que diz respeito ao
conhecimento. A visão das participantes do Projeto O Cortiço, no entanto, expressa, neste sentido, a
perspectiva multidisciplinar, enfraquecida por indicações que se situam no âmbito da disciplinaridade.
Assim, pelos dados descritos e analisados do documento Pibid/UNESC, Projeto O Cortiço e a visão das
entrevistadas percebe-se indicativos que demonstram a contradição entre os mesmos. Vale enfatizar, que,
nas entrevistas com as pesquisadas, o que se pôde observar foi maior preocupação com o enfoque
metodológico do que com o epistemológico no que diz respeito à interdisciplinaridade.
Palavras-Chave: Ensino. Aprendizagem. Pibid. Interdisciplinaridade.

1 INTRODUÇÃO

Um dos desafios da educação formal é a aprendizagem do educando e do
próprio educador. Tal desafio demanda questionamentos no que concerne ao processo
de ensino numa perspectiva emancipatória, entre os quais: Qual currículo é coerente a
esta concepção? Qual conhecimento guarda possibilidades emancipatórias? Indagações
como estas nos instigaram a pensar na experiência de iniciação à docência desenvolvida
no âmbito do Pibid/UNESC1, no que diz respeito à formação dos licenciandos num
enfoque emancipador.
Considerando que o Pibid/UNESC se filia a uma concepção de formação
docente reflexiva, pautada, dentre outros princípios, na interdisciplinaridade, decidimos
desenvolver um estudo (pesquisa) a partir da seguinte questão central: Qual a perspectiva
de interdisciplinaridade expressa no documento do Pibid/UNESC (Projeto Institucional e
Subprojeto Interdisciplinar) e na visão das participantes do Projeto O Cortiço 2?
Objetivamos neste processo compreender a perspectiva de interdisciplinaridade expressa
no documento do Pibid/UNESC e na visão das participantes do Projeto O Cortiço,
desenvolvido em uma escola pública de Criciúma/SC.
Programa de Bolsa de Iniciação à Docência – CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior.
2 Autor: Aluísio de Azevedo; livro publicado, pela primeira vez, em 1890.
1
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Para a análise do documento do Pibid/UNESC, do Projeto O Cortiço e das
entrevistas semiestruturadas com as participantes, tomou-se como referência as
perspectivas de interdisciplinaridade sistematizadas por Pereira (2014), relativas ao
conhecimento e a metodologia de ensino. Em relação ao conhecimento, Pereira (2014)
considera

como

perspectivas

a

interdisciplinaridade,

a

multidisciplinaridade

e

disciplinaridade.
O autor compreende a interdisciplinaridade como um processo de construção
do conhecimento na sua complexidade. Neste sentido, o conhecimento na perspectiva
interdisciplinar "situa a informação no seu contexto histórico e epistemológico,
problematiza-a e recorre a relações necessárias de saberes cotidianos e disciplinares
para aprofundar sua compreensão." (PEREIRA, 2014, p. 101-102). Essa posição se
reafirma em Bastos (2007, p. 1), para quem "a abordagem interdisciplinar se apoia numa visão de
mundo que considera que as diversas partes da realidade interagem entre si, não sendo possível
compreender um sistema complexo com base na compreensão de suas partes isoladas." Ou seja,
cabe ao professor ajudar os alunos a construírem seus conhecimentos de modo interdisciplinar e
não apenas de modo disciplinar, pois a partir desta construção é que será possível uma melhor
compreensão de mundo.

A multidisciplinaridade "constitui-se na tentativa de integrar o conhecimento de
duas ou mais disciplinas, procurando levar os alunos a ampliarem ou avolumarem o seu
cabedal de conhecimento com proeminência na informação." (PEREIRA, 2014, p. 108).
Para Santomé (1998), a justaposição serve apenas para o esclarecimento de alguns
elementos relativos às disciplinas não contribuindo para a modificação ou enriquecimento
das possíveis relações a serem feitas.
Nesta lógica, Bastos (2007, p. 1) afirma que, o ensino baseado em “[...] um
tema que seja relevante para a comunidade escolar é cuidadosamente estudado por
todas as disciplinas, dentro de suas perspectivas específicas, sem que ocorra uma
articulação explícita entre as mesmas.” Fica ao encargo do aluno fazer ou não essa
articulação, o que pode resultar num conhecimento superficial, sem o aprofundamento
necessário para uma melhor compreensão de mundo.
Alusivo ao conhecimento disciplinar, Pereira (2014, p. 112) diz que, o mesmo
"restringe-se ao ditado pelas disciplinas em particular, objetivando conduzir o aluno à
apropriação e domínio dos seus conceitos específicos e essenciais já estabelecidos" por
sua própria condição disciplinar. Para Santomé (1998, p. 60), “a construção do
conhecimento disciplinar realiza-se mediante uma seleção de dados significativos e
rejeição dos não-pertinentes”, o que pode provocar e ou levar ao esvaziamento de outros
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conhecimentos, conceitos, teorias, metodologias, etc. Bastos (2007) ressalta que “uma
disciplina envolve a escolha de uma perspectiva de abordagem dos fenômenos que
orienta o olhar” o que pode gerar um modo abstrato e racional de examinar o mundo real,
normatizando o conhecimento.
No que se refere ao encaminhamento metodológico, Pereira (2014, p. 114)
destaca "a interdisciplinaridade apresentada ou transmitida (reprodutiva), a construída ou
mediada; a circunstancial ou fortuita e a interdisciplinaridade ausente ou disciplinaridade.”
Na perspectiva de interdisciplinaridade apresentada ou transmitida o professor
não problematiza, nem questiona o conhecimento trabalhado. Ao contrário ele antecipa
aos alunos as relações entre os diferentes saberes o que faz com que estes acabem
reproduzindo o conhecimento transmitido. Segundo Pereira (2014, p. 114), "é a que mais
se manifesta no cotidiano da sala de aula dos professores que buscam introduzir o
enfoque interdisciplinar nas suas práticas".
Para Pereira (2014), a perspectiva de interdisciplinaridade construída ou
mediada emerge de práticas metodológicas intencionais com o intuito de propiciar a
construção e produção do conhecimento. Esse processo de construção e produção do
conhecimento permite ao professor e aluno transitar por outras áreas necessárias, o que
pode gerar um conhecimento mais global e complexo. Desta forma, conforme Fazenda
(1995, p. 15), professor e aluno têm a possibilidade de fazer com que o tema em estudo
estabeleça “o diálogo com outras fontes do saber, deixando-se irrigar por elas".
Interdisciplinaridade circunstancial ou fortuita é aquela que permite ao
educando estabelecer relações, motivado pelo trabalho realizado pelo professor, mesmo
que este trabalhe os conhecimentos de modo transmitido. Depende mais do aluno do que
do professor. Surge por meio de uma situação apresentada. Para Pereira (2014, p. 116)
"aparece, quase sempre, vinculada ao conhecimento disciplinar [...] extrapolando a
linearidade posta pelas professoras", contudo sem possiblidade de aprofundamento e
questionamento do conhecimento trabalhado e das relações estabelecidas.
Finalmente, a interdisciplinaridade ausente ou disciplinaridade trabalha o
conhecimento de modo disciplinar. A preocupação do professor centra-se no currículo
estabelecido, organizado disciplinarmente em que o educando apenas reproduz o
conhecimento, sem aplicabilidade e ou possibilidade de realizar relações, seu
conhecimento é ignorado. Para Pereira (2014, p. 116), o que impera nesta perspectiva
metodológica é a soberania das disciplinas.
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2 METODOLOGIA

Pela natureza dos objetivos, a pesquisa realizada configura-se como
exploratória, de cunho qualitativo.
Desse modo, fez-se necessário realizar o estudo/análise do Projeto
Institucional Pibid/UNESC 2013 no que diz respeito à interdisciplinaridade. Após, realizouse a análise do relatório do Projeto O Cortiço, para identificar a perspectiva de
interdisciplinaridade nele expressa. Nesta parte da pesquisa o estudo caracterizou-se pela
análise documental.
Em seguida, realizou-se entrevista semiestruturada com as participantes do
projeto mencionado (sete bolsistas, assim nomeadas: EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG),
desenvolvido em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio de uma escola estadual de
Criciúma, SC, no segundo semestre de 2014, a fim de identificar, primordialmente, a
perspectiva de interdisciplinaridade na visão dessas participantes.
Para a análise dos dados realizou-se a sistematização dos mesmos a partir da
leitura dos documentos e do conteúdo das entrevistas realizadas, destacando os sentidos
correspondentes à interdisciplinaridade, conforme análise de conteúdo (BARDIN, 1994),
articulando-os ao referencial teórico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A interdisciplinaridade no Projeto Institucional do Pibid/UNESC

O Projeto Institucional do Pibid/UNESC, em que se insere o Subprojeto
Interdisciplinar, apresenta a proposta de trabalho do Pibid/UNESC para o período 20142017, visando à inserção dos licenciandos bolsistas nas escolas de Educação Básica
para a iniciação à docência.
A leitura e análise do Projeto Institucional do Pibid/UNESC permitiu extrair os
sentidos de interdisciplinaridade neles expressos, o que nos permitiu identificar que os
sentidos

que

preponderaram

foi

o

de

proporcionar

debates/discussões

e

o

exercício/prática crítico-reflexivo. Desse modo pode-se afirmar que a formação apresentase como possibilidade de acontecer mais no nível interdisciplinar do que multidisciplinar,
porque os sentidos expressos demonstram a possibilidade da construção do
conhecimento na sua complexidade e aprofundamento (PEREIRA, 2014).
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No Subprojeto Interdisciplinar, por sua especificidade, o que preponderou foi o
sentido de letramento e práticas de linguagem (diferentes gêneros discursivos,
intertextualidade), Formação do indivíduo crítico-reflexivo e emancipado (trabalho
interdisciplinar na docência), seguidos de pensar a prática e/ou suas produções
científicas.

Desse

modo,

este

documento

enfatiza

sentidos

que

remetem

a

interdisciplinaridade nos termos considerados neste trabalho.
Vale dizer, que os sentidos de interdisciplinaridade expressos constituem
intenções. Cabe questionar se de fato, estas intenções se concretizam na prática.

3.2 Projeto O Cortiço: Que Interdisciplinaridade?
As intenções expressas no relato do Projeto O Cortiço indicam a presença da
interdisciplinaridade, demonstrada na passagem a seguir, quando se refere às relações
interdisciplinares a serem estabelecidas:
A proposta de trabalho busca estabelecer relações interdisciplinares entre o
contexto histórico-social, o ambiente geográfico, as descobertas científicas
representadas na obra, a contextualização com a favela na atualidade e demais
percepções das diversidades descritas em sua obra.

O relato, no entanto, não deixa evidenciado objetivamente como se deu o
processo dessas relações, o que nos leva a perguntar: foi garantida a interdisciplinaridade
durante a execução do projeto?
O relato também afirma que o projeto foi produzido num contexto coletivo e
dialógico, o que pode indicar princípios de interdisciplinaridade. Segundo Pereira (2014, p.
88), “nessa seara vale o diálogo formativo, democrático e plural, em que tenham lugar a
divergência e o dissenso na busca de convergências e consensos necessários/possíveis.”
Referente às atividades aplicadas pelas bolsistas do projeto, o texto indica
“oficinas de sensibilização, leitura da obra e rodas de discussão a partir de vários campos
disciplinares.” Contudo, não descreve como os diferentes saberes disciplinares
contribuíram para a produção do conhecimento interdisciplinar. O que nos leva a pensar
que as atividades desenvolvidas se situaram no nível da multidisciplinaridade. Para
Santomé (1998, p. 80), uma interdisciplinaridade vazia: “a que aplica mecanicamente uma
suave integração de informações provenientes de campos disciplinares diferentes, sem o
risco de tocar ou obrigar a repensar questões sociais conflituosas.”
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3.3 A interdisciplinaridade na visão das participantes do Projeto O Cortiço

Segundo as entrevistadas, o livro foi escolhido por considerarem tratar-se de
uma obra que aborda diferentes saberes e teorias. Portanto, mais favorável ao
desenvolvimento da interdisciplinaridade.
[...] foi expor o livro pra eles, foi expor o que aquele livro trazia além de uma
história de pessoas que viviam no cortiço. O que, que ele também queria abordar
que foi de forma interdisciplinar, [...] Apresentamos um pequeno seminário pra
eles falando das teorias e apresentando o heliocentrismo e, enfim, teorias
científicas e o contexto histórico em que o livro se inseria, em que história se
inseria. [...] trazia ali várias questões, que tu conseguias enxergar assim. (EA).

No entanto, como se pode observar a metodologia adotada está amparada na
ideia de “um juntar-se para facilitar a transmissão do conteúdo do que para buscar formas
de ensinar que mobilizem a estratégias cognitivas dos alunos para pensar o
conhecimento na sua complexidade possível.” (PEREIRA, 2014, p. 106). O que fere um
princípio importante da interdisciplinaridade, que é o aprofundamento do conhecimento e
o estudo na sua complexidade. O sentido de “divisão do livro para leitura dos capítulos
pelos alunos” (EA), reafirma uma visão disciplinar do conhecimento. Embora no caso da
divisão do livro por capítulos, não se tenha utilizado o critério de divisão com base nas
disciplinas escolares. Importa destacar, que essa divisão foi feita, conforme afirma a EA,
“para que os alunos pudessem pelo menos ler um capítulo da obra, pois a leitura da obra
toda seria um desafio muito grande.”
Além

disso,

quando

o

conhecimento

é

dividido

por

partes,

sendo

organizado/trabalhado de modo disciplinar como aconteceu com a obra O Cortiço, ao ser
dividido por capítulos para a leitura do livro, corre-se o risco de não se apreender a
globalidade do conhecimento nele expressa. Afinal, “quanto maior for a compartimentação
dos conteúdos, mais difícil será sua compreensão, pois a realidade torna-se menos
precisa.” (SANTOMÉ, 1998, p. 41).
O entendimento das entrevistadas sobre interdisciplinaridade oscila da
multidisciplinaridade para a interdisciplinaridade, percebida, principalmente, na fala das
EA, ED, EE e EF. Se continuarem estudando e refletindo sobre este tema, poderão
alcançar um nível maior de compreensão do que seja interdisciplinaridade, no sentido da
intercomunicação dos saberes disciplinares, da complexidade, do aprofundamento do
conhecimento, da problematização, da compreensão crítica de mundo (PEREIRA, 2014).
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As

demais

entrevistadas

EB,

EC

e

EG

expressam

sentidos

de

multidisciplinaridade. Destacamos, então, a fala de EB, sobre seu entendimento de
interdisciplinaridade:
Integração de várias disciplinas, o envolvimento de várias disciplinas. Juntar tudo
pra ficar mais fácil pro aluno. Usar um tema e dele tu conseguir abranger várias
disciplinas. Interdisciplinaridade faz com que o aluno tenha uma visão global do
ensino dele.

Como se pôde perceber, para a entrevistada EB, o que deve acontecer é a
junção das disciplinas no ensino, não de como os educandos irão se apropriar do
conhecimento. É uma visão de ensino, muito mais relacionada à integração do que à
complexidade do conhecimento. Também para a EC:
Interdisciplinaridade é a junção das disciplinas, não acontece sozinha, acontece
por parte dos envolvidos (professores, gestão, secretárias, toda a escola,
funcionários). Abrir espaço/diálogo, por exemplo, lecionar uma coisinha de
matemática, existe já ouvi falar, né? Ele vai lá e com o é que ele vai conseguir?
Passar isso pros alunos dele? Ele vai lá, ele vai conversar com o professor de
letras, né? Vai pedir essa orientação, ai tem uma poesia de matemática? [...]
Existe essa relação entre as disciplinas.

Ou seja, para EC a interdisciplinaridade implica na junção das disciplinas,
característica da multidisciplinaridade. A participação das pessoas em qualquer projeto,
por si só, não garante a interdisciplinaridade.
O mesmo se dá com o entendimento de interdisciplinaridade da EG, “ligar uma
disciplina na outra, [...] proporcionando pro aluno um conhecimento de cada área, [...] tu
vai englobar disciplinas na tua aula, [...] o conhecimento de mundo deles vai se ampliar.”
Ela não menciona como se daria essa ligação. O que permite pensar que o conhecimento
pode se situar no máximo no nível da multidisciplinaridade.

3.4 Confronto entre o documento Pibid/UNESC, Projeto O Cortiço e a visão das
participantes

Pelos dados descritos/analisados do documento Institucional e Subprojeto
interdisciplinar, o relato do Projeto O Cortiço e a visão das entrevistadas percebe-se
indicativos que demonstram a contradição entre os mesmos. Isto porque no documento
Institucional

e

no

Subprojeto

Interdisciplinar

identificou-se

a

perspectiva

de

interdisciplinaridade. No relato do Projeto O Cortiço há indicações que remetem à
interdisciplinaridade, no entanto, as ações descritas remetem para uma perspectiva
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multidisciplinar, enfraquecida por referências à disciplinaridade no próprio texto e na fala
das entrevistadas. Além disso, a compreensão das entrevistadas quanto ao conhecimento
e ao caráter metodológico se situa na perspectiva multidisciplinar.
O que se afirmou acima se pode perceber no fragmento abaixo extraído do
documento Institucional:
O objetivo que entrelaça os subprojetos (fortalecer a formação inicial dos
acadêmicos e contribuir para a reflexão crítica sobre as práticas dos professores
das escolas envolvidas) aponta para um pensar coletivo e interdisciplinar acerca
da formação individual, trazendo para o centro da discussão um conceito
renovado de intertextualidade, do qual se depreende orientação dialógica. Para
isso, entende-se que por trás de cada ação desenvolvida está o interesse de se
formar um docente crítico-reflexivo, que pensa a prática a partir da experiência
vivenciada nos ambientes escolares e das reflexões socializadas nos encontros na
universidade.

Nesta

passagem,

fica

evidente

que

o

documento

mencionado

enfatiza

a

interdisciplinaridade como princípio da iniciação à docência. Tal princípio aparece
reafirmado no Subprojeto Interdisciplinar, como segue:
Reuniões de planejamento da coordenação, dos supervisores e dos bolsistas de
iniciação à docência. O intento é o de organizar as atividades a serem
desenvolvidas, bem como pensar a prática pedagógica numa perspectiva de ação
social e permanente na formação do indivíduo crítico-reflexivo e emancipado para
a vivência e convivência na sociedade da qual faz parte, reiterando a importância
do trabalho interdisciplinar na docência.

Todavia no relato do Projeto O Cortiço o que se pôde perceber, é que o
conhecimento foi trabalhado mais no nível da multidisciplinaridade, pois não foi possível
encontrar no texto sentidos que se referem à problematização/aprofundamento do
conhecimento. O que se confirma nos dois fragmentos a seguir, em que o primeiro aponta
a intenção de se estabelecer relações interdisciplinares, enquanto o segundo se refere a
oficinas organizadas a partir dos campos disciplinares:
A proposta de trabalho busca estabelecer relações interdisciplinares entre o
contexto histórico-social, o ambiente geográfico, as descobertas científicas
representadas na obra, a contextualização com a favela na atualidade e demais
percepções das diversidades descritas em sua obra.
Foram aplicadas oficinas de sensibilização, leitura da obra e rodas de discussão a
partir de vários campos disciplinares. O encerramento das atividades ocorreu com
a produção de vídeos considerando a interpretação e a caracterização trechos de
O Cortiço.

Do mesmo modo, nas entrevistas realizadas com as bolsistas que
desenvolveram o Projeto O Cortiço nota-se preocupação com a interdisciplinaridade,

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

porém, suas compreensões ficam no nível da multidisciplinaridade, em alguns casos, se
situando na disciplinaridade. Serve para ilustrar o que se afirmou a fala da bolsista EA:
Foi a exposição, foi expor o livro pra eles, foi expor o que aquele livro trazia além
de uma história de pessoas que viviam no cortiço. O que, que ele também queria
abordar que foi de forma interdisciplinar. Que ai até nós apresentamos...
Apresentamos um pequeno seminário pra eles falando das teorias e das teorias
apresentando o heliocentrismo e enfim, teorias científicas e o contexto histórico
em que o livro se inseria, em que história se inseria. Assim, com slides.
Porque eles não iriam conseguir ler o livro todo, às vezes não iriam ler o livro todo.
Então, o livro foi dividido em capítulos, pra que eles pudessem pelo menos ler um
capítulo.

Pelo exposto, a interdisciplinaridade, que perpassa o documento Institucional e
o Subprojeto Interdisciplinar, o Projeto O Cortiço, merece discussão, reflexão teórica e
prática para que se possa colocá-la a serviço da produção de um conhecimento mais
complexo e crítico, visando superar o caráter informativo e reprodutivo do conhecimento e
do ensino.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mencionado no início deste trabalho, a pesquisa desenvolvida teve como
objetivo geral: compreender a perspectiva de interdisciplinaridade expressa no documento
do Pibid/UNESC (Projeto Institucional e Subprojeto Interdisciplinar) e na visão das
participantes do Projeto O Cortiço.
Pela a análise dos documentos foi possível apreender que a formação para a
docência apresenta-se como possibilidade de acontecer mais no nível interdisciplinar do
que multidisciplinar. Sobretudo, o texto do Projeto Institucional e o Subprojeto
Interdisciplinar, indicam em suas proposições a possibilidade da construção do
conhecimento na sua complexidade e aprofundamento.
Da mesma maneira, o relato do Projeto O Cortiço expressa como principal
objetivo demonstrar como a interdisciplinaridade pode ser trabalhada em obras literárias.
No entanto, o texto apresenta contradições que denunciam esta intenção, quando cita que
as atividades propostas envolverão várias disciplinas, mantendo o conhecimento no nível
da multidisciplinaridade.
Além disso, foi detectado que a visão das participantes do Projeto O Cortiço se
situa mais no âmbito metodológico do que epistemológico, ao se referirem à
interdisciplinaridade como simples integração das disciplinas. Pode-se dizer desse modo,
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que o entendimento de interdisciplinaridade das entrevistadas possui característica de
multidisciplinaridade.
O documento Institucional, o Subprojeto Interdisciplinar e o próprio relato do
Projeto o Cortiço indicaram intenções interdisciplinares. Contudo, as ações desenvolvidas
neste último, conforme as entrevistadas, configuram-se como multidisciplinares ou mesmo
disciplinares.
Conclui-se, então, que há contradição entre o relatado no Projeto O Cortiço e a
visão das entrevistadas em relação aos dois documentos analisados (Institucional e
Subprojeto Interdisciplinar).
Essas constatações suscitaram os seguintes questionamentos, entre eles: o
que fragiliza o trabalho numa perspectiva interdisciplinar? Quais as implicações do
contexto sociopolítico e cultural para tal fragilidade?
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1Instituto

Resumo: O presente trabalho tem caráter extensionista e objetivou mapear a situação e localização atual
dos egressos do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Videira, considerando indicadores de
empregabilidade na área de formação e ascensão acadêmica. Metodologicamente, consistiu no envio de
questionário eletrônico, cujas informações integrarão um banco de dados dos egressos o que possibilitará a
implementação de políticas de gestão. O mesmo se fez necessário uma vez que não há ainda políticas
institucionais de atendimento aos alunos egressos no IFC, ou seja, “aquele que efetivamente concluiu
estudos, recebeu o diploma e está apto a ingressar no mercado de trabalho”. Quanto a resultados se pode
concluir que o IFC - Câmpus Videira, proporcionou a inserção no mercado de trabalho de parcela
considerável de seus egressos em consonância com as exigências de cada campo profissional. Ainda,
possibilitou formação geral consistente, possibilitando aos egressos a entrada no ensino superior em
carreiras e instituições de grande concorrência. Este trabalho foi um primeiro passo para a formulação de
políticas relacionadas ao público egresso. O próximo passo será a criação de um botão no site para
inserção de informações relacionadas a essa categoria bem como para divulgar projetos direcionados para
estes.
Palavras -Chave: empregabilidade, formação, políticas de gestão.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho de caráter extensionista consistiu no levantamento de dados dos estudantes
egressos do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Videira, para posteriores ações dos
setores ligados à Comunicação (CECOM), Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA),
Pesquisa e Gestão Institucionais, com intuito de averiguar a eficácia dos cursos, utilizando
indicadores como empregabilidade e sua relação com a área de formação e ascensão
acadêmica.
Para fins de definição de termos considerou-se para a pesquisa a definição de Lousada e
Martins (2005, p.74), que definem egresso como “aquele que efetivamente concluiu
estudos, recebeu o diploma e está apto a ingressar no mercado de trabalho”.
O documento recente de Recredenciamento do MEC (BRASIL, 2015, p.23), demonstrou
que se faz não apenas oportuno, mas salutar para as futuras políticas institucionais o
conhecimento de dados dos alunos egressos do IFC – Câmpus Videira, uma vez que
apontou que “não existe uma política nem ações implementadas a fim de acompanhar os
egressos”.
Segundo Guimarães e Salles (s.d., p.17), o conhecimento e o intercâmbio de informações
entre a instituição educacional e o mercado de trabalho é indispensável para avaliação de
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sua prerrogativa essencial que é o ensino e ainda serve como mecanismo de avaliação
global institucional:
A interação entre a instituição de ensino e a empresa é um fator fundamental para
que o ensino atenda a realidade do mercado, proporcionando um intercâmbio
constante entre elas. É diante disto que a instituição deve acompanhar o seu
egresso, também dentro da empresa, a fim de obter elementos para poder avaliar
periodicamente o seu ensino, mostrando que este acompanhamento é um
mecanismo indispensável neste processo de avaliação. (GUIMARÃES, SALLES,
s.d., p.17)

Ainda, Guimarães e Salles, entendem que, as instituições de ensino técnico, tecnológico e
superior, tem a obrigatoriedade de se atualizarem diante das transformações da atual
sociedade globalizada condicionando uma relação de interdependência entre o ensino
ofertado e a demanda de mercado.
Dessa forma, é imprescindível que a instituição acompanhe o seu egresso a fim de obter
elementos para poder avaliar periodicamente o seu ensino, mostrando que este
acompanhamento é um mecanismo indispensável neste processo de avaliação.
2 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada junto aos egressos dos cursos técnicos nas modalidades
integrado ao ensino médio, concomitante e subsequente, bem como na pós-graduação
lato sensu oferecidos pelo IFC – Câmpus Videira, que ingressaram na instituição nos
anos de 2010 a 2013. Estes estão distribuídos de acordo com o gráfico 3:

3
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Dados relativos
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Para obtenção de dados utilizou-se de um formulário apresentado na forma online,
enviados aos egressos via endereço eletrônico, constantes nas fichas arquivadas na
Secretaria de Registros Acadêmicos e também pela rede social Facebook.
A totalidade de egressos até o mês de julho de 2015 foi de 405, sendo destes 46 dos cursos
concomitantes, 124 dos subsequentes, 147 de integrados e 88 concluintes de pós-graduação. Desse
total, responderam ao formulário 139 pessoas, distribuídos percentualmente conforme gráfico4 a
seguir:

Tabela 01 – LEGENDA GRÁFICO 2
TC ELETRO

Curso de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio Concomitante em Eletroeletrônica

TC INFO

Curso de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio Concomitante em Informática

TC AGRO

Curso de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio Concomitante em Agropecuária

PÓS EDUCAÇÃO Pós-graduação “Lato Sensu” em Nível de Especialização em Educação
PÓS WEB

Pós-graduação “Lato Sensu” em Nível de Especialização em Desenvolvimento WEB

PÓS RURAL

Pós-graduação “Lato Sensu” em Nível de Especialização em Desenvolvimento Rural e
Agronegócios

SE

Curso de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio Subsequente em Eletroeletrônica

TST

Curso de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio Subsequente em Segurança do
Trabalho

TSA

Curso de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio Subsequente em Agropecuária

E.M.I ELETRO

Curso de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio Integrado em Eletroeletrônica

E.M.I INFO

Curso de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio Integrado em Informática

E.M.I AGRO

Curso de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio Integrado em Agropecuária
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Em relação a tipologia da pesquisa optou-se pela pesquisa qualitativa em cruzamento
com dados quantitativos numa abordagem que avaliou a relação do curso concluído pelo
egresso e sua situação atual. O formulário consistiu em 10 questões, sendo 80%
questões fechadas de múltipla escolha e 20% abertas considerando as diferentes
realidades dos egressos e sua subjetividade.
Por intermédio das respostas ao formulário foi possível elaborar um banco de dados que
será disponibilizado num primeiro momento em rede na instituição e posteriormente
hospedado no site institucional. Não obstante, os mesmos serão utilizados nas ações nas
áreas da Pesquisa e Gestão Institucionais. Destarte, poderá ser mensurada a eficácia dos
cursos oferecidos pela instituição, tendo como paradigma os arranjos produtivos locais e
constituir ainda parte do processo de Avaliação Institucional. Trata-se, dessa forma, de
estratégia para otimização da qualidade na educação ofertada pelo IFC-Câmpus Videira.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as respostas dos formulários foram obtidos os resultados a seguir no que
se refere a empregabilidade, ascensão acadêmica e relevância dos cursos oferecidos
pelo IFC - Câmpus Videira para os arranjos produtivos locais no período de 2012 (quando
da conclusão dos primeiros alunos) até 2015.
Os resultados obtidos foram classificados de acordo com os itens que se seguem:
3.1 Empregabilidade e Relevância dos cursos oferecidos pelo IFC – Câmpus Videira

Fiod (1999, p.107), comenta que as transformações que afetam os processos de trabalho,
as relações sociais e educacionais, têm provado incertezas, angústias e inúmeras
indagações sobre os destinos da sociedade, especialmente em relação a movimentação
do

profissional

na

era

da

informação.

Neste

sentido,

a

formação

escolar/técnica/acadêmica precisa refletir as necessidades do mundo do trabalho perante
os processos produtivos.
Por essa razão, as instituições técnicas, especialmente os institutos federais de
educação, agora disseminados por diversas regiões, vem com a proposta de auxiliar no
desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, considerando a vocação regional bem
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como trazendo inovações que permitam vencer os obstáculos desse novo paradigma
sócio-econômico.
Partindo deste pressuposto, o IFC, e tendo como parâmetro a missão institucional que é
“proporcionar educação profissional atuando em

ensino, pesquisa

e extensão

comprometidos com a formação cidadã e inclusão social e o desenvolvimento regional”, o
IFC - Câmpus Videira, na oferta de seus cursos, procura observar as características do
mercado de trabalho regional no momento de criação, implantação e reformulação de
seus cursos.
De acordo com os dados obtidos com a pesquisa, os egressos estão distribuídos em
diversas categorias profissionais, sendo proeminente o vínculo celetista, seguido por
outros vínculos dos quais se distinguem aqueles egressos que permanecem em formação
em universidades ou outros cursos técnicos, ou seja, estudantes.

A grande parcela de estudantes em formação encontrada na pesquisa reflete a faixa
etária dos participantes, como o observado no gráfico5, dos quais 40,9% daqueles que
responderam o questionário tem idade entre 18 e 20 anos:

5
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Dados relativos
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Daqueles que possuem vínculo empregatício, aqueles que estão trabalhando totalmente
ou parcialmente dentro de sua área de formação totalizam 55% contra 45% de estudantes
que concentram suas atividades laborativas fora da área de formação. Cabe salientar que
se estabeleceu a consideração que mesmo que o egresso esteja apenas parcialmente em
sua área de formação, o curso oferecido pelo IFC - Câmpus Videira contribuiu para a sua
empregabilidade.

Ainda, a pesquisa buscou averiguar o grau de satisfação com suas atividades
profissionais, sendo determinados que cerca de 2/3 dos egressos estão satisfeitos com a
atividade profissional.
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Correlacionando as questões pertinentes ao vínculo empregatício na área de formação e
a satisfação destes com a atividade laborativa desempenhada, daqueles que declararam
que concentram suas atividades profissionais dentro da área de formação (totalmente ou
parcialmente) 79,4% se disseram satisfeitos ou muito satisfeitos com a atividade
profissional.
Os dados citados refletem que o IFC – Câmpus Videira possui cursos em consonância
com as atividades produtivas desenvolvidas na região e com a Lei de Criação dos
Institutos Federais – Lei nº. 11.892/2008, salientando-se que o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI 2014-2018) indica que os cursos oferecidos pelo IFC visam:
(…) responder de forma eficaz às demandas crescentes
por formação profissional, por difusão de conhecimentos
científicos e tecnológicos e por suporte aos arranjos
produtivos locais.

Quanto a renda, cerca de 1/3 dos egressos tem renda entre R$1.000,00 e R$2.000,00,
um pouco abaixo da renda média do brasileiro, considerando dados do primeiro semestre
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a média anual de renda em 2014
foi de R$ 2.104,166.
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Quanto ao local onde o egresso tem suas atividades profissionais por intermédio das
respostas dadas pelos participantes da pesquisa foi possível aferir que mais da metade
dos egressos encontram oportunidades profissionais na cidade onde concluíram o curso,
ou seja, na comunidade onde está inserido o IFC – Câmpus Videira. Dessa maneira
cumpre-se o aduz o artigo 7ª da Lei 11892/2008, em seu inciso V:
V – estimular e apoiar processos educativos que levem à
geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão
na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local
e regional;
(…) (BRASIL, Lei 11.892/2008)
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Segundo os egressos a região também oferece oportunidades de trabalho na respectiva
área de formação e esboçado no gráfico. Cerca de 59% dos egressos consideram que há
muitas ofertas ou que há ofertas no campo profissional estudado.

Os dados mencionados alhures permitem interpretar que os cursos ofertados pelo IFCCâmpus Videira, estão em consonância com as necessidades locais e regionais e
colaboram para o desenvolvimento do indivíduo e sua inserção no mercado de trabalho,
possibilitando a geração de renda e colaborando para os arranjos produtivos locais.

3. 2 Ascensão acadêmica

Para a presente pesquisa assume-se como conceito de ascensão acadêmica a
possibilidade do educando adentrar a graus educacionais superiores considerando a
certificação/diploma obtido no IFC – Câmpus Videira.
O formulário recebido elencava questões relacionadas a situação educacional atual do
egresso, se o mesmo buscou se especializar ou ainda, outra formação ou se está apenas
vinculado ao mundo do trabalho e qual a exigência que os ambientes laborais tem para
com seus colaboradores.
Quanto a exigência de conhecimentos obtidos/desenvolvidos no IFC-Câmpus Videira em
relação ao que se espera no mercado de trabalho, 58% dos egressos consideram que é
compatível com as necessidades apresentadas pelo campo laboral que estão inseridos.
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Quanto a busca pelo egresso por estudo e capacitação, a maioria destes está inserido no
ambiente acadêmico como mostra o gráfico:

Destes 60% que declararam estudar, a maior parte deles está inserida em cursos de
graduação com grande variabilidade de áreas.
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O questionário respondido pelos egressos permitiu ainda o conhecimento de que tipo de
instituições na qual eles procuram para desenvolver suas atividades educacionais.

Interpreta-se pelos dados obtidos que os alunos do Ensino Médio Integrado tendem a
buscar com mais frequência os cursos de graduação, representando a parcela de 73%
dos egressos que estão vinculados ao ensino superior. Isso reflete ainda a faixa etária
desta categoria que se encontra em idade de formação universitária.
Dos 51% que têm vínculo educacional em instituições de ensino superiores públicas,
12,2% mantiveram vínculo com o Instituto Federal Catarinense.
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Os alunos do subsequente procuram de forma geral integrar o mercado de trabalho,
sendo menor o percentual daqueles que continuam seus estudos na educação superior.
As respostas dadas ao formulário mostram que dos 40% que não estão estudando 36%
representam egressos dos cursos subsequentes, 47% de egressos da pós-graduação,
que por terem já integrado um campo profissional em sua grande maioria trabalha na área
de

formação

e

17%

representam

egressos

de

cursos

profissionalizantes

de

concomitância.
Desta forma, pode-se concluir, que o perfil do egresso do Instituto Federal Catarinense –
Câmpus Videira, está inserido no mercado de trabalho na área de formação concluída na
instituição ou então buscou maiores graus de instrução em cursos de graduação em
instituições públicas ou privadas.
Também o questionário solicitava a indicação, pelo egresso, de cursos que, na visão,
deles, atendessem a demanda regional. As respostas mais frequentes estão elencadas no
gráfico abaixo e refletem a vocação do arranjo produtivo regional de caráter

essencialmente agrário.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto a empregabilidade os dados da pesquisa demonstram que os cursos oferecidos
pelo IFC – Câmpus Videira, estão contribuindo no que tange às exigências de mercado.
Também as áreas ofertadas estão em consonância com os arranjos produtivos locais. É
de grande importância ressaltar que dentre os egressos do IFC – Câmpus Videira, uma
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grande parcela procura cursos de graduação com destaque para as instituições públicas
de ensino. O que é indicativo da qualidade de ensino oferecida uma vez que estas
instituições têm tradição em seleções com grande disputa. Este trabalho foi um primeiro
passo para a formulação de políticas relacionadas ao público egresso. O próximo passo
será a criação de um botão no site para inserção de informações relacionadas a essa
categoria bem como para divulgar projetos direcionados para estes. Para que seja
possível manter este resultado, é imprescindível debruçar-se periodicamente à matriz
curricular no intuito de adequá-la as necessidades do mundo do trabalho considerando a
formação cidadã, os conhecimentos propedêuticos e a formação profissional –
ressaltando que esta tríade não se dissocia na práxis pedagógica.
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ASTRONOMIA DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
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Resumo: Neste artigo são apresentadas as características da divulgação científica e sua importância na
formação da cultura científica nas pessoas. Atualmente, as formas de divulgação científica são diversas,
perpassando pelos espaços físicos como Museus, Parques e Espaços de Ciências, como também por
espaços virtuais como redes sociais e blogs. Os blogs são ferramentas virtuais que permitem uma relação
entre o autor e seus leitores, possibilitando que as informações publicadas sejam objeto de discussão,
debate e comentários entre todos os participantes, além disso possuem acesso livre e irrestrito a qualquer
pessoa. O trabalho aqui realizado baseia-se na análise, através do número de acessos nas publicações do
blog de Astronomia do IFPR-http://cosmlogif.blogspot.com, da preferência dos leitores pelas postagens lá
publicadas. Além disso, a partir da compreensão da importância e do papel que um blog pode desempenhar
como canal de divulgação científica, são interpretados padrões ou critérios que podem contribuir na
formação da cultura científica das pessoas. Para a realização desta pesquisa foram utilizadas duas
metodologias, uma pesquisa documental e outra, exploratória, que através da combinação e do
relacionamento das informações obtidas por meio do levantamento bibliográfico e dos dados coletados no
blog de Astronomia- cosmologif, permitiram concluir que as notícias veiculadas a curiosidades e história da
Astronomia são as que desempenham maior interesse das pessoas, constituindo-se em importante
elemento de sensibilização das pessoas por temas afetos a Astronomia.
Palavras-Chave: astronomia, blog, divulgação científica.

1 INTRODUÇÃO

Esse artigo trata do estudo da divulgação científica e de seus impactos, através
de um blog de Astronomia do Instituto Federal do Paraná-Câmpus Curitiba, fazendo um
link entre a divulgação científica e as publicações de diversas áreas da astronomia.
Quando se analisa a divulgação científica é importante saber que existem várias
definições para este termo. Uma delas proposta por Melo (1982, p. 19) afirma que a
divulgação científica deve ser uma atividade educativa e dirigida a grande massa da
população. Assim, um blog deve conter em suas publicações notícias que tenham
referências acadêmicas e que sejam de fácil entendimento. Dessa forma, as notícias de
um blog de divulgação científica devem passar por uma revisão cuidadosa e meticulosa a
fim de evitar a postagem de informações errôneas. Para Primo (2008, p. 02), o objetivo do
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blog é a publicação de artigos voltados para uma área específica de estudo ou atuação
profissional.
No caso específico, pode-se dizer que escrever postagens em um blog e
publicar dentro de um sistema pequeno, no caso, o IFPR-Câmpus Curitiba, acaba sendo
fácil, pois o público-alvo não está muito distante. Assim a divulgação do blog torna-se
simples. Como as publicações têm o objetivo de fazer divulgação científica, a transmissão
do conhecimento científico depende apenas do acesso e da leitura de alunos do Câmpus.
No entanto, como os blogs já não são tão mais usuais, o grande desafio acaba se
tornando o seu acesso pelo próprio público-alvo.
O objetivo dessa pesquisa é definir qual foi a preferência dos leitores do blog
de Astronomia do IFPR-Câmpus Curitiba, através da contagem do número de acessos as
notícias, vídeos e curiosidades postadas. Com essas informações, é possível direcionar a
linha de publicação do blog de acordo com a preferência do público leitor deste canal de
divulgação científica.
A pesquisa pode ser caracterizada como documental e de campo. A pesquisa
documental segundo Gil (2008, p. 53) é caracterizada por analisar fontes que ainda não
receberam um tratamento analítico, enquanto que a pesquisa de campo é caracterizada
por procurar muito mais o aprofundamento das questões propostas do que a distribuição
das características da população segundo determinadas variáveis.
Nos últimos anos, o Brasil passou por uma fase de crescente melhora na
economia e no poder de compra das pessoas. Neste cenário, o acesso à internet cresceu.
Segundo o IBGE o grupo que mais teve aumento no acesso foi o dos jovens entre 15 e 17
anos, aproximadamente 40 % acessam a internet casualmente. Com esse aumento no
acesso à internet um novo grupo de pessoas, composto principalmente por jovens, passa
ao papel de novos receptores de notícias e possíveis leitores de informação científica.
Para Primo (2008, p. 07) os blogs são meios de comunicação que vem sendo
utilizados para divulgação da ciência. Usando essa definição, o aumento do consumo da
internet e de novos consumidores de informação gera a necessidade da existência de
canais para a divulgação científica.
Para Melo (1982, p. 21) a divulgação científica deve ser algo simplificado e que
passe de forma clara a informação científica de qualidade a leitores comuns. Levando em
consideração essa definição e que novos leigos entram no mercado de consumo de
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informação a cada dia, um meio virtual ou físico voltado a divulgação científica deve fazer
apenas divulgação científica e não levar a comunicação científica a suas páginas.
Nessa situação é importante existir blogs de cunho científico que façam
divulgação científica, onde sejam consideradas a qualidade das informações passadas e
a forma atrativa aos leitores leigos. Por sua vez, a comunicação científica não entra nesse
estudo, pois ela é utilizada em blogs específicos ou em trabalhos acadêmicos.
No caso específico analisado neste trabalho, seu objetivo é a divulgação de
informações básicas de astronomia, uma vez que o público-alvo é formado principalmente
por jovens estudantes do ensino médio.
Para Primo (2008, p. 06), existem três tipos genéricos de blogs. O primeiro é o
blog profissional, esse tipo se caracteriza por ser escrito por uma ou mais pessoas com
alguma especialização na área, não necessariamente precisa ter estudo formal. Desde o
momento que alguma informação é publicada nesse tipo de blog, julga-se que tem
validade científica, o crédito para tal reconhecimento é o estudo do redator ou sua
experiência. O segundo, é o blog pessoal, esse blog se caracteriza por ter informações,
histórias e notícias do gosto do blogueiro e também pode não seguir uma linha específica
de notícias. O terceiro tipo de blog é o blog grupal, este blog se caracteriza por ser
escritos por mais de duas pessoas e tem como objetivo principal a troca de informações e
o convívio dos redatores.
O caso analisado neste trabalho é o de um blog profissional. De acordo com
Primo (2008, p. 06), o blog profissional informativo se caracteriza pelo fato de que “os
posts deste blog individual voltam-se principalmente para a divulgação de textos sobre a
área de atuação do profissional e/ou para a reprodução/reescrita de notícias sobre um
determinado tema encontradas em outros lugares”.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho é a documental e a pesquisa de campo,
uma vez que o principal objetivo da pesquisa é caracterizar e desvendar o número de
acessos de cada publicação do blog e através da catalogação em gêneros dessas
publicações, determinar quais gêneros agradam mais ao leitor do blog.
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De acordo com Gil (2002, p.62-3), a pesquisa documental apresenta algumas
vantagens por ser “fonte rica e estável de dados”: não implica altos custos, não exige
contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes.
Levando em conta
A primeira etapa do processo aqui utilizado foi definir categorias para as
publicações, por exemplo: história da astronomia, astrofísica, curiosidades da astronomia
e outras informações envolvendo a astronomia. Após esta definição, fez-se necessário
analisar o número de acessos de cada publicação e buscar hipóteses para explicar as
razões que conduzem aquele tipo de preferência por tais postagens.
Para fazermos essa análise, recolhemos os dados de visualizações obtidas no
blog, de postagens que foram publicadas no período situado entre o final do ano de 2013
até o mês de Julho do ano de 2015. De acordo com Kauark et al (2010, p.57) a internet é
um recurso, uma ferramenta para coleta de dados, com a qual podemos levantar
informações. Partindo desse pressuposto, através da coleta de dados conforme as
categorias expressas abaixo e definidas pelos autores foi possível realizar a pesquisa.

Tabela 01-Tabela de definição das categorias
Categoria

Definição

Exemplo de Postagem

História da astronomia

Período de início e
desenvolvimento da
astronomia

”Big Bang: A grande Explosão“

Astrofísica

Parte da astronomia que
estuda os astros, aplicando,
especialmente, os diversos
métodos da física

”Stephen Hawking lança o maior
programa de busca de vida
extraterrestre“

Curiosidades da astronomia

Fato desconhecido ou
interessante relacionado a
astronomia

”Curiosidade: O que aconteceria se a
Terra parasse de girar ?“

Outras informações

Demais notícias envolvendo
astronomia que não se
enquadram nas categarios
definidas acima

“Chuva de 'estrelas cadentes' poderá ser
vista no hemisfério sul nos próximos dias”

Fonte: Autor e baseado em Kauark et al (2010, p. 63)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A tabela abaixo indica o instrumento de análise que foi utilizado neste trabalho,
considerando as categorias de publicação e o número de acessos:

Tabela 02-Tabela de análise
Categoria da Publicação

Número de acessos

Curiosidades da Astronomia

1852

História da Astronomia

820

Astrofísica

793

Outras informações

761

Fonte: Autor

Os resultados demonstram que as postagens das categorias “Curiosidades
da Astronomia” e “História de Astronomia” são os temas que mais despertam o interesse
dos leitores. Os demais temas, na seguinte ordem, são os que também motivam o leitor a
visualizar o blog, Astrofísica e as “Outras informações” a respeito, também, da
astronomia.
Estes resultados, um número acima de 4200 visualizações, indicam que as
pessoas têm muito interesse por temas da Astronomia que sejam curiosos, que retratem
situações relacionadas ao estudo do sistema solar, das galáxias, da formação do universo
que tragam informações diversas das usuais trazidas nos livros didáticos e nos materiais
que a maioria das pessoas tem acesso. Inclusive, é muito comum nos grandes portais de
informação e notícias brasileiros, a existência de um canal para divulgação e veiculação
de fatos vinculados à astronomia.
Ao mesmo tempo, os temas relacionados a “História da Astronomia” também
motivam a leitura do blog. Este fato pode estar relacionado ao interesse que os seres
humanos têm em conhecer a sua história e aos fatos relacionados a elaboração do
conhecimento científico, demonstrando que o conhecimento humano, inclusive, o
científico, é fruto da consciência humana.
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Os demais temas que também são abordados no blog indicam a vontade das
pessoas em conhecer os fatos da Astronomia e demonstram que este campo é propício a
formação dos estudantes e de novos cientistas.
A categorização das postagens elencadas e apresentadas neste trabalho
demonstraram que questões que suscitam a curiosidade dos leitores em temas de
Astronomia, geralmente, expressos através de perguntas, são as que mais estimulam as
pessoas a se envolverem com o conhecimento científico. Dessa forma, este critério pode
ser empregado na formulação de postagens que visem o letramento científico, fazendo
com que os blogs sejam um excelente canal de divulgação científica na área de
astronomia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se inferir através desta pesquisa que os blogs são importantes canais de
divulgação científica. Em específico, ficou demonstrado através do blog de astronomia do
campus Curitiba que as pessoas, na sua maioria, tem interesse em visualizar postagens
que tragam ou relatem curiosidades da área de astronomia.
Este resultado reflete o interesse pelo espírito humano em conhecer fatos que
em geral não são relatados nos livros didáticos ou em outros materiais facilmente
disponíveis, mas que demonstram singularidades da astronomia.
Ao mesmo tempo, os fatos históricos relacionados ao desenvolvimento da
Astronomia também chamam a atenção dos leitores, pois demonstram a capacidade
criativa e de construção do conhecimento pela humanidade.
Dessa forma, a utilização de blogs como canais de divulgação científica
constitui-se numa importante ferramenta para a popularização da ciência e pode ser
facilmente utilizado para a educação científica das pessoas.
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Resumo: A educação transforma a vida do homem em sociedade, reflete em seu modo de agir e se
comunicar com os demais indivíduos a sua volta. Com isso a Educação Ambiental (EA) vem se difundindo
como um método bem elaborado de educação para a vida, sendo que nossas vidas estão diretamente
ligadas ao ambiente onde vivemos. O intuito deste trabalho é ensinar as crianças principalmente, sobre
Ecologia e suas amplificações. Animais, preservação, e a relação das espécies com o meio ambiente. O
estágio I foi realizado na escola da rede particular de ensino, Colégio Rogacionista, na cidade de Criciúma,
em duas etapas, pesquisa e extensão. Na primeira etapa (pesquisa) foram utilizados questionários para
coleta de dados, aplicados para o professor da matéria de Ciências, a coordenação pedagógica da
instituição e aos alunos, com o objetivo de recolher as informações necessárias para a montagem do
projeto de extensão que foi desenvolvido na escola. O segundo momento foi a parte de extensão, com a
abordagem do tema: Educação Ambiental e o ensino de boas práticas, ensinando as pessoas a conviverem
em harmonia com o ambiente em que estão inseridas. Esse tema foi abordado com ênfase na proteção
animal, em relação aos maus tratos sofridos por algumas espécies por serem consideradas perigosas ou
nocivas a saúde e segurança humana. O estágio, apesar de um curto período, teve suma importância para
a iniciação da nossa vida como futuros professores, com ele tivemos o prazer de vivenciar belas
experiências. A cada etapa do estágio, pudemos observar o interesse dos estudantes em explorar mais o
tema, e com isso acabamos percebendo que os resultados esperados antes da parte da extensão estavam
sendo obtidos com êxito. Os alunos agora se mostram prontos para fazer a sua parte, e levar seus
conhecimentos para amigos e familiares.

Palavras-Chave: Proteção, estágio, animal; educação ambiental.

1 INTRODUÇÃO
A educação transforma a vida do homem em sociedade, reflete em seu modo
de agir e se comunicar com os demais indivíduos a sua volta. É uma busca constante por
saber. “A educação tem caráter permanente” (FREIRE, 1989, p.28). Com isso a Educação
Ambiental (EA) vem se difundindo como um método bem elaborado de educação para a
vida, sendo que nossas vidas estão diretamente ligadas ao ambiente onde vivemos. O
objetivo deste trabalho é ensinar as crianças principalmente, sobre Ecologia e suas
amplificações. Animais, preservação, e a relação das espécies com o meio ambiente.
O estágio I foi realizado escola da rede particular de ensino, Associação
Rogacionista De Educação E Assistência Social (AREAS), na cidade de Criciúma.
O presente trabalho foi realizado em duas etapas, pesquisa e extensão. Na
primeira etapa (pesquisa) foram utilizados questionários para coleta de dados, aplicados
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para o professor da matéria de Ciências, a coordenação pedagógica da instituição e aos
alunos (série), com o objetivo de recolher as informações necessárias para a montagem
do projeto de extensão que foi desenvolvido na escola. O segundo momento foi a parte de
extensão, onde foi realizadas as atividades necessárias para suprir a deficiência no
conteúdo escolhido pelos alunos na primeira etapa do projeto.

2 METODOLOGIA

2.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS
A ciência vem sendo explorada desde os primórdios, conforme Carvalho (1998,
p. 12), uma das grandes transformações que marcaram a passagem para a Idade
Moderna é a emergência do pensamento científico. Essa forma de compreender o mundo
tornou-se dominante em nossa sociedade e está na base das relações com a natureza
para viver de acordo com ela.
Na atualidade, é de suma importância repensar na prática pedagógica
proposta pelo professor em sala de aula, dentro dessa realidade de que o aluno e o
professor estão “acostumados” no ensino tradicional. As mudanças devem começar no
Ensino fundamental, trabalhando com o cotidiano do aluno, vinculando a teoria com a
prática.
Para Oliveira (2006, p. 248), Quanto mais cedo o educando confrontar a teoria
à prática, maior será o sucesso no processo de aprendizagem, bem como o espaço para
que os alunos mostrem seus pontos de vista para o grupo todo. Compartilhar suas ideias
há maior interesse e reflexão no que foi discutido em sala de aula. Algumas metodologias
estão se destacando no ensino de ciências que resultam em discussões que agregam de
maneira positiva na aula, pois todo o conhecimento que o aluno possui, deve ser
considerado, e precisa ser estimulado a ampliar o mesmo.
O quadro negro, que está sendo pouco utilizado nos dias atuais, também deve
ser considerado, pois se vê a falta de esquemas, desenhos, principalmente em Ciências
que ajudam na compreensão do conteúdo. Assim como o uso de analogias pelo
professor, relacionando com outros fatos que ocorrem.
A importância da inclusão do ensino de ciências para crianças hoje é
reconhecida em todo o mundo, ou seja, a inclusão de Ciências no currículo da escola
fundamental devido a vários motivos pode ajudar no pensamento lógico sobre
acontecimentos do dia-a-dia e resolver problemas com facilidade, são habilidades
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intelectuais que facilitarão qualquer tipo de atividade que essa criança irá desenvolver. O
grande problema que se enfrenta nos dias atuais, comum nessa área é como estabelecer
um canal de comunicação direta com o professor da turma, que seja possível a
repercussão dos resultados do estágio e da pesquisa na realidade da turma.
2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL – MAUS TRATOS DE ANIMAIS

Os maus tratos de animais aumentam a cada dia, atualmente com as redes
sociais, podemos nos deparar com inúmeros casos de crimes contra animais domésticos,
bem como a fauna silvestre. Desde a caça de animais, perseguição, tráfico,
atropelamentos, tortura, utilização de animais em espetáculos, abandono, entre outros,
são, infelizmente muito comuns na nossa sociedade que, passa por um problema de falta
de informação sobre a fauna e o ecossistema, que a única medida que pode resolver em
longo prazo, é a Educação Ambiental para as crianças de hoje.
De fato esse problema que estamos passando, esses dados alarmantes de
maus tratos, extinção de animais e destruição de habitat é muito mais complexo do que
parece ser, pois algumas pessoas matam animais, destroem habitat, como se estivessem
se livrando de “pragas”, isto se deve a uma cultura que compreendem alguns animais
como vilões.
Muitos animais são vistos dessa forma por não serem bonitos ou por não terem
uma boa interação com os humanos, por medo ou nojo dos mesmos. De qualquer forma a
culpa desses casos não é dos animais e sim da má educação das pessoas em acharem
que alguns animais são mais importantes do que outros por serem domesticados. Esse
tipo de pensamento é realmente o vilão da proteção a vida.

2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA

A Educação Ambiental é o ensino de boas práticas, ensinar as pessoas a
conviverem em harmonia com o ambiente em que estão inseridas. Há uma grande
preocupação em relação a essa prática em específico. Segundo Dias (2000, p. 93) “Uma
outra preocupação é a crescente perda de diversidade cultural, como efeito colateral da
globalização [...] ”.
Com a má distribuição do acesso aos recursos naturais, o movimento ecológico
vem se preocupando com a existência de cidadãos que se envolvem em ações sociais
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ambientalmente apropriadas. Segundo Dias (2000, p. 98) “apresentava a EA como um
processo no qual deveria ocorrer um desenvolvimento progressivo de um senso de
preocupação com o meio ambiente [...]”.
Um elemento indispensável dessas medidas especiais é o trabalho
educacional, pois se sabe que grande parte desse desequilíbrio ecológico está
relacionada com as condutas humanas inadequadas, que fazem um uso abusivo dos
bens da natureza. (LOPES et. All. 2009 apud CARVALHO, 2006).

3 DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO
O estágio ocorreu em duas etapas, primeiramente em forma de pesquisa e
depois a extensão. A pesquisa ocorreu no primeiro semestre de 2015 na Associação
Rogacionista De Educação E Assistência Social (AREAS), localizada na rua, Conego
Anibal Maria Di Francia,1757, no bairro Pinheirinho, na cidade de Criciúma.
O projeto envolveu a representante pedagoga da escola, a professora de
ciências, vinte e um alunos do sexto ano, trinta e dois alunos do sétimo ano, totalizando
cinquenta e dois alunos e quatro estagiarias do curso de ciências biológicas, da UNESC,
nossa pesquisa foi efetuada em uma etapa de observação e aplicação do questionário,
que foi realizada no mesmo dia, tanto para os alunos quanto para a professora e a
pedagoga da instituição, a pesquisa realizada com a direção da escola teve como
finalidade avaliar a infraestrutura escolar.
Para realização da pesquisa foi elaborado um questionário qualitativo que foi
aplicado a direção, a professora de ciências, aos alunos do sexto e sétimo ano do ensino
fundamental.
Ao analisarmos os resultados obtidos com os questionários percebemos que
ficou destacada a necessidade de aprofundar-se na educação ambiental, analisando o
tema de forma mais criteriosa destacando a importância da conscientização animal.

3.1 RELATO DO ESTÁGIO EM FORMA DE EXTENSÃO

3.1.1 Local da Extensão e alunos envolvidos
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A extensão foi realizada na Associação Rogacionista De Educação E
Assistência Social (AREAS), O projeto envolveu a representante pedagoga da escola, a
professora de ciências, vinte e um alunos do sexto ano, trinta e dois alunos do sétimo
ano, totalizando cinquenta e dois alunos e quatro estagiarias do curso de ciências
biológicas, da UNESC.

3.2.2 Caracterização do Estágio
O estágio em forma de extensão foi aplicado com duas turmas, sexto (6º) e
sétimo (7º) ano do ensino fundamental da rede privada de ensino, Colégio Rogacionista,
no período matutino o mesmo período de aula das crianças normalmente. Primeiramente
foram feitas nas duas turmas separadamente uma problematização sobre os maus tratos
aos animais utilizando o caso da onça preta que foi morta a pauladas por pescadores no
Pantanal-MT, e em seguida uma atividade em que eles teriam que contar a história da
onça, porém com um final positivo “feliz” (a mesma atividade com as duas turmas).

3.2.3 Desenvolvimento do Estágio

3.2.3.1 Atividades desenvolvidas

No primeiro dia de estágio foi elaborada uma

atividade em forma de

problematização com os alunos, com o caso da onça preta, onde foi entregue a eles um
pequeno texto contando o caso, logo após eles efetuaram a leitura para qe então cada um
pudesse reescrever o texto comum final positivo. No segundo dia foi realizado pelos
alunos desenhos e histórias em quadrinhos abordando os maus tratos com os animais,
desde animais de rua até os silvestres. (Anexo 02)
No terceiro e ultimo dia de estágio, foi feita uma palestra estilo conversa
com as crianças sobre maus tratos aos animais, onde foram abordados temas
importantes inteiramente ligados as ameaças a biodiversidade como: Caça;
Atropelamento; Destruição de Habitat e Tráfico de animais; e preservação com novos
desenhos produzidos por eles.
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Figura 01: aplicação do Texto: “Onça preta é morta de forma cruel”

Fonte: Acadêmicas.
Figura 02: Apresentação de atividade, sétimo ano.

Fonte: Acadêmicas.
Figura 03: Palestra, Sensibilização. Respeito aos animais.

Fonte: Acadêmicas.
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3.2.3.2 Materiais e equipamentos utilizados

Para a primeira atividade foi utilizado um pequeno texto para a problematização
dos alunos usando como exemplo o caso da onça preta que foi morta a pauladas
enquanto atravessava o rio. Na segunda atividade foi necessário folha branca, do caderno
de desenho das crianças, (as folhas não foram retiradas dos cadernos), lápis ou lapiseira
e lápis de cor. Para a terceira atividade, foi utilizado aparelho áudio visual para passar a
palestra seguida por uma conversa e desenhos em folha A4 utilizando lápis, lapiseira e
lápis de cor.

3.2.3.3 Interesse, participação e relacionamento dos alunos

O estágio proporciona uma melhor interação e aprendizagem por
ambas às partes envolvidas. Os alunos foram extremamente participativos, ativos e
interessados nos conteúdos apresentados. Todas as atividades propostas foram bem
aceitas e realizadas com entusiasmo. Os alunos nos receberam com alegria e
empolgação e agradeceram por nossa presença ao final de todos os encontros.

3.2.3.4 Considerações sobre os resultados da Extensão

O grupo de estágio 1, foi prontamente recebido, tanto pelo Colégio quanto pela
professora, os alunos mostraram extremo interesse, trabalhar com Educação Ambiental:
Respeito aos Animais foi uma grande escolha, com grandes resultados, pois acreditamos
que conseguimos plantar a semente do bem na cabeça de cada um, e que aquelas
pessoas vão passar o que aprenderam para frente, isso corrobora (LOPES et. al. 2009
apud CARVALHO, 2006). O trabalho educacional é um elemento indispensável, pois se
sabe que grande parte desse desequilíbrio ecológico está relacionado com as condutas
humanas inadequadas, que fazem uso abusivo dos bens da natureza.
A Educação Ambiental faz esse papel de sensibilizar as pessoas quanto à
importância dos outros seres além de nós humanos. Da mesma forma que alguns
costumes que prejudicam os animais, vieram de geração em geração dos nossos
antepassados, esses alunos de sexto e sétimo ano irão levar para as futuras gerações a
admiração e principalmente o respeito aos animais. Para Carneiro (2009)
Para que cada cidadão perceba a sua responsabilidade em relação
aos cuidados que devemos ter com o meio ambiente, levando
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conhecimento de maneira positiva de geração em geração,
compreendendo o papel ecológico de cada ser vivo no planeta.

Trabalhar as questões relativas às dificuldades que a fauna brasileira enfrenta,
com um enfoque educacional é de suma importância, levando em consideração que
muitas vezes a sociedade subestima ou mesmo desconhece o real problema, bem como
a sua gravidade. Assim, é a Educação Ambiental, esse “trabalho de formiguinha”, à longo
prazo, que requer muita paciência mas que atinge bons resultados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio, apesar de um curto período, teve suma importância para a iniciação da nossa vida como futuros professores,
com ele tivemos o prazer de vivenciar belas experiências. Poder construir o conhecimento com alguém e gratificante. O
tema abordado com os alunos também foi essencial, pois ainda não havia sido trabalhado com eles a questão sobre os
maus tratos com os animais, eles foram bem receptivos e interessados, sempre havendo uma ótima comunicação entre
nos estagiarias e os alunos. Com o nosso estágio os alunos puderam ter aulas diferenciadas da sua rotina normal, o os
motivou ainda mais para aprender sobre o conteúdo, todos queriam expressar a sua opinião, contando casos que já
haviam acontecido com eles ou com membros das famílias. A cada etapa do estágio que passava podemos observar o
interesse dos estudantes em explorar mais o tema, e com isso acabamos percebendo que os resultados esperados
antes da parte da extensão estavam sendo obtidos com êxito, o que foi muito bom. Por fim deixamos a escola com a
sensação de dever comprido, os alunos que antes aparentavam não dar muita importância a esse assunto, agora se
mostram prontos para fazer a sua parte, e levar seus conhecimentos para amigos e familiares.
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Resumo: A iridologia nos últimos tempos vem conquistando espaço no cenário mundial e nacional.
Comprovando em seus estudos que é possível através das constituições iridológicas, apontar órgãos, suas
fragilidades, percebendo as correspondências existentes entre o corpo e a Iris. E que as mesmas estão
intrinsecamente conectadas de forma inseparáveis. Esta pesquisa visa estudar as alternativas que a
iridologia oferece na detecção das possibilidades de aprendizagem, identificando perfis a respeito das
limitações, das características e dos estilos de aprendizagem de cada aluno por meio do método Ray Id.
Destaca-se como um estudo de caso, em uma escola de Educação Básica, com amostragem de um grupo
alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental. Onde foram coletados amostras iridológicas, por meio de
fotografia para posteriormente serem analisadas. Desta forma, procurou-se apontar um novo olhar no
contexto educacional. Buscando oferecer informações aos educadores a respeito das possíveis habilidades
e aptidões de aprendizagem explicitadas pelos alunos por meio dos dados coletados. Para que a partir
destas informações se viabilize novas metodologias de ensino mais condizentes e significativas para os
alunos. Oportunizando que os espaços educativos sejam cada vez mais pautados no educando e em suas
habilidades não em teorias senis. Com os dados tabulados busca-se estabelecer parcerias apontando
possíveis encaminhamentos para profissionais pertinentes: psicopedagogo, professores, profissionais da
saúde para que possam fazer as intervenções quando necessárias.
Palavras-Chave: Iridologia. Educação. Possibilidades de Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre os olhos é utilizado desde a antiguidade. Batello (2009)
nos mostra que os Hebreus, entre 2000 a.C. e 1000 a.C., no Egito, já tinham identificado
a importância de “conhecer os olhos”. Também os chineses e japoneses alcançaram certo
conhecimento neste campo. Mais ainda, achados arqueológicos mostram que caldeus e
babilônios pintavam olhos em pedras inclusive com sinais iridológicos.
Embora o conhecimento sobre os olhos tenha uma longa história, somente no
século XIX veio a ser compilado por Ignatz Von Peczely, de modo a formar um campo de
conhecimento sistematizado. Para Peczely, há uma relação entre os órgãos do corpo
humano e a íris. Sua atenção para isto se deve a observação de uma coruja, que logo
após um acidente, tem o aparecimento de uma marca em sua íris. Como nos relata
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Batello (2009), Peczely percebeu que, de acordo com o processo de cura, os sinais na íris
da coruja iam se modificando.
A partir destas observações, Peczely elaborou um mapa da íris com as
representações topográficas dos órgãos o qual obteve resultados significativos. Desta
forma, consolida-se para Peczely a ideia de que a Iris está intrinsecamente conectada
com os órgãos do corpo.
As descobertas realizadas por Peczely resultaram em um novo caminho de
investigação, o que lhe propiciou ter inúmeros seguidores em todo o mundo. Grandes
pesquisadores, por meio de suas contribuições, vêm abrindo caminhos com novas
pesquisas e descobertas. Podemos destacar entre eles: John Andrews na Inglaterra,
Danielle Loritto na Itália, Gurudev Sigh Kalsa no Brasil, Dra. Hellen Jensen e Denny
Johnson nos EUA e tantos outros. Com este movimento, na medicina alternativa, a
Iridologia é uma das opções que apresenta um dos maiores desenvolvimentos nos
últimos anos.
No Brasil, a iridologia apresenta como um dos seus precursores Todorovic. Seu
livro “A máquina humana” deu início a um movimento pelo qual o diagnóstico por meio
dos olhos foi estudado por inúmeros pesquisadores, dentre os quais podemos citar: Anton
Weihemann, Nilo Cairo de Souza Knon, Matheus M. de Souza, Celso Fernandes Batello,
Marcio Bontempo, Ricardo Ghellman, Regina Valverde, Jorge Meneghello, Nicole
Christine Wender, Cecília Mara Melo Garcia, Murilise Rossato A. Coelho, Anton
Evangelista Bueno, Valter de Oliveira Filho, Liane Beringhs, Gilnei Belíssimo, entre outros.
Estes foram os precursores da iridologia no Brasil.
Estes pioneiros comprovaram resultados através de pesquisas que consolidam
cada vez mais a ideia de que a íris apresenta uma visão panorâmica e precisa do corpo.
Por meio da constituição (cores, textura, sinais e morfologia dos olhos) e da estrutura
iridológica é possível apontar a fragilidade de órgãos. Isso permite a avaliação do
organismo como um todo, apontando em que estado evolutivo estão os órgãos e quais as
possíveis alterações com os mesmos. Este saber é utilizado como método preventivo,
pois pode verificar as tendências e predisposições genéticas revelando causas de
possíveis distúrbios que afetam o corpo e seus órgãos (ANDREWS 2012).
Isto é possível, pois na íris
(...) encontram-se milhares de filamentos nervosos microscópicos que recebem
mensagens de todos os nervos do corpo, por vias de concessões aos nervos óticos,
tálamo e cordão espinhal. Também alterações teciduais simultaneamente com
órgãos refletidamente associados. Deste modo, pelo exame das marcas
descoloramentos, texturas e outras manifestações da Iris, o iridólogo está apto a
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analisar o grau de sanidade de todos os constituintes do corpo humano. (STRACCI,
2011)

Com o estudo Iridológico, afirma Andrews (2009), pode-se apontar não apenas
as condições dos órgãos, mas observar heranças genéticas e experiências emocionais.
Não só temos projeções físicas dentro das fibras iridiana e pupilar e tecido, mas
também para além disso eu afirmo que levamos o nosso próprio banco de dados de
questões emocionais, conflitos e experiências dentro da estrutura da Iris e da pupila.
Essas dinâmicas psico-emocionais são expressas na Iris, mesmo que quando
permanecem em silencio verbalmente. Cada Iris registra a experiência psicoemocional de gestação, o nosso processo de parto, nossos anos de formação de
infância, problemas não resolvidos. (ANDREWS, 2009).

Desta forma, Andrews defende que não se pode separar o físico do emocional:
ambos estão intrinsecamente conectados e são inseparáveis.
Também no contexto iridológico, Denny Johnson desenvolve o Método Ray Id.
Para Johnson, (BATELLO, 2009), existe uma determinação psíquica e ela demonstra-se
na Iris, uma vez que a íris mostra o padrão de como agimos, pensamos e escolhemos as
pessoas para nos relacionarmos: uma grande quantidade de informações que revela, por
um lado, verdadeira natureza do individuo e as lições que recebeu das gerações
anteriores, e, por outro, como o emocional pode intervir em nosso corpo físico.
Dentro deste método temos quatro padrões básicos:
- Mental: Jóia;
- Emocional: Flor;
- Extremista: Agitador;
- Sinestésico: Corrente.
Há também subtipos:
- Corrente Gema,
- Corrente Flor,
- Agitador Gema
- Agitador Flor.
Cada um destes tipos apresenta habilidades diferentes e com estilos de
aprendizagem determinados.
Neste contexto, a iridologia pode contribuir com o processo de ensino, pois, por
meio da iridologia, é possível visualizar o indivíduo como um todo, identificando os perfis a
respeito dos estilos de aprendizagem que cada aluno possui.

2 METODOLOGIA
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Para o desenvolvimento deste artigo, foram utilizados os mapas, definidos
como método Ray Id (raio de identidade), de Denny Jhonson, mostrados nas tabelas 01 e
02. Estas tabelas apresentam os tipos que predominam nos indivíduos, dentre os diversos
tipos de análises que estes métodos proporcionam, a pesquisa ficou focada bem como as
suas análises no que tange aos métodos de aprendizagem.
Tabela 01 – Mapas Iridológicos

Tipo mental l Jóia destacam-se no ensino, na liderança, são
intelectuais focados, grandes pensadores do mundo líderes,
oradores, reflexivos, racionais, perceptivos, curiosos e intelectuais.
Apesar da capacidade que possuem de expressar-se verbalmente
são lentos nos gestos e movimentos. Isso se deve ao perfil joia a
semelhança de um diamante bruto e se forma lentamente,
formando-se camada por camada. Modo de Aprendizagem:
Visualmente e com associações emocionais. Detecta-se o Tipo
mental l Jóia, onde percebemos que os sinais são apresentados
como psoras: pontos ou manchas, pigmentos na Iris.
Tipo Sinestésico Flor, destacam-se com artistas, inventores, atores,
são sensíveis, centrados no coração, comunicadores visuais,
acrescentam sentimentos e excitabilidade para o mundo. São
românticos, mas quando energia desequilibrada reage com raiva e
depressão. Modo de Aprendizagem: Auditivamente e analítico.
Detectam-se através das lacunas, aberturas arrendondadas a
semelhança de pétalas dentro de toda Iris.

Tipo Emocional Extremista Agitador, apresentam personalidade
agitadora, são inovadores, dinâmicos e motivadores, querem mudar
o mundo. São singulares devotos, zelosos, leais são originais e
criativos, bem como abusivos e autodestrutivos, ligados ao
movimento e a mudança de vida, são extremos “oito ou oitenta”
Quando as energias estão em equilíbrio podem ser encarados como
o protótipo do homem do futuro, inteligente, fraterno e humanista.
Modo de Aprendizagem: através do movimento, a experiência e a
intuição e toque. Apresenta-se com pigmentos e aberturas em toda
Iris. Com variações de cores.
Tipo Emocional Corrente apresentam força vinculada que seguram o
mundo juntos, Pessoas altamente intuitivas operam como antena
viva que capta energia, funcionando como receptores e ao mesmo
tempo condutores de energia, intermediando tudo o ocorre no
universo. Possuem características do Joia e do Flor, apresentando
uma sensibilidade física, mental e intuitiva que os torna aptos para
profissões ligadas a cura. Modo de Aprendizagem: Por imitação e
experiência movimento. Apresenta estrutura de fibras uniforme com
sutis variações de cor.
Fonte: Guia de modelo Rayd
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Tabela 02 – Mapas Iridológicos

A estrutura sinestésica com pequenos ou poucos pigmentos
aumenta a sua tendência mental. Sensíveis e alertas, estes
pensadores claros conduzem o caminho para o equilíbrio e a
estabilidade. Mostrando preocupação genuína com as palavras
cuidadosas e a linguagem corporal controlada, eles estendem sua
presença dando a tudo um sentido de segurança. Aprender a
permitir facilita a frustração de carregar pesos mentais de outros.
Tem conflito entre razão e intuição.

Corrente-Gema(Joia)

Tipo sinestésico com poucas aberturas curvas ou fibras onduladas
tem aumentado os traços emocionais da personalidade corrente.
Fisicamente vitais compassivos e sensíveis, eles circulam com muita
facilidade trazendo conforme ou estímulo. Expressam-se com uma
calma suave. Podem tocar outros profundamente com sua presença.
Aprender o desprendimento alivia a confusão ou autodúvida na
empatia extrema com outros. È movido pela intuição e pela emoção.

Corrente-Flor

Uma estrutura do tipo extremista com predominância de pigmentos
acentua suas características mentais. Tenazes, individualistas,
autoconfiantes e com grande força de vontade, estes
comunicadores sinérgicos são lideres do pensamento progressivo
ou da ação dirigida. Delegar responsabilidades, e ficar com “pé no
chão” enquanto rendem-se a sua orientação interna auxilia na
realização da meta que anseiam. São pessoas muito racionais,
sobretudo se usam o hemisfério cerebral esquerdo.

Agitador-Gema(Joia)

Um tipo de estrutura extremista com predominância de aberturas
arredondadas tem ampliadas suas tendências emocionais. Com
imaginações grandiosas, “insights”, radicais energia sem fim, eles
conduzem a marcha do progresso ou da consciência.
Comunicadores, dinâmicos expressivos e carismáticos eles inspiram
grupos com fervor visionário. Existir no coração da paixão enquanto
mantem o equilíbrio é o seu dilema máximo e a maior recompensa.

Agitador-Flor

Tem conflito entre emoção e razão.

Fonte: Douglas Thompsom
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O artigo apresenta um estudo de caso realizado em uma turma de terceiro ano
do Ensino Fundamental, em uma Escola de Educação Básica, cujo nome, pretende-se
omitir, para manter sigilo, pois serão apresentadas figuras e amostras iridológicas dos
discentes.
Optou-se por esta turma, devido a grande dificuldade de aprendizagem
apontada pela escola. Em um primeiro momento, foi organizado parcerias entre a escola
e as famílias para que se pudesse estar mais próximo da realidade através de
observações realizadas em sala de aula com olhar voltado para as dificuldades de
aprendizagem e possíveis metodologias utilizadas pelos professores em sala de aula.
Posteriormente, através de fotografia, foram coletados amostras Iridológica dos
alunos para serem analisadas e identificadas. (Foto da Iris, tabela 03). Ao recolher,
tabular e analisar os dados, por meio de imagens fotográficas, análise Iridológica.
Apresentamos a seguir na tabela 03 amostras de mapas Iridológicos dos
discentes para que se possa compreender, observar os apontamentos e interpretar as
informações obtidas através da Iris.
Tabela 03 – Mapas Iridológicos dos discentes

IRIS: Aluno 1

Perfil Corrente flor

IRIS: Aluno 2

Perfil flor

IRIS: Aluno 3

Perfil Corrente For
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IRIS: Aluno 4

Perfil Corrente Gema(Joia)

IRIS: Aluno 5

Perfil Flor

IRIS: Aluno 6

Perfil Corrente flor

IRIS: Aluno 7

Perfil flor

IRIS: Aluno 8

Perfil Corrente gema (Joia)

IRIS: Aluno 9

Perfil Agitador
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IRIS: Aluno 10

Perfil Corrente

IRIS: Aluno 11

Perfil Corrente

IRIS: Aluno 12

Perfil Flor

Fonte: Os autores

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar as Iris coletadas conforme mostrado na figura 01, podemos apontar
que por meio delas verifica-se que 34% dos discentes desta classe apontam um perfil
Flor. São extremamente emotivos, se distraem com muita facilidade, exigindo do
professor uma postura criativa que mantenha sua atenção a maioria do tempo, pois
qualquer detalhe os desconcentra. Apresentam um modo de aprendizagem auditivo e
analítico. Necessitando de procedimentos e mediações constantes. Eles aprendem por
meio das emoções, musicalidade, expressões, sons, vídeos.
Os mesmos apresentam uma postura negativa quando contrariados ou quando
são utilizados métodos contrários ao seu perfil, apresentam reações negativas ficando
apáticos e dispersos.
25% são do subtipo corrente flor. É uma mistura do perfil corrente mais o flor.
São indivíduos que de forma suave aprendem por imitação, experiência e interagindo com
as pessoas ao seu redor. São movidos pela intuição e emoção.
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17% são do tipo corrente. São totalmente intuitivas e que captam energias,
possuem uma sensibilidade física mental e intuitiva. Em desarmonia reagem como se
estivessem bloqueados. Aprendem através de imitação experiências e interação.
8% são do tipo agitador. São indivíduos totalmente dinâmicos e motivadores,
líderes inatos. Aprendem através do movimento, experiência intuição e toque.
8% são do subtipo corrente flor. E uma mistura do perfil corrente mais o flor.
São indivíduos que apresentam perfil suave e expressam-se com calma. Motivado pela
intuição e emoção. Aprendem por imitação, experiência, movimento, auditivo e analítico.
8% são do tipo corrente gema (jóia). São indivíduos mentais e controlados,
preocupam-se com as palavras cuidadosas e linguagem corporal controlada. Terá mais
facilidade em aprendem por imitação experiência, movimento.
Não foram detectados na turma avaliada, os perfis do tipo Gema (jóia) e subtipo
Agitador Gema.
Figura 01 – Resultado da Análise Iridológica

Fonte: Os autores
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se por meio desta pesquisa, organizar apontamentos, solidificando
dados para que possam abrir horizontes e estudar as inúmeras possibilidades que a
iridologia poderá apontar diante das oportunidades de aprendizagem.
Detectar estas possibilidades e apontar os perfis de aprendizagem dos alunos
possibilitam um novo olhar no contexto educacional. Uma nova maneira de construir
metodologias de ensino mais condizentes e significativas educação.
A iridologia não trabalha sozinha, busca parcerias de outras ciências que em
conjunto vão se complementando, validando estudos e pesquisas.
Desta forma, a partir dos dados iridológicos posteriormente será possível no
ambiente escolar, desenvolver metodologias de trabalho que poderão ampliar estes
estudos com acompanhamento junto a comunidade escolar realizando as mediações
necessárias para que todo o processo aconteça de forma efetiva. Cada um fazendo a
sua parte para que ao final se alcance o que todos almejamos que é a qualidade de
ensino e sua efetivação real e significativa.
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Resumo: A pesquisa cujo resultados parciais aqui apresentam tem como objetivo compreender a trajetória
e a relação entre os planos nacionais e estaduais de educação com os planos nacionais e estaduais de
desenvolvimento, bem como o espirito de cada época e suas orientações para a formulação das políticas
públicas educacionais em Santa Catarina. O recorte temporal para essa análise permeia os anos de 19552010, para um melhor estudo realizamos a divisão em três períodos, sendo que aqui abordaremos análises
iniciais sobre os anos de 1956 a 1961 os quais ficaram conhecidos com as politicas de nacional
desenvolvimentismo. A metodologia aplicada para atingir os resultados aqui apresentados consiste na
abordagem qualitativa e cruzamento das fontes documentais. As fontes para tais levantamentos consistem
no Plano de Metas, Lei de Diretrizes e Bases para Educação (1961), Decretos e regulamentos do Ensino
Primário em Santa Catarina e Regulamentação da Faculdade de Educação do mesmo estado. Tais
documentos foram encontrados na biblioteca da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC),
Instituto de Documentos e Investigação em Ciências Humanas (IDHC), Biblioteca da UDESC. As questões
deram forma ao desenvolvimento da pesquisa foram perceber como o planejamento nacional se inter
relaciona com os planos estaduais e os planos de ensino.
Palavras-Chave: Planos Nacionais – Educação –Desenvolvimento - Santa Catarina.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma investigação em andamento, oriunda do projeto de pesquisa
intitulado “Desenvolvimento, Educação e planejamento em Santa Catarina 1955-2010”

3

O mesmo justifica-se pela retomado do planejamento no Brasil, tendo por objetivo
analisar a trajetória e a relação entre os planos nacionais e estaduais de educação com
os planos nacionais e estaduais de desenvolvimento, bem como suas orientações para a
formulação das políticas públicas educacionais em Santa Catarina.
As questões que norteiam a pesquisa são as seguintes: Como os planejamentos
nacionais e estaduais se inter-relaciona com planos de educação? Quais políticas
educacionais foram formuladas a partir dos planos nacionais? Como se desenhou em
Santa Catarina as politicas de planejamento econômico e organização do ensino?
A fim de atingirmos os objetivos propostos, organizamos essa pesquisa em três
períodos. 1º período - 1956 a 1964, 2º período - 1964 a 1985 e 3º período - 1986 a 2010.
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Para esta periodização consideramos os diferentes contextos históricos demarcados
pelos distintos planos de desenvolvimento produzidos pelos governos brasileiros. Neste
trabalho, em especial, focaremos parte do primeiro período, ou seja, de 1956 a 1961.
Os anos de 1956 a 1961 foram governados por Juscelino Kubitschek de Oliveria e
ficou marcado pelas políticas desenvolvimentistas, elaboração do Plano de Metas,
construção de Brasília, abertura de novas estradas e instalação da primeira indústria
automobilística em território nacional, além do aprofundamento das relações com o capital
internacional. Ainda nesse período teremos os governos de Jânio da Silva Quadros
(1961), com curta duração e Governo de João Goulart (1961-1964).

2 METODOLOGIA

Para responder a esses questionamentos, articulados ao primeiro período, a
metodologia aplicada é de abordagem qualitativa, tendo um caráter exploratório a partir
da coleta de dados e o cruzamento de fontes. Os documentos utilizados até o momento
foram: nível nacional - o Plano de Metas, Lei de Diretrizes e Bases para Educação
Nacional (LDB). Os documentos referentes ao Estado de Santa Catarina: Decreto nº de
26-09-63/712 (Regulamento do Ensino Primário em Santa Catarina), Decreto nº.SE de
14-63/563 Decreto De Regulamento Da Faculdade De Educação De Santa Catarina,
Decreto n.14-12-63/1.089.
Os locais de pesquisa foram a biblioteca da Universidade do Extremo Sul
Catarinense (UNESC), biblioteca da Universidade de Santa Catarina (UDESC), Arquivo
histórico da FAED, IDHC Instituto de documentos e investigação em ciências humanas,
biblioteca (UDESC) e biblioteca Pública de Santa Catarina acervo de Obras raras.

.

3 Planejamento econômico e as políticas educacionais

Os anos 50 ficaram conhecidos pela ideologia nacional desenvolvimentista,
crescimento econômico, incentivo às indústrias e abertura ao capital internacional. Esse
movimento econômico se intensificou durante o governo de Juscelino, principalmente com
a implantação do Plano de Metas. “Em forma breve, pode-se dizer que o Programa de
Metas visava a transformar a estrutura econômica do País, pela criação da indústria de
base e a reformulação das condições reais de interdependência com o capitalismo
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mundial". (IANNI, 1996, p.160). Assim, o governo iniciava um novo movimento na
economia brasileira voltado ao planejamento econômico e direcionado para a elaboração
de estratégias desenvolvimentistas. Seguindo uma orientação nacional, os estados
também passam a elaborar seus planos de governo. Em Santa Catarina o planejamento
econômico passou a ser elaborado a partir da década de 1950. A primeira ação de
planejamento econômico no estado se deu com o Plano de Obras e Equipamentos, em
1955, contudo, com a troca de governadores o plano não se efetivou. Alguns anos depois,
em 1961, foi lançado o Plano de Metas do Governo (PLAMEG), durante o governo de
Celso Ramos (1961-1965) que previa investimentos em setores estruturantes da
economia catarinense. Tanto em nível nacional como estadual, ao longo dos anos de
1960 e 1970 tínhamos a combinação de planos globais e setoriais.
Tanto o Plano de Metas como o PLAMEG previam políticas para o setor
educacional, pois para tal desenvolvimento econômico eram necessários trabalhadores
"aptos" a lidar com as novas tecnologias. Tais políticas eram urgentes, pois o cenário
educacional exigia mudanças que pudessem romper com o modelo de escola que estava
posto, pois de acordo com os diagnósticos governamentais a educação não estava
respondendo aos interesses de uma sociedade que ansiava a modernização. Os dados
revelam que a situação educacional era realmente grave, em 1950, 50% da população
brasileira era analfabeta, sendo que em Santa Catarina a realidade não era diferente,
altos índices de reprovação e repetência escolar, como aponta Neide Fiori (1980, p. 59).
No ano de 1963, o Ensino Elementar (escolas maternais, jardins de infância
escolas primárias) apresentavam uma matricula geral, na 1ª série de
escolaridade, de 186.807 alunos. No ano seguinte, desse total citado somente
92.230 alunos ingressavam na 2ª série escolar- ocorrera uma repetência de
49,40%.

Com dados tão alarmantes era necessário ações para reverter tal realidade, o próprio
Plano de Metas apontava essa necessidade, de acordo com o documento intitulado “Estado
do plano de desenvolvimento econômico em 30 de junho de 1958” nos anos de 1955 e 1956,
os déficits em educação eram considerados graves e, para superá-los traçaram-se metas
compensadoras que previam o aumento de matriculas na rede pública assim organizada: 40
mil em 1958; 120 mil em 1959; 220 mil em 1960 e 340 mil em 1961. (PLANO DE METAS,
1958, p. 95).
O alcance destas metas, não estava dissociado da política nacional que previa
investimentos na construção ou ampliação de prédios escolares, aperfeiçoamento
técnico-pedagógico, sobretudo no ensino industrial e agrícola. Para esses investimentos
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buscou-se estabelecer acordos e parcerias com os Estados Unidos (EUA), na forma de
assistência para a formação, preparação da mão de obra e subsídios técnicos aos setores
industriais.

Segundo Ianni (1996, p.163), "a ênfase na importância da entrada do capital

e técnica estrangeiros surge com frequência", sendo estimulado investimentos a partir de
acordos de assistência técnica.
Este acordo com os EUA influenciou diversos setores, inclusive o educacional.
O estabelecimento de acordos e assistência técnica norte americana, tinha como
intencionalidade qualificar a mão de obra brasileira, mas também expandir sua influencia
e seu mercado consumidor.
Entre os acordos de assistência à educação brasileira, que se

efetivaram

nesse período, destacamos o PABAES (Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao
Ensino Secundário). Inicialmente, tal ação resultou em um programa de ensino industrial,
que oferecia assistência às escolas técnicas federais, além de ter disponibilizado cursos,
bolsas e materiais didáticos para professores nos Estados Unidos. (PAIXÃO, 2002 ).
Mais tarde esse projeto se estendeu ao ensino elementar, passando a ser
chamar de PABAEE (Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino
Elementar), que teve inicio em 1956 com e encerramento previsto para 30 de julho de
1961. Porém, acordos posteriores prorrogaram a permanência da assistência até agosto
de 1964. , A "assistência cooperativa e técnica" tinha como objetivo a realização de ciclos
de formação aos professores/as, incluindo um curso em Minas Gerais e nos EUA, bem
como auxílio e elaboração de materiais didáticos. O programa foi firmado em parceria
com a Secretaria da Educação e Cultura (MEC), pelo governo de Minas Gerais, sendo
que a responsabilidade da execução ficou a cargo do INEP (Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos) que, à época, era dirigido por Anísio Teixeira.
Outras políticas educacionais foram impulsionadas pelo MEC durante os anos
1950-1960, com destaque para as três campanhas voltadas à qualificação de
professores: Campanha do Livro Didático e Manuais de Ensino (Caldeme), a Campanha
de Levantamento de Inquéritos para o Ensino Médio e Elementar (Cileme) e a Campanha
de Difusão e Desenvolvimento do Ensino Secundário (Cades). (INEP/MEC,2008). Tais
campanhas expressaram “as preocupações dos educadores do Mec em adequar o
sistema de ensino às expectativas de profissionalização do magistério e de renovação
das práticas pedagógicas em curso” (INEP/MEC,2008, p.130).
Assim, as políticas educacionais estavam voltadas, em grande medida, para a
educação profissionalizante, perseguindo a ideia de integrar o homem à sociedade
industrial, tanto desejada. A educação tinha que atender uma necessidade posta sob
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aquela nova realidade, não se percebendo a preocupação com a qualidade do ensino e
com o processo, mas sim com a inserção de inovações técnicas, metodológicas e
didáticas. Nesta esteira, era preciso também aprimorar a formação técnica dos
professores, diretores, inspetores escolares e outros. Isso não foi diferente em Santa
Catarina.

3.1 Planejamento econômico e as politicas educacionais em Santa Catarina

Em Santa Catarina o movimento econômico e as politicas educacionais se
desenrolavam sob as suas próprias especificidades num processo tardio comparado ao
nível nacional. Segundo Auras (1998), as condições para o “arranco” não estavam postas.
O estado deveria ampliar suas estradas e seu quadro energético era preciso traçar
políticas para garantir o crescimento econômico.
Diante dessa realidade, as lideranças empresariais e a Federação das Indústrias
de Santa Catarina (FIESC) realizaram, em 1959, um levantamento das condições
econômicas de diversas regiões do Estado, e em 1960 ocorreu o Seminário SócioEconômicos com a colaboração dos representantes do governo. Por meio desse evento
foi possível a construção de um diagnóstico da realidade catarinense. De acordo com
Auras (1998, p.30).

O processo culminou com a elaboração do documento básico do
Seminário – Sócio – Econômico, cujos principais problemas identificados
foram: falta de energia, transporte, crédito, inadequada rede de serviços, e
de infra-estrutura e carência de mão-de-obra qualificada para o trabalho, a
ultima apontada como uma das grandes responsáveis pela estagnação
econômica catarinense.

Com base nos dados levantados nos diagnósticos, muito tinha que se fazer, e
sendo a mão de obra um dos grandes responsáveis pela estagnação econômica, o
governo deveria tomar a educação como uma de suas prioridades.
O PLAMEG no quinquênio 1961/1965, fundamentado pelo documento final do
Seminário Sócio-Econômico estava organizado pelos seguintes eixos: I O homem, II O
Meio, III Expansão Econômica. Dentro de cada eixo foi apresentado os setores
agregados, no primeiro eixo foram citados investimentos para melhoria das condições de
vida, educação e cultura, justiça, segurança pública, saúde pública, assistência social,

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

bem como o sistema de água e esgoto. O setor educação e cultura eram tidos como
prioritários, pois eram necessários investimentos para a formação do “Capital Humano”.
Gualberto (2012), ao comentar sobre a expansão do sistema de ensino em Santa
Catarina afirma, a partir do que havia sido previsto no PLAMEG I, que foram construídas
2.500 salas de aula, bem como a previsão da construção de ginásios e novas escolas.
Além da ampliação dos espaços das escolas e ginásios eram necessários
investimentos na formação dos/as professores/as catarinenses e reformulação do sistema
de ensino, assim alguns convênios e parcerias também foram firmados com o objetivo de
atrair recursos financeiros e treinamento técnico, como os convênios com Ministério da
Educação e Secretaria Estadual de Educação e Gabinete do Planejamento, conforme
afirma Aguiar (2008) Neste sentido:
a UNESCO teve presença significativa no financiamento e
assessoramento técnico de atividades promovidas por esses órgãos
governamentais, atividades estas que estiveram diretamente relacionadas
á formulação da política educacional catarinense. (AGUIAR, 2008, p.51).

Além deste convênio, outros passos foram dados para efetivar a política
desenvolvimentista, como a criação da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC
(1961) e a criação da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
UDESC (1965).
A constituição dos cursos de Pedagogia, tanto na UFSC (1960) como na UDESC,
integrante da Faculdade de Educação FAED (1963) caracterizou um importante quadro
na formação dos/as professores/as no Estado, além de serem tidos como modelos na
política de expansão do ensino e desenvolvimento econômico.
Percebe-se, então, que o processo de modernização da sociedade catarinense só
se estivesse inserido no planejamento estatal, tendo a educação tomaria asse um lugar
privilegiado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na análise, ainda inicial, deste primeiro período (1956 a 1961) fica evidente a
necessidade das mudanças das condições materiais, tanto em nível nacional como no
Estado de Santa Catarina. Para compreender os planos, é necessário entender o espirito
na época, no qual foram elaborados, considerando-se o movimento econômico e
educacional rumo à modernização. Os governos de Juscelino e de Celso Ramos
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adotaram o planejamento sob essa nova realidade, idealizando uma sociedade
modernizada.
Com o crescimento industrial em curso é de se esperar que demandas para o
novo mercado de trabalho exigissem que os trabalhadores se adequassem às novas
tecnologias implementadas na indústria brasileira. Neste cenário, o planejamento era tido
como instrumento para a criação de políticas públicas que pudessem preencher as
lacunas existentes e um conjunto delas voltaram-se para o setor educacional, uma vez
quer eram altos os índices de analfabetismo e repetência. Para isso se fez necessário o
alinhamento entre o planejamento econômico e as políticas educacionais.
As políticas educacionais do período estavam voltadas à construção e ampliação de
novas escolas, mas também para formação dos/as professores/as, visto que poucas eram
as instituições de ensino superior destinadas à formação desses profissionais. Os
investimentos se deram, em nível de Santa Catarina, pela abertura de cursos de
Pedagogia e a construção de novas universidades, mas também pelo envio de
professores/ao PABAEE. Tal questão será aprofundada na sequência dos estudos, a fim
de compreendermos a influência norte americana neste processo.
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Resumo: O objetivo principal deste trabalho é descrever a construção de atividades praticas com temática
em mecânica, a partir de matéria-prima de baixo custo e fácil acesso, o que proporciona, desta forma, um
maior contato dos estudantes bolsistas com o laboratório didático de física e com as bases da física
experimental. Como objetivo secundário, as atividades objetivam equipar o laboratório de física e podem ser
usadas tanto no Ensino Médio quanto no Ensino Superior. O processo de elaboração seguiu o cronograma
previamente estabelecido, dando origem aos protótipos de práticas e roteiros de laboratório. Os protótipos
foram testados em relação à viabilidade de montagem e à redução de erros sistemáticos e, ao todo, foram
elaboradas sete atividades práticas que possuem diferentes enfoques e podem ser exploradas em
diferentes etapas da educação. Como os bolsistas participaram ativamente de todo o processo, podemos
concluir que há um aprimoramento do conhecimento da física experimental, muitas vezes omissa em sala
de aula, e que pode influenciar na aprendizagem de outras áreas do conhecimentos, em suas decisões no
mercado de trabalho e na vida cotidiana.
Palavras-Chave: apostila de laboratório, estática, práticas de laboratório;

1 INTRODUÇÃO

Dentre os muitos conhecimentos que compõem a física experimental, a coleta e
tratamento de dados e informações assume papel importante na formação do profissional
técnico de nível médio e superior. Esta física está presente nos currículos dos cursos
integrados e nos cursos superiores do campus Criciúma (Integrado em Mecatrônica,
Integrado em Edificações, Engenharia Mecatrônica e Licenciatura em Química) e,
consequentemente, necessita de um espaço especial para sua prática (laboratório de
física) e de atividades voltadas para tal (práticas ou atividades de laboratório). Apesar de
o campus contar com um laboratório equipado, isto é, possui uma unidade mestra, da
marca CIDEPE1, este não dispõe de práticas para todos os grupos de estudantes, isto é,
não seria possível trabalhar o laboratório com uma turma de alunos num mesmo período,
o que mostrou a necessidade de elaborarmos novas e mais completas atividades, todas
com roteiros.

1

Os

equipamentos

podem

ser

consultados

em

http://www.cidepe.com.br/pt/produtos/fisica/fisica-

moderna/unidade-mestra-de-fisica-com-hidrodinamica-sensores-software-e-interface-eq300a, Acessado em 06 de
Agosto de 2015, às 11h00min.
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Realizando levantamento das apostilas de laboratórios disponibilizadas na internet
(mantendo o recorte nas universidades e demais instituições de ensino brasileiras), foi
possível elencar práticas que privilegiam os conteúdos dos anos iniciais do Ensino Médio
e do Ensino Superior, momento em que são apresentados aos estudantes os princípios
fundamentais que formarão a base para os anos futuros. Como vemos em Bonagamba
(2008), Schneider (2013) e Brito Cruz (1997), as práticas com temática em mecânica,
baseadas no currículo padrão das disciplinas introdutórias de Física 1, exploram a
essência dos conceitos fundamentais em mecânica e podem, perfeitamente, serem
transpostas para o ensino médio.
Como um segundo desdobramento do projeto, a montagem das práticas é
viabilizada em função das oficinas de mecânica e de materiais de construção existentes
no campus IFSC-Criciúma, uma vez que, tais oficinas geram obras de madeira,
parafusos, cola e demais materiais. Estas sobras são os insumos das atividades
planejadas neste trabalho, abrindo caminho para a criatividade dos participantes do
projeto em elaborar as práticas a partir do que os é disponibilizado.
Então, a própria elaboração das práticas (tanto o processo de levantamento
bibliográfico quanto a escolha da matéria-prima ou o recorte dos tópicos físicos
abordados) possui caráter didático para os bolsistas que participam do projeto,
possibilitando conhecer os princípios da física experimental e da estatística (breve
introdução sobre análise de erros), elaborar roteiros de laboratório e acompanhar as
dificuldades de grupos de estudantes que utilizam as práticas. Portanto, este projeto une
a necessidade de expandir o laboratório didático de física que atende ao campus com o
relato do trabalho desenvolvido pelos bolsistas, visando, em segundo plano, um
melhoramento do processo de ensino-aprendizagem dos mesmo.

2 METODOLOGIA

O projeto de pesquisa financiado pelo IFSC, campus Criciúma, dispunha de um
cronograma de trabalho previamente estabelecido e executado no período de julho de
2014 à Julho de 2015. As etapas metodológicas descritas aqui são, em essência, as
etapas do cronograma estabelecidas para o projeto.
Etapa 1 - Escolha das práticas a serem confeccionadas: aqui, como primeiro
passo, fez-se necessário conhecer os equipamentos já presentes no laboratório didático
de física do IFSC, campus Criciúma, para, em seguida, elencarmos quais as atividades
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são as fundamentais como complemento, ou reforço, de conteúdos ministrados em sala
de aula. Baseando-nos em Bonagamba (2008) e Schneider (2013), elencamos sete
atividades práticas. São elas:
a)

Instrumentos de Medida: Paquímetro e Micrômetro;

b)

Gráficos e Tabelas: A lei de Hooke;

c)

Pêndulo simples e Movimento Uniformemente Variado;

d)

Estática: polias, tensões, plano inclinado e atrito;

e)

Sistema massa-mola e a conservação da energia mecânica;

f)

Conservação do momento linear: colisões no trilho de ar e o pêndulo balístico;

g)

Centro de massa, torque e rotações;
Cada prática foi modificada e readaptada para o laboratório de física local. Além

disso, um roteiro de atividades, com teoria explicativa, acompanha cada uma delas. A
seguir, os esquemas teóricos desenvolvidos para as práticas.
Figura 1: esquemas da prática “b) Gráficos e tabelas: A Lei de Hooke”, representando, à esquerda, uma barra fixa em
uma das extremidades e as dimensões a serem mensuradas e, à direita, o pino de um relógio de precisão fixado junto à
barra.

Fonte: Bonagamba (2008).
Figura 2: esquemas da prática “d) Estática: polias, tensões, plano inclinado e atrito”, representando, à esquerda, o
painel com roldanas, ao centro, o plano inclinado e, à direita, a barra móvel para aferir a tensão máxima da corda.

Fonte: Bonagamba (2008).
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Figura 3: esquema da prática “e) Sistema massa-mola e a conservação da energia mecânica”, representando o sistema
massa-mola em dois estados diferentes para aferição das grandezas necessárias para a prática.

Fonte: Bonagamba (2008).
Figura 4: esquema da prática “f) Conservação do momento linear: colisões no trilho de ar e o pêndulo balístico”,
representando o pêndulo balístico antes e depois de uma colisão inelástica com projétil.

Fonte: dados da pesquisa.
Figura 5: esquema da prática “g) centro de massa, torque e rotações”, representando a montagem para obter o centro
de massa de um objeto plano.

Fonte: (RIGITANO, 2015).
Figura 6: esquemas da prática “g) centro de massa, torque e rotações”, representando, à esquerda e ao centro, duas
variações para a demonstração da conservação do momento angular com a roda girante e, à direita, a montagem
conhecida como roda de Maxwell em dois estados diferentes.

Fonte: Schneider (2013).
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Etapa 2 – Obtenção da matéria prima: apesar do projeto ser financiado pelo
campus, metade dos materiais envolvidos na confecção foi material doado de baixo custo
reciclado das sobras das oficinas mecânica, perfeitamente acessível a qualquer público
que vise reproduzir as atividades.
Etapa 3 - Confecção das atividades e roteiros: nesta etapa, deu-se a construção de
protótipos versão teste para os sistemas e a réplica deles após alterações e
aprimoramentos dos protótipos. Em paralelo, os roteiros foram confeccionados seguindo
as necessidades de cada prática e baseando-se em Bonagamba (2008) e Schneider
(2013).
Etapa 4 - Confecção da apostila: é necessário que uma introdução teórica sobre
análise de erros, utilização de instrumentos de medidas, construção e leitura de gráficos e
análise estatística de dados seja disponibilizada para o estudante que utilize o laboratório
como uma forma de prepara-lo para a física experimental. Logo, o levantamento teórico
realizado deu origem a uma apostila de laboratório, visando, inicialmente, o ensino
superior e, com determinados ajustes, aplicável ao ensino médio. Portanto, uma apostila
completa com teoria e práticas de laboratório, devidamente referenciada, foi elaborada ao
final do projeto.
Etapa 5 – relato e reflexão do trabalho e do produto final: os bolsistas e professor
orientador, responsáveis pelo projeto, passam a relatar e refletir a respeito de todo o
processo ao longo de 1 (um) ano de trabalho e analisam o produto final, visando
compartilhar experiências.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo, foram elaboradas sete (7) práticas com temática em Mecânica que podem
ser utilizadas no ensino médio e ensino superior. As práticas foram baseadas em
Bonagamba (2008) e Schneider (2013). Todas possuem roteiro e compõem uma apostila
de laboratório que conta também com introdução teórica sobre erros nas medidas,
gráficos e tabelas, paquímetro e micrômetro e análise estatística. A montagem das
práticas motivou e mobilizou, em média, 4 estudantes dos cursos técnicos em
mecatrônica e edificações, sendo que dois deles são bolsistas.
Para a prática “d) Estática: polias, tensões, plano inclinado e atrito”, foram
construídos 7 unidades do painel com roldanas, 8 unidades do plano inclinado, 7
unidades do sistema com barra móvel, cujo preço médio de cada equipamento ficou em
R$ 10,60. A madeira destes equipamentos foi reaproveitada e doada a partir das sobras
oriundas da oficina mecânica do IFSC, campus Criciúma. O tempo decorrido para a
realização das montagens foi de, aproximadamente, 25 dias.
O plano inclinado é constituído de tabuas de madeira, parafusos, dobradiças e
transferidor, sendo que, duas madeiras são sobrepostas e presas por dobradiças, para
que possa haver variação no ângulo entre o plano sobre o qual será posto o corpo de
prova (madeira superior) e o plano do solo (madeira inferior). A medição do ângulo é feito
com o auxílio de um transferidor. Podemos elencar as dificuldades encontradas aqui como
alinhar o transferidor com o centro da dobradiça, alinhar o plano inclinado com o zero do
transferidor e influencia do verniz aplicado à madeira nas medidas realizadas.
Figura 7: Imagens do plano inclinado com o bloco de prova e o transferidor acoplado.

Fonte: dados da pesquisa.
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O painel com roldana é constituído por tabuas, duas roldanas, fios finos e corpos
de massas diferentes e tem a finalidade de realizar experiências para medir as forças de
tração nos fios, a força peso dos corpos, e consequentemente, a massa dos mesmos
através do esquema de forças no ponto material. Duas roldanas são presas em uma
madeira superior que, por sua vez, apoia-se sobre outra tábua na vertical, ambas sobre
uma base de apoio. A montagem possibilita trabalharmos a montagem da Máquina de
Atwood ou diferentes esquemas em equilíbrio estático para determinação de trações (vide
Figura 8).

Figura 8: Imagens do painel vertical com roldanas. Neste experimento, três corpos de massas diferentes encontram-se
em equilíbrio a fim de determinar as trações nos fios que os sustentam.

Fonte: dados da pesquisa.

A grande dificuldade deste experimento, a princípio, está na aferição do ângulo
com o transferidor (na atividade, é necessário conhecer o ângulo formado entre os fios
que sustentam o corpo central na figura 8), pois a imperícia do experimentador acaba por
aumentar o erro da medida. Em alguns testes, a diferença entre os valores medidos a
partir do ângulo e as massas, a partir da balança, foi de 9,1%, que pode ser explicado
pelo fato de, na teoria, não estarmos levando em conta a elasticidade do fio nem o
momento de inércia das roldanas (fios e roldanas não ideais).
A barra móvel é constituída de canos de PVC, braçadeira, parafusos, fios e corpos
de provas, e tem por finalidade realizar experiências para medir as forças aplicadas em
um fio e sua resistência mecânica máxima. Uma base de apoio segura um cano na
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vertical, no qual é apoiado outro cano por uma de suas pontas de tal maneira que permita
seu movimento angular da forma mais livre possível. A outra ponta segura o corpo de
prova.
Figura 9: Imagens da barra móvel sustentada por um fio muito fino que tem por finalidade determinar a tensão máxima
suportada por ele.

Fonte: dados da pesquisa.

Todas as montagens são simples e podem ser exploradas também em outros
tópicos dentro da Mecânica. Para as práticas “c” e “f”, o trilho de ar utilizado é da marca
CIDEPE, e seu nivelamento mostrou-se relevante para a redução de erros nas medidas.
Figura 10: Imagens do trilho de ar da marca CIDEPE na horizontal com dois carrinhos de prova e o sistema de injeção
de ar que elimina o atrito entre os carros e o trilho.

Fonte: Dados da pesquisa.

Os testes de calibração do trilho de ar indicam que as duas fontes principais de
erros são o nivelamento em relação ao transferidor acoplado a ele e a imprecisão do
operador em mensurar posições “a olho” com os carrinhos em movimento acelerado. Um
teste utilizando a inclinação de 5° (medido no transferidor acoplado) indica uma
aceleração teórica de

enquanto que, medindo posições e tempos a

partir do plano inclinado, a aceleração encontrada foi de

, o que indica

uma discrepância nos resultados quando leva-se em conta os erros referidos acima.
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O sistema massa-mola clássico consiste de uma mola disposta na vertical em
relação ao chão, que pode ser apoiada em um suporte universal, que segura em sua
ponta inferior um corpo de prova de massa não desprezível que ficará oscilando em torno
de seu ponto de equilíbrio. Sensores com leitores a laser irão ligar um cronometro digital
para poder calcular o tempo de passagem do corpo por eles e, então, determinar a
velocidade média do corpo em determinada posição. O cronometro digital e os sensores
provêm resultados muito precisos, porém, eis aqui uma dificuldade, pois, atualmente,
existem poucos exemplares no laboratório e seu custo para aquisição foge aos critérios
orçamentais deste projeto. Atualmente, um protótipo de prática que utilize apenas
cronômetros manuais está sendo desenvolvido.

Figura 11: Imagens do sistema massa-mola disposto na vertical juntamente com dois sensores lasers ligados a um
cronômetro digital.

Fonte: Dados da pesquisa.

O pêndulo balístico da marca CIDEPE consiste de um sistema pré-montado que
dispara um projétil em um pêndulo que, após o fim do disparo, deixa marcado o ângulo
máximo atingido pela rotação dele. O mesmo conta também com sensores acoplados a
um cronômetro digital que mede e mostra, com grande precisão, o tempo e velocidade
com a qual o projétil atingiu o alvo. Dentre as dificuldades encontradas nessa prática
estão, principalmente, a calibração do medidor de ângulo do pêndulo – que, caso não
feita corretamente, afetará muito o resultado final – e dificuldade na reprodução de
exemplares de tal sistema, levando em conta a pequena quantidade de cronômetros
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digitais no laboratório e a complexidade de montagem de um sistema de leitura de
ângulos em um pêndulo.
Figura 11: Imagens do pêndulo balístico da marca CIDEPE. Nesta imagem, não estão os sensores lasers e o
cronômetro digital justamente para explorarmos outras possibilidades de práticas.

Fonte: dados da pesquisa.

Mesmo com a ausência de um cronômetro digital para determinação precisa de
tempos de percurso ou da velocidade média dos corpos de prova, podemos utilizar as
práticas através de adaptações em seus roteiros. No caso do pêndulo balístico, uma
medida prévia da velocidade inicial do projétil já é suficiente como dado padrão a ser
utilizado por todas as equipes de estudantes, uma vez que o disparo dá-se sempre com
as mesmas condições iniciais (mesma mola, distensão e projétil). A partir disto, podemos
pedir aos estudantes que determinem a angulação máxima de maneira teórica e, em
seguida, comparem com o experimento, discutindo os resultados.
A apostila do laboratório foi escrita pelo orientador do projeto e revisada pelos
bolsistas com o intuito de introduzir o aluno do ensino superior a tópicos básicos para as
aulas práticas de física e abordar alguns sistemas e métodos para sua resolução, como,
por exemplo, medidas de grandezas e seus erros. O texto ainda explica como linearizar
gráficos e tabelas de dados e como utilizar instrumentos de medida presentes no
laboratório (paquímetro e micrômetro). Por fim, a apostila traz também exercícios para
fixação do conteúdo por parte do estudante. A utilização da apostila pelos estudantes do
curso de Engenharia Mecatrônica do IFSC campus Criciúma indicará as adaptações
necessárias aos exercícios para as futuras turmas. Porém, até o término deste trabalho, a
apostila não havia sido aplicada.
A principal dificuldade relatada pelos bolsistas ao longo do projeto foi a
incompatibilidade de horário para a execução do mesmo, levando em conta alguns
eventos que ocorreram no campus que exigiram presença de docentes e discentes,
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criando certa dificuldade para reuniões presenciais. Um exemplo de como isso afetou o
andamento do projeto foi a inviabilidade de aplicação das práticas nos alunos regulares
dos cursos técnicos durante o período de elaboração do projeto, já que, no segundo
semestre de 2014, as práticas ainda estavam sendo montadas e, ao fim do primeiro
semestre de 2015, os estudantes, com os quais as atividades seriam executadas,
deixaram de ter aula, devido a greve dos servidores do campus.
No entanto, as aulas de pendência, por terem uma dinâmica diferente das aulas
tradicionais, podem permitir a aplicação das práticas elaboradas a fim de testá-las com
caráter avaliativo de conteúdo, podendo ser feita em paralelo às aulas normais e em
períodos pré-estabelecidos entre alunos e professor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que o projeto ampliou as práticas do laboratório de física,
agregando a ele experimentos versáteis, pois podem ser explorados em diferentes áreas
da física e em diferentes momentos da aprendizagem (tanto no ensino médio como
atividades regulares ou atividades de simples demonstração, como no ensino superior
através de atividades de laboratório de física em cursos regulares de engenharia ou
ciências exatas, onde o graduando está tendo o primeiro contato com a coleta e análise
de dados). Também, o projeto tem o potencial de aproximar o estudante de nível médio
ao laboratório de física a partir da oportunidade de trabalhar na elaboração e confecção
de práticas de caráter didático ou demonstrativo. E, por fim, mostra que é possível utilizar
materiais de baixo custo (ou de custo pouco elevado) para a confecção de práticas de
laboratório;
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Resumo: A curiosidade é uma característica muito presente na humanidade. Quando se encontra algo
desconhecido, ou até mesmo discute-se sobre algo que não possui um domínio prévio, acaba por
desenvolver um desconforto pela falta de informação. Por haver essa falta de informação sobre a vida de
Apolônio Ireno Cardoso e a sua escolha como nomeação da Escola de Educação Básica Apolônio Ireno
Cardoso localizado no município de Balneário Arroio do Silva-SC, foi desenvolvida uma breve pesquisa de
como ocorreu a criação dessa escola. O presente artigo pretende fazer um levantamento histórico através
de entrevistas e análises documentais, para proporcionar um melhor entendimento sobre os assuntos por
parte das pessoas da comunidade.
Palavras-Chave: Escola; Levantamento Histórico; Apolônio Ireno Cardoso; Balneário Arroio do Silva.

1 INTRODUÇÃO

Na data de 20 de março de 1950, na localidade de Balneário Arroio do Silva –
SC, antes pertencente ao município de Araranguá, foi montada a Escola Isolada Municipal
de Arroio do Silva. Posteriormente, em 1988, passou a ser nomeada Escola de Educação
Básica (EEB) Apolônio Ireno Cardoso, nome assumido oficialmente através do decreto
227 de 17/03/1998. Além do nome, a escola ganhou um retrato pintado deste
personagem emoldurado na recepção.
Há, contudo, pouca informação por parte da maioria dos alunos, professores e
servidores da escola a respeito dele. Este artigo pretende fazer um levantamento histórico
sobre Apolônio Ireno Cardoso para esclarecer quem ele foi e o porquê de ser escolhido
como nome da escola. Objetiva-se especificamente desenvolver um levantamento prévio
do conhecimento dos frequentadores da escola sobre Apolônio Ireno Cardoso e também
a verificação de documentos relacionados. Para isso, realizaram-se entrevistas de caráter
qualitativo aplicadas às pessoas da comunidade que sabiam a respeito da história de
Apolônio Ireno Cardoso e sobre a nomeação da escola, bem como a análise documental
disponível.
A delimitação temática aconteceu inicialmente permeada pela curiosidade.
Tudo começou na secretaria da escola, onde se encontra a imagem emoldurada de
Apolônio Ireno Cardoso fixada na parede, a qual passa despercebida pelos professores,
servidores e principalmente pela maioria dos alunos.
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Outro fator que motivou a escolha deste tema foi a falta de referencial teórico
sobre a figura de Apolônio Ireno Cardoso e a sua influência na comunidade. Apenas
poucas informações estão presentes em trechos do Plano Político Pedagógico da escola.
Diante disso, este artigo pretende fazer um levantamento histórico sobre a
trajetória deste personagem, para que sua vida seja conhecida pelas pessoas que
frequentam a escola e possa compor parte da memória e do patrimônio escolar.

2 METODOLOGIA

A abordagem metodológica realizada foi qualitativa, na qual a realidade é
abordada de forma contextualizada, desenvolvendo-se numa situação natural, rica em
dados descritivos. O formato utilizado para o desenvolvimento do projeto foi o de estudo
de caso. Este método surgiu na Educação em meados das décadas de 1960 e 1970
como forma de descrever um personagem ou fenômeno. Como qualquer método de
pesquisa, o estudo de caso é geralmente organizado em função da busca por respostas
de certos questionamentos encontrados durante a realização dos projetos.
Através da opção por este método de pesquisa, não se faz necessário a
utilização de um formato rígido de roteiro, mas se permite ao pesquisador a liberdade de
escolher a delimitação mais adequada para a sua realidade. O pesquisador que
desenvolve um projeto utilizando como base o método de estudo de caso qualitativo deve
ter em mente que é necessário atender a quatro características essenciais:
particularidade, descrição, heurística e indução.
A análise biográfica é outro ponto importante a ser levado em consideração.
Para o desenvolvimento de um projeto, que priorize como objetivo de estudo a análise de
algum personagem como objeto de pesquisa, o pesquisador deve possuir uma relação
bem estreita com o personagem biografado, para que assim, construa a verdadeira
compreensão a respeito da realidade pessoal e social presenciada por ele.
Segundo Vavy Pacheco (apud PINSKY, 2011, p. 213) biografia pura, categoria
resultante da área de biografias, foi a forma utilizada para o desenvolvimento deste artigo,
Devido ao biografado não possuir uma relação íntima e direta com o pesquisador e este
ter desenvolvido o trabalho que visa expor a existência do seu objeto de estudo por meio
de levantamentos documentais e testemunhos de pessoas que construíram uma relação
mais direta com o personagem biografado.
A coleta de dados era composta por um questionário com perguntas
dissertativas aplicadas por meio de entrevista na escola, ou locais combinados com os
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entrevistados, referente à figura de Apolônio Ireno Cardoso e a sua nomeação da escola.
O público-alvo da pesquisa foram alunos, professores, servidores e demais pessoas da
comunidade que frequentam o ambiente escolar e sua proximidade.
A amostra selecionada para o desenvolvimento deste trabalho foi prevista
como sendo uma porcentagem de 10% de professores, servidores e alunos, além de
pessoas da comunidade relacionadas à história de Apolônio Ireno Cardoso e da escola.
Durante a realização desta pesquisa, porém, encontraram-se diversos problemas que
acabaram por dificultar o processo de construção das informações.
O levantamento dos dados quantitativos acabou sendo afetado devido à greve
parcial dos professores da rede estadual de ensino que, em busca de seus direitos,
acabaram por suspender por cerca de um mês as aulas na escola. Logo após o retorno
às aulas, no mês de abril, a escola passou por um processo de interdição que não se
resolveu até o final de julho, afetando todo o desenvolvimento do calendário escolar e
consequentemente a realização deste projeto.
Também foi realizado um levantamento de documentos (internos da escola,
familiares, jornais, etc.) que possuíam, de alguma forma, algo relacionado ao personagem
de Apolônio Ireno Cardoso bem como à criação e nomeação da escola. Nesse aspecto,
encontrou-se muito pouca informação, provavelmente devido à perda ou não mais
existência dos documentos que expliquem corretamente a respeito da escolha de
Apolônio Ireno Cardoso como nome da escola. Simultaneamente, detectou-se a perda da
memória viva da escola sendo que a história do personagem e da escola, infelizmente,
acabou sendo esquecida e não mais conhecida por muitas pessoas da comunidade local
e região. Devido à pouca informação encontrada sobre os assuntos escolhidos e ao
acontecimento destes impasses, o formato de análise das informações encontradas
acabou por ser alterado, passou de caráter parcialmente quantitativo a totalmente
qualitativo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A vida de Apolônio Ireno Cardoso

Filho primogênito de Ireno Cardoso e Emerência Cardoso, Apolônio Ireno
Cardoso (figura 1), nasceu no dia 09 de fevereiro de 1931, no município de Jacinto
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Machado – SC. Teve uma infância normal, desenvolvendo-se numa família que seguia
valores e princípios religiosos.
Figura 01 – Imagem emoldurada de Apolônio Ireno Cardoso

Fonte: arquivo da escola

Casou-se aos 23 anos com Elvira Boff, tendo cinco filhos: Aldo, Ariovaldo,
Adilton, Alba e Adalberto. Era conhecido por ser um homem respeitoso, educado, honesto
e preocupado em ajudar os mais necessitados. Ele e sua esposa auxiliavam de diversas
formas os moradores que necessitavam, principalmente na criação das crianças de
famílias mais pobres. Uma delas foi Tereza Cordeiro Victor, que morou com eles por
cerca de 8 anos e se tornou a primeira professora da escola que hoje leva o nome dele.
Apolônio Cardoso residiu em Araranguá durante cerca de 16 anos, onde
aplicou grande parte do seu patrimônio nas empresas de transporte daquela época. Foi
um dos maiores políticos do vale do Araranguá, sem pretensão de assumir cargos
públicos, apenas porque gostava do partido. Era ardoroso defensor do extinto partido do
PSD (Partido Social Democrático), de modo que financiava diversas campanhas,
dedicava-se à política com sabedoria, honestidade e respeito aos adversários – não
possuía qualquer inimigo.
Após alguns anos, Apolônio Ireno Cardoso mudou-se com a família para o
Paraná, onde ainda vivem sua esposa e filhos. Por fim, voltou ao município de Jacinto
Machado, onde veio a falecer.
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3.2 A história da escola

A história da E.E.B Apolônio Ireno Cardoso começou a ser traçada em meados
dos anos de 1950, na localidade de Balneário Arroio do Silva – SC, antes pertencente ao
município de Araranguá. A sua construção foi fruto da ideia de Tereza Cordeiro Victor,
primeira professora da escola, juntamente com a ajuda de Antônio Borges Filho e seus
irmãos Gualberto Borges e Oliveira Borges.
Fundada em 20 de março de 1950, possuía o nome de Escola Isolada de
Arroio do Silva. Funcionava numa casa alugada do morador Valter França, através da
quantia de 3 mil-réis, e possuía mobílias improvisadas (mesas e cadeiras) que eram
muitas vezes emprestadas e doadas pelos moradores.
No início das atividades, a escola possuía apenas a primeira série do ensino
fundamental. Os alunos que frequentavam as aulas eram bastante crescidos, tendo em
média de 08 a 15 anos de idade. Um dos primeiros alunos da escola foi José Hélio
Borges (conhecido como Juca Pescador), filho de Antônio Borges Filho e também o
primeiro Prefeito do Município de Balneário Arroio do Silva.
Antes da existência da escola, moradores que estavam com idade escolar
tinham que percorrer longos trajetos para ir até localidades próximas como Caverazinho e
Lagoa da Serra – vilarejos pertencentes ao município de Araranguá – para poder estudar.
Percorriam estradas de barro que, no máximo, possuíam caminhos construídos pelos
moradores com junco, para facilitar um pouco o acesso das pessoas que frequentavam
aquelas localidades.
Uma das responsáveis pela iniciativa da construção e desenvolvimento da
escola, Tereza Cordeiro Victor (figura 2) também foi a primeira professora a lecionar. Foi
criada dos 7 aos 15 anos pela família de Apolônio Ireno Cardoso. Aos 18 anos, quando
formou-se na Escola Normal, obteve o apoio do senhor Antônio Borges Filho e demais
moradores para organizar e começar a lecionar na escola.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Figura 02 – Dona Tereza Cordeiro Victor

Fonte: arquivo pessoal

A ideia de iniciar a escola partiu da preocupação com a educação de seus
filhos. Eles já estavam com idade suficiente para estudar, porém não tinham essa
possibilidade porque moravam numa região afastada. Ali havia pouca urbanização,
poucos recursos e nenhum transporte escolar, o que acabava por dificultar a
aprendizagem daquelas e tantas outras crianças.
No decorrer do tempo, a nova escola isolada, sob a regência da professora
Tereza Victor, ensinou diversos moradores do município, como as famílias Borges, Scaini,
Paulista, Timboni, França, Olimpio, Alves e Boff. Além da educação, a escola contribuiu
para o desenvolvimento local, cumprindo parte do seu papel civilizador e transformador,
conforme pregado pela Escola Nova: “Os postulados dos defensores da Escola Nova
assinalavam uma transformação da sociedade brasileira por meio da atividade da escola”
(ANDRADE; ANDRADE, 2014).
A mentalidade educativa da professora foi moldada pela formação que recebeu
na Escola Normal:
A Escola Normal moldou-se como difusora do ideário republicano, em oposição ao
ordenamento institucional do regime imperial, assim cabia aos professores difundir
esta nova visão de mundo. Ao serem selecionados para esta tarefa deveriam
oferecer não só a alfabetização para toda a população, mas também fortalecer o
regime e seus beneficiários, ou seja, as oligarquias dirigentes. (ROSA; CUNHA,
2006, p.04)

Durante as aulas ensinava sobre diversos assuntos, como português, ecologia,
música, literatura, conhecimentos gerais, entre tantos outros que achava importante os
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alunos aprenderem. Teve sempre como forma de ensino o exemplo, o respeito, a união
da escola com a família e a participação dos alunos durante as aulas. Buscava o apoio e
o respeito dos pais/responsáveis pelos alunos, sempre deixando claro que eles eram
responsáveis pela educação de seus filhos e a escola pela transmissão do conhecimento.
Com o passar dos anos, a escola foi se remodelando e melhorando a sua
estrutura, aumentando o número de séries ofertadas, alunos, professores e servidores.
No começo foram comuns as salas multisseriadas:
As classes multisseriadas foram justificadas pela declaração de falta de recursos e
de pessoal. (...) Nas escolas que trabalhavam no formato multisseriado os alunos
que pertenciam há várias séries se reuniam em única sala e ficavam sob os
cuidados de um único professor. Esse modelo de ensino atendeu inicialmente a
população das regiões periféricas e das áreas rurais. (ANDRADE; ANDRADE,
2014, p.17)

Naquela época era comum, principalmente em zonas rurais e locais de difícil
acesso, as salas multisseriadas, ou seja, com alunos de diversas idades e séries
frequentando o mesmo espaço. Não foi diferente no início da escola de Balneário Arroio
do Silva: era uma única escola, com apenas uma sala e um único professor, que possuía
pouca infraestrutura e acabava por ensinar vários alunos, de idades distintas, ao mesmo
tempo.
Quase quarenta anos depois, no ano de 1988, e posteriormente oficializado
através do decreto 227 de 1998, a escola foi nomeada como Escola de Educação Básica
Apolônio Ireno Cardoso (figura 3). Isso aconteceu apenas três anos após a emancipação
do município de Balneário Arroio do Silva em relação ao de Araranguá, destacando a
importância que a escola teve para o crescimento local.
Figura 03 – E.E.B Apolônio Ireno

Fonte: arquivo da escola

O referido decreto de renomeação da escola consta no Plano Político
Pedagógico apenas enquanto número da lei. Com base no levantamento destas
informações, percebeu-se a ausência da lei na íntegra. Em virtude disto, se buscou
encontrar o decreto, porém os servidores da escola informaram que não o possuíam, nos
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arquivos da escola, nem tampouco constava nas secretarias de educação dos municípios
de Balneário Arroio do Silva ou Araranguá. Pesquisou-se também nos acervos legislativos
online, mas nada foi encontrado.
Diante disso, cabe iniciar uma discussão a respeito da perda e da consequente
falta de importância dada a um documento importante para manter a memória da escola
viva.
O projeto (...) representou uma parte importantíssima da reflexão junto à
comunidade escolar sobre os impactos da preservação ou esquecimento da
memória social. Assim, o resultado da intervenção deve se tornar um instrumento
de conscientização para a valorização do patrimônio escolar, principalmente de
instituições públicas de regiões interioranas ou não centrais. (FERNANDES, 2015,
p.59).

Apesar disso, esse documento e a memória atrelada a ele se perderam para a
escola. Por isso, este projeto teve como função o levantamento e reflexão de informações
sobre a história de Apolônio Ireno Cardoso e a sua nomeação da escola estadual do
município de Balneário Arroio do Silva. A principal motivação para o desenvolvimento
deste artigo foi a preservação da memória escolar, que com o passar dos anos, tornavase cada vez menos conhecida e valorizada por parte das pessoas que frequentavam o
ambiente escolar e sua proximidade.
Sem o decreto em mãos para ser analisado, uma das principais perguntas a
ser respondida por este trabalho ficou prejudicada: Por que o nome de Apolônio Ireno
Cardoso foi escolhido? Sem o documento escrito, as hipóteses basearam-se nas
entrevistas realizadas.
Segundo relatos feitos pela Dona Tereza Cordeiro Victor, professores,
servidores e alunos, acredita-se que a escolha de Apolônio Ireno Cardoso como patrono
da escola tenha sido feita devido ao mesmo ter doado o terreno onde a escola foi
construída. Também deve ter contribuído o fato de Apolônio Cardoso possuir grande
amizade e vínculos partidários com Lecian Slovinski, que foi deputado estadual pelo
partido PSD por seis mandatos consecutivos (1951-1971), atuando como presidente da
Assembleia Legislativa Catarinense por três anos (1966-1968). Lecian Slovinski era
admirado por representar o município de Araranguá e por trazer iniciativas e recursos
para implantação de redes de energia elétrica, estradas e escolas, melhorando a
qualidade de vida dos moradores.
Assim, tanto Apolônio Ireno Cardoso quanto Lecian Slovinski eram muito
ligados a ações que melhoraram a vida de moradores e possuíam grande influência
política e econômica local. Pode-se supor, portanto, que a soma destes fatos acabou por
fazer do primeiro o escolhido para nomear a escola em 1988. Contudo, as razões
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apresentadas no decreto nº 227 de 1998 ainda permanecem desconhecidas devido à falta
do documento.
Daí percebe-se que a manutenção e cuidado da memória e do patrimônio
escolar são temas que devem ser considerados com muito mais cuidado. Essa temática
tem sido levantada em diversos locais como pode ser percebido pelos relatos de Camila
Mira (2010) e Jacqueline Morais (2010) ambos desenvolvidos através de projetos de
extensão do Centro de Memória da Universidade do Estado do Rio de Janeiro-RJ (UERJ),
e pelo trabalho desenvolvido em São Gonçalo – SP por Mairce Araújo e Maria Tavares
(2008). O objetivo deste tipo de trabalho é manter a memória escolar viva e atuante na
mente de alunos, professores, servidores e pessoas da comunidade, auxiliando na
preservação e manutenção da memória local.
Normalmente, esta memória acaba por ser esquecida ou não mais transmitida,
devido ao passar dos anos, às mudanças no formato de armazenamento de dados e
transmissão de saberes, e ao imediatismo vivido atualmente. Assim, informações
importantes a respeito do patrimônio escolar acabam por ser perdidas no tempo e não
mais resgatadas, acarretando na falta de preservação desta memória e na não
transmissão deste saber para gerações futuras que frequentam estas localidades.
A percepção desta falta de preservação e manutenção contínua da memória
escolar tornou profundamente necessário discutir e resgatar esta memória, a história
desta escola e a sua influência na vida das pessoas que a frequentam. E assim, como
parte do esforço para recuperar o patrimônio escolar da E.E.B. Apolônio Ireno Cardoso,
este artigo procurou contar o contexto histórico e cultural da época da sua construção,
bem como parte da vida de seu patrono e de sua primeira professora, contribuindo para a
memória da escola e da comunidade do Balneário Arroio do Silva.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da realização deste Projeto Integrador pôde-se perceber a grande importância que a preservação do patrimônio
histórico de uma escola deveria ter, embora normalmente isso não ocorra. No caso da E.E.B. Apolônio Ireno Cardoso,
conforme tinha-se esperado, havia pouca memória sobre o personagem que a nomeia. Durante a pesquisa, houve certa
dificuldade de encontrar informações a respeito da história da escola e da sua nomeação, devido principalmente a não
existência de documentos. Além disso, constatou-se que as informações existentes eram pouco disseminadas de forma
que poucos servidores e quase nenhum aluno conheciam-nas. Com o auxílio da diretora, dos professores, de exfuncionários e principalmente da dona Tereza Victor foi possível fazer um breve, mas importante levantamento da
história da escola e da sua nomeação. Por meio deste artigo, espera-se que professores, alunos e demais pessoas
interessadas possam conhecer mais sobre a história da escola e de Apolônio Ireno Cardoso de modo a manter a
memória e preservar/ampliar o patrimônio histórico e cultural da escola e da cidade de Balneário Arroio do Silva,
fazendo com que estas e tantas outras informações que surgirão posteriormente sejam divulgadas e jamais esquecidas.
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PERCEPÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES SOBRE A RELAÇÃO DA TEORIA E DA
PRÁTICA NA DISCIPLINA DE FÍSICA
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Resumo: Nesta pesquisa busca-se entender qual a importância das aulas práticas para o aprendizado do
aluno na disciplina de Física. Esse é um assunto de muitas controversas, porém, para os fins deste
trabalho, a teoria será entendida como o conhecimento prévio do aluno, bem como o conhecimento
adquirido na escola antes de ser posto em prática. Por sua vez, a prática é a forma de comprovar uma
teoria. A metodologia utilizada foi a aplicação de um questionário com uma amostragem dos alunos do
Ensino Médio e entrevista com os professores de Física do Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus
Araranguá. Esta pesquisa visa verificar se e como ocorre a relação entre teoria e prática na sala de aula,
identificando se os alunos aprendem mais nas aulas teóricas ou práticas e comparando o conceito de teoria
e prática do ponto de vista dos alunos e professores.
Palavras-Chave: Teoria, Prática, Ensino de Física.

1 INTRODUÇÃO

Muitos autores tentaram e ainda tentam entender e explicar o que realmente
significa teoria e prática. Talvez o principal conceito venha do marxismo. Através do
conceito de práxis usado por Marx, pode-se dizer que práxis é o jeito humano de
transformar a natureza e a sociedade. (MARX e ENGELS apud PIMENTA, 1995, P.61)
Partindo desse conceito, Vasquez (apud PIMENTA, 1995, p.61) afirma que:
A relação teoria e práxis é para Marx teórica e prática, prática na medida em que a
teoria, como guia da ação molda a atividade do homem, particularmente a
atividade revolucionária; teórica na medida em que essa relação é consciente.

A teoria e a prática sempre promovem grandes debates, pois existem muitas
maneiras de entender esses conceitos. Para Vasquez (apud PIMENTA, 1995, p.62) a
atividade humana não deixa de ser também, atividade prática, ou seja, tem objetivos, que
para serem alcançados é preciso certa atividade de conhecimento, atividade teórica. Na
atividade prática o sujeito opera sobre uma matéria.
O mesmo autor continua explicando que o alvo da atividade prática é a
natureza, a sociedade ou os homens. O objetivo dessa atividade é a transformação para
satisfazer alguma insuficiência humana.
Vasquez (apud PIMENTA, 1995, p.63) ainda afirma que o papel da teoria não é
mudar o mundo, é contribuir para modificá-lo precisamente como teoria. A atividade
teórica é que facilita de modo indissociável o conhecimento da realidade e a instituição de
finalidade para sua modificação. Mas para tal transformação não é bastante a atividade
teórica, é preciso exercê-la praticamente.
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Segundo Pimenta (1995), teoria e prática são coisas que deveriam andar
juntas, pois uma completa a outra. Na maioria das vezes, porém, são entendidas como
coisas separadas, coisas diferentes e mutuamente excludentes.
Nesse sentido, a relação de teoria e prática há muito vem preocupando
diversos educadores, pois essa relação deveria existir, mas o que está acontecendo é
uma separação entre elas, conforme reforça Pimenta (1995, p.59): “[...] essa temática tem
preocupado os educadores desde longa data, uma vez que tradicionalmente há uma
cisão entre teoria e prática [...]”.
Outros autores também refletem sobre essa discussão. Borelli (2003, p.210)
apresenta a relação entre a teoria e a prática como tem sido vista por alguns estudiosos,
destacando que ambas tem sido alvo de várias e diferentes interpretações.
Por exemplo, Gamboa (apud BORELLI, 2003, p.211) afirma que existem
abordagens que propõe a união entre teoria e prática, porém, há aquelas que enfatizam o
papel da teoria e também existem concepções que priorizam a prática e defendem que
ela serve para observar se uma teoria é válida.
Borelli (2003, p.211) aponta que existe outra concepção, chamada de dialética,
que não considera um ajuste entre a teoria e a prática, mas sim um conflito, uma
constante tensão entre elas.
Apesar de muitos teóricos aceitarem que teoria e prática são coisas que
deveriam andar juntas, pois se complementam, na maioria das vezes são tratadas como
coisas separadas. Essa divisão histórica na atuação docente

vem preocupando os

educadores. Por isso, Pimenta (1995, p.59) afirma que, estudiosos brasileiros vêm
debatendo que é preciso unir a teoria com a prática.
Na prática escolar, contudo, observa-se divergências com relação à
compreensão do que seja teoria e prática. Para Barato (1999, p.2), conteúdos teóricos
são vistos como necessidades da linguagem, porém, explorações visuais e palpáveis,
segundo alguns mestres, são atividades práticas.
Portanto, reforça Barato (1999, p.3), não é necessário somente definições mais
precisas sobre teoria e prática para resolver esta questão, pois esse famoso par não tem
explicações suficientes e não consegue abranger todos os diferentes conteúdos
escolares.
Em vista deste debate e destas imprecisões, para fins desta pesquisa, teoria
será entendida como o conhecimento prévio do aluno, bem como o conhecimento
adquirido na escola antes de ser posto em prática. Por sua vez, a prática é a forma de
comprovar uma teoria.
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2 METODOLOGIA

A presente pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2015, no Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC), câmpus Araranguá. A escola localiza-se em um bairro
de classe média, atende Ensino Técnico, Ensino Médio, e Graduação.
Primeiro foi feita uma revisão bibliográfica para analisar diferentes conceitos de
teoria e prática. O segundo passo foi aplicar um questionário quali e quantitativo com
cinco turmas do Ensino Médio. Em cada turma, selecionou-se uma amostra de 10 alunos,
correspondendo a aproximadamente um terço do total dos discentes da instituição que
estudam física. No momento da aplicação dos questionários, a pesquisadora solicitou a
participação voluntária. Os primeiros dez alunos a levantarem as mãos foram escolhidos.
Para verificar as opiniões e práticas docentes, procedeu-se a entrevistas com os
professores de Física. Embora o câmpus Araranguá do IFSC tenha diversos docentes
dessa disciplina, entrevistou-se apenas os dois que atuam nas turmas do Ensino Médio
da instituição. Deveria ter sido realizada uma terceira entrevista, contudo, o contato não
foi possível nem pessoalmente, nem via virtual.
As questões apresentadas aos alunos e professores foram objetivas e discursivas.
Inicialmente em ambos os questionários havia perguntas objetivas voltadas a traçar o
perfil dos sujeitos de pesquisa, tais como: sexo, idade, escolaridade, tipo de instituição e
turno nos quais estudou e/ou trabalhou, no caso dos alunos se trabalha e estuda
simultaneamente, e no dos professores quantas horas trabalha por semana.
Uma segunda seção tratava especificamente de questões discursivas voltadas
para o objetivo da pesquisa. Estas investigavam a compreensão de alunos e professores
sobre os conceitos de aula teórica e prática, os métodos utilizados em cada uma, qual
delas era mais frequente e em qual há um melhor aprendizado. Ainda havia uma questão
objetiva para verificar como ocorre a

relação de teoria e prática na sala de aula,

oferecendo-se como respostas múltiplas: através de exemplos do cotidiano, de vídeos
sobre o assunto, de experimentos ou no laboratório. Além disso, para os professores foi
questionada sobre suas dificuldades para utilizar aulas práticas.
Por fim, havia uma pergunta sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência (Pibid) financiado pela Capes e que tem forte atuação na cidade de
Araranguá, devido ao curso de licenciatura em Física ofertado pelo IFSC. Este programa
tende a levar os alunos da licenciatura para as escolas públicas, normalmente com aulas
e projetos mais voltados à prática da física. O questionário procurava saber se os alunos
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do Ensino Médio já tinham tido contato com bolsistas Pibid e qual sua opinião à respeito
do formato dessas aulas práticas.
Por último foi realizada a análise dos dados obtidos, de modo a estabelecer
relações entre as respostas dos alunos e as dos professores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram aplicados dez questionários em cada uma das cinco turmas do Ensino
Médio, sendo três turmas matutinas e duas vespertinas. Desse total de cinquenta alunos,
trinta e um são do sexo masculino. Essa predominância pode ser explicada porque três
das turmas de Ensino Médio pesquisadas pertencem ao curso técnico integrado em
Eletromecânica, muito mais procurado por meninos. Apenas duas turmas eram do curso
técnico integrado em Vestuário, predominantemente feminino. Além disso, cabe ressaltar
que a diferença de currículo também se deve às especificidades de cada curso, por isso
Eletromecânica tem mais anos de Física em relação ao Vestuário.
As idades variam de quatorze a vinte e nove anos, mas a maioria tem quinze (19
alunos) e dezesseis anos (22 alunos). Dentre os alunos pesquisados trinta e três só
estudaram em escola pública e dezessete frequentaram escolas públicas e privadas. A
maioria, somando 31 indivíduos, ainda não trabalham.
Também foram entrevistados dois professores, sendo o primeiro do sexo feminino
e o segundo do sexo masculino.
O primeiro professor tem 30 anos de idade, e o segundo 23 anos.
Os dois professores entrevistados já deram aula em escolas privadas e públicas.
Com relação às perguntas específicas, quando questionados sobre sua
compreensão de aula teórica, vinte e sete dos alunos relacionaram conceitos similares à
teoria conforme definida pelos autores, por exemplo: “Mostrar como as coisas funcionam
na teoria, com explicações”. Tais respostas nos remetem ao exposto por Cruz (2012,
p.153), quando diz que teoria é uma condição necessária para o processo de pensar,
refletir, pesquisar, e construir conhecimentos sobre a educação.
Quando a mesma pergunta foi feita aos professores obteve-se como resposta do
professor 1 que “é uma aula baseada no alicerce do conhecimento específico. A
abordagem não requer prática experimental para comprovação de nenhum fenômeno.
Nessa abordagem experimentos mentais são bem-vindos.” Enquanto o professor 2
respondeu que “é uma aula em que não se pretende de maneira prática lidar com
fenômenos. Focada em princípios que sustentem o modelo teórico.”.
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Segundo Carneti e Napp (2012, p.2):
Teoria é conhecimento puramente descritivo, é uma parte do ensino efetivada em
sala de aula de forma sistemática e metódica sobre determinado assunto presente
num componente curricular, onde são feitas, geralmente, explanações pelo
professor e decorrentes debates pelos alunos ou conforme outras tendências
pedagógicas assistidas.

Já para Garcia (apud CARNETI; NAPP, 2012, p. 8), o sentido da palavra teoria,
que vem do latim, a partir do pensamento platônico é um ato de especular, uma oposição
eminente à prática, contemplação de meditação, estudo. No mesmo pensamento, Garcia,
Fonseca e Leite (2013, p.239) afirmam que todo fazer implica reflexão e toda a reflexão
implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. Assim, pode-se afirmar que
a visão dos professores também corrobora a bibliografia consultada.
Quando perguntado aos alunos o que eles entendiam por aula prática, dezoito
relacionaram àquelas que servem para demonstração do conteúdo, aplicações e testes
de teorias. Em outras palavras, uma aula com experimentos. Por exemplo, “Aula em que
se bota em prática o que se aprendeu na aula teórica, para provar e entender melhor a
teoria” e “Uma aula que você aplica o que aprendeu nas aulas teóricas”. Nessas duas
respostas dos alunos é possível perceber a sua compreensão.
Algumas respostas sobre esta questão também demostram que os alunos
entendem a aula prática como um momento em que eles estão livres e podem participar
da atividade junto com o professor, como por exemplo: “Aula quando o professor traz a
matéria e deixa os alunos mais livres para aprenderem”. Em compensação também houve
respostas menos esclarecidas como “Aula que segue o método aristotélico” ou “Mais fácil
o aprendizado”.
Para a mesma questão, o professor 1 respondeu que “envolve atividade
experimental, teste e comprovação de teoria com experimentos ou mesmo construção da
teoria com experimentos (empirismo, endutivismo)”. Por sua vez, o professor 2 indicou
que “na aula prática você lida com o fenômeno e de alguma maneira propõe a interação
dos alunos com esse objeto de estudo”.
Segundo Carneti e Napp (2012, p.2):
A prática é a realização visível de uma teoria, é o laço para estabelecer a relação
teoria/prática, pois, esta é a execução efetiva do que foi assimilado em sala de
aula, já que a teoria, primitivamente, só surge com a observação da prática. Neste
caso, uma teoria só é considerada como tal, se for concretizada na prática.

Já para Candau (apud CARNET; NAPP, 2012, p.8) a prática que deriva do grego
“práxis”, tem o sentido de agir. Desta forma, percebe-se que a compreensão dos
professores está de acordo com os autores citados.
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Na investigação sobre o tipo de aula mais frequente, obteve-se quase uma
unanimidade nas respostas: quarenta e nove alunos indicaram as aulas teóricas e apenas
um assinalou a prática como sendo a metodologia predominante em sala de aula. Nesse
quesito, os dois professores entrevistados confirmaram que se utilizam das aulas teóricas
com mais frequência.
Contudo, para a aprendizagem do aluno ser completa, o ideal seria que ambas as
aulas fossem utilizadas com frequência quase equivalente, pois a prática é a razão de ser
da teoria, o que significa que a teoria só se constituiu e se desenvolveu em função da
prática que opera (SAVIANE apud CRUZ, 2012, p.156).
Na sequência, a pesquisa procurava saber sobre os métodos mais utilizados tanto
em aulas teóricas quanto nas práticas. Com relação às teóricas, os métodos mais citados
pelos alunos foram: explicações no quadro e em slides (48), exercícios (11), livros e
papéis impressos (10), sendo que apenas um aluno enquadrou equivocadamente
exemplos do cotidiano como algo teórico.
Segundo Melo (2002, p.151) enquanto a teoria tem um discurso declarativo,
explícito e generalizado e é adquirido deliberadamente por meio de estudo e pesquisa, o
conhecimento prático é implícito e intuitivo, adquirido por experiência e baseado em
procedimentos de fácil aplicação.
Do ponto de vista do professor, ambos responderam que utilizam “aulas
dispositivas dialogadas”. A predominância deste método foi reafirmada por um aluno que
o apontou como “Explicação no quadro e argumentação falada”.
Quanto aos métodos utilizados nas aulas práticas, segundo os alunos pesquisados
são: exercícios (11), experimentos (23), exemplos (2). Três alunos responderam que
nunca tiveram uma aula prática na disciplina de Física e outros três disseram que os
métodos utilizados em uma aula prática dependem do que está sendo estudado, sem
mais explicações. Um aluno caracterizou a aula prática como “faça você mesmo”.
Através das respostas dos alunos, pode-se perceber que eles não tem uma
resposta concreta sobre o que seria uma aula prática ou uma aula teórica, pois alguns
métodos foram citados nas duas situações.
Na visão dos docentes, o primeiro afirmou que utiliza nas aulas práticas a
“demonstração de uma teoria”, o que não se caracteriza como método, mas como
definição do conceito de aula prática. Wardhaugh (apud MELO, 2002,p. 157) afirma que
uma boa prática docente é baseada em uma boa compreensão teórica. De fato, não há
nada tão prático como uma boa teoria.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Por sua vez, o segundo professor citou como métodos utilizados “experimentos
demonstrativos, e na falta, simulações computacionais”. O que justifica a falta de aulas
em laboratórios.
A seguir, buscava-se saber como ocorre a relação da teoria e da prática na sala de
aula, a utilização de exemplos do cotidiano foi citada por 38 alunos, sendo o método mais
utilizado para essa relação. Obteve-se ainda 8 respostas que indicavam vídeo do assunto
estudado, 16 alunos citaram experimentos em sala de aula e 3 que assinalaram aula no
laboratório.
Para a mesma pergunta, o professor 1 afirmou que em suas aulas a relação da
teoria e da prática ocorre através de exemplos do cotidiano, vídeos do assunto estudado,
experimentos em sala de aula e aulas no laboratório. Já o professor 2 usa exemplos do
cotidiano, vídeos do assunto estudado e experimentos em sala de aula para fazer a
relação da teórica com a prática. As afirmações dos professores, confirmaram o que os
alunos já haviam respondido.
A última questão para os alunos perguntava “em qual aula, teórica ou prática, você
tem um melhor aprendizado? Justifique.” Aqui foi possível constatar que muitos alunos
ainda tem muita dificuldade de interpretação. Apesar da questão especificar as opções de
respostas (teórica ou prática) e de no momento da aplicação dos questionários ter sido
explicado que visava-se saber somente sobre a disciplina de Física, três alunos
responderam outras disciplinas que tem mais facilidade, como por exemplo, educação
física, e dois citaram disciplinas do curso técnico, por possuir mais aulas práticas.
Dentre os alunos que conseguiram entender a questão, vinte afirmaram ter mais
facilidade de aprendizagem nas aulas práticas e cinco apontaram as aulas teóricas. Oito
responderam que são preciso ambas, teórica e prática, para um bom aprendizado, como
em “Tem que primeiro aprender a aula teórica pra depois entender a prática”.
Quanto às justificativas é possível perceber que 25 alunos gostam mais da aula
prática por terem mais liberdade: “ pois além de termos obrigação do que estamos
fazendo, isso torna a aula mais “divertida””. Porém, essa liberdade, muitas vezes, acaba
atrapalhando no desenvolver dessa aula como pode ser visto nas resposta do professor 2
que, quando questionado se havia alguma dificuldade em trabalhar com uma aula prática,
afirmou que: “sim. Uma aula prática pode tomar vários caminhos, dependendo da
interação com o aluno. Tem que ser uma aula muito bem planejada.” e também na
resposta do aluno que diz que tem melhor aprendizado na aula teórica “porque presto
mais atenção”.
Andrade e Massabni (2011, p.849) afirmam que:
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Muitos professores se preocupam com a possibilidade de ocorrerem
comportamentos inadequados dos alunos em atividades práticas, especialmente
as experimentais, pois, diferentemente de outras aulas, se lida com materiais que
podem cair, quebrar, ferir o colega, pegar fogo, de modo que comportamentos
inadequados são potencialmente perigosos para os alunos.

Muitos autores abordam esse fato do comportamento dos alunos em aulas práticas, Melo
(2002,p.158) também afirma que na complexidade do encontro social, nem tudo o que o
professor prevê efetivamente acontece e faz-se necessário fazer certas escolhas no
decorrer da aula, adaptando seus planos às reações dos alunos:
Os dois professores afirmaram que sua formação foi com mais aulas teóricas do
que prática.
Os dois tem carga horária de 40 horas semanais.
Existem vários fatores determinantes que marcam a trajetória pessoal e profissional de
um professor. Por exemplo, Prabhu (apud MELO,2002,p.158) aponta como fontes que
ajudam a formar as atitudes do professor:
(1) sua experiência enquanto aluno; (2) suas experiências anteriores enquanto
professor; (3) sua exposição a diferentes métodos de ensino; (4) sua opinião a
cerca de outros professores; (5) sua experiência na educação de filhos ou outras
crianças.

Essa formação reflete na sua prática docente, pois quando perguntado se eles tem
alguma dificuldade em ministrar uma aula prática, ambos responderam que sim. O
primeiro professor falou que o motivo da dificuldade “é por não ser uma abordagem que
usa frequentemente”. Enquanto o segundo professor, como já mencionado, sente
dificuldades porque “uma aula pode tomar vários caminhos, dependendo da interação dos
alunos. Tem que ser uma aula muito bem planejada.” E esse fator interfere na frequência
de aulas práticas.
A última questão, referia-se aos bolsistas do PIBID, foi perguntado aos alunos e
professores se eles já haviam tido contato com esses bolsistas, e como foi a experiência.
O primeiro professor afirmou que já teve contato, e que achou muito proveitoso, já o
segundo professor não teve contato ainda com esses bolsistas.
Através das respostas dos alunos, pode-se perceber que muitos tem aulas com
esses bolsistas, mas ainda não tem o conhecimento sobre esse programa, pois em uma
das turmas pesquisadas, no momento da aplicação dos questionários havia uma bolsista
dentro da sala de aula, e os alunos responderam que nunca tiveram contato com esses
bolsistas, reforçando o fato de eles ainda não terem conhecimento sobre isso.
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Porém, vinte e sete alunos responderam que sim, já tiveram aula com os bolsistas.
Consegue-se perceber que existem pontos fortes e fracos nessas aulas nas respostas:
“foi uma aula boa, pois trouxeram bastante práticas” e “aula com muita decoreba na
explicação”. Também percebe-se que os alunos conseguem sentir a falta de preparo dos
bolsistas como, “faltou didática”, “muito tímidos”. Mas esse fator pode ser explicado com o
fato de os bolsistas ainda estarem no meio de sua formação, e não ter experiências em
sala de aula.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aula prática está muito ausente na vida escolar dos alunos de Física, como pode
ser visto nesta pesquisa. Alguns alunos afirmaram até mesmo não terem nenhuma aula
prática no Ensino Médio. Os professores afirmam que fazem a relação da teoria e da
prática em sala de aula através de exemplos do cotidiano e vídeos, mas para os alunos
uma aula prática é mais do que isso. Para eles aulas práticas referem primeiramente
aulas no laboratório, nas quais podem “colocar a mão na massa”, e ficam frustrados
quando isso não acontece.
Para os alunos aula prática é sinônimo de liberdade, e é justamente por esse
motivo que os professores temem executar esse método. Pois quando os alunos pensam
estar livres acabam perdendo o foco e muitas vezes seguindo caminhos diferentes do que
o proposto pelo professor.
Uma aula teórica bem planejada também é muito valiosa para o aprendizado dos
alunos, porém é a junção da teoria com a prática que tornam o conteúdo completo.
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Resumo: A produção do presente artigo tem como objetivo apresentar alguns debates entre abordagens
que defendem a formação de professores a partir de uma perspectiva de reflexão sobre a prática
pedagógica e abordagens que criticam e apontam limitações e incapacidades dessa perspectiva de
formação reflexiva do professor de alcançar àquilo a que se propõe: a formação de um profissional da
educação verdadeiramente crítico e autônomo. Como procedimento metodológico desta pesquisa,
utilizamo-nos da pesquisa indireta, bibliográfica e documental, de acordo com Bardin (2004). Para
alcançarmos êxito neste trabalho, trouxemos às discussões autores como Schön (1992), Zeichner (1993) e
Shulman (1992), considerados os proponentes das principais abordagens reflexivas: narrativa, crítica e
cognitivista, respectivamente. Estas abordagens foram discutidas a partir dos estudos de Facci (2004) que,
sob uma fundamentação materialista histórico-dialética e histórico-cultural, analisou o percurso histórico das
abordagens reflexivas citadas, destacando suas possibilidades e limites. Evidenciamos com este estudo
que as abordagens reflexivas narrativa, crítica e cognitivista, que se propõem a formar professores críticos e
autônomos, acabam prezando pela valorização do ensino de competências em detrimento da transmissão
de conhecimentos teóricos; pela reflexão sobre a prática centrada no indivíduo, perdendo-se a dimensão
que o mesmo só se constitui enquanto indivíduo dentro de um contexto social, que o influencia e é
influenciado por ele ao mesmo tempo, no mesmo processo dialético.
Palavras-Chave: Professor reflexivo. Formação Crítica. Reflexão sobre a prática.

1 INTRODUÇÃO

Desde a passagem do século XX para o século XXI, podemos perceber uma
série de problemas decorrentes das disputas entre as classes que estruturam o modelo
social, político e econômico capitalista em que vivemos. A dizer, estas classes possuem
objetivos antagônicos: a dominante, capitalista, minoritária numericamente, detentora dos
meios de produção, cujo objetivo é a manutenção das relações sociais que estão postas;
e a dominada, formada pelos trabalhadores, majoritária numericamente, explorada nas
relações de trabalho e cujo objetivo é a superação da sociabilidade atual (MARX, 2013).
Segundo Facci (2004), vivemos em uma época marcada por transformações
profundas e contraditórias. O mesmo processo que promoveu grandes avanços
tecnológicos responsáveis pelo aumento da produtividade, capazes de liberar o homem
do trabalho mecânico e repetitivo, também trouxe consequências perversas, tornando
precária a vida de grande parte dos habitantes do mundo, levando o "flagelo do
desemprego para milhões de pessoas no mundo contemporâneo" (FACCI, 2004, p. 5).
Essa situação acabou por conduzir um número cada vez maior de pessoas a não terem
acesso às necessidades humanas mais essenciais, mais básicas de sobrevivência,
colocando-as à margem da economia, em condições subumanas.
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Neste contexto de modernidade que, para Berman (1986), é um conjunto de
experiências de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos
da vida, compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, o termo
empregabilidade ganha muita força no discurso ideológico dominante. Conforme Gentili
(2002), este é um discurso que parte do pressuposto de que o incremento no capital
humano individual aumenta as condições do indivíduo em inserir-se no mercado de
trabalho. No entanto, não há garantias que esse indivíduo realmente será absorvido pelo
mercado, pois, por mais bem qualificados que os trabalhadores possam estar, nas
condições objetivas atuais, não há postos de trabalho disponíveis para todos.
A ênfase na dimensão individual do trabalhador traz consigo outras
consequências, como a responsabilização e a culpabilização deste pelo precário
panorama das suas condições de trabalho, creditando ao mesmo a resolução de todos os
seus problemas, sem levar em consideração que o trabalhador é apenas um dos tantos
elementos que compõe o mercado de trabalho e as suas relações. Há uma transferência
de responsabilidade do aspecto social para o individual na inserção profissional dos
indivíduos. Porém essa transferência não aparece declaradamente no discurso
dominante, e nem mesmo é perceptível aos trabalhadores de maneira imediata, pois vem
sendo naturalizada nas relações sociais ao longo do tempo.
O professor, inserido em meio a esse contexto de transformações, muitas
vezes também é visto como o “culpado” pelos problemas existentes no âmbito escolar,
por exemplo: fracasso escolar, indisciplina e violência na escola, dificuldades de
aprendizagem, entre outros. A empregabilidade também aparece fortemente nas relações
do trabalho docente, procurando basear as ações do professor quase que exclusivamente
nas suas competências técnicas, ou seja, no seu saber-fazer. De acordo com Facci
(2004, p. 33-34)
Não podemos negar que os professores estão enfrentando este mal-estar; no
entanto, é necessário entender o processo que vem ocorrendo de
desmantelamento da escola e mesmo de uma banalização do conhecimento em
prol de uma "sociedade do conhecimento" na qual o objetivo maior é pensar na
empregabilidade, em formas de adequar os alunos aos preceitos neoliberais, na
qual a competência e a aquisição de habilidades são mais importantes que o
conhecimento histórico-científico [...]

Na educação brasileira a relação entre trabalho, empregabilidade e
competências ganha destaque com a difusão das ideias de autores que entendem que a
educação escolar tem como função precípua ensinar aos alunos as habilidades
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necessárias à execução da atividade de trabalho, dentro das relações capitalistas de
produção.
Talvez, o principal autor deste pensamento seja Philippe Perrenoud (1999).
Este autor entende que competência é "uma capacidade de agir eficazmente em um
determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles"
(PERRENOUD, 1999, p. 7).
Perrenoud (1999, p. 10), baseando-se na teoria de Piaget, afirma que a
construção de competências é
[...] inseparável da formação de esquemas de mobilização dos conhecimentos
com discernimento, em tempo real, ao serviço de uma ação eficaz [...]. Os
esquemas constroem-se ao sabor de um treinamento, de experiências renovadas,
ao mesmo tempo redundantes e estruturantes, treinamento esse tanto mais eficaz
quando associado uma postura reflexiva.

Esta compreensão possibilitou o surgimento de concepções que tratam da
formação do professor numa abordagem reflexiva, interesse de nosso estudo, cujo
objetivo é apresentar e discutir essas concepções, em contraponto com as contribuições
da fundamentação materialista histórico-dialética e da teoria histórico-cultural, o qual
passaremos a discorrer a partir do próximo item.

2 METODOLOGIA

Realizamos alguns debates em torno da abordagem reflexiva para a formação
de professores, numa dimensão contextualizada, buscando o confronto de seus
propositores, dentre os quais se destacam Schön (1992), Zeichner (1993) e Shulmann
(1992), com algumas das respectivas críticas realizadas até então, principalmente por
Facci (2004), questionando se tal abordagem possibilita a efetivação daquilo a que se
propõe: uma formação de docentes críticos e autônomos.
Nesse movimento, apresentamos as diferentes correntes dentro da abordagem
reflexiva que encontramos em nossas pesquisas; também apresentamos algumas críticas
a essa abordagem; além de uma síntese das considerações que nos foi possível elaborar
ao longo desse processo de pesquisa.
Para entendermos mais sobre essa temática, utilizamos como procedimento
metodológico o formato de pesquisa indireta e bibliográfica, orientados pela análise de
conteúdo proposta por Bardin (2004), que nos guiaram, principalmente, por meio de seu
procedimento prático.
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3 O PROFESSOR REFLEXIVO

A formação do professor, numa abordagem do ensino reflexivo, teve início na
Inglaterra, na década de 1960, e nos EUA, nos anos de 1980. Conforme Facci (2004),
este conceito de professor reflexivo emergiu, inicialmente, como reação à concepção
tecnocrática do professor que enfatizava a aprendizagem de técnicas, o racionalismo
técnico. Racionalismo técnico entendido, aqui, como a transmissão pelo professor de
conhecimentos prontos e acabados, que poderiam ser aplicados de forma direta na
resolução de problemas sem a preocupação com o contexto, evidenciando uma dimensão
instrumental da atividade do professor.
Dessa maneira a formação do professor sob uma perspectiva de ensino
reflexivo, traria um avanço em relação à concepção racionalista tecnicista de ensino,
encarando o docente como um intelectual em contínuo processo de formação, tendo a
experiência como fonte do saber e, através dela, a construção do seu saber profissional.
Entretanto ainda não existe um significado exato, um consenso entre os
pesquisadores da formação de professores a respeito do conceito de professor reflexivo.
Facci (2004), propõe que sejam consideradas três abordagens sobre a formação reflexiva
dos professores: a narrativa, a crítica e a cognitivista; ressaltando que estas não são
excludentes entre si.

3.1 Abordagem Narrativa

Na década de 1980 as ideias de Donald Schön começaram a ser difundidas e
provocaram algumas considerações sobre a abordagem reflexiva na formação de
professores. Posteriormente conhecidas pelo que é considerado, hoje, o professor
prático-reflexivo.
De acordo com Schön (1992), a educação deve ser ativa e estar relacionada
com os interesses da criança, sendo que cabe ao professor aconselhar, orientar e
conduzir a atividade do aluno em direção ao saber. O professor, nessa perspectiva, deve
incentivar o aluno a examinar mentalmente as questões postas, partindo de suas
experiências próprias em direção ao pensamento reflexivo.
Para o autor, algumas noções são consideradas fundamentais na
constituição

do

processo

de

reflexão.

A

primeira

noção

caracteriza-se

pelos

conhecimentos que os profissionais demonstram na execução da ação, conhecimento-na-
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ação. A segunda, aponta que o pensamento reflexivo se constitui no processo de
reflexão-na-ação, ou seja, o profissional pensa sobre o que faz ao mesmo tempo em que
está atuando. Já a terceira refere-se à reflexão-sobre-a-ação, em que o professor faz uma
reflexão crítica depois de realizada a ação. E, a última, diz respeito à reflexão-sobre-areflexão-na-ação, na qual o professor faz uma reflexão crítica sobre a crítica da ação
realizada.
Assim, a proposta de formação de professores, nessa perspectiva (professor
prático-reflexivo), salienta o aspecto da prática como fonte de conhecimento por meio da
reflexão e da experimentação. A tarefa do formador consiste primordialmente em facilitar
a aprendizagem, em ajudar a aprender (FACCI, 2004).

3.2 Abordagem Crítica

Esta abordagem tem em Kenneth Zeichner seu principal expoente. Este autor
aponta alguns limites da teoria de Schön (1992), pois, apesar de se contrapor à
racionalidade técnica e colocar a reflexão como parte do processo de trabalho
educacional, esta teoria está embasada em pressupostos de profissionais que realizam,
individualmente, práticas reflexivas de forma reducionista, por isso buscam alterar apenas
suas práticas. Constatando isso, Zeichner (1993) amplia o conceito de prático reflexivo,
afirmando ser necessário levar a ação reflexiva para além dos muros da escola.
Com isto, Zeicnher (1993) não afirma que Schön (1992) deixa de levar em
consideração as questões institucionais, mas que sua teoria não proporciona uma análise
que ajude a entender se esta reflexão questiona, ou não, os limites das compreensões
dos profissionais que realizam este processo de reflexão.
Para Zeichner (1993) nos estudos sobre o ensino reflexivo na formação de
professores, uma das características mais marcantes é a sua natureza a-histórica. É de
suma importância o estudo das tradições da prática na formação de professores. Nesse
sentido, o mesmo autor identificou cinco concepções que embasam os cursos de
formação de professores:
 a acadêmica, na qual o importante é ensinar conteúdos curriculares e os
professores são encarados como acadêmicos e especialistas das matérias de estudo;
 a eficiência social, que é desenvolvida com base nas competências e no
desempenho (eficiência/behaviorismo) e alicerça a formação em dados resultantes das
investigações sobre o ato de ensinar;
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 a desenvolvimentista, cuja ênfase está nos processos de desenvolvimento e
aprendizagem, relacionada a teorias construtivistas;
 a reconstrução social, que enfoca a necessidade de um reflexão crítica que
se centre na análise das condições éticas e políticas da escola;
 a genérica, na qual há a defesa do ensino reflexivo, sem ênfase sobre qual
deve ser o tema de reflexão.
Conforme sinaliza Facci (2004), diferentemente de Schön (1992), que trata de
um professor prático-reflexivo, Zeichner (1993) entende o professor como investigador,
utilizando a pesquisa-ação em seus programas de formação de professores. Nesta
proposta de pesquisa-ação, o conhecimento não é considerado exclusividade de
pesquisadores ou acadêmicos, pois os sujeitos a serem pesquisados possuem
conhecimentos que também devem ser valorizados para a qualificação da pesquisa

3.3 Abordagem Cognitivista

A perspectiva cognitivista de Shulman (1992) também está dentro da
abordagem do professor reflexivo. Este autor é um estudioso dos diferentes tipos de
modalidades de conhecimento que os professores dominam. De acordo com Shulman
(1992), os professores precisam ter três tipos de conhecimento: conteúdo, pedagógico do
conteúdo e curricular.
O primeiro tipo é o conhecimento do conteúdo específico, próprio da matéria a
ser ensinada. O segundo tipo está mais relacionado à capacidade de ensinar, vai além do
conteúdo específico, e ainda implica analogia, exemplificação, demonstração, para que os
alunos tenham uma melhor compreensão. O terceiro tipo, curricular, compreende a
estruturação e a organização de conhecimentos escolares e seus respectivos materiais
(vídeos, jogos pedagógicos etc.).
De acordo com Facci (2004), os conhecimentos apresentados por Shulman
(1992) aparecem de três formas:
 conhecimento proposicional: relativo à investigação didática, ocorre pela
apresentação de fatos, princípios e máximas. Geralmente não está relacionado às
experiências e vivências dos alunos;
 conhecimento de caso: refere-se a eventos específicos, composto de
exemplos ricamente descritos que auxiliam a compreensão da teoria;
 conhecimento estratégico: que se manifesta em situações práticas da sala
de aula, envolvendo formas de agir em situações contraditórias.
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Após apresentarmos as diferentes abordagens relacionadas ao professor
reflexivo encontradas em nossas pesquisas, buscamos verificar, também, quais críticas
são apontadas por pesquisadores da área da educação que discorrem sobre esse
assunto. Diante disso, trouxemos as considerações desses autores sobre a temática do
professor reflexivo na formação docente.

4 CRÍTICAS ACERCA DO PROFESSOR REFLEXIVO

No que tange às discussões sobre competências, Pimenta (2012) ressalta que
esse conceito está "substituindo o de saberes e conhecimentos (no caso da educação) e
o de qualificação (no caso do trabalho)", afirmando que não se trata de mera questão
conceitual. Essa substituição acarreta consequências para os professores, "uma vez que
os expropria de sua condição de sujeito do seu conhecimento" (PIMENTA, 2012, p. 49).
A autora continua sua análise afirmando que
Nesse sentido, o discurso das competências poderia estar anunciando um novo
(neo)tecnicismo, entendido como um aperfeiçoamento do positivismo
(controle/avaliação) e, portanto, do capitalismo. [...] O termo competência,
polissêmico, aberto a várias interpretações, fluido, é mais adequado do que o de
saberes/qualificação para uma desvalorização profissional dos trabalhadores em
geral e dos professores. Competências, no lugar de saberes profissionais,
deslocam do trabalhador para o local de trabalho a sua identidade, ficando este
vulnerável à avaliação e controle de suas competências, definidas pelo "posto de
trabalho" (PIMENTA, 2012, p. 49).

Pimenta (2012, p. 50) indica, também, a importante diferenciação que há entre
a compreensão de competência e de conhecimento:
Mas ter competência é diferente de ter conhecimento e informação sobre o
trabalho, sobre aquilo que se faz (visão de totalidade; consciência ampla das
raízes, dos desdobramentos e implicações do que se faz para além da situação;
das origens; dos porquês e dos para quê). Portanto, competência pode significar
ação imediata, refinamento do individual e ausência do político, diferentemente da
valorização do conhecimento em situação, a partir do qual o professor constrói
conhecimento. O que só é possível se, partindo de conhecimentos e saberes
anteriores, tomar as práticas (as suas e as das escolas), coletivamente
consideradas e contextualizadas, como objeto de análise, problematizando-as em
confronto com o que sabe sobre elas e em confronto com os resultados sociais
que delas se esperam. Os saberes são mais amplos, permitindo que se critiquem,
avaliem e superem as competências.

A valorização do conhecimento na formação do professor em contrapartida ao
seu rebaixamento e limitação, quando centralizada nas competências necessárias à
pratica docente, também é discutida por Moraes (2009). A autora relaciona a questão das
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competências aos interesses das diferentes classes sociais, afirmando que há um claro
discurso no qual é preciso que os professores assegurem o desenvolvimento de
competências, além de educar. Porém as competências não seriam as mesmas para
todos.
Para alguns, exige níveis sempre mais altos de aprendizagem, posto que certas
"competências" repousam no domínio teórico-metodológico que a experiência
empírica, por si só, é incapaz de garantir. Para a maioria, porém, bastam as
"competências", no sentido genérico que o termo adquiriu hoje em dia, o de saber
tácito, que permitem a sobrevivência nas franjas do núcleo duro de um mercado
de trabalho fragmentado, com exigências cada vez mais sofisticadas e formidáveis
níveis de exclusão. Tal determinação da educação associa-se à necessidade do
capital de contar com uma força de trabalho em espera (exército industrial)
adaptável às novas exigências da reprodução. E, claro, transferindo todo ônus
dessa formação para a classe trabalhadora (MORAES, 2009, p. 319-320).

Sobre a abordagem narrativa, cujo principal expoente é Donald Schön,
conhecida como a teoria do professor prático-reflexivo, Facci (2004) destaca que esta
demonstra avanços com relação ao racionalismo técnico, porém ainda não proporciona
uma análise que ajude a entender se a reflexão (no sentido que o termo possui para esta
teoria) questiona os limites das compreensões que fazem os profissionais ao realizaremna. Faz-se necessário, portanto, uma vinculação com as considerações sociais, políticas
e econômicas quando se trata de compreender a formação e a prática pedagógica dos
professores.
Serrão (2012) compreende que a perspectiva do professor reflexivo possui
limites que a própria forma de organização capitalista da sociedade impõe aos
educadores. A autora questiona as posições de Schön enfatizando que há aspectos que
configuram o trabalho do professor que são de ordem institucional e política, que não
dependem exclusivamente de uma atitude reflexiva e crítica que tenha, por si só,
condições de romper com uma prática profissional envolvida pela trama social complexa e
contraditória.
Acerca da abordagem crítica de Zeichner, Facci (2004, p. 54) afirma que:
O que se pode perceber é que a abordagem de Zeichner é apresentada como se
fosse uma abordagem crítica por considerar a reflexão coletiva e contemplar a
dimensão política. No entanto, parece-me que a dimensão política desse
pesquisador está ancorada em ideários propostos pela burguesia,
fundamentando-se nos princípios de "igualdade", "justiça social", "fraternidade",
"liberdade", palavras de ordem que cumprem a função de mostrar o humanismo
possível dentro do capitalismo, o que se constitui num grande engodo.

A autora complementa:
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Além do mais, do meu ponto de vista, refletir coletivamente não significa que esta
reflexão esteja pautada em argumentos que levem em consideração o contexto
sócio-histórico no qual o professor desenvolve sua prática, ou mesmo que se
analisem as relações que perpassam os pesquisadores e os professores. Não é
suficiente apenas dar "voz aos professores", é preciso que eles reflitam em que
condições econômicas, políticas e sociais desenvolvem a profissão e que
necessidades postas pelo capital exigem dos professores esta ou aquela postura.
(FACCI, 2004, p. 54).

O que tem acontecido com o conceito de professor reflexivo segundo Pimenta
(2012, p. 27), é um "oferecimento de treinamento para que o professor torne-se reflexivo".
O entendimento que se tem da reflexão, segundo essa autora, é que esta se constitui
como uma forma de superação dos problemas cotidianos vivificados pelos professores na
prática pedagógica. Essa massificação do termo distancia o profissional de uma reflexão
no sentido marxista, dificultando o engajamento dos docentes em práticas mais críticas,
reduzindo-o a um fazer técnico, a um mero pragmatismo.
Para a autora, a apropriação generalizada da perspectiva da reflexão, inclusive
nas reformas educacionais no Brasil, transforma o conceito de professor reflexivo apenas
em uma expressão da “moda”, uma vez que o despe de sua potencial dimensão políticoepistemológica, pois não se transforma em medidas para a efetiva elevação do estatuto
da profissão professor e para a melhoria das condições escolares.
Arce (2001), comenta que a formação do professor necessita estar embasada
em fundamentos filosóficos, políticos, sociais, históricos, assim como em sólida formação
didático-metodológica,
visando formar um profissional capaz de teorizar sobre as relações entre
educação e sociedade e, aí sim, como parte dessa análise teórica, refletir sobre a
sua prática, propor mudanças significativas na educação e contribuir para que os
alunos tenham acesso à cultura resultante do processo de acumulação sóciohistórica pelo qual a humanidade tem passado (ARCE, 2001, p. 267).

Facci (2004) subscreve a relevância da teoria, defendendo que o conhecimento
teórico-crítico, já produzido pelas gerações anteriores e que explica a forma histórica de
ser dos homens, serve de ferramenta para o correto entendimento e a significação das
práticas atuais.
Pimenta (2012) acrescenta, ainda, que o saber docente não é formado apenas
pela prática, pois ele deve utilizar o aporte das teorias da educação. Segundo a autora, a
teoria tem importância fundamental na formação dos professores, pois proporciona a eles
possibilidades de compreender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais
e também aqueles nos quais se inserem como profissionais da educação.
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Assim, a teoria como cultura objetivada é importante na formação docente, uma
vez que, além de seu poder formativo, dota os sujeitos de pontos de vista variados
para uma ação contextualizada. Os saberes teóricos propositivos se articulam,
pois, aos saberes da prática, ao mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles
ressignificados. O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de
análise para compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais,
organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá a sua
atividade docente, para neles intervir, transformando-os. Daí, é fundamental o
permanente exercício da crítica das condições materiais nas quais o ensino ocorre
e de como nessas mesmas condições são produzidos os fatores de negação da
aprendizagem. (PIMENTA, 2012, p. 31)

Consideramos que há limites na compreensão e aplicabilidade das abordagens
reflexivas quando se propõem a ser críticas e transformadoras. Diante disso, buscamos
caminhos que nos possam possibilitar uma formação e um ensino realmente críticos.

5

POSSIBILIDADES

DE

SUPERAÇÃO

DOS

LIMITES

DAS

ABORDAGENS

REFLEXIVAS

Para efetivarmos essa discussão, precisamos inicialmente compreender a
função da educação sob uma concepção materialista histórica, muito bem retratada por
Martins (2004), quando afirma que a educação escolar possui um papel insubstituível no
desenvolvimento das propriedades essencialmente humanas, com a clareza de que a
verdadeira educação é a transformação histórica do ser em direção a um ideal humano
superior, tendo neste ideal a abolição das condições e instituições que alienam o trabalho
e o trabalhador, para que ele possa objetivar sua atividade vital de modo consciente,
social, universal e livre.
A autora considera, ainda, que a função essencial da escola é a socialização
do saber historicamente produzido tendo em vista a máxima humanização dos sujeitos, e
que esta função não se exerce na centralização das esferas do cotidiano, do
imediatamente visível e acessível.
As críticas apresentadas no item anterior indicam alguns problemas, como: o
individualismo da reflexão, a ausência de critérios externos potencializadores de uma
reflexão crítica, a excessiva (e mesmo exclusiva) ênfase nas práticas, a inviabilidade da
investigação nos espaços escolares e a restrição desta nesse contexto.
No sentido da superação desses limites Pimenta (2012) nos aponta, de forma
sintetizada, algumas possibilidades:
 Da perspectiva do professor reflexivo ao intelectual crítico reflexivo; ou: da
dimensão individual da reflexão ao seu caráter público e ético;
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 Da epistemologia da prática à práxis; ou: da construção de conhecimentos
por parte dos professores a partir da análise crítica (teórica) das práticas e da
ressignificação das teorias a partir dos conhecimentos da prática (práxis).
 Do professor-pesquisador à realização da pesquisa no espaço escolar como
integrante da jornada de trabalho dos profissionais da escola, com a colaboração de
pesquisadores da universidade. Ou: 1) instaurar na escola uma cultura de análise de suas
práticas, a partir de problematização das mesmas e da realização de projetos de coletivos
de investigação, com a colaboração da universidade; 2) reforçar a importância da
universidade na formação, com processos formativos que tomem a realidade existente (as
escolas, por exemplo) como parte integrante desse processo e no qual a pesquisa é o
eixo central.
 Da formação inicial e dos programas de formação contínua, que podem
significar um descolamento da escola, aprimoramento individual e um corporativismo, ao
desenvolvimento profissional. Ou: considerar o desenvolvimento profissional como
resultante da combinação entre a formação inicial, o exercício profissional (experiências
próprias e dos demais) e as condições concretas que determinam a ambos.
 Da formação contínua que investe na profissionalização individual ao reforço
da escola e do coletivo no desenvolvimento profissional dos professores.
A autora defende que
[...] é preciso uma política que transforme as jornadas fragmentadas em integrais;
é preciso elevar os salários a patamares decentes que dignifiquem a profissão
docente. A sólida formação, por sua vez, só pode ser desenvolvida por
universidades compromissadas com a formação e o desenvolvimento de
professores, capazes de aliar a pesquisa nos processos formativos (PIMENTA,
2012, p. 53).

Portanto, concordamos com a autora que ressalta o papel indispensável da
educação para a formação humana e da escola como espaço privilegiado para a ação
educativa. Entendemos que é necessário irmos além de uma dimensão reflexiva
meramente sobre a prática do professor se quisermos buscar uma perspectiva de
educação crítica, propiciando aos nossos alunos a capacidade de leitura das reais
condições sociais nas quais estamos inseridos e uma maior liberdade de intervenção
consciente nas mesmas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante da realidade, das nossas vivências pessoais e profissionais, de nossos
estudos e pesquisas, da nossa capacidade de compreensão das estruturas e
mecanismos generativos das objetivações concretas, é visível que há em nossa
sociedade uma clara desvalorização do contexto escolar e, consequentemente, do
trabalho do professor nos seus diferentes níveis de atuação. Não há interesse por parte
da classe dominante burguesa em possibilitar a socialização do saber que desvele as
contradições sociais, pois não é desejável que os sujeitos dominados (classe
trabalhadora) tenham consciência de sua condição social exploratória.
Quando alguns teóricos defendem o ensino reflexivo, supondo uma formação
mais crítica e autônoma, devemos ter muita cautela, pois, durante nossas pesquisas, não
nos ficou claro em que momento na formação dos professores em uma perspectiva
reflexiva, há a apropriação dos conhecimentos teóricos mais desenvolvidos pelos homens
e nem quais seriam estes conhecimentos que orientarão a sua prática. Pareceu-nos que
há

um

movimento

de

substituição

da

transmissão

de

conhecimentos

pelo

desenvolvimento de competências, o que pouco contribui para a formação profissionais
comprometidos com a crítica ao modelo de vida capitalista dominante. Nas abordagens
reflexivas, a função do professor parece estar mais no sentido de ajudar os alunos a
construírem o conhecimento do que lhes transmitir o saber.
Outro ponto a ser considerado, e que Facci (2004) nos ajuda a compreender, é
o fato de que as teorias que ressaltam o trabalho do professor no processo educativo,
valorizando suas experiências e a reflexão sobre a prática, correm o risco de apenas
analisar a subjetividade do professor, como se esta fosse produzida na particularidade, ou
mesmo somente entre seus pares, desconectada da realidade social. Entretanto,
precisamos entender que a constituição da subjetividade se dá nas condições históricosociais nas quais o sujeito se desenvolve.
Entendemos que, na busca de uma educação realmente crítica, o professor
deve apropriar-se dos conhecimentos que ultrapassam o senso comum, dos
conhecimentos produzidos e acumulados pelos homens, para que possibilite aos seus
alunos não apenas o acesso a eles, mas também como se situarem e se compreenderem
criticamente dentro do processo social contemporâneo.
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Resumo: O presente trabalho refere-se ao estudo do Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola da
rede pública realizado pelos acadêmicos dos cursos de licenciatura de Artes Visuais, Letras, História e
Pedagogia que fazem parte do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Interdisciplinar.
Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola é uma das atribuições docentes, sendo assim,
realizar esse trabalho contribuiu para que os futuros professores, atuais acadêmicos de licenciatura,
conheçam sua estrutura, acompanhem sua elaboração e fiquem cientes sobre a sua importância para a
escola e para um ensino de qualidade. O estudo partiu de referenciais como Martins (2015) e Veiga (2002),
sendo enriquecido com as contribuições de Gadotti (1994), Alonso (2005), Barreto (2011), entre outros
autores que estudam sobre a importância da elaboração de Projeto Político Pedagógico consistente para a
escola. As conclusões apontam que o estudo sobre o PPP, juntamente com a formação de professores, são
temas essenciais ao se pensar em uma educação de qualidade. Analisar o documento de uma escola
permitiu perceber situações reais do cotidiano escolar e as possíveis lacunas entre o que é apresentado
pelo documento e o que de fato acontece nas escolas. Por fim, apenas a partir do esforço coletivo aliado a
uma gestão democrática, que motive a participação e a autonomia de seus pares, garantirá a construção de
um PPP dinâmico que contribua com a efetivação da cidadania.
Palavras-Chave: PIBID. Formação de professores. Projeto Político Pedagógico (PPP).

1 INTRODUÇÃO

A partir da preocupação de melhorar a qualificação dos docentes, criou-se o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela
CAPES1. Este programa possibilita que os acadêmicos dos cursos de Licenciatura
conheçam e aprendam com a realidade escolar, realizando o contraponto entre a teoria e
a prática pedagógica, com vistas à qualificação docente. Dentre os subprojetos que são
desenvolvidos em parceria com Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, temse o Interdisciplinar, na qual realizamos este estudo. Este subprojeto possui acadêmicos
dos cursos de licenciatura de Artes Visuais, História, Pedagogia e Letras e tematiza as
práticas de leitura em diferentes campos interdisciplinares. Em sua dinâmica os
acadêmicos realizam observações do cotidiano escolar, desenvolvem pesquisas e
reflexões sobre a formação docente, interdisciplinaridade, práticas de leitura e elaboram
intervenções com vistas a um ensino significativo aos alunos.

1

Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior.
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Assim, a partir dos estudos realizados no subprojeto, sentiu-se a necessidade
de conhecer o Projeto Político Pedagógico (PPP)2 da escola que os acadêmicos
frequentam a fim de analisar o discurso democrático presente no mesmo. Esse foi o ponto
de partida para elaboração desse trabalho, onde traçamos como problema perceber
qual/quais seriam estes discursos.
O primeiro segmento do texto apresenta reflexões sobre o PPP à luz dos
referenciais estudados, observando questões que apontassem para um discurso
democrático. Assim, destacamos o que seria um Projeto Político Pedagógico e sua
importância para a construção da identidade da escola,

e analisamos pontos

que

remetiam para um discurso democrático.
Na segunda parte do texto destacamos a formação de professores,
evidenciando a formação em contexto, ou seja, uma formação que parte da realidade da
escola. No terceiro segmento, apresentamos a análise da entrevista realizada com uma
representante da gestão escolar em contraponto com o PPP da escola.
Por fim apresentamos as considerações finais do estudo apontando para a
necessidade de atualização do documento, visto que o PPP não deve ser um escrito
apenas com a finalidade de cumprir com uma legalidade, mas que seja vivenciado por
todos que participam da escola.

2 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: DIÁLOGOS E REFLEXÕES
Neste segmento realizamos algumas reflexões a partir da análise do PPP de
uma das escolas que integram ao subprojeto Interdisciplinar em 2015, em diálogo com os
textos que embasaram as discussões no grupo de estudos do PIBID Interdisciplinar, com
vistas a apontar discursos que remetem ao discurso democrático.
A instituição mencionada integra à rede municipal de Criciúma/SC e atende de
Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. No período noturno recebe turmas
de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA3). Tratando-se de seu espaço físico, conta
com um amplo ambiente, contendo sala de Artes, biblioteca, sala de informática, quadra
de esportes, salas de aula, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE),
cozinha, refeitório, banheiros, depósito, secretaria, sala para materiais de Educação
Física, além de rampas para cadeirantes.

2

Utilizaremos a sigla PPP para se referir ao Projeto Político Pedagógico.

3

Na rede de Criciúma a educação de jovens e adultos possui a sigla PROEJA.
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A escola é um espaço de desenvolvimento social e construção de
conhecimentos e o PPP é o documento que, além de ser uma exigência legal, representa
a sua identidade. Neste sentido ele deve ser elaborado de maneira conjunta por todos os
envolvidos no espaço educativo, levando-se em consideração a missão que a escola
assume perante a comunidade, seus objetivos com a educação, deveres e valores.
Para tanto, é importante destacar a importância da autonomia escolar no
processo de elaboração do PPP, buscando caracterizar a escola em todas as suas
dimensões. Sua elaboração é uma das responsabilidades que a escola assume perante a
sociedade segundo os documentos legais. Na LDB (BRASIL, 1996, p. 14) este
compromisso é apresentado pelo artigo 12, inciso I, quando diz que é incumbência da
escola “elaborar e executar sua proposta pedagógica”.
Iniciando a análise, no PPP (2014) a escola registra seus objetivos para
contribuir com a formação dos cidadãos. Nele apresenta a missão da escola com a
educação, seu compromisso com a sociedade, assumindo
promover um ensino de qualidade [por meio] da construção, produção e
socialização do saber com base nos valores éticos, possibilitando ao aluno
aquisição de uma consciência crítica, ampliando seus conhecimentos, garantindo
o acesso, a inclusão, a permanência e o sucesso do aluno, fazendo assim, uma
Educação Pública de qualidade (p. 5).

Diante dessa missão, o PPP (2014) da escola aprensenta que ela assume um
papel fundamental no “sentido de instruir e politizar alunos e famílias” (p. 8), e ainda que
“a escola preza pela boa qualidade de ensino e a grande maioria dos alunos têm boa
educação e vem com a intenção de aprender” (p. 9). Assim, convém problematizar a
palavra politizar, apresentada como um objetivo da escola com os educandos e suas
famílias. Segundo o dicionário prático de Língua Portuguesa Michaelis (2008, p. 683), o
termo significa “tornar(-se) consciente dos direitos e deveres políticos”. Pode-se perceber
que a escola, além de assumir o papel de instruir alunos e famílias no sentido de oferecer
o conhecimento, também admite como sua função tomar parte da responsabilidade dos
valores sociais dos educandos e de suas famílias, priorizando, nesses moldes uma
educação de qualidade com vistas a formação de um cidadão ciente de seus direitos e
deveres. Além disso o PPP (2015) analisado apresenta no marco filosófico o cidadão que
pretendem formar.
Queremos formar seres honestos, educados, responsáveis, autônomos, fieis a
seus princípios morais, religiosos, éticos. Um ser humano crítico, que seja capaz
de fazer escolhas não pensando em levar vantagem em tudo, mas que pense no
bem comum. Uma pessoa que seja responsável por seus atos, que seja
empreendedor, criativo e não fique apenas esperando por ações governamentais.
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Que saiba partilhar e que valorize o ser e que seja um agente ativo do processo
de construção do conhecimento (p. 44).

Para conseguir alcançar os objetivos traçados a escola adota a teoria históricocultural, que segundo o PPP (2014, p. 41) trata-se de uma corrente que explica o
desenvolvimento da aprendizagem a partir das relações sociais. Ao seguir esta filosofia a
instituição valoriza o indivíduo e traz a preocupação de que o professor precisa organizar
o seu trabalho pedagógico a partir da interação com o conhecimento do aluno.
A gestão democrática também é considerada pelo PPP (2014) da escola.
Assim, o trabalho que é realizado parte do princípio da participação, onde todos
conhecem as suas atribuições como membros da comunidade escolar, expressando
livremente suas ideais e as decisões são realizadas no coletivo. O documento expressa
que o pedagógico e o administrativo caminham juntos (PPP, 2014). A gestão democrática
é um dos princípios da LDB (BRASIL, 1996), inciso VIII do artigo 3º e da Constituição
Federal (Brasil, 1988), inciso VI do artigo 206.
Segundo Lück (2005, p. 70)
a educação é um processo social colaborativo que demanda a participação de
todos da comunidade interna da escola, assim dos pais e da sociedade em geral.
Dessa participação conjunta e organizada é que resulta a qualidade do ensino
para todos, princípio da democratização da educação.

Assim, a partir dos objetivos que foram apresentados pelo documento,
alicerçados na preocupação com a aquisição do conhecimento, com a participação do
coletivo e com a efetivação da cidadania dos estudantes, podemos afirmar que o PPP
dessa escola cumpre com seu papel político e pedagógico. Ou seja, “não se constrói um
projeto sem uma direção política, um norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico
da escola é também político” (GADOTTI, 1994, p. 2).
Coaduna-se com essas reflexões Veiga (2002, p. 3) quando ressalta que um
“projeto político (traduz pensamento e ação e exprime uma visão de mundo e de
sociedade) e pedagógico (quando explicita uma concepção de educação e possibilita a
concretização da intencionalidade escolar)”. Para esse autor (2002) essas características
ajudam a diferenciar o trabalho entre duas instituições.
No que tange o aspecto de acesso e permanência, pode-se observar o fato de
que a escola conta com uma sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado) com
vistas à inclusão de alunos com deficiência, defendendo que a diversidade humana é algo
natural e precisa ser respeitada. Dessa forma, desenvolvem atitudes de conhecimento,
participação, compromisso, responsabilidade e justiça, em que, como sujeitos históricos,
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pensantes e questionadores, possam interferir e gerar ações. A escola possui uma
parceria com a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Social de Criciúma (COPIRC) a
fim de qualificar esses atendimentos aos alunos com deficiência.
Pode-se constatar, a partir de dados do PPP (2014), que a escola almeja por
uma educação antirracista, buscando demonstrar diferentes questões sociais aos alunos,
sejam estas históricas, culturais e geográficas, de modo a auxiliar na construção da
cidadania, evitando atitudes de preconceito.
Além da COPIRC, a escola conta, desde a sua origem, com participações de
trabalhos coletivos e com o incentivo a projetos sociais, tais como: o apoio da Associação
de Pais e Professores (APP) – que faz um trabalho para aproximar os pais da realidade
da escola, visando resoluções e melhorias; projeto de viagens de estudos – patrocinado
pela Secretaria de Educação, inserido no currículo escolar e contribuindo relevantemente
para a construção do conhecimento do corpo discente; participação em campanhas
(agasalho, arrecadação de alimentos na Páscoa e Natal); projeto escola x família e outras
atividades concomitantes como oficina de artes, coral infantil e grupo de dança folclórica.
Segundo PPP (2014) a escola também proporciona diversas reuniões e
palestras, visando atender às necessidades básicas dos pais e proporcionar um melhor
aprendizado. Participa também do Projeto Papa-Pilha, que é o recolhimento de pilhas e
baterias usadas em parceria com a Fundação de Meio Ambiente de Criciúma - FAMCRI.
Esses projetos demonstram que a escola procura se envolver com a comunidade,
fazendo com que os alunos percebam a realidade daqueles que o cercam, os
incentivando a desenvolverem posturas com a efetivação dos valores humanos.
Nesses moldes a escola torna-se um estabelecimento que valoriza os trabalhos
coletivos, de construção de um saber significativo, já que possibilita um ensinoaprendizagem a partir de situações reais e com a valorização da formação integral do
aluno. Desta forma
a escola não é um lugar onde cada um pode fazer o que quer: ela é um lugar onde
todos trabalham para a realização de um projeto coletivo de sociedade, em
primeiro lugar, e de um projeto coletivo de uma dada comunidade, em segundo,
projeto este a que todos se obrigam e ao qual têm o dever de respeitar
(RODRIGUES, 1991, apud MARTINS, 2015, p. 3).

Outro ponto analisado no PPP (2014) refere-se ao processo de avaliação dos
educandos, no qual se percebe que esta ocorre durante todo o processo de ensinoaprendizagem, caracterizando-se como processual. Segundo o documento a avaliação
deve ocorrer através de observações, registros das atividades, atitudes, participação e
interesse dos alunos, retomando conceitos que a turma deixou de assimilar por meio de
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recuperações paralelas. Além disso, também apresenta como essencial a avaliação do
trabalho docente, refletindo se as metodologias utilizadas estão alcançando os objetivos
propostos.
Para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, a escola adotou o caderno
de ocorrências para os anos finais do Ensino Fundamental. Trata-se de uma ferramenta
pedagógica

utilizado

pelos

professores

e

pela

orientadora

onde

registram-se

cotidianamente sobre as atividades, tarefas, trabalhos, etc., que os alunos deixaram de
realizar.
Para o melhor andamento das aulas, foi implantado juntamente com a Orientadora
Educacional o caderno de ocorrência para cada turma. Esse caderno serve para
registrar a indisciplina, baixo rendimento, tarefas e trabalhos não realizados e
entregues no prazo determinado. A cada sete ocorrências será assinado uma
advertência juntamente com os responsáveis e a Direção. Na terceira advertência
o aluno será convidado a se transferir para outra Instituição de Ensino (PPP, 2014,
p. 64).

A partir das observações realizadas em sala de aula pelos bolsistas do PIBID,
percebeu-se que a orientadora pedagógica visita quase diariamente às salas das turmas,
a fim de verificar as ocorrências registradas, “cobrando”, de cada aluno os
deveres/trabalhos não realizados e as atitudes indevidas que foram anotadas pelos
professores. Aos que possuem tarefas/trabalhos registrados, é orientado para que
realizem no recreio. Geralmente, alguns colegas são convidados para ajudar nesse
momento, em uma espécie de monitoria.
Sobre o caderno de ocorrências, algumas reflexões são necessárias.
Percebeu-se, ao acompanhar as aulas, que as ocorrências registradas diminuíram em
relação ao início do ano letivo, podendo-se concluir como um melhor rendimento das
turmas, fator este positivo em relação à ferramenta adotada. Por essa perspectiva,
podemos concluir que a proposta motiva resultados, pois os alunos ficam com receio de
ter seu nome anotado e procuram fazer as atividades/trabalhos. Entretanto precisamos
refletir sobre essa prática, quando se sustenta no amedrontamento, onde a punição
substitui a preocupação com a aquisição do conhecimento. Além disso, a orientadora fica
na sala muito tempo, reduzindo a própria aula, os alunos fica constrangidos em relação
aos

comentários

realizados,

visto

que

não

há

privacidade

sobre

seu

rendimento/comportamento escolar, sendo expostos aos demais e, por fim, a privação do
recreio, tirando o único momento que teriam para lanchar, ir ao banheiro, descarregar um
pouco as energias. Iavelberg (2010) contribui com esta questão ao dizer que no recreio os
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alunos têm a oportunidade para fazerem escolhas, decidir com quem conversar e brincar,
de quem se aproximar. É um momento de trocas, de aprender com o outro.
Com essa postura os alunos estão sendo privados deste momento de interação
com os colegas. No recreio é o momento onde os alunos podem ser quem realmente
são, “longe” dos olhos do professor. O recreio “é um ambiente fundamental na formação
do estudante como cidadão por representar um momento onde eles se relacionam com os
outros de maneira espontânea” (FLÓSCULO, 2011, apud BARRETO et al., 2011, p. 1).
Fora observado, também, que o espaço onde os alunos permanecem durante o
recreio realizando as atividades/trabalhos pendentes trata-se da biblioteca. Segundo
Alonso (2005) a biblioteca é um espaço de aprendizagem permanente, de acesso à
cultura letrada e de desenvolvimento da criticidade. Ou seja, ao se almejar um aluno
crítico, deve-se possibilitar que este tenha acesso aos mais variados livros, que
despertem o gosto pela leitura e pelo conhecimento. Entretanto, o que se percebe com a
situação apresentada vai ao encontro com a reflexão que Feijó (2015, p. 2) realiza sobre
este espaço.
Teoricamente a biblioteca escolar deveria ser um espaço de informação,
discussão de ideias e criação, mas, infelizmente não é isso que está acontecendo,
a realidade de fato é outra, vemos que quando existem nas escolas esses
espaços denominados bibliotecas, estas não passam na maioria dos casos de
verdadeiros depósitos de livros, outras vezes a biblioteca funciona em horários
breves e irregulares, há situações ainda em que o espaço da biblioteca escolar é
utilizado não como lugar de estudo ou de leitura, mas de punição.

Tendo em vista que a biblioteca é um espaço de acesso à cultura letrada, como
aponta Alonso (2005), precisa-se saber aproveitar este espaço, o qual auxilia na
construção do conhecimento. No entanto, assim como menciona Feijó (2015), o fato de os
alunos terem o espaço da biblioteca como momento de punição acaba trazendo um
aspecto negativo a ela, que, ao contrário, deveria ser um espaço agradável.
Assim, ao utilizarem como um espaço de punição constrói-se uma
compreensão equivocada sobre a importância da biblioteca para a formação dos alunos.
O que deveria tornar-se um momento prazeroso, de incentivo à pesquisa, provoca nos
alunos momentos de tristeza e repúdio, caracterizando-a como um espaço de castigo e
não de conhecimento.
Para reverter essa situação, seria necessário o comprometimento de todos os
envolvidos no processo de construção do conhecimento, estando conscientes da
importância da biblioteca, reconhecendo que o trabalho com a leitura é fundamental às
aulas de todos os componentes curriculares, usufruindo positivamente desse espaço.
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Tratando-se de sua estrutura teórica, o PPP analisado é embasado nos
seguintes documentos: Proposta Curricular da Rede Municipal de Criciúma; PPP da Rede
Municipal de Educação de Criciúma; Regimento Único das Unidades de Ensino da Rede
Municipal de Criciúma; Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB (1996); Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Programa de Diversidade Inclusiva e autores
como Libâneo (1990), Saviani (2003), Vygotsky (1987), Vasconcellos (2000) e Freire
(1997).
Desse modo, percebe-se que o documento possui fundamentação e aborda
questões pertinentes à educação. No entanto, observou-se à carência de aprofundamento
de conceitos referentes à interdisciplinaridade, sendo citada apenas como forma para
alcançar um dos objetivos pedagógicos da escola, que se refere a fomentar práticas
pedagógicas efetivas.
Constata-se, então, que há a necessidade de atualização e reconstrução desse
documento, desde dados estatísticos, como número de alunos e funcionários, como as
abordagens de cada disciplina, visto que alguns dados são anteriores a 2014 e em 2015
nem ocorreram revisões. Em outros pontos aparecem oficinas e atividades que não são
mais realizadas pela escola.
Neste viés é preciso ressaltar que não basta construir um documento apenas
para cumprir uma exigência legal, sem levar em conta o que o grupo pretende enquanto
instituição formadora garantindo o envolvimento de todos para esta reflexão. Como afirma
Vasconcellos citado por Martins:
Mais importante que um texto bem elaborado, é construirmos um envolvimento e o
crescimento de pessoas, principalmente dos educadores, no processo de
elaboração do projeto, através de uma participação efetiva naquilo que é essencial
na instituição. Planejar com e não planejar para (VASCONCELLOS, 2002, apud
MARTINS, 2015, p. 6).

Para isso toda a equipe escolar precisa manter um diálogo, tendo
conhecimento de quem são seus colegas, quais conteúdos e métodos podem ser
compartilhados e melhor trabalhados em cada turma e estar disposta a participar
efetivamente das revisões e atualizações do PPP. É nesse sentido que retoma-se a
questão da formação do professor, discussão apresentada a seguir.
3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O PROJETO ESCOLAR
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A formação de professores é dada aqui, nesse trabalho, uma atenção especial
em decorrência de que um dos principais objetivos do PIBID é o incentivo ao
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica.
Os agentes responsáveis pelo ensino da escola são, antes de outros fatores,
os professores. A qualidade do ensino dependerá não apenas de questões estruturais da
escola, mas da formação desses profissionais, seus conhecimentos teóricos e práticos.
De acordo com o PPP (2014) da escola, a formação continuada é uma das
metas da escola. No entanto, são citadas no documento apenas as formações
organizadas pela Secretaria Municipal de Educação. Podemos concluir pela exposição do
documento, que não há uma formação em contexto nessa escola, ou seja, uma formação
onde “o coletivo de educadores de uma escola buscam estudar alternativas que
contribuam para a melhoria do seu trabalho. Sendo que seus profissionais deixam de ser
‘objetos de pesquisa’ para se tornarem ‘participantes ativos’” (MARTINS, 2015, p. 8).
Em outras palavras, não se necessitaria esperar pela oferta de cursos pelos
órgãos municipais para que houvesse a formação de professores. A própria escola se
encarregaria de possibilitar reuniões de formação com foco nas situações reais da escola,
de modo a haver um diálogo construtivo e contextualizado. Por exemplo, a própria
atualização e revisão do PPP da escola seria uma oportunidade ímpar para contribuir com
a formação dos docentes.
De acordo com Veiga & Carvalho (1994, apud VEIGA, 2002, p. 4) “o grande
desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera
“repetidora” de programas de “treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na
formação dos profissionais”. Isto ajudaria a tornar cada profissional, cada escola, mais
responsável por sua formação continuada, visando sempre à melhoria do ambiente
escolar.
Com efeito, Lopes (2002) aponta a necessidade da formação continuada como
suporte ao desenvolvimento dos professores, considerando que há nessas formações o
diálogo entre eles e o aperfeiçoamento profissional. De mesmo modo, Martins (2015)
aponta a necessidade da formação em contexto, em que se necessita, antes de tudo, que
eles conheçam quem são seus colegas. Uma das maneiras de quebrar essa distância
construída entre as áreas do currículo é aderir projetos que visem à interdisciplinaridade.
Esse termo surgiu a algumas décadas em uma tentativa de buscar maior diálogo entre as
disciplinas, sendo que a fragmentação e o isolamento curricular acabam por ocasionar
algumas situações desestimulantes no ato de educar.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Além disso, considera-se, segundo Lopes (2002), a importância de o próprio
professor buscar por melhorias a partir de uma formação teórico-prática permanente,
tornando-se o protagonista de seu planejamento e articulador dos conhecimentos com os
demais componentes curriculares.

4 CONTRAPONTO
Após realizarmos o estudo do PPP da escola investigada em diálogo com as
leituras realizadas pelos os bolsistas do PIBID sentimos a necessidade de compreender
como deu-se a elaboração do documento pela escola. Diante disso, concordamos com
Martins (2015, p. 5) quando diz que “é fundamental reconhecer que a forma como
elaboramos o projeto político-pedagógico é mais importante que escrever o próprio
documento.
Deste modo, utilizamos como instrumento para a coleta de dados um
questionário contendo sete questões abertas a fim de aprofundarmos alguns pontos sobre
a elaboração do PPP e a sua real importância para a escola. O questionário

foi

respondido por uma das professoras que trabalha atualmente na equipe gestora da
escola que será citada pelo pseudônimo de Gestora A, a fim de preservar sua identidade,
e serão citadas em itálico. Vale, pois, ressaltar que a mesma assinou um termo de
consentimento autorizando a publicação de suas respostas a fim exclusivo das pesquisas
do PIBID.
No questionário apresentamos as seguintes questões: 1) Como ocorre à
elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola? Descreva com o maior número de
detalhes esse processo. 2) Com que frequência o Projeto Político Pedagógico é
revisado/alterado? 3) Quem faz a mediação no processo de atualização do Projeto
Político Pedagógico? 4) Qual a importância do Projeto Político Pedagógico para a escola?
5) O que considera mais importante na elaboração do PPP? 6) Quem são os atores do
PPP nessa unidade escolar? 7) Como cada ator participa desse processo de construção?
A análise do questionário não será apresentada por pergunta, mas pela
compatibilidade entre os temas abordados a fim de facilitar sua exposição.
Segundo a Gestora A, a elaboração do PPP da escola ocorre anualmente, na
revisão e atualização dos dados e nas reuniões pedagógicas. Percebe-se que a escola
mantém momentos de revisão do documento, sendo esta atitude fundamental para que
sejam realizados reflexões constantes sobre o PPP na escola, atualizando os dados e
analisando quais metas foram alcançadas e o que ainda há por conquistar. O “projeto
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político-pedagógico não é algo pronto e acabado, os momentos de avaliação são
indispensáveis [...], pois o que hoje é prioridade, no futuro pode não ser” (MARTINS,
2015, p.06).
Segundo a Gestora A, quem faz a mediação no processo de atualização do
documento é a equipe pedagógica com o corpo docente. Entretanto, quando se
questionou quem eram os seus atores tivemos como resposta os professores e a equipe
diretiva. Citando que os discentes participaram apenas da construção inicial do
documento, juntamente da comunidade escolar. Assim, percebe-se que os pais não
participaram, em nenhum momento, dessa construção e que os alunos não são
chamados para as atualizações e revisão do documento. Nesse ponto podemos dizer que
existem lacunas entre o que há no documento, quando se fala sobre a importância da
participação dos pais na vida escolar dos filhos e na resposta da Gestora A. No PPP
(2014, p. 39) existe um projeto intitulado Escola x Família que “pretende-se atingir os pais
enquanto educadores, conscientizando-os de sua responsabilidade e na formação de
seus filhos, encontrando soluções alternativas para os problemas que os afligem”.
Entretanto, quando trata-se da elaboração do documento, que traça os objetivos, as
metas e o compromissos da escola com a educação, os pais são omitidos do processo.
Martins (2015, p. 6) destaca que durante as discussões que envolvem a elaboração do
PPP “é necessário dar voz a todas as pessoas da comunidade escolar, do servente ao
diretor, alunos e pais”.
Quando questionada sobre a importância do PPP para a escola, para a
Gestora A é dar suporte pedagógico e administrativo para o andamento da escola. Nessa
questão podemos perceber que há uma visão parcial sobre a importância do PPP para a
escola. Concordamos que o documento oferece suporte nas esferas administrativas e
pedagógicas, porém transcende essa visão. “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. É antever um futuro diferente do
presente” (VEIGA, 2002, p. 1).
Tratando-se sobre o que consideram mais importante na elaboração do
documento, a Gestora A ressalta que seria além do marco filosófico e situacional, as
metas a serem alcançadas e a reelaboração constante do PPP. Nesse ínterim as metas a
serem alcançadas e a reelaboração do documento citados vai ao encontro do que Veiga
(2002) ressalta no sentido de avaliar os resultados da própria organização do trabalho
pedagógico. Segundo a autora “a avaliação é um ato dinâmico que qualifica e oferece
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subsídios ao projeto político-pedagógico [...]” e “[...] imprime uma direção às ações dos
educadores e dos educandos” (VEIGA, 2002, p. 9).
No PPP fica registrado a identidade da escola, suas características, conquistas
e história. Nesse documento, o coletivo traça novas metas e avalia os caminhos
percorridos. É, sobretudo, um momento de garantir a autonomia da escola. Nesse sentido
Gadotti (1994, p.4) contribui ao afirmar que
todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar
significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se atravessar um
período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa
que, cada projeto contém de estado melhor do que o presente.

Por isso é importante evitar que essa exigência da LDB (BRASIL, 1996) para
as instituições escolares se reduza a mais uma atividade burocrática a ser cumprida pela
escola e que os professores sejam forçados a realizarem essa tarefa. É importante que
todos sintam-se motivados a estudarem melhorias para a escola, pensando sempre em
uma educação de qualidade, que participem das atualizações/revisões do PPP, sentindose autores do documento e efetivando-o de fato em suas práticas pedagógicas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PPP analisado possui uma estrutura bem elaborada, destacando a missão
da escola, marco filosófico, situacional, história da escola, da comunidade e o que a
instituição pretende enquanto instituição formadora. É positiva a preocupação que a
escola possui em relação ao respeito com a diversidade, projetos sociais que evidenciam
práticas com base nos valores humanos e com a cultura.
No entanto, alguns pontos ficaram superficiais em relação aos textos
estudados e ao que se espera de uma instituição formadora. Ficou evidente que, embora
a escola apresente a necessidade de atualização dos dados do PPP e a importância de
sua revisão, o mesmo possui dados de outros momentos da escola, visto que algumas
atividades, como coral e oficina de artes, não são mais realizadas.
Discussões sobre a interdisciplinaridade também passam despercebidas pelo
documento. Apresentam uma intenção de trabalhar de maneira interdisciplinar nos
projetos desenvolvidos pela escola, entretanto apenas em um dos objetivos de uma das
atividades. A cooperação e coletividade entre os professores também não foram
observadas, talvez pela ausência dos conceitos e objetivos de cada disciplina, deixando o
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pedagógico apenas na linha da apresentação da concepção que deverá nortear as
práticas pedagógicas, ficando distante da realidade.
A formação de professores é outro item que merece maior contextualização
pelo documento. Percebeu-se a necessidade de elaborar uma proposta de formação
continuada a partir da realidade escolar pensando no PPP e em trabalhos
interdisciplinares, motivando o trabalho coletivo e transformador. Organizar reuniões onde
os professores tenham essas oportunidades, realizando reflexões e projeções, é uma
oportunidade de formação.
No entanto, esses pontos só terão condições de serem superados se houver o
esforço coletivo de toda a comunidade escolar (pais, alunos, professores, funcionários e
equipe diretiva), tornando-se participantes ativos na construção e efetivação do PPP da
escola.
Por fim, podemos afirmar que estudar o PPP possibilitou uma maior
aproximação da realidade dessa escola, conhecendo sua trajetória, transformações e
motivações perante a sociedade. Embora existam pontos frágeis que necessitam de um
olhar cuidadoso, o documento analisado caracteriza-se por político e pedagógico. Com
efeito, ele apresenta preocupações com a construção de um conhecimento significativo
para os alunos e preocupações com a efetivação da cidadania, apresenta metas no
sentido de se lançar no futuro, intenciona a participação do coletivo e enfatiza a edificação
dos valores humanos.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo dialogar sobre o ensino de Língua Inglesa nos anos iniciais
envolvendo histórias infantis e multiletramentos. Este projeto está em fase de desenvolvimento pelas
bolsistas do PIBID - subprojeto Interdisciplinar Linguagens, da Universidade Regional de Blumenau, na
Escola de Educação Básica Municipal Annemarie Techentin. O intuito é fazer com que além do ensino de
Inglês os alunos possam ser letrados em Língua Estrangeira de forma interativa e comunicativa, e também,
incentivar a leitura e produção de gêneros textuais. Como os alunos do 4º ano possuem pouco contato com
o Inglês, as práticas iniciaram com a apresentação do vocabulário referente ao romance “Alice no País das
Maravilhas”, para que posteriormente fosse possível fazer a contação da história empregando a Língua
Inglesa. Depois da contação, foi feita a primeira produção de um resumo sobre a história. Em seguida as
bolsistas analisaram as produções para averiguar as dificuldades na escrita do resumo. Posteriormente
foram apresentados alguns recursos gramaticais, tanto em Língua Portuguesa, como em Língua Inglesa,
para assim construírem o resumo final. Por fim, foi realizada a gravação dos resumos em duplas para a
criação dos podcasts e postagem no blog para os alunos discutirem sobre as produções. Como o projeto
está em fase de finalização, os resultados esperados são que os estudantes absorvam o vocabulário
ensinado no novo idioma e compreendam o gênero resumo. O podcast também auxiliará na prática da
oralidade em Língua Inglesa e interação nas mídias digitais. Para concluir, observamos que o ensino de
Língua Inglesa envolvendo os multiletramentos é motivador em sala de aula, principalmente para instigar os
educandos iniciantes.
Palavras-Chave: Multiletramentos; Língua Inglesa, gênero textual; podcast.

1 INTRODUÇÃO

A leitura e a escrita nos dias de hoje vêm tomando novas e diferentes formas
que pretendem atender às necessidades cada vez mais diversas da sociedade atual.
Diante de novas manifestações da linguagem, as práticas sociais de leitura e escrita
demandam novas ferramentas que proporcionem a interação imprescindível para
acompanhar a tecnologia. Assim, o ensino-aprendizagem precisa caminhar não apenas
para os letramentos, mas para os multiletramentos. Esses promovem o aprendizado de
forma interativa e colaborativa, pois podem envolver o uso de tecnologias digitais como a
mídia, que não apenas distribui informação, mas permite que os sujeitos interajam em
vários níveis e com vários interlocutores (ROJO; MOURA, 2012).
Entende-se que o ensino de uma língua estrangeira deve também acompanhar
as novas práticas sociais de leitura e escrita para que a aprendizagem seja
contextualizada,

mais

significativa

e

interessante

para

os

alunos.

Com

os
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multiletramentos, as aulas tornam-se mais interativas, pois envolvem não só a linguagem
verbal, mas também as linguagens visual, gestual e sonora, além de ferramentas digitais.
Assim, quando o professor leva em consideração a quantidade de gêneros textuais e a
diversidade de linguagens que o aluno traz para a sala de aula, ele abre oportunidades
para a motivação dos alunos, que é fator essencial no processo de aprendizagem de uma
língua estrangeira. De acordo com Brown (1994), é a partir da motivação que são
determinadas as escolhas a respeito dos objetivos seguidos e que se dedicam esforços
nessa busca. Com um grupo de alunos motivados, a aprendizagem é mais eficaz, uma
vez que encontram sentido no que estão aprendendo e, por isso, desenvolvem iniciativa,
criticidade, criatividade e estratégias para descobrir o novo.
O Subprojeto Interdisciplinar Linguagens do PIBID - FURB vem desenvolvendo
suas ações em turmas do Ensino Fundamental em uma escola municipal na cidade de
Blumenau, a Escola Básica Municipal Annemarie Techentin. O subprojeto tem o objetivo
de promover o letramento dos alunos da escola pública por meio de um projeto que nasce
do interesse dos envolvidos no processo e é realizado a partir de práticas sociais de
leitura e escrita. Para aliar os interesses dos alunos com o objetivo da escola e do
subprojeto de promover o letramento, o eixo do projeto de letramento foi “as histórias
clássicas infantis na literatura”. Visto que, de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1998), o ensino da língua estrangeira na escola básica deve promover o
engajamento discursivo do aluno, a justificativa para a realização deste trabalho é a de
que é preciso mostrar possibilidades de trabalho com as linguagens que favoreçam a
interação para que cada vez mais docentes utilizem os multiletramentos como meio de
ensino na escola atual.
O presente trabalho tem o objetivo de dialogar sobre práticas das bolsistas do
PIBID desenvolvidas em uma turma de 4° ano, envolvendo os multiletramentos, as
histórias clássicas infantis e o trabalho com gêneros textuais em aulas de língua inglesa.
Também será exposta a interdisciplinaridade presente no projeto de letramento, que
ocorreu com a professora regente e a de Artes. O trabalho foi realizado com base em
teóricos como Brown (1994) e Rojo e Moura (2012).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 LÍNGUA INGLESA E O FOCO NAS QUATRO HABILIDADES
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O ensino de língua estrangeira para alunos iniciantes no idioma, segundo Brown
(1994), deve ser especialmente significativo, que faça sentido. Assim, utilizar o método da
abordagem comunicativa citado por Brown (1994) o qual enfatiza o contexto real em que
o indivíduo se encontra ou pretende fazer parte, é extremamente importante, pois a
motivação do aluno está relacionada às práticas sociais em que ele está inserido. Nesse
sentido, o professor tem um propósito na sala de aula, ser mediador, facilitador e
principalmente reflexivo, pois através dos conhecimentos que os alunos apresentam é
que o professor cria materiais autênticos para que os alunos pratiquem o idioma. Além
disso,
As salas de línguas em particular precisam ser lugares onde os aprendizes são encorajados
a usar a nova língua para se comunicarem, para tentarem novas maneiras de expressar
significados, para negociarem, para cometer erros sem medo e para aprender a aprender
por meio dos sucessos e falhas (WILLIAMS e BURDEN, 1997, p. 202, tradução nossa).

A comunicação, porém, não acontece somente mediante a fala, pois segundo
Brown (1999, p.283) as palavras escritas estão em qualquer lugar que vamos. Com isso,
entende-se que é necessária a interação das habilidades e
se quisermos ajudar nossos alunos no desenvolvimento dessas habilidades tanto em
relação à língua estrangeira como em relação às suas necessidades do dia-a-dia, será
melhor promover também essa interação de habilidades ao escolher atividades a serem
dadas em sala de aula (HOLDEN e ROGERS, 2002, p. 42, tradução nossa).

Pois não somente o objetivo da aula de língua estrangeira, mas também da escola
“é possibilitar que os alunos participem das várias práticas sociais que se utilizam da
leitura e da escrita na vida, de maneira ética, crítica e democrática” (ROJO 2009, p. 98).
Seguindo essa conceituação a produção do gênero resumo e a criação de
podcasts1 encaixam-se na abordagem comunicativa, pois há a necessidade de escrever,
ouvir, ler e falar. Fazendo uso dessa linguagem dentro dessas atividades o aluno também
compreende e se torna mais crítico nesse contexto social.

2.2 LETRAMENTOS E MULTILETRAMENTOS

Para se constituir como um ser crítico na sociedade, o aluno precisa construir
competências relativas à compreensão de textos escritos em contextos reais. Neste
sentido, ele necessita praticar vários gêneros textuais e discursivos para que se torne
competente e que amplie o repertório cultural, ou seja, os letramentos são práticas de
leitura e escrita que consideram o meio em que o aluno está inserido. Em relação ao
1

Cebeci & Tekdai (2006) definem como uma tecnologia para “distribuir conteúdos para serem usados com tocadores
digitais móveis de áudio e vídeo como Ipods, incluindo todos os outros tocadores de MP3, telefones celulares e PDA”
(tradução nossa).
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letramento propriamente dito, Rojo e Moura lembram que ele tende a se tornar
multiletramentos: "são necessárias novas ferramentas – além das da escrita manual
(papel, pena, lápis, caneta, giz e lousa) e impressora (tipografia, imprensa) – de áudio,
vídeo, tratamento de imagem, edição e diagramação” (2012, p. 21). O texto, através
desse uso de novos recursos, não pode ser pensado de forma engessada, única. Com
efeito, se o texto agora pode ser dialogado e relacionado, consequentemente, a
aprendizagem também muda: os estudantes já não são mais prisioneiros de um prisma
único do autor que escreveu, podem se libertar interagindo com outros textos, imagens e
sons.
Os multiletramentos
são interativos; mais que isso, colaborativos; eles fraturam e transgridem as relações de
poder estabelecidas, em especial as relações de propriedade (das máquinas, das
ferramentas, das ideias, dos textos [verbais ou não]); eles são híbridos, fronteiriços,
mestiços (de linguagens, modos, mídias e culturas)(ROJO; MOURA, 2012, p. 23).

Partindo desse referencial, o projeto aplicado apresentou aos alunos práticas que
os inseriram na interação com tecnologias digitais como o podcast, multimídia,
computadores e gêneros textuais que estão associados a sua competência cultural, pois
por meio do diagnóstico e a produção inicial do gênero, as bolsistas conseguiram colocar
em prática um projeto de letramento para que o ensino os estudantes em língua inglesa
fosse significativo.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada por bolsistas do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Regional de Blumenau (FURB) do
Subprojeto Interdisciplinar Linguagens. Foram desenvolvidas práticas em aulas de língua
inglesa de um 4° ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal da cidade
de Blumenau (SC). A turma citada conta com uma aula semanal de 45 minutos do idioma.
Considerando que os alunos eram iniciantes na aprendizagem formal da língua
estrangeira, foi necessário definir um ponto de partida para que as bolsistas conhecessem
os interesses e hábitos dos alunos, bem como o conhecimento prévio. Primeiramente, foi
aplicado um diagnóstico com os alunos com perguntas sobre os hábitos de leitura e
escrita, conhecimentos e interesses em línguas estrangeiras e a familiaridade com as
tecnologias. A partir desse diagnóstico inicial, pôde-se constatar que a grande maioria dos
alunos gostava de contos e histórias infantis clássicas da literatura. Assim, o projeto
buscou aliar esse interesse dos alunos com atividades que promovessem o letramento.
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Sendo assim, a obra escolhida para a sequência didática foi uma adaptação do
livro Alice no País das Maravilhas (1865), de Lewis Carrol, por se tratar de uma história
com temática infantil e conhecida dos estudantes. A partir disso, as bolsistas começaram
as atividades apresentando o vocabulário referente à obra identificando os personagens
principais, objetos e os locais onde a história se passa, através do uso de recurso
midiático com apresentação de imagens para melhor compreensão do idioma sem a
tradução simultânea para a língua materna, além de atividades elaboradas pelas
bolsistas.
A contação foi feita com uma adaptação do romance em língua portuguesa
somente utilizando o vocabulário básico ensinado sobre a história em língua inglesa,
momento em que as bolsistas utilizaram de expressões e movimentos para facilitar a
compreensão. Além disso, um benefício citado por Ur (p.155, 2008) é que o uso desses
textos (excertos ou simplificados) podem estimular os alunos a ler o texto original e a
buscar outras leituras através do conto que foi lido.
Figura 1 - Contação da história, com linguagem verbal e não verbal e interação dos alunos.

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 2 - Contação da história em português e inglês, com linguagem verbal e não verbal.

Fonte: Elaborada pelos autores
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Em seguida, os alunos produziram um resumo da obra de Carrol. A partir
dessa produção, as bolsistas constataram o nível de conhecimento dos alunos referente
às características que um resumo possui. Percebeu-se que o conhecimento era vago
entre alguns estudantes, pois nas escritas viu-se a presença de falas e narrativas da
história. Dessa forma, as bolsistas apresentaram aos alunos o resumo da história “A
Princesa e o Sapo”, escrita pelos Irmãos Grimm e conhecida dos alunos. Nessa aula, as
bolsistas apontaram as principais características que um resumo possui, mostrando o que
ele pode ou não conter. Fazendo com que identificassem as partes constituintes do
resumo modelo. Assim, como apresenta Dias:
Nossa tarefa, como educadores, seria abordar os mais variados tipos de textos em sala de
aula, analisando as semelhanças e diferenças, a estrutura textual de cada um, o
vocabulário utilizado, buscando incentivar a leitura, a interpretação e a produção pelos
próprios alunos dos mais variados portadores de textos existentes e utilizados em nossa
sociedade (2001, p. 25).

Posteriormente, seguindo o plano de aula anual elaborado pelo professor
supervisor no início do ano letivo, foram apresentados alguns recursos gramaticais como
interjeições (interjections), pronomes pessoais de caso reto (subject pronouns) e
conjunções (linking words). Todos esses recursos foram selecionados para auxiliar na
produção do resumo final sobre a história da Alice no país das maravilhas. Os assuntos
foram apresentados através do uso de recursos midiáticos, como vídeos e apresentações
em power point, utilizando o romance como exemplo para que a compreensão
acontecesse de forma efetiva.
Buscando a interdisciplinaridade, a pedido das bolsistas e do professor
supervisor, a professora regente da turma elaborou com os estudantes o resumo da
história, levando em conta as características apresentadas aos alunos em língua
portuguesa. Enquanto isso a professora de artes produziu desenhos com a temática da
obra de Carrol.
Depois que os resumos estavam prontos, os alunos foram separados em
duplas e cada um transcreveu seu resumo no caderno de inglês, traduzindo algumas das
palavras que foram ensinadas durante as aulas, como as conjunções, pronomes, objetos
e personagens.
Ao terminarem essa etapa, os alunos escolheram um resumo por dupla e com
o auxílio de uma bolsista fizeram a gravação do podcast, usando um celular como
gravador. Nessa parte foi possível verificar o uso do speaking, pois os alunos liam o
resumo primeiramente para verificar se tinham alguma dúvida na pronúncia. Segundo
Brown (1994), primeiramente deve ocorrer uma leitura prévia para depois o aluno se
sentir mais seguro em fazer uma leitura em uma língua estrangeira. Em seguida, após a
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compilação dos arquivos, foram feitas edições para que pudessem ser adicionados os
desenhos elaborados nas aulas de artes, transformando os arquivos em podcast. Foram
gravados catorze áudios que mesclavam o uso da língua materna e da língua inglesa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados são parciais, pois a produção dos podcasts ainda não foi postada
no blog do projeto. Por isso, os alunos ainda não tiveram a oportunidade de interagir com
o produto final por meio das mídias. Espera-se, portanto, que ao final da sequência
didática, os alunos sejam capazes de discutir por meio das mídias a história estudada,
consequentemente, aumentando seu grau de letramento e contribuindo para a
aprendizagem da turma em geral. Até o presente momento, o projeto de letramento teve
como resultados o uso frequente da língua inglesa em sala de aula pelos alunos, bem
como crescimento da familiaridade deles com a tecnologia.
Os alunos são, em sua maioria, de um bairro retirado de Blumenau e não têm
muito contato com as tecnologias tanto na escola (pois a sala de informática possui
poucos computadores) quanto em casa (porque demonstram ter dificuldades em
manusear os computadores). Conforme apurado no diagnóstico inicial, o celular é ainda o
que eles têm mais contato, porém não o utilizam para fins educativos, somente para
acessar redes sociais. Para reverter esta realidade, o uso dos multiletramentos foi
constante no decorrer das aulas no ensino de língua inglesa por parte das bolsistas,
facilitando a interação dos alunos com os conteúdos. Verificou-se que os alunos se
lembraram de várias estruturas gramaticais e vocabulários aprendidos através das
tecnologias e do gênero textual resumo. Todos os recursos utilizados serviram para
apreender a atenção dos alunos e proporcionar a aprendizagem significativa. Como
resultado, os estudantes demonstraram entusiasmo ao perceber que a aula contava com
tecnologias, participavam e arriscavam-se muito mais na língua estrangeira. No início do
projeto os alunos comportavam-se mais como espectadores em relação às mídias, mas,
com a frequência do uso das tecnologias, eles começaram a participar ativamente e, a
partir disso, se expressar em língua inglesa.
Posteriormente, a produção e postagem dos podcasts seria feita com a
participação dos alunos, para que além da prática oral da língua inglesa, os alunos
fossem capazes de usar os recursos que as tecnologias e as mídias têm a dispor. No
entanto, como os alunos possuem somente uma aula de inglês por semana e a sala de
informática não está disponível para os alunos todos os dias, as bolsistas fizeram as
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edições fora do ambiente escolar para que o processo de discussão do produto final e
organização das aulas não se distanciassem.
As gravações dos resumos foi uma etapa em que os alunos ficaram
apreensivos. Eles mostraram estar preocupados com a pronúncia das palavras, com seus
próprios resumos ou com o colega que ficava nervoso e demorava um pouco mais para
ler. Por fim, quando terminavam de gravar, queriam ouvir como as gravações haviam
ficado. Esse prazer dos alunos em querer saber como ficaram as produções foi muito
interessante, pois mostra que a preocupação em falar uma língua estrangeira ficou em
segundo plano à medida que foram admirando o que estavam produzindo para os outros.
Desta forma, o podcast foi um meio de praticar a produção oral em língua inglesa.
Os podcasts, além de serem postados no blog do subprojeto, serão gravados
em DVD e entregues aos alunos, por incentivo da diretora da escola. Acredita-se que
essa ação motivará os alunos e mostrará as capacidades que eles têm de aprender uma
língua estrangeira não somente por meio de livros didáticos ou regras gramaticais
descontextualizadas. Espera-se ainda utilizar o podcast no auxílio à produção escrita de
comentários no blog, além do contato com novos letramentos com tecnologias.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que o uso dos letramentos envolvidos com a contação de histórias
infantis é muito motivador, pois os alunos se interessam em escrever e discutir sobre
obras que conhecem, além de facilitar a aprendizagem/aquisição de língua estrangeira. O
ensino de inglês em conjunto com histórias faz com que o aluno aprenda de forma
contextualizada, sabendo em que local e situações irá encontrar as palavras ensinadas.
Outra grande prática que auxiliou o projeto que resultou no podcast foi a
interdisciplinaridade com outros professores, pois cada professor foi contribuindo para que
os alunos não estivessem trabalhando de maneira isolada essa produção. Com o
acompanhamento da professora regente na construção do resumo, os alunos mostraram
que são capazes e interessados em escrever textos. Também se envolveram ativamente
na produção dos desenhos na aula de Artes.
Assim, no final a produção foi coletiva e foi possível ver o avanço em
conhecimento dos alunos perante o inglês e também sobre o letramento. Constatamos
que os multiletramentos foram de muita importância e mostraram bons resultados no
ensino de língua inglesa, pois o uso de imagens, sons e textos favorecem a fixação de
novos conceitos ou palavras.
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo investigar e elencar o conjunto de fatores que permeiam o
ensino da matemática associado ao fracasso escolar , cuja natureza da aprendizagem envolve
processos mentais superiores traduzidos pelo senso comum como a disciplina temida por alguns
educandos, desde as antigas civilizações, tendo como um dos principais precursores Pitágoras. O mesmo
desenvolve a irmandade pitagórica que visa a seletividade, cujo paradigma permeia até os dias atuais. Para
a elaboração desta pesquisa utilizou-se a metodologia qualitativa e quantitativa e para coleta de dados
optou-se pela aplicação de um questionário. Este foi aplicado a cinquenta alunos do Ensino Médio, sendo
60% dos alunos do Primeiro Ano e 40% do Terceiro Ano da Escola de Educação Básica de Araranguá,
compondo a amostra até o momento, mas com pretensão de ampliação desta para a continuidade da
pesquisa. Respalda-se em referenciais teóricos pertinentes ao assunto, como Pinto (2009), Silveira (2011),
Piaget (1977), Tatto e Scapin (2015),com ênfase nos estudos de Ferreira (2014). Os dados obtidos no
questionário são analisados pela abordagem interpretativa. As considerações finais não são conclusivas,
uma vez que a amostra é pequena comparada ao número de alunos que cursam a disciplina na escola, mas
oferece reflexões para os professores e educadores da matemática, principalmente do ensino fundamental
e médio.
Palavras-chave: ensino da matemática; fracasso escolar; análise de dados.

1 INTRODUÇÃO
A matemática vem sendo estudada por vários educadores que tentam
desvendar o mistério do “bicho-papão da matemática”. A discussão sobre este fracasso
trouxe questionamentos sobre fatores que atuam diretamente e indiretamente no ensino e
aprendizagem da disciplina. Questionamentos e afirmações como “para que estudar
matemática? Onde vou aplicar este conteúdo na minha vida? Matemática é inútil! Nunca
vou usar isso!”, são comuns entre alunos.
O teórico Piaget (1977) identifica que a criança utiliza um sistema de
aprendizagem seguindo sua própria estrutura intelectual, chamado de processos mentais
superiores. É histórico o reconhecimento das necessidades e/ou dificuldades encontradas
pela sociedade, principalmente pelos sacerdotes egípcios (profetas) para prever
enchentes, iniciaram com o discurso de que “matemática é para poucos”. Já no século VI
a.C., a Aritmética e a Geometria passaram a ser consideradas ciências e Pitágoras passa
a ser reconhecido. O candidato que pretendesse participar no Instituto de Pitágoras
deveria passar por uma prova, decifrar problemas e mostrar sua capacidade. (SILVEIRA,
2011).
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Pitágoras desenvolveu na Irmandade Pitagórica a concepção de que apenas
os mais inteligentes conseguem desvendar os mistérios desta ciência e que um discípulo
não pode cometer o erro. Contextualizando este pré-conceito, Tatto e Scapin (2004, p.05)
afirmam que “pode-se compreender Pitágoras como sendo ele um dos primeiros
colaboradores para o mito da dificuldade da Matemática”.
Os erros cometidos pelos alunos, tanto na prova quando na resolução de
exercícios, não podem ser descartados e não devem ser vistos pelo professor apenas
como algo negativo. O erro faz parte da aprendizagem e é um dos elementos mais
antigos no processo de ensino, devendo este ser utilizado como uma estratégia
pedagógica para reverter a dificuldade do educando e elevá-lo cognitivamente. Neste
sentido, o professor precisa olhar os pontos de vistas e considerar os resultados, não
apenas os procedimentos (PINTO, 2009).
Quando o educador olha o erro como um ponto de vista positivo, ele está
ensinando o aluno em nível de conteúdo e em nível de valores, como nos afirma Pinto
(2009, p.62): “Uma aprendizagem para o êxito considera o erro como um elemento
essencial para a construção do sujeito, favorece um “educar-se” para aceitar-se (a si e
aos outros), em suas diferenças físicas, emotivas e intelectuais.”
Além da historicidade do fracasso escolar envolvendo a matemática, destacase também os problemas relacionados à falta de infraestrutura escolar, baixa valorização
e, consequentemente, preparação dos docentes. A matemática é apresentada como uma
disciplina abstrata e este é um dos motivos pelo qual os alunos lhe caracterizam como
“monstruosa”. Ricardo Miranda Martins (apud FERREIRA; SÔNEGO, 2014, p. 40)
menciona que “o currículo de matemática, tanto no ensino básico quanto no superior, é
grande demais. Nem sempre sobra tempo para mostrar as belas aplicações”. São as
aplicações matemáticas que provam a sua grande importância e envolvimento no
cotidiano dos cidadãos.
Com a falta de tempo e diante de uma grade curricular extensa, o professor
geralmente apresenta o conteúdo de forma pronta e acabada (FERREIRA; SÔNEGO,
2014). A forma mais sutil de saber se o aluno consegue resolver um problema é através
das avaliações seletivas e constantes que os discentes são colocados. Os alunos que
passam por experiências frustrantes como a reprovação, ou participam desta
“seletividade”, trazem a exclusão como fator preocupante.
A avaliação, por sua vez, leva em conta a prova (= exame) somente como
levantamento de dados. É utilizada não para reprovar, mas sim, para idealizar um plano
pedagógico para que o aluno aprenda. Cabe reconhecer que as avaliações, não dirão se
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o aluno sabe ou não um determinado conteúdo, como afirma Cipriano Carlos Luckesi
(2015) “à avaliação interessa o que estava acontecendo antes, o que está acontecendo
agora e o que acontecerá depois com o educando [...] não interessa a aprovação ou
reprovação de um educando, mas sim sua aprendizagem”.
Na tentativa de esclarecer os processos inerentes a este déficit, professores de
matemática do ensino fundamental e médio culpam os professores das séries iniciais e
vice-versa. Já para Luiz Márcio Imenes (2014)
a escola costuma desfigurar o conhecimento não só da matemática, como também
de outras áreas”. No entanto, não podemos afirmar que há uma resposta
conclusiva para a resolução destes problemas, mas será a partir do ponto de vista
discente que iniciaremos esta pesquisa, para compreender os motivos que nos
levam a ver a matemática como um “bicho de sete cabeças.

2 METODOLOGIA
Esta pesquisa qualitativa e quantitativa, se referencia nos estudos de Ferreira e
Dubes (2015), intitulado como “A reputação da matemática: exemplo de fracasso”
motivando-nos a buscar respostas junto a uma escola de nosso entorno.
Com o auxílio de um questionário (figura 01) procuramos discernir os motivos
que fazem com que os alunos considerem a matemática um “bicho papão”. O
questionário foi aplicado no Primeiro e no Terceiro Anos do Ensino Médio de uma Escola
de Educação Básica de Araranguá. Foram entrevistados um total de 50 alunos que
tiveram um tempo médio de 15 minutos para responder cinco questões objetivas.

Figura 01 - Questionário
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Fonte: Autores, 2015.

Após recolhido os questionários, os dados foram tabulados e interpretados,
constituindo os seguintes resultados e discussões apresentados a seguir.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esta pesquisa foi elaborada a partir de referenciais teóricos e dados amostrais,
na tentativa de conhecer as relações presentes no ensino da matemática. Para a
obtenção e levantamento dos dados, foi utilizado o questionário que apresentava
questões diretamente ligadas aos problemas pesquisados. Foram necessárias instruções
para a identificação e colaboração dos 50 alunos quanto à veracidade das informações,
com a finalidade de adquirir dados que fundamentam a iniciação científica.
Após a aplicação do questionário, foram analisadas as respostas e
posteriormente organizadas em gráficos para a visualização das mesmas. As questões
foram

estudadas

separadamente,

assim

como

as

respostas

fornecidas

pelos

entrevistados, sendo que cada questão corresponde a um determinado gráfico.
Analisando a primeira questão, ilustrada na figura 02 e referente à relação
existente entre professor e aluno no meio escolar, houve a predominância da alternativa
“b”, indicadora de uma boa relação entre os mesmos. Ainda que para o professor, citado
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pelos alunos, só são importantes os assuntos relacionados aos conteúdos, é perceptível
uma crescente inter-relação no ambiente escolar. Isso nos leva a crer, que o docente
utiliza da pedagogia não renovada, tecnicista (LIBÂNEO, 1988), para o desdobramento
das aulas.
As

alternativas

“a”

e

“c”

também

apresentam

elevados

índices,

respectivamente, demonstrando uma ótima relação entre o professor-aluno e,
posteriormente, carência afetiva nesta relação. Apenas 2% dos alunos consideraram
limitado o diálogo e o acesso aos professores.
Figura 02 - Como você classificaria a relação entre professor e aluno, existente em seu meio escolar?

Fonte: Autores, 2015

Na questão dois, os alunos foram indagados com a pergunta: o que você
considera mais complexo na matemática? Houve predomínio da alternativa ilustrada em
amarelo (figura 03), sendo o equivalente a 62% dos alunos que consideram o conteúdo
da geometria plana - cálculo de área - o mais complexo. De modo análogo, uma análise a
ser inferida está totalmente ligada ao currículo, pois o próprio professor seleciona
conteúdos com maior ou menor prioridade, deixando geralmente a geometria para o final
do ano letivo.
Figura 03 - O que você considera mais complexo na matemática?
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Fonte: Autores, 2015.

A terceira enquete busca/verificar a importância que o professor atribui aos
erros realizados pelos discentes. Segundo a figura 04, 30% dos entrevistados dizem que
este explica novamente o conteúdo, 4% afirmam que indicam bibliografias para auxiliar a
aprendizagem, 20% que os professores respondem de forma grosseira, 38% indicam que
procuram responder e aproveitam o erro para tirar dúvidas decorrentes e 8%, que os
docentes indicam outros alunos para tirar a dúvida.
Figura 04 - Como os professores encaram os erros cometidos por vocês?

Fonte: Autores, 2015.

Analisando a influência do professor no ensino e aprendizagem do educando
na matemática, como ilustra a figura 05, destacou-se 78% dos alunos afirmam que o
professor influencia, por ter conhecimento do assunto.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Figura 05- Você acredita que o professor influencia no ensino e aprendizagem?

Fonte: Autores, 2015.

Por fim, a questão 05 vem ao encontro do tema principal desta pesquisa,
destacando a relevância dos educandos, em 44%, que consideram a matemática um
“bicho papão”, como é apresentado na figura 06.
Figura 06 - Você considera a matemática um “bicho papão”?

Fonte: Autores, 2015.

Não podemos considerar estas informações conclusivas uma vez que a
amostra é pequena quando comparada ao número de alunos que cursam a disciplina no
ensino regular. Mas revela-se importantes para a formação e atuação dos professores de
matemática diante de sua prática pedagógica.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos dados coletados e interpretados, foi possível refletir sobre as
implicações no ensino da matemática, uma vez que os alunos apontaram problemáticas
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como a disponibilidade de diálogo com o docente, assim como a inter-relação, pouca
qualificação e características de uma não aceitação quanto aos métodos didáticos
utilizados pelo professor. Foi possível compreender que os alunos do Terceiro Ano do
Ensino Médio, devido ao acúmulo de conteúdos previstos no Plano Político Pedagógico
(PPP) escolar, que é embasado no Plano Curricular Nacional (PCN), consideram que o
ensino da matemática é difícil e pouco significativo para a aplicação de seus
conhecimentos na vida cotidiana. Por outro lado, notou-se a participação do professor na
relação com aluno no momento “sala de aula” como positivo, isto é, percebe-se uma
diminuição no paradigma da soberania dos professores, presente na perspectiva
tradicional de ensino, para revelar o docente, hoje, com uma perspectiva sócio-históricacultural. Novamente, devemos lembrar que os dados não podem ser considerados
conclusivos, tendo em vista a reduzida amostra de pesquisados, mas será de grande valia
para uma reflexão acerca da formação e atuação dos professores no ensino da
matemática.
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Resumo: Os processos educativos vêm, ao longo da história, sofrendo mudanças e adaptações que
buscam atender as demandas sociais, políticas e de poder. As escolas militares buscam formar cidadãos
aptos a atender a população em suas mais variadas formas de ocorrências, o militar, após ser aprovado em
um concurso público, passa por um curso de formação que visa habilitar para o desempenho das funções
inerentes a cada cargo, funções estas pré-definidas objetivando uma resposta direta para a sociedade. Para
analisar os processos educativos militares, foi feito um recorte de determinada parcela da formação destes
profissionais, focando os alunos dos Cursos de Formação de Soldados do Estado de Santa Catarina
(CFSd) como objeto de estudo por alguns motivos: primeiramente por formar quem tem maior contato com
as pessoas após a formação; segundo, pelo desprestígio que é atribuído a estes profissionais quando a
legislação e, consequentemente, a corporação os rotulam como “elementos de execução”; e por fim, para
analisar a importância de apoderar estes profissionais com autonomia, liberdade e criticidade tanto na
formação inicial, como na motivação para uma formação continuada. Pensando em uma instituição mais
democrática, o respeito à liberdade, à autonomia e à dignidade deveriam ser características basilares de
toda instituição de ensino. Assim, não é possível que se conceba ainda uma formação de “elementos de
execução”, formados para servir. É necessário que se evolua na formação dos novos soldados e no
aperfeiçoamento dos instrutores. No formato que estão organizadas as instituições de ensino militar
atualmente, apesar de alguns avanços, ainda não seria possível a implantação de uma educação aos
moldes de Paulo Freire. A estrutura militarizada é incompatível com educação libertadora, é necessário
primeiramente alterar a estrutura, para depois modificar a formação.
Palavras-Chave: Democracia; processos educativos; militares; educação libertadora.

1 INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objetivo conhecer a analisar os processos educativos
militares depreendidos aos alunos dos Cursos de Formação de Soldados do Estado de
Santa Catarina (CFSd), fazendo um contraponto entre as Instruções Gerais de Ensino e
Pesquisa no Corpo de Bombeiros (IG 40-01-BM), o Estatuto dos Policiais Militares do
Estado de Santa Catarina1 (LEI Nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1983) e a teoria da
Educação Libertadora de Paulo Freire.
Uma das inquietudes que motivou este estudo repousa duramente na
legislação. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina, em seu artigo
39 versa que “os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução.” (SANTA
CATARINA, 1983, p. 08). Esta afirmação legal é tão dura nela própria, que limita qualquer
autonomia, curiosidade e participação de um grupo de pessoas, grupo este que é formado
por mais de 67% do efetivo total da corporação, segundo o anexo I da Lei de fixação de
efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2012).

1O

Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina é o mesmo que rege os Bombeiros Militares.
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Estes militares, cabos e soldados são os que têm maior contato com a população após
sua formação, por exercerem essencialmente funções mais operacionais.
Segundo ensina Paulo Freire (1996, p. 85):
Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me
inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Exercer a minha
curiosidade de forma correta é um direito que tenho como gente e a que
corresponde o dever de lutar por ele, o direito à curiosidade. Com a curiosidade
domesticada posso alcançar a memorização mecânica do perfil deste ou daquele
objeto, mas não o aprendizado real ou o conhecimento cabal do objeto.

Torres (2001) lembra que, como insistentemente nos ensinou Paulo Freire,
com sua epistemologia da curiosidade, sempre teremos necessidade de explorar as
relações entre educação, política e poder, se quisermos realmente compreender os
dilemas educacionais do nosso tempo e agir sobre eles.
Para estar apto a atender a população em suas mais variadas formas de
ocorrências, o militar, após ser aprovado em um concurso público, passa por um curso de
formação que visa habilitar para o desempenho das funções inerentes a cada cargo
(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, 2014).
O Curso de Formação de Soldados (CFSd) foi escolhido como objeto de
estudo por alguns motivos: primeiramente, como já explicitado acima, por formar quem
tem maior contato com as pessoas após a formação; segundo, pelo desprestígio que é
atribuído a estes profissionais quando a legislação e, consequentemente, a corporação os
rotulam como “elementos de execução”; e por fim, para analisar a importância de
apoderar estes profissionais com autonomia, liberdade e criticidade tanto na formação
inicial, como na motivação para uma formação continuada.

2 A DEMOCRACIA, OS PROCESSOS EDUCATIVOS MILITARES E A TEORIA DA
EDUCAÇÃO LIBERTADORA

A democracia não pode mais ser considerada apenas como um simples modo
de designação da classe política, como um mero instrumento de governo, deve transmitir
a cada indivíduo consciente os deveres e as responsabilidades de cidadão. A democracia
tem um objetivo próprio que a distingue substancialmente de todas as outras formas de
governo. Esse objetivo é a educação dos cidadãos à liberdade (LUIZ, 2003).
É importante valorizar a necessidade de se ensinar a democracia para a
liberdade, e sinalizar que o processo formativo do soldado se desfaça de todas as marcas
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autoritárias e comece, na verdade, a atender e servir aos oprimidos e às massas
populares.
O cabo da Polícia Militar de Santa Catarina Elisandro Lotin, presidente da
ANASPRA2, entende que:
Você pode ter uma polícia militar desde que a atuação dela na rua seja focada na
dignidade da pessoa humana, cidadania, desde que desvincule de toda aquela
lógica que o Exército ainda insiste em ter de controle das polícias militares: do
armamento até a formação, o número de efetivo. A partir dessa desvinculação [do
Exército], que não significa desmilitarização, nós podemos ter uma matriz nacional
de atuação das polícias militares no Brasil focados em dignidade da pessoa
humana, em direitos trabalhistas para os profissionais de segurança pública,
códigos de ética e conduta adequados à democracia. (BARROS, 2015, p. 11)

Esta proximidade do policial ou bombeiro com o soldado do exército, usando
ainda muitos dos regulamentos em comum, como os princípios da hierarquia e da
disciplina, ainda trás resquícios do militar formado para guerrear, para combater o inimigo.
Como afirma um ex-soldado da PM do Rio Grande do Norte, em entrevista concedida ao
autor,
quando você vê um soldado policiando, algo já está errado. Ou o camarada é
soldado, ou policial. O soldado tem uma premissa que é o quê? Matar o inimigo.
Isso aí é o principal. O soldado é formado para eliminar o inimigo e o policial não,
pelo menos não deveria. (BARROS, 2015, p. 12)

Com isso o soldado está chegando sempre com as respostas prontas, sempre
preparado para o combate, esquecendo que precisa agir com a sociedade para auxiliar, e
não para a sociedade. “Já não apenas fale a elas ou sobre elas, mas as ouça, para poder
falar com elas” (FREIRE,1983, p. 36).
Como ensina o professor Ronilson de Souza Luiz, (2003, p. 49):
Para alcançar comportamentos democráticos são necessárias instituições
democráticas que estejam aptas não somente a dar ao indivíduo a liberdade (por
exemplo, mediante o direito de voto), mas a consolidar e desenvolver nesse
indivíduo o próprio sentido da liberdade.

A rede de poderes que impera nos ambientes e nas sociedades militarmente
organizadas, gera pouca liberdade de ação a seus integrantes, uma vez que parte
significativa dos atos praticados está prevista, de forma minuciosa, em regulamentos.
Quando se chega a uma instituição de ensino militar3 o que se vê? Uma escola
ou um quartel? A resposta a essas perguntas norteiam tanto a postura e o
2

Associação Nacional de Praças.
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comportamento de quem é educando, como de quem é educador, ou no meio militar
aluno e instrutor. Importante salientar que grande parte destes novos alunos dos cursos
de formação nunca teve contato com o militarismo antes, veio do meio civil. Neste tipo de
ambiente algumas coisas se aprendem muito rápido, segundo Luiz (2003, p. 16), “as
tradições das atividades escolares da Polícia Militar, ou seja, o policial militar não precisa
saber muito, não deve perguntar muito e deve sempre ser grato pelo que recebe do
Estado. Sua função primordial é servir.”.
O ensino no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina segue os seguintes
princípios, elencados pela IG 40-01-BM:
Art. 13. São princípios básicos do ensino no CBMSC:
I - objetividade: formar seus integrantes com as competências necessárias para o
desempenho de suas atividades;
II - adaptabilidade: amoldar-se continuamente à evolução do Estado e do País e
adaptar-se às constantes mudanças do ensino com vistas ao seu constante
aperfeiçoamento;
III - continuidade: evoluir mediante um processo contínuo em busca da atualização
dos conhecimentos;
IV - qualidade: buscar maior proporção de rendimento através da excelência;
V - aplicabilidade: propiciar a divulgação e utilização dos novos conhecimentos,
buscando a melhoria dos padrões operacionais do CBMSC;
VI - pesquisa: estimular a pesquisa, a análise e o aprofundamento da cultura
profissional e geral no CBMSC; e
VII - extensão: viabilizar a extensão como oportunidade de interação com as
demandas sociais, as quais impulsionam a produção de conhecimentos que
buscam superar as desigualdades sociais existentes. (CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DE SANTA CATARINA, 2014, p. 09).

Estes princípios, elencados pela IG 40-01-BM, aliados com as práticas diárias
da caserna onde o aluno não deve saber muito, nem perguntar, só deve responder “sim
senhor ou não senhor”, não deve “sair da caixinha”, expressões comumente utilizadas nas
escolas militares, e a legislação que diz que os cabos e soldados são “essencialmente
elementos de execução”, lembram muito o que Paulo Freire intitula educação bancária.
Em sua obra Pedagogia do Oprimido (1987), Paulo Freire discute essa
concepção: em que o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; o
educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; o educador é o que pensa; os
educandos, os pensados; o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a
escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; o
educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe
antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações
daquele; o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos.

3Referindo-se

aqui mais especificamente ao Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
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Segundo a teoria de educação libertadora de Freire, é necessário superar a
contradição educador-educando, de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente,
educadores e educandos, e o ensino como está sendo organizado nas instituições
militares, só vem ainda mais estimulando estas contradições, tratando seus educandos de
maneira violenta e antidemocrática (FREIRE, 1987).
Em pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisas Jurídicas Aplicadas - CPJA
da Escola de Direito da FGV em São Paulo e pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, alguns dados
ajudam a esclarecer a visão de quem está dentro destes ambientes militares: 27,9% foi
vítima de tortura em treinamento ou fora dele (imposição deliberada de sofrimento físico
ou mental); 81,3% foi humilhado/desrespeitado por superior hierárquico ou por colega de
mesmo posto; e 98,2% consideram que um dos fatores que compõem as dificuldades de
trabalho são a formação e o treinamento deficientes (LIMA, BUENO e SANTOS, 2014).
Mesmo com essas dificuldades de evolução dos métodos de ensino nas
instituições militares, quando se analisa a IG 40-01-BM, a presença de psicólogas e
pedagogas civis dentro do centro de ensino militar, entre outras atividades e pesquisas
desenvolvidas, nota-se uma preocupação com a melhoria do ensino na corporação,
porém, os objetivos formais escritos, ainda guardam pouca semelhança com aqueles
praticados nos cursos de formação.
Até o início do século XVII os soldados eram escolhidos por suas posturas,
seus corpos, valentia, vigor e coragem. Era antes de tudo alguém que se reconhece de
longe por seus sinais naturais. A partir da segunda metade do século XVIII o soldado
tornou-se algo que se fabrica: de um corpo inapto, sem forma, molda-se a máquina de
que se precisa. O corpo torna-se maleável e, assim, vira um local de investimento de
várias técnicas e mecanismos que pretendem docilizá-lo, tornando os indivíduos tão mais
úteis quanto mais obedientes e vice-versa. É nessa manipulação da vida que nasce o
homem humanista moderno (FOUCAULT, 2013).
Quanto aos processos pedagógicos dessas instituições, cabem as orientações
de Ludwig (1998, p. 08), sobre o ensino militar:
O processo pedagógico é político porque visa formar profissionais adequados a
uma hierarquia de trabalho, bem como inculcar nos alunos as reações de
dependência e subordinação. O produto que sai dessas escolas, o educando
formado, tenderá a exercer um tipo de cidadania caracterizado por um baixo nível
de participação, por uma aceitação relativamente passiva das decisões emanadas
das autoridades constituídas, algumas vezes ilegais e ilegítimas, e por uma
capacidade admirável para suportar as frustrações decorrentes de uma vida em
sociedade marcada pela desigualdade e injustiça
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Paulo Freire (1999) entendia que seria necessária uma educação para a
decisão, para a responsabilidade social e política. Educação que o colocasse em diálogo
constante com o outro, que o predispusesse a constantes revisões, pois a democracia
implica mudança. Os regimes democráticos são flexíveis, inquietos, por isso mesmo deve
corresponder aos homens desse regime maior flexibilidade de consciência.
É ingênuo pensar que dentro dessa estrutura rígida e hierarquizada, com uma
Constituição Federal democrática recente, com pouco mais de duas décadas, essa
mudança nos processos educativos militares pode ter uma mudança de concepção
educadora drástica em um curto espaço de tempo. Sempre cabe lembrar que as relações
e legislações de instituições militares são também engendradas sobre dois pilares
inalteráveis para o militarismo, que são: a hierarquia e a disciplina.
A disciplina distribui os indivíduos no espaço, quadricula-os; localiza-os
funcionalmente (os espaços devem ser úteis para permitirem maior rapidez, habilidade,
vigor e constância); e posiciona-os na série, na linha, na coluna ou na fila. Para conseguir
ter um resultado satisfatório, utiliza recursos para o "bom adestramento", tais como a
vigilância hierárquica, a sanção normalizadora (a penalidade) e o exame (FOUCAULT,
1988).
Técnicas de individualização do poder, como vigiar alguém e controlar sua
conduta, tem uma importância crucial no processo de formação do soldado, por isso as
escolas militares mantêm um livro de alterações, conforme IG 40-01-BM (2014, p. 22)
“Art. 76. As faltas escolares serão registradas diariamente em livro de alterações e,
posteriormente, transcritas em Ficha de Apuração Disciplinar - FAD.”.
A disciplina é um mecanismo, um dispositivo funcional, uma técnica que produz
indivíduos úteis. Para as instituições militares ser útil é estar diuturnamente disposto e
apto a cumprir ordens. A disciplina fixa, imobiliza, regulamenta, neutraliza os efeitos de
contra poder que dela nascem.
Cabe salientar que são as ‘práticas’ concebidas ao mesmo tempo como modo
de agir e de pensar que dão a chave de inteligibilidade para a constituição correlativa do
sujeito e do objeto. Entre essas práticas, as que envolvem relações de poder,
principalmente do poder disciplinar, são as cruciais para compreender como nos tornamos
sujeitos (FOUCAULT, 2003).
Foucault lembra que uma relação de violência age sobre um corpo, sobre as
coisas; ela força, submete, quebra, destrói, fecha todas as possibilidades; não tem,
portanto, junto de si, outro polo senão aquele da passividade; e, se encontra uma
resistência, a única escolha é tentar reduzi-la. Uma relação de poder, ao contrário, se
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articula sobre dois elementos que lhe são indispensáveis por ser exatamente uma relação
de poder: que “o outro” (aquele sobre o qual ela se exerce) seja inteiramente reconhecido
e mantido até o fim como sujeito de ação; e que se abra, diante da relação de poder, todo
um campo de respostas, reações, efeitos, invenções possíveis.
O atual formato do centro de ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina, militarmente rígido, com sua vigilância incessante, de certa maneira imobiliza as
mudanças, dificulta a “maioridade”. Para Kant, (1783, p. 02)
É difícil, portanto, para um homem em particular desvencilhar-se da menoridade
que para ele se tornou quase uma natureza. Chegou mesmo a criar amor a ela,
sendo por ora realmente incapaz de utilizar seu próprio entendimento, porque
nunca o deixaram fazer a tentativa de assim proceder. Preceitos e fórmulas, estes
instrumentos mecânicos do uso racional, ou, antes, do abuso de seus dons
naturais, são os grilhões de uma perpétua menoridade.

Mesmo conhecendo e reconhecendo as diversas barreiras para se alcançar
uma educação mais libertadora, um processo educativo mais humanizado e multicultural
dentro de ambientes militares, cabe aos próprios militares, em especial aos integrantes do
Centro de Ensino, continuar a busca constante por melhorias e aprimoramentos, tendo
sempre como foco principal o educando e o educador.
Nesse processo o professor-educador é peça fundamental. Segundo Paulo
Freire (1996, p. 35), “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo
ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. O efeito do poder
disciplinar não é o de se apropriar violentamente de um corpo para dele extrair energia,
afeto, submissão e trabalho, mas é o de adestrá-lo, tornando-o corpo dócil e útil para o
corpo social.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensando em uma instituição mais democrática, o respeito à liberdade, à
autonomia e à dignidade deveriam ser características basilares de toda instituição de
ensino, sobretudo com a atual situação deficitária do quadro de efetivos do CBMSC, onde
o soldado recém-formado está precisando assumir funções de chefia e em alguns
quartéis, até de comando, sendo que lhe é exigido para o ingresso na corporação que
este tenha curso de ensino superior completo.
É cada vez menor a incidência de violência nos treinamentos e cursos
militares, não somente pela “conscientização” das instituições, mas por encontrarem no
poder disciplinar uma forma sutil de fabricar os mesmos bons soldados, porém mais
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dóceis e passivos, com menor chance de revoltas e rebeliões. Os ambientes educativos
estão individualizando o sujeito para homogeneizá-lo, tornando-o assim disciplinado,
controlável, assegurando a ordenação das multiplicidades humanas.
Assim, não é possível que se conceba ainda uma formação de “elementos de
execução”, formados para servir. É necessário que se evolua na formação dos novos
soldados e no aperfeiçoamento dos instrutores.
No formato que estão organizadas as instituições de ensino militar atualmente,
apesar de alguns avanços, ainda não seria possível a implantação de uma educação aos
moldes de Paulo Freire. A estrutura militarizada é incompatível com educação libertadora,
é necessário primeiramente alterar a estrutura, para depois modificar a formação.
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Resumo:
No atual cenário organizacional, o capital intelectual se estudado, torna-se um grande gerador de
conhecimento e com isso a organização pode desenvolver melhores metodologias e se favorecer perante a
outras. Com base do aprendizado adquirido durante a concepção do website institucional do laboratório do
Núcleo de Inovação Tecnológica (LABNITA) pertencente à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
compartilhamos pelo presente artigo todo o conhecimento desenvolvido com a experiência de utilizar um
Sistema de Gerenciamento de Conteúdo no apoio às atividades de pesquisa e inovação. O artigo em si tem
como objetivo demostrar como é pensado o processo de criação de conteúdo intelectual dentro do âmbito
de Gestão de Conhecimento e como é possível utilizar um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo para
tal. Com os conhecimentos empíricos adquiridos na trajetória do laboratório e se utilizando de um método
qualitativo em conjunto com uma pesquisa bibliográfica, deu-se inicio a estruturação do site com base na
codificação do conhecimento, formando uma simbiose entre os assuntos. No trabalho são apresentadas as
motivações para se utilizar desta tecnologia, seus benefícios e características próprias, mantendo o foco na
produção e utilização das mídias. O site é também demostrado como um repositório online do laboratório, o
qual as produções foram catalogadas e qualificadas, servindo também como ambiente online de
apresentação e identificação para pesquisadores e visitantes. Pretende-se demostrar neste artigo como a
criação de um website auxiliou na atividade acadêmica, tendo em vista um enfoque de pesquisa, o que
possibilitou uma melhor codificação do conhecimento explicito adquirido durante esses cinco anos de
existência do laboratório (2010-2015), nos quais foram concebidos diversos projetos, livros, artigos e
trabalhos de conclusão de curso (TCC). A concepção de um ambiente virtual por si só possibilita uma
melhor visibilidade para a organização e ao se utilizar de técnicas para melhor indexar o conhecimento,
amplia-se as possibilidades para gerar capital intelectual, tornando-o cada vez mais organizado e acessível
a todos.
Palavras-Chave: Gestão do Conhecimento, Codificação do Conhecimento e Desenvolvimento de
Conteúdo.

1 INTRODUÇÃO
No atual cenário de pesquisa e inovação, é necessário encontrar métodos para
ampliar a visibilidade das atividades realizadas por meio de sistemas alternativos. Existe
uma grande gama de opções para quem deseja conhecer e aprender sobre a utilização
destas ferramentas. As mais conhecidas que podem auxiliar nesta tarefa, são os famosos
CMS

(Content

Management

System),

também

conhecidos

por

Sistemas

de

Gerenciamento de Conteúdo em português, amplamente empregados na criação de
websites.
Os CMS, ou em Português, Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo nada
mais são do que aplicativos que permitem gerenciar os conteúdos existentes no website
criado, simplificando as atividades da gerência. Oferecem uma série de apetrechos, que
facilitam a vida do usuário e mantêm uma curva de aprendizagem bem dinâmica. Com
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eles, pode-se encontrar um editor simplificado, o qual facilmente adiciona textos, imagens
ou as apaga com um simples clique. Um CMS é muito semelhante a um website
convencional, porém não existe a necessidade de conhecer linguagens de programação
web, como o HTLM, para uma experiência plena, já que

possui recursos como

administração, edição e aparência, que providenciam conteúdo com desempenho
semelhante.
Esses sistemas possuem diversas vantagens em relação aos websites
estáticos padrões, inicialmente não é necessário conhecimento técnico prévio para sua
plena utilização, não existindo obrigatoriedade de um profissional da área de tecnologia
para a manutenção local. Por criarem websites dinâmicos, mantêm também um banco de
dados próprio, facilitando sua atualização e armazenamento. Porém, apesar da existência
de diversos plug-ins e gadgets, a flexibilidade do website dinâmico é limitada, não
podendo alterar muito da estrutura básica proposta sem recorrer às linguagens de
hypertexto.
Contudo, o mais interessante, é que essa ferramenta é feita de tal maneira que
mesmo aqueles que nunca ouviram falar de ASP, PHP, MySQL, Apache, HTML,
Javascript ou qualquer outra linguagem voltada para web poderá usa-lo, inclusive
esta é sua principal função, tornar acessível a todos a sua presença na internet
através de um site, facilitando a inserção de textos, de comentários e dezenas de
outras funcionalidades, de acordo com as características de cada aplicação.
Podemos dizer que um CMS é um software que pega uma estrutura pré moldada
e transforma em um website com base nos comandos passados pelo
administrador. ( RAVEN, 2007)

O Wordpress é uma ferramenta open sourse, ou seja, possui código aberto a
todos que desejam desenvolvê-lo ou adaptá-lo, o que possibilita a modificação frequente
pelos desenvolvedores independentes e maior capacidade para a criação de conteúdos
diversificados.

Desde

sua

criação

em

2003,

o

uso

do Wordpress

cresceu

exponencialmente e se tornou sinônimo de excelência no âmbito dos CMS.
Como proposta de trabalho foi ofertada a elaboração de um website que
suprisse toda a demanda de conteúdo necessária para uma página institucional, criando
um repositório online para toda a produção intelectual e científica do Laboratório do
Núcleo de Inovação Tecnológica e do Grupo de Pesquisa.
O presente artigo foi desenvolvido

com a intenção de compartilhar as

experiências adquiridas com a criação de um ambiente interativo online para o
Laboratório do Núcleo de Inovação Tecnológica (LABNITA), englobando a produção
científica do Grupo de Pesquisa em Gestão, Tecnologia e Inovação, qualificado junto ao
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CNPQ, como integrante do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação da
Universidade Federal de Santa Catarina.
O objetivo do trabalho é demostrar de que forma é elaborado o processo de
criação de conteúdo intelectual no âmbito da gestão do conhecimento e como foi feito o
uso da ferramenta Wordpress e de qual maneira a constituição do site foi pensada no
fomento às atividades de pesquisa e inovação.

2 CMS NO APOIO À GESTÃO DO CONHECIMENTO
Em sua concepção, o CMS não foi desenvolvido visando fins educacionais (
TAROUCO, SCHMITT, RODRIGUES & VICCARI, 2009, p. 05), porém, ao utilizar ações
para o controle de publicações de conteúdo, tornou-se uma ótima ferramenta auxiliadora
nas pesquisas e publicações.
É importante destacar, por outro lado, que o sucesso ou o fracasso da gestão de
conteúdo em uma organização não está relacionado com a tecnologia adotada e
sim com as pessoas e o processo utilizado na gestão de conteúdos. Desta forma,
os SGC devem ser compreendidos como um ambiente de trabalho colaborativo e
distribuído que fornece suporte para a realização de tarefas. (CHAGAS;
CARVALHO & SILVA, 2008, p. 02).

Baseando nesses preceitos, nota-se que o CMS, pode ser utilizado de forma
que atue na geração de conhecimento se o responsável fizer seu uso de maneira correta,
mantendo o foco no material que será colocado e no processo empregado no
desenvolvimento, pensando é claro, na gestão do conhecimento.
Gestão do conhecimento ou “Knowledge Management” pode ser definido como
um braço da gestão que facilita o controle e análise sobre as informações que compõem o
capital intelectual de processos de trabalho e da administração geral.

A gestão do

conhecimento mantém ativos de conhecimento, diferente dos ativos materiais da
organização, que diminuem com o uso contínuo, eles aumentam com seu uso, pois ideias
geram novas ideias e o conhecimento compartilhado permanece em simultâneo com o
doador e receptor. (PARREIRAS, 2003, p. 05)
A criação de um website auxilia nos processos de geração, codificação e
transmissão de conhecimento. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997) para se gerar
conhecimento, deve-se interagir o conhecimento tácito (aquele adquirido ao longo da
vida) com explícito, no âmbito do CMS, dos quatros modos de conversão do
conhecimento, conhecidos como espiral do conhecimento (figura 01), utilizamos a
Externalização e Combinação. A Externalização é um processo no qual o conhecimento
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tácito se transforma em explícito, ou seja, é tornar o conhecimento silencioso, adquirido
ao longo da vida, em formal. O conceito de Combinação envolve combinar conjuntos de
diferentes conhecimentos explícitos em um só sistema de conhecimento, por exemplo, ao
se reunir diversos conhecimentos formais, seja por reunião, troca de e-mails ou
desenvolvimento de um repositório, gera-se novos conhecimentos.
Figura 01 – Espiral do conhecimento

Fonte: Site da Universidade Federal de Alagoas

1

A codificação de conhecimento, segundo Davenport e Prusak (1998) “é
apresentar o conhecimento numa forma que o torne acessível àqueles que precisam dele,
transformando o conhecimento em código para torná-lo inteligível e o mais claro, portátil e
organizado possível”. Ou seja, torna o conhecimento acessível aos que necessitam dele
categorizando-o, descrevendo-o, mapeando-o e estimulando-o e terceiro, o transfere por
meio de fatores como tempo, linguagem, confiança e poder.

3 METODOLOGIA
A utilização de métodos científicos se faz necessária para traçar o caminho
almejado, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. (LAKATOS e
MARCONI, 2010). Segundo Freire (2013), “que todo trabalho acadêmico deve conter um
tópico intitulado PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS onde deverá ser descrita a
organização, coerência e sistematização dos procedimentos que utilizou ou utilizará para
realizar sua pesquisa”.

1

Disponível em <http://www.ufal.edu.br/gestaodoconhecimento/gestao-do-conhecimento/gestao-do-conhecimento.>

Acesso em set 2015.
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Para o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizada uma abordagem qualitativa
e uma pesquisa bibliográfica sobre o tema de gestão do conhecimento. O método
qualitativo consiste em uma liberdade de análise, ideias e entendimentos à partir
observações por parte do pesquisador, a mesma foca-se em processos e significados.
Segundo Lakatos e Marconi (1996) a abordagem qualitativa em uma pesquisa, consiste
em analisar e interpretar aspectos intrínsecos que possam retratar toda a complexidade
do comportamento humano de maneira detalhada.
A pesquisa bibliográfica contribui no enriquecimento do embasamento teórico
do trabalho, acrescentando conhecimento e ampliando a visão do pesquisador sobre o
assunto.
A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução de
um problema pode ser obtida através dela, por outro, tanto a pesquisa de
laboratório quanto à de campo (documentação direta) exigem, como premissa, o
levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e solucionar. A
pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro
passo de toda pesquisa científica (LAKATOS & MARCONI, 1992, p.44)

A principal motivação para a concepção do website foi à necessidade de
mantermos um diretório online para armazenamento de conteúdo e o compartilhamento
dos mesmos. De antemão traçamos algumas metas para o avanço da ideia, com
simplicidade e eficiência, portanto, focando em uma experiência agradável para
visitantes e dinâmica aos usuários mais frequentes.
Ao definir as metas, iniciou-se uma captação das produções de todos os
membros participantes do grupo de pesquisa CNPQ, Tecnologia, Gestão e Inovação e
do laboratório do Núcleo de Inovação Tecnológica (LABNITA). O grande desafio foi
elaborar uma maneira de armazenar o conteúdo de forma organizada, identificando
autor, evento e o tipo da produção. A princípio, existiu a utilização do aplicativo Dropbox
vinculado à uma conta com acessos múltiplos, possibilitando que cada autor acoplasse
em nuvem seus artigos, banners e demais produções científicas. Essa providência
agilizou a captação de conteúdo, proporcionando uma melhor seleção e adaptação a
proposta inicial.
Após o período de agregação, foi feita a conversão das produções com
extensão.doc e variáveis para PDF, mantendo uma padronização e evitando futuras
alterações. Além da conversão deu-se inicio a transmissão dos arquivos no Dropbox
para o armazenamento próprio de mídias no Wordpress.
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Utilizando conhecimentos empíricos com o uso de CMS, foi criada uma
estrutura básica, com diversos tópicos contendo subtópicos por afinidade, facilitando a
navegação e a descoberta. Esses são baseados por tipo de conteúdo, como
publicações, projetos, cursos, etc.
Na aba de produções, foram adicionados os seguintes seguimentos: Artigos,
Livros, Manuais, Pôsteres e Trabalhos de Conclusão de Curso, todas originárias do
LABNITA. Os artigos e TCCs estão de maneira cronológica, com informações sobre os
autores, título e no último, estão também dispostos os orientadores, incluindo links de
acesso para os trabalhos desenvolvidos. Essa que deve ser considerada de maior
importância para o laboratório, pois aqui é visto as produções intelectuais e seu impacto
na comunidade acadêmica, demostrando os eventos e revistas que publicaram nossas
pesquisas. Empregando a combinação de conhecimento, pudemos agrupar as
produções de maneira expositiva pois existem saberes diversos de origens diferentes,
que podem ser manuseados tanto individualmente, quando em conjunto.
Na área de projetos, mantivemos um conteúdo muito mais informativo e não
tão expositivo, como os projetos atuais e finalizados, com dados como: nome, datas de
início e fim, edital de projetos e se ocorreu a renovação. Essa sessão se foca em
demostrar que tipos de projetos foram aplicados pelo LABNITA, apresentando ao
visitante um breve histórico da área que atuamos.
As demais abas exibem dados sobre os membros da equipe, cursos, eventos,
parceiros e contato. A primeira apresenta cada membro individualmente, separando suas
funções e um breve histórico no âmbito acadêmico. Foi incluído também, e-mail para
contato e um link para seu currículo exibido na plataforma Lattes do CNPQ. As abas de
cursos e eventos são muito semelhantes, apontam os eventos e cursos apoiados e de
interesse no escopo proposto pelo laboratório. Todos contêm uma breve descrição,
ícones e links para acesso. E por fim, foi acrescentada um menu para contato, com a
finalidade de dispor ao visitante a oportunidade de se comunicar com os administradores
do Website.

4 RESULTADO E DISCUSSÃO
A utilização de um CMS para desenvolver websites, mostrou-se efetiva e
cumpriu nossas expectativas, pois o Wordpress.com é muito simples e mantém uma
curva de aprendizagem dinâmica, possibilitando que qualquer novo utilizador possa sem
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problemas inteirar-se e aprender como manter a estabilidade do sitio. Por ser um
sistema de gerenciamento de conteúdo totalmente gratuito, não existe nenhum tipo de
tarifação posterior. Existe a possibilidade de contratar um serviço de domínio e
hospedagem, porém optamos por coloca-lo sob domínio da Universidade Federal de
Santa Catarina (.ufsc.br), caracterizando como um site próprio da rede de laboratórios ali
encontrados.
Ao desenvolver um website pensando na atividade de pesquisa e inovação,
acaba-se atingindo fatores da própria gestão do conhecimento, pois é um local onde se
encontra conteúdo intelectual de maneira organizada, como em uma rede de
conhecimento.
A criação está relacionada à geração de novo conhecimento nas organizações,
enquanto a codificação refere-se ao armazenamento deste conhecimento em
uma base de dados disponível à consulta de forma inteligível e a transferência à
transmissão deste conhecimento a outros intervenientes. (SOUZA, 2008, p. 79)

De maneira satisfatória o site vem se tornando o principal meio de divulgação
das pesquisas e publicações do LABNITA, mantendo uma média de quarenta
visualizações mensais (figura 02), o que na teoria parece pouco, mas por ter um público
muito restrito, é considerável, haja vista que não está sendo aplicada nenhuma
divulgação.
Figura 02 – Acessos do site

Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada vez mais, as tecnologias vêm fazendo parte na vida do acadêmico,
tornando-se ferramentas imprescindíveis para a vivência na universidade. Porém, apesar
do advento de dessas novas tecnologias, não significa que as clássicas irão entrar em
ostracismo, sendo totalmente esquecidas e isoladas. No presente artigo é apresentado
como podemos ainda fazer uso do Sistema de Gerência de Conteúdo (CMS), um clássico
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apetrecho para criação de Websites, apresentando por meio de conhecimentos empíricos
adquiridos com a experiência de desenvolvimento. O desenvolvimento do site para o
laboratório do núcleo de inovação tecnológica propõe uma nova abordagem à criação de
conteúdos para web no âmbito acadêmico, pois possibilita uma inserção da gestão do
conhecimento ao exibir o conteúdo online. Essa gestão, formada pela teoria da espiral de
conhecimento, visa que para criar conhecimento é necessário juntar o tácito com explicito.
Baseado nesse preceito foi concebido a formatação do website, principalmente se
pensando na codificação de conhecimento, onde é necessário tornar o conhecimento
acessível aos que o necessitam, através de diversas técnicas, como por exemplo, a
categorização. A ferramenta de gestão de conteúdo escolhida, Wordpress.com, apresenta
uma série de vantagens em relação a outras opções, pois é uma alternativa gratuita,
simples e de rápido aprendizado, levando o usuário a excelência em pouco tempo após o
inicio das atividades. Por fim, nota-se que a utilização da ferramenta como um todo, foi
um sucesso, pois impulsionou o as visitas no site do laboratório e proporcionou um
ambiente acadêmico online de acesso a todos.
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Resumo: Criados em 2005, o Museu e a Biblioteca, nasceram da iniciativa do grupo de professores do
Curso Técnico de Geomensura como parte das comemorações dos 40 anos de instalação do Curso de
Agrimensura/Geomensura. Ao longo destes 40 anos do curso, um acervo importante de equipamentos,
instrumentos, livros, fotos, documentos, foi constituído, sendo que uma parte encontrava-se dispersa pela
escola, o resgate à organização e recuperação deste material, foram os primeiros passos na criação do
Museu e da Biblioteca. Apesar das mudanças ocorridas nos projetos pedagógicos e nas estruturas
curriculares ao longo dos anos, devido principalmente a mudanças na legislação educacional e na
adequação do curso em relação ao mercado de trabalho, as disciplinas bases de topografia e desenho
tiveram pouca alteração até a metade da década de 1990,predominando os teodolitos Vasconcellos nas
aulas práticas até 1995 quando foram substituídos pelos teodolitos húngaros da empresa MOM.
Posteriormente, com a participação de alunos, professores e egressos do curso, iniciou-se a pesquisa de
profissionais e instituições que trabalham na área de topografia e que poderiam contribuir com o aumento
do patrimônio de equipamentos e livros para o Museu e para a Biblioteca. O relato da aquisição dos
equipamentos ao longo da história das instituições revela o quanto de avanços e retrocessos tecnológicos
estas foram submetidas, quer por imposição dos gestores, pela atuação de seus profissionais ou por
circunstâncias financeiras. Em visita a várias instituições verificou-se o rápido descarte ou desaparecimento
dos equipamentos, quer por atualização tecnológica, quer por descaso com o patrimônio tanto público
quanto privado.

Palavras-Chave: teodolito, nível, Museu de Instrumentos Topográficos Prof. Ênio Miguel de Souza

INTRODUÇÃO

Na última década, os cursos da área das ciências geodésicas criaram ou
reativaram museus de instrumentos geodésicos, o que tem contribuído para a
preservação, exposição e divulgação dos seus acervos. A pesquisa relativa à história,
catalogação, manutenção e restauração destes equipamentos, tem sido incentivada.
O primeiro museu do Instituto Federal de Santa Catarina IFSC nasceu da
iniciativa do grupo de professores do Curso Técnico de Agrimensura que ao longo de
seus 49 anos adquiriu um importante acervo de instrumentos utilizado em suas aulas
práticas nas disciplinas de Topografia, Geodésia e Desenho. Segundo Sanchez et.al
(2010) Salvo excepciones, el apoyo institucional a estas colecciones se ha limitado a
períodos muy concretos, generalmente asociados con celebraciones y aniversarios, sin
enmarcarse en una política a largo plazo dirigida a la conservación del patrimonio
científico escolar. A pesar de todo, en las últimas décadas han florecido un gran número
de iniciativas personales y colectivas destinadas a la recuperación de este patrimonio.
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O relato da aquisição dos equipamentos ao longo da história das instituições
revela o quanto de avanços e retrocessos tecnológicos estas foram submetidas, quer por
imposição dos gestores, pela atuação de seus profissionais ou por circunstâncias
financeiras.
Assim como no IFSC, os equipamentos que contam a história da agrimensura
no estado e no país estão dispersos por repartições públicas, empresas e com
profissionais que atuam ou atuaram na área. Estes bens embora recentes têm sido
rapidamente substituídos e descartados sem nenhuma política de preservação.
A valorização do acervo técnico-científico e sua difusão amplia o universo das
informações disponíveis para pesquisadores interessados. As perdas sócio econômicas
são incomensuráveis caso o acervo mencionado não seja preservado.
Sempre é bom enfatizar, “os museus são janelas, portas e portais, elos
poéticos entre a memória e o esquecimento, entre o eu e o outro; elos políticos entre o
sim e o não, entre o indivíduo e a sociedade. Tudo o que é humano tem espaço nos
museus. Eles são bons para exercitar pensamentos, tocar afetos e estimular ações
(CHAGAS; STORINO, 2007,p 6)”

O INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, BREVE HISTÓRICO
Em 23 de setembro de 1909 através do decreto n°7566 o Presidente Nilo
Peçanha cria 19 Escolas de Aprendizes Artífices que tinham como finalidade a formação
de operários e contramestres, mediante ensino prático e conhecimentos técnicos
necessários aos menores que pretendessem aprender um ofício, em oficinas
convenientes e necessárias ao estado em que funcionasse a escola, observando as
especialidades da indústrias locais (CUNHA, 2000).
Em Santa Catarina a Escola de Aprendizes Artífices tem seu início com alunos
em 1° de setembro de 1910, em um prédio a rua almirante Alvim, com matrícula inicial de
100 alunos com os cursos de ferraria, carpintaria, tipografia além de um curso de
primeiras letras e de desenho. Em 1920 com o aumento da procura e por melhores
instalações a escola è transferida para um prédio a rua Presidente Coutinho. Em 1937
passa a denominar-se Liceu Industrial de Santa Catarina oferecendo os cursos de:
mecânica de máquinas, fundição, tipografia e encadernação, cerâmica, carpintaria,
marcenaria, serralheria e alfaiataria (ALMEIDA, 2002).
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Pelo decreto 4127 de fevereiro de 1942, passa a ser chamada de Escola
Industrial de Florianópolis. Em 1962 após 23 anos do início da construção da nova sede a
escola é transferida para o atual endereço a avenida Mauro Ramos onde começam a
funcionar os primeiros cursos técnicos de desenho e máquinas e motores. O nome e o
status da instituição mudaram novamente em 1965, com a lei nº 4.759, de 20 de agosto,
passando para Escola Industrial Federal de Santa Catarina e em dezembro é aprovado
pelo conselho diretor o Curso Técnico de Agrimensura. As figuras 01 a 03, a seguir
mostram imagens das primeiras três sedes do Instituto Federal de Santa Catarina .
Figura 01 prédio a rua almirante Alvim

Fonte: acervo Museu

Figura

02

prédio

a

rua

Figura 03 prédio a avenida Mauro

Presidente Coutinho

Ramos

Fonte: acervo Museu

Fonte: acervo Museu

A portaria ministerial nº 331 de 1968 altera a denominação para Escola Técnica
Federal de Santa Catarina ocorrendo uma expansão na oferta de novos cursos técnicos
entre os quais: os cursos de Edificações (1968), Estradas (1978) e Saneamento (1984).
Começa em 1988 a expansão com a criação da unidade de São José.
Em 2002, nova mudança, passando a Centro Federal de Educação
Tecnológica e começa a ofertar cursos superiores. Finalmente em 2005, ganha sua
denominação atual de Instituto Federal de Santa Catarina com a maior expansão de
oferta de cursos e de instalações por todo o Estado totalizando vinte e dois campi.
Em 2009 começou um tímido resgate da história da instituição, porém pouco
restou da documentação e dos instrumentos utilizados ao longo da centenária existência
do Instituto.

O CURSO DE TÉCNICO DE AGRIMENSURA

Em 1965, o então Diretor, Prof.º Frederico Guilherme Büendgens, com auxílio
de um grupo de professores, coordenados pelo Prof.º Georges W. Wildi pesquisaram a
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criação de um novo curso técnico de segundo grau, desta vez na área da construção civil,
onde o escolhido foi o Curso Técnico de Agrimensura.
Com a aprovação do Conselho de Representantes da Escola, o curso com
duração de três anos, deu início a suas atividades em 1966 com 262 alunos distribuídos
em oito turmas. Ao concluírem o curso os alunos recebiam o certificado de conclusão do
ensino médio e após o estágio o diploma de técnico industrial. Apenas setenta e sete
foram diplomados em 1968.
A Figura 04 traz o quadro de formatura, confeccionado nas oficinas da escola,
da primeira turma, trazendo em destaque a foto do aluno Enio Miguel de Souza que dá
nome ao Museu. Traz também um desenho de um teodolito Kern K1A adquirido em 1968.
Figura 04 quadro de formatura da primeira turma de Agrimensura, doação prof. Enio Miguel de Souza,

Fonte: acervo Museu

Além das disciplinas de cultura geral referentes ao ensino médio, o curso
oferecia as disciplinas de desenho topográfico, topografia, geologia e noções de
saneamento, topografia e locação de vias, astronomia de campo, levantamentos
cadastrais e legislação de terras.
Estas disciplinas exigiam um mínimo de instrumentos para serem utilizados em
aulas teóricas e práticas os quais ao longo do tempo sendo adquiridos por compra ou
doação formando o acervo proveniente do curso. Entre estes instrumentos estão:
a- os instrumentos de coleta de dados em campo: bússolas, teodolitos, níveis,
diastímetros (corrente de agrimensor, trenas, miras, cabo de agrimensor), pantômetro,
altímetro, balizas, tripés, clinômetros.
b-

instrumentos

para

processamento

estereoscópios, calculadoras, planímetros.

de

dados:

réguas

de

cálculo,
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c- material de desenho: coordenatógrafo, pantógrafos, jogos de curvas
(francesa, estrada, flexível), normógrafos, compassos, escalas, réguas tee, régua
paralela, esquadros, canetas, hachuriador, transferidor.
É interessante destacar que a grande parte destes instrumentos era de
fabricação nacional destacando-se as marcas Vasconcellos de teodolitos, Dutzmann de
níveis, Trident, Lemac, Rosenhain, Archimedes, Desetec de instrumentos para desenho,
medição e processamento. As figuras 05 e 06, a seguir, mostram imagens de
instrumentos de fabricação nacional.

Figura 05 Pantômetro Rosenhain

Fonte: acervo Museu

Figura 06 pantógrafo Trident modelo 60cm

Fonte: acervo Museu

As aulas teóricas eram ministradas de segunda a sexta feiras, sendo os
sábados dedicados às atividades práticas, perfazendo um total de 30 aulas semanais,
sendo o curso com regime anual até o ano de 1975 quando passou ao regime semestral.
A aquisição dos equipamentos principalmente dos teodolitos e níveis se deu
por compra pela escola e por doações de alguns órgãos públicos como: DNER, DNOS e
DER.
A Tabela 01 abaixo mostra a evolução da aquisição de teodolitos ao longo do
tempo que passaram ao acervo do museu.
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Tabela 1 teodolitos do Curso Técnico de Agrimensura adquiridos até o ano de 1995
Inventário de Equipamentos do Curso de Agrimensura
TEODOLITO

EQUIPAMENTO
N° patrimônio

N° série

Aquisição

Ano fab.

660113

Vasconcellos

Marca

TV-M2

Modelo

3340

1967

1967

Brasil

Origem

507442

Vasconcellos

TV-M2

3090

1967

1967

Brasil

660102

Vasconcellos

TV-M2

3395

1967

1967

Brasil

554809

Vasconcellos

TV-M4

3871

1976

1976

Brasil

555903

Vasconcellos

TV-M3

3602

1976

1976

Brasil

504312

Vasconcellos

TV-M2

5045

1981

1981

Brasil

504315

Vasconcellos

TV-M2

5044

1981

1981

Brasil

504309

Vasconcellos

TV-M2

5035

1981

1981

Brasil

502321

Vasconcellos

TV-M2

5062

1981

1981

Brasil

505072

Vasconcellos

TV-M4

5193

1981

1981

Brasil

554861

Vasconcellos

TV-M2

3344

1976

1976

Brasil

508525

Vasconcellos

TV-M2

1820

1977

1966

Brasil

660146

Vasconcellos

TV-M1

168

1977

1952

Brasil

504328

Vasconcellos

TV-M4

5052

1981

1981

Brasil

555891

Vasconcellos

TV-M3

2133

1977

1977

Brasil

503864

Zuhio

ASTRA TR4

32859

1968

1968

Japão

503865

Zuhio

ASTRA TR4

31210

1968

1968

Japão

503863

Zuhio

ASTRA TR4

32856

1968

1968

Japão

503861

Kern

K1A

109693

1968

1968

Suiça

503866

Kern

DKM2-AE

196377

1976

1976

Suiça

505083

Fuji

TR-303PM

6J716

1976

1976

Japão

505082

Fuji

TR-303PM

6J943

1976

1976

Japão

555894

Fuji

T-308AT

1652

1980

1980

Japão

516619

Pentax

TH-20A

823927

1989

1989

Japão

3331

Mom

TE-D43

5001315

1991

1981

Hungria

3332

Mom

TE-B43

1912044

1991

1981

Hungria

3324

Mom

TE-NI3

9500253

1995

1995

Hungria

3325

Mom

TE-NI3

9500254

1995

1995

Hungria

3326

Mom

TE-NI3

9500255

1995

1995

Hungria

3327

Mom

TE-NI3

9500256

1995

1995

Hungria

3336

Zeiss

THEO 020 B

359278

1981

1981

Alemanha

Fonte: os autores

Apesar das mudanças ocorridas nos projetos pedagógicos e nas estruturas
curriculares ao longo dos anos, devido principalmente a mudanças na legislação
educacional e na adequação do curso em relação ao mercado de trabalho, as disciplinas
bases de topografia e desenho tiveram pouca alteração até a metade da década de 1990.
Considerando a Tabela 1 nota-se uma predominância dos teodolitos
Vasconcellos que dominaram as aulas práticas até 1995 quando foram substituídos pelos
teodolitos húngaros da empresa MOM. Apenas dois teodolitos Vasconcellos foram
mantidos e os demais doados à Escola Agrotécnica Federal de Sombrio, SC. Em virtude
da criação do museu três destes foram resgatados.
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Dos cinco modelos desenvolvidos pela D.F. Vasconcellos, empresa de São
Paulo, o curso adquiriu quatro, sendo o modelo M1 doado pelo DNER e os modelos M2,
M3 e M4 adquiridos entre os anos de 1960 a 1980. Em termos de tecnologia e precisão
as diferenças entre os modelos M1, M2 e M3 eram pouco significativas e o modelo M4
trazia prumo ótico e precisão de 20 segundos. As figuras 07, 08 e 09 mostram imagens da
utilização dos teodolitos Vasconcellos em aulas práticas.
Figura 07 aula prática década de 1960

Figura 08 aula prática década de 1970

Figura 09 aula prática década de 1980

Fonte: acervo Museu

Fonte: acervo Museu

Fonte: acervo Museu

Os teodolitos da marca Zuiho tiveram sua utilização até meados da década de
1970, pois apenas um professor adotava estes equipamentos em suas aulas. Como
possuem quatro calantes e fio de prumo a instalação pelos alunos era muito demorada.
O caso dos teodolitos Kern reflete o pensamento predominante em várias
escolas técnicas e universidades do Brasil, equipamentos mais caros, sofisticados e
precisos, pouco foram utilizados pelos alunos para não serem danificados. Os professores
faziam apenas uma demonstração do equipamento ou utilizações especiais por grupos de
alunos selecionados. O estado de conservação destes teodolitos após trinta e cinco anos
da aquisição revelou o pouquíssimo uso.
Outra avaliação sobre os equipamentos utilizados no curso mostra que a
maioria dos instrumentos utilizados era dos chamados modelo americano com leitura
externa embora os teodolitos óticos europeus desenvolvidos por Wild na década de trinta
estivessem presentes desde o início do curso.
Na década de 1990 os teodolitos óticos húngaros e japoneses passaram a ser
os mais utilizados, sendo totalmente substituídos por teodolitos eletrônicos e estações
totais no início dos anos 2000.
Em relação aos níveis o panorama se manteve praticamente estável entre os
primeiros instrumentos adquiridos em 1967 até a chegada dos níveis digitais na metade
da década de 2000. Quanto aos níveis, considerando qualidade e precisão dos níveis
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suíços das marcas Kern e Wild, houve uma perda significativa com a chegada dos níveis
húngaros da Mom modelo Ni-C4. Para fins didáticos de instalação, manuseio e leituras
principalmente para os alunos de Edificações os níveis Mom cumpriram seu papel.
A Tabela 02 abaixo mostra a evolução da aquisição de níveis ao longo do
tempo.
Tabela 02 níveis do Curso Técnico de Agrimensura adquiridos até o ano de 1995

Inventário de Equipamentos do Curso de Agrimensura
NÍVEL

EQUIPAMENTO
N° patrimônio

Marca

Modelo

N° série

Aquisição

Ano fab.

Origem

503859

Wild

NK01

139846

1966

1964

Suiça

3378

Wild

NK01

140040

1966

1964

Suiça

503832

Wild

NK01

140050

1966

1964

Suiça

660121

Dutzmann

NIA

207

1967

1967

503858

Kern

GK0

108860

1967

1964

Brasil
Suiça

504313

Kern

GK1

64042

1977

1957

Suiça

555925

Kern

GK-23

42865

1977

1945

Suiça

505089

Fuji

S-302W

22F898

1976

1976

Japão

505090

Fuji

B312B

T-00047

1980

1980

3319

Mom

Ni-C4

9500125

1995

1995

Japão
Hungria

3323

Mom

Ni-C4

9500126

1995

1995

Hungria

3320

Mom

Ni-C4

9500127

1995

1995

Hungria

3321

Mom

Ni-C4

9500128

1995

1995

Hungria

3322

Mom

Ni-C4

9500129

1995

1995

Hungria

3324

Mom

Ni-C4

9400649

1995

1995

Hungria

3318

Mom

Ni-C4

9400650

1995

1995

Hungria

3325

Mom

Ni-C4

1995

1995

Hungria

9400651

Fonte: os autores

Figura 10 aula prática década de 1970

Figura 11 aula prática década de 1990

Fonte: acervo Museu

Fonte: acervo Museu
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As figuras 10 e 11 mostram aulas práticas utilizando os níveis da marca suíça
Kern nas décadas de 1970 e 1990.
Quanto ao material de desenho, a pesquisa está em andamento, a princípio os
instrumentos básicos tais como: compassos, escalas, réguas tee, esquadros e
transferidores, eram usados nas disciplinas de desenho técnico e os instrumentos para
desenho a nanquim eram utilizados nas disciplinas de desenho arquitetônico do curso de
edificações e desenho de estradas do curso de estradas.
Segundo Araujo et all (2012) a catalogação dos instrumentos, numa visão que
vai da pena ao computador, tensiona fazer uma retomada para que não se percam as
referências destes objetos, sendo estes, parte fundamental da história do desenho.
Figura 12 Coordenatógrafo Rosenhain

Figura 13 Normógrafo Keuffel & Esser

1969

1944

Fonte: acervo Museu

Fonte: acervo Museu

Também em fase de organização estão o arquivo de documentos relativos aos
cursos de Agrimensura, Estradas e Geomensura, constituídos de fotos, catálogos e
manuais de equipamentos, relatórios de estágio, documentação relativas aos alunos e
professores, documentos da coordenação dos cursos.
Figura 14 manual e prospecto de equipamentos de fabricação nacional

Fonte: acervo Museu
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O ACERVO DO MUSEU POR DOAÇÃO

Além do acervo dos cursos da escola buscou-se com a participação de alunos,
professores e egressos do curso, uma pesquisa de profissionais e instituições que
trabalham na área de Topografia e Geodésia que poderiam contribuir com o aumento do
patrimônio de equipamentos e livros para o Museu e a Biblioteca, segundo Santos (2005)
“quando as pessoas entendem que podem fazer parte da construção do museu, elas têm
a sensação de pertencer a essa identidade, como partes integrantes do patrimônio
cultural”.
Para Granato (2004) muitos objetos sobreviveram até o presente somente por
estarem em museus. Entretanto, os museus não são lugares apenas onde objetos são
guardados, são também locais de pesquisa, educação e exposição. A combinação dessas
atividades com a conservação resultou na sobrevivência de coleções, permitindo que a
geração atual a eles tivesse acesso.
O resultado do trabalho até o momento é a doação, de mais de 500 livros de
diversas áreas, entre elas, Topografia, Geodésia, Agrimensura, Cartografia, Geologia,
etc..., mais de 200 instrumentos, entre eles, teodolitos, níveis, gps, instrumental de
desenho, calculadoras, etc....
Entre os Fabricantes destacam-se os brasileiros Vasconcellos e Siom; os
japoneses Fuji, Hope, Sankio, Pentax, Nikon, Topcon, Sokkisha e World; os suíços Kern e
Wild; os alemães Fennel, Zeiss, Breithaupt Kassel e Reiss; os americanos Gurley, Keuffel
e Esser, Bostrom e Dietzgen.
Para Cabral (2005) “na perspectiva de trabalho integrado quer com instituições
públicas, empresas privadas, públicos, outros museus, escolas, acreditamos que as
parcerias apontam para a melhoria da qualidade de nossos projetos e, sem dúvida
alguma, o público visitante ganha em qualidade e os museus passam a ser reconhecidos
como instituições cujo papel social e educacional conquistam uma importância efetiva e
concreta em nosso país”.
Entre os doadores estão alunos e egressos, professores, parentes de
profissionais, profissionais aposentados, empresas públicas e privadas, prefeituras,
universidades de vários estados, exército e secretarias do estado de Santa Catarina. A
tabela 03 apresenta uma amostra da variedade de marcas e modelos e de doadores para
o museu.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Tabela 03 amostra de equipamentos e doadores do museu

Tipo

Marca

Modelo

Nível
Teodolito

Kern
Hildebrand

NK1

Nível

Keuffel

&

Num
série
42865
66791

Ano
Fab.
1951
1928

Doador

Origem

Luiz Carlos Alves
CELESC

Ano de
doação
2005
2005

89147

1944

Luis Carlos Brasil

2006

EUA

Suíça
Alemanha

Esser
Teodolito

Hope

ST4

531147

1979

Karl Schröter

2006

Japão

Teodolito

Wild

T3

189223

1978

Luis Carlos da Silveira

2007

Suiça

Giroscópio

Mom

Gi-C11

193139

1977

UFSC

2007

Hungria

Teodolito

Watts

Piball

UFPE

2008

Inglaterra

Teodolito
Teodolito
Teodolito
Estação
Total
Teodolito
Nível

Russo
Wild
Breithaupt
Nikon

TT4
T2

IFRN
UDESC
Dioni Biavatti
Paulo Rogério Puglia

2009
2010
2011
2012

Russia
Suíça
Alemanha
Japão

Zeiss
Siom

TH-3
NA4

UFSM
P.M. Bombinhas

2013
2014

Alemanha
Brasil

43489
5636
98801

D50
32333
1138

1936

Fonte: os autores

Algumas doações partiram de iniciativa de pessoas, que ao tomarem
conhecimento do acervo do museu nas divulgações realizadas em exposições, artigos e
congressos, interessadas não somente na preservação do objeto, mas também da sua
história confiaram seus bens a guarda do museu, o que traz uma maior responsabilidade
na sua condução. Na figura 15 o Agrimensor Karl Schröter, nascido e formado em
Alexandria, Egito, faz sua segunda doação em 2008 ( a primeira doação em 2006 foi de
um teodolito marca Hope) de um teodolito marca Sankio.
Figura 15 Agrimensor Karl Schröter com teodolito Sankio

Fonte: acervo Museu
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Em

visita

a

várias

instituições

verificou-se

o

rápido

descarte

ou

desaparecimento dos equipamentos, quer por atualização tecnológica, quer por descaso
com o patrimônio tanto público quanto privado. Em muitos locais quando informado da
intenção de solicitar a doação a um museu, logo vinha a informação que, em um futuro
próximo, seria criado um museu, mesmo que com apenas dois ou três instrumentos.
Dois exemplos servem para ilustrar a urgência da preservação: o primeiro são
os instrumentos fabricados por Alfred Bredow em Mafra, Santa Catarina, dos quais restam
poucas unidades. E o segundo caso é o do distanciômetro DM7 fabricado pela
Engetronics que foi a única tentativa de desenvolvimento de um instrumento eletrônico
para topografia no Brasil e que, até o presente momento, somente o prospecto e o
manual foram localizados.

Figura 16 teodolito TRB fabricado por Bredow

Figura

17

prospecto

do

distanciômetro DM7

Fonte: acervo Museu

Fonte: acervo Museu

CONCLUSÃO

O projeto, do Museu e da Biblioteca, mobiliza alunos, egressos, professores e
profissionais no resgate, recuperação, organização e difusão do acervo técnico-científico
das áreas de agrimensura, topografia, geodésia e desenho, ampliando e divulgando as
informações disponíveis para a comunidade acadêmica e o público em geral.
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O acervo do curso demonstra claramente a evolução dos equipamentos e
técnicas utilizadas ao longo dos primeiros trinta anos do curso, indicando uma política de
aquisição de equipamentos de fabricação nacional.
Quanto ao acervo doado mostra a rápida substituição e descarte dos
equipamentos, tanto por parte da iniciativa privada quanto do poder público.
O Curso Técnico de Agrimensura agradece a todos que de alguma forma
participaram e participam para o sucesso deste projeto, que ultrapassou as expectativas
iniciais, já necessitando ampliar suas instalações e convida a comunidade para uma visita
ao Museu Professor Ênio Miguel de Souza e a Biblioteca Professor Lúcio Mendes.
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Resumo:
O presente artigo científico tem como objetivo geral apresentar o projeto de extensão Curso de Formação
de Agentes Comunitários de Cidadania, o qual faz parte do Programa de Extensão Território Paulo Freire,
da UNESC e é desenvolvido junto à comunidade do bairro Vila Manaus em Criciúma/SC, desde março de
2014. Utiliza-se o método dedutivo para a realização da pesquisa. Inicialmente, o estudo apresenta a
metodologia e construção do projeto, traz uma breve reflexão sobre o direito fundamental à educação,
apresenta a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, princípio que deve ser obedecido
pelas universidades, principalmente as comunitárias, como a UNESC; e o terceiro tópico apresenta a
educação popular como prática pedagógica no processo de educação em comunidades, ressaltando a
importância da dialogicidade, da observação, compreensão e utilização dos saberes populares. A pesquisa
demonstra que o projeto de extensão referido sustenta-se na práxis da extensão popular, no qual os
professores e acadêmicos utilizam como mediação de suas atividades as práticas pedagógicas e
educativas dialógicas segundo os ensinamentos de Paulo Freire, reconhecendo os participantes da
comunidade como sujeitos capazes de formar, constituir e concretizar a cidadania em suas relações com os
outros e com a comunidade, os quais são agentes transformadores da sua realidade e auxiliam a
universidade a cumprir sua função social.
Palavras-Chave: empoderamento comunitário; educação popular; cidadania; Paulo Freire.

1 INTRODUÇÃO
O projeto de extensão Curso de Formação de Agente Comunitário de
Cidadania tem como objetivo capacitar moradores do bairro Vila Manaus, bairro integrante
ao (Território Paulo Freire) em curso de formação de Agentes Comunitários de Cidadania,
a partir de noções básicas de direito de família e sucessões, de direitos do consumidor e
contratos; de direito penal e ambiental; de direito do trabalho e previdenciário, de direito à
saúde, finanças pessoais e psicologia da família.
É com base no pensamento de Paulo Freire que foi entabulado esse projeto de
educação popular, para proporcionar noções de direito e cidadania, visando o
empoderamento comunitário, através da educação popular. A dialogicidade é o método
principal ao qual cada módulo é aplicado.
A articulação com o ensino ocorre a partir das dúvidas e sugestões advindas
do contato com o público-alvo. Uma oportunidade de dar praticidade às disciplinas
teóricas e aplicabilidade às temáticas, enriquecendo o conteúdo a partir da pesquisa, cuja
reflexão é inesgotável.
O projeto prevê a participação de professores do curso de Direito (cada um
com sua área de conhecimento) e de uma professora do curso de psicologia da Unesc,
responsável pelo módulo denominado “Problemas de Família”. A Psicologia é ferramenta
fundamental do projeto, pois levará aos acadêmicos extensionistas e, consequentemente,
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aos participantes do curso uma visão mais humanista e comportamental do dia a dia das
famílias, além de trazer uma visão interdisciplinar ao projeto. Portanto, o projeto tem o
comprometimento de mudar a realidade social, trazendo noções e sugestões práticas aos
moradores do Bairro Vila Manaus, seja na esfera jurídica, como na psicológica.
Os acadêmicos envolvidos no projeto já estão em contato direto com a
comunidade, no sentido de receber sugestões sobre as temáticas a serem trabalhadas
durante o curso. O projeto tem a flexibilidade de ser repensado e aprimorado a cada
semestre.
Muito longe de ser assistencialista, o projeto visa a transmissão de
conhecimentos necessários ao cidadão, visando o empoderamento comunitário. A
proposta desse projeto é inovadora e faz parte do rol dos projetos destinados ao Território
Paulo Freire (Bairros que compreendem a Grande Santa Luzia), vizinhos à UNESC.

2 METODOLOGIA E CONSTRUÇÃO DO PROJETO
O Projeto “Curso de Formação em Agente Comunitário de Cidadania” faz parte
de um Programa de extensão universitária da UNESC denominado Território Paulo Freire,
lançado em junho de 2014, no Centro Comunitário do bairro Santa Luzia, na cidade de
Criciúma, em Santa Catarina.
O programa conta com 16 projetos envolvidos no estabelecimento de um elo
entre a Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e a comunidade vizinha. A
intenção da universidade com o Programa Território Paulo Freire é desenvolver projetos
que potencializem a autonomia das comunidades vizinhas.
Desde novembro de 2013, representantes da UNESC se reúnem com
lideranças da grande Santa Luzia, bairro vizinho à universidade para elencar as
necessidades desses bairros. Assim o Curso de Formação em Agente Comunitário de
Cidadania surgiu dessas conversas com os líderes comunitários, embasado nas
necessidades que as comunidades apresentaram.
O presente projeto tem como objetivo capacitar moradores do bairro Vila
Manaus, bairro integrante ao (Território Paulo Freire) em curso de formação de Agentes
Comunitários de Cidadania, a partir de noções básicas de direito de família e sucessões,
de direitos do consumidor e contratos; de direito penal e ambiental; de direito do trabalho
e previdenciário, de direito à saúde e finanças pessoais.
A inscrição dos participantes é realizada (em vários locais dos bairros, como
postos de saúde, escolas, etc.), com o preenchimento individual de fichas de inscrição, as
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quais contem relatório sócio - econômico e perguntas pertinentes às temáticas do projeto,
com o fim de auxiliar os extensionistas no conhecimento do público-alvo.
As

temáticas

desenvolvidas

são

estudadas

junto

aos

acadêmicos

extensionistas e professores envolvidos no projeto, a fim de elaborar o roteiro e definir as
noções básicas de cada área a serem abordadas, dentro das necessidades do públicoalvo, no início de cada semestre de duração do projeto.
Existe uma busca incessante pelo aprimoramento dos conjuntos de estratégias
pedagógicas apropriadas para construir o conhecimento sobre os temas propostos, com o
uso de vídeos, documentários, slides, diálogos, estudos de casos, teatros, a serem
utilizadas nas oficinas, a partir do conhecimento cumulado sobre as demandas do públicoalvo.
São promovidas oficinas e palestras para os participantes no intuito de
apresentar as noções de Direito e Cidadania, visando à formação de agentes
comunitários disseminadores de informações teóricas e práticas, com saberes que
incluem como, quando e onde reivindicar os seus direitos perante a sociedade.
Tem-se como objetivo também a divulgação do conhecimento obtido na
realização deste projeto em eventos de extensão acadêmica, na elaboração de artigos
científicos e também junto à mídia local, para que essas informações possam ajudar e
estimular outros possíveis projetos.
O projeto tem como cronograma a realização de um curso por semestre, dentre
o período do primeiro semestre de 2014 até o primeiro semestre de 2015 sendo que o
segundo semestre de 2015 está sendo utilizado somente para a produção de trabalhos e
artigos acadêmicos, buscando a divulgação dos conhecimentos obtidos junto ao curso,
cumprindo assim o edital do projeto.
O curso é realizado aos sábados à tarde, com duração de seis horas aula, de
duração de 50 minutos cada, em sala de aula cedida pela escola do Bairro Vila Manaus
de Criciúma, a conhecida escola Marcílio Dias Santiago.
Durante a duração de todo o projeto os professores acompanham os
acadêmicos extensionistas em todas as fases do projeto, através de reuniões semanais,
como também, durante o curso.
No primeiro momento a assistência dos professores coordenadores consiste na
orientação de leitura e elucidação das dúvidas acerca de cada conteúdo a ser trabalhado
no curso, que inclui a interpretação jurídica e a prática.
Na segunda etapa do projeto, os professores orientam os extensionistas na
elaboração do material pedagógico, bem como do roteiro das apresentações, escolha das
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técnicas metodológicas para as oficinas e palestras a serem aplicadas ao público-alvo,
sempre levando em consideração o caráter originário da extensão que é desenvolvido
pelo meio do método dialógico, baseado nos ensinamentos Freirianos.
As oficinas são dinâmicas, prevendo a participação direta dos inscritos com
dinâmicas de sala de aula, teatralizações, com vídeos e documentários (para
sensibilização do conteúdo a ser abordado), slides e outros recursos audiovisuais, como
fotos, e o que mais for necessário para obtenção do resultado máximo, que é a
compreensão dos assuntos abordados, sempre sendo direcionados ao contexto social em
que se encontra a comunidade.
A terceira e quarta etapas são realizadas diretamente pelos extensionistas, que
conduzem as atividades com os moradores participantes do curso, sob orientação e
fiscalização dos professores. Nesse sentido, ha uma reflexão constante sobre as técnicas
e temáticas utilizadas, a fim de minorar possíveis falhas e problemas nas apresentações,
constatadas pelos professores e participantes.
Todos os professores colaboradores do presente projeto estão cientes de suas
responsabilidades, quais sejam; a divisão das tarefas descritas no plano de trabalho dos
professores com horas e participação das reuniões da equipe, contribuindo para que
todos alcancem os objetivos propostos nesse projeto, já que cada professor será
responsável por uma temática do Direito, relativa à sua área de trabalho ou pesquisa.
Os extensionistas são estimulados a contribuir para a idealização dos materiais
pedagógicos, pesquisando vídeos na internet sobre o assunto, sugerindo a arte e o texto
dos slides, indicando outros materiais e dinâmicas de grupo que podem ser utilizadas nas
oficinas e palestras, entre outros. Os extensionistas também são responsáveis pela
elaboração dos roteiros para as apresentações, a serem corrigidos e complementados
pelos docentes do projeto.
A realização das oficinas e palestras do curso somente acontece após o aval
de cada professor responsável, com autonomia para que encaminhem as demandas
surgidas durante o projeto e proponham modificações nas metodologias e no roteiro das
atividades.
A articulação com o ensino ocorre a partir das técnicas pedagógicas utilizadas
nas aulas de graduação, que poderão ser úteis para o projeto na construção das oficinas
para o público-alvo.
Da mesma forma, a experiência do projeto enriquece as práticas pedagógicas
dos professores da equipe, que poderão aplicar novas formas de abordagem sobre o
assunto nas disciplinas que ministram na graduação, a partir das dúvidas e sugestões
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advindas do contato com o público “leigo”, além de direcionar projetos de pesquisa ao
público-alvo, no sentido de diagnosticar problemas, com o intuito de auxílio numa futura
solução.
É uma oportunidade de dar praticidade às disciplinas teóricas e aplicabilidade
às temáticas, enriquecendo o conteúdo a partir da pesquisa, cuja reflexão será
inesgotável.
Os acadêmicos envolvidos no projeto estão diretamente em contato com a
comunidade, no sentido de receber sugestões sobre as temáticas a serem trabalhadas
durante o curso.
O projeto tem a flexibilidade de ser repensado e aprimorado a cada semestre.
O retorno direto da comunidade é uma experiência única que transforma não só os
participantes do curso, mas também, os acadêmicos extensionistas.
O público atendido é agente formador de opinião e disseminador de saberes
em sua comunidade. Recebe noções jurídicas que lhe auxiliarão a trilhar os caminhos
necessários na busca de seus direitos e reivindicações, seja na área da saúde, da família,
do consumidor, no ambiente de trabalho, etc. Ou na sua própria casa, a partir dos
conhecimentos sobre prevenção de conflitos e outros tipos de agressividades que podem
surgir.
O Agente Comunitário De Cidadania será o facilitador entre a acessibilidade e
a disseminação de saberes em Direito e Cidadania. Atuará na promoção do bem estar
social das famílias que tiver contato, potencializando suas capacidades em auxiliar o
vínculo da comunidade com os caminhos de acesso à Justiça. Terá um papel de
mediador entre distintas esferas da organização da vida social, em direção à autonomia
dos sujeitos em relação à sua própria vida e da comunidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A busca pela melhoria de uma qualidade de vida numa comunidade impõe a
utilização de estratégias que visem um “empoderamento” comunitário, que significa “[...] o
aumento do controle sobre a vida por parte de indivíduos e comunidades, a eficácia
política, uma maior justiça social e a melhoria da qualidade de vida” (CARVALHO, 2004).
O Bairro Vila Manaus de Criciúma-SC almeja, por seus moradores, uma melhor
qualidade de vida, dentre as aproximadamente 4000 famílias que ali residem. Até o final
da década de 1960, o local era conhecido como uma área de depósito de rejeitos de
carvão. Na década de 1970, surgiu a Vila Manaus naquelas terras. A área foi inicialmente
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destinada para sediar um parque industrial, mas foi reivindicada pelas pessoas como
forma de garantir o direito à moradia (TEIXEIRA, 2014).
Alguns autores destacam Paulo Freire como um dos precursores do conceito
de “empowerment comunitário”, já que sempre defendeu um processo de conscientização
dos homens em um processo de aprendizado no qual “[...]os homens assumam seu
papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens criem sua
existência com um material que a vida lhes oferece [...], está baseada na relação
consciência-mundo” (FREIRE, 2002, p. 26).

3.1 Direito fundamental à educação
O processo educativo ocorre em todas as fases da vida humana. Portanto, a
educação não ocorre somente no ambiente escolar. Explica Rizzi et al (2011, p.19) que “A
aprendizagem acontece em diversos âmbitos, na família, na comunidade, no trabalho, no
grupo de amigos, na associação e também na escola.”. Assim é o que estabelece a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
(...) os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (art. 1°,
BRASIL, 2015 B)

O Estado deve proteger e respeitar todos os tipos de processos formativos de
educação, dever compartilhado por todos os atores sociais com total liberdade, “desde
que não violem as demais normas de direitos humanos”. (RIZZI, et al, 2011, p.29)
Difere-se a educação do ensino. Este faz parte da educação e tem
regulamentação própria:
O ensino é regulamentado, tem currículo e formas de funcionamento previstos em
normas jurídicas e, além disso, leva à certificação em cada etapa de escolaridade
(fundamental, média, técnica, superior, etc.). O Estado tem o dever de promover o
ensino, assegurando a todos oportunidades de formação escolar. (RIZZI, et al,
2011, p.29)

O direito fundamental à educação é considerado recente, pois, garantido
positivamente, remonta ao final do século XIX e início do século XX. Sua proteção legal é
consequência dos movimentos sociais. (CURY, 2002, p.253)
Assim como os demais direitos sociais, o direito à educação também é fruto dos
processos sociais desencadeados pela classe trabalhadora, a qual, ora “viram nele um
meio de participação na vida econômica, social e política”; ora “indicava uma contestação
da sociedade capitalista e antecipação da nova sociedade”. (CURY, 2002, p.253)
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A educação encaixa-se em três diferentes grupos de direitos: civis, políticos e
sociais, pois, segundo Cury, “seja por razões ligadas ao indivíduo, a educação era vista
como um canal de acesso aos bens sociais e à luta política e, como tal, um caminho
também de emancipação do indivíduo diante da ignorância.” (2002, p.254)
Além disso, Rizzi, et al, ressaltam a sua importância, considerando-o “um bem
público da sociedade, na medida em que possibilita o acesso aos demais direitos.” E
concluem: “Portanto, a educação é um direito muito especial: um “direito habilitante” ou
“direito de síntese”. E sabe por quê? Porque uma pessoa que passa por um processo
educativo adequado e de qualidade pode exigir e exercer melhor todos seus outros
direitos.” (2011, p.19)
Reconhecido também como um direito humano pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, no artigo 26, o direito à educação
(...) foi fortalecido como norma jurídica internacional, principalmente, pelo Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (arts. 13 e 14), da
Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, da
Convenção sobre os Direitos da Criança (arts. 28 e 29) e do Protocolo Adicional à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos
Econômicos, Sociais e Culturais (art. 13). (RIZZI, et al, 2011, p. 18)
1

Garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu
art. 6º, a educação – juntamente com a moradia, o trabalho, o lazer, a saúde, entre outros
– é um direito social. Logo mais à frente, em Seção própria, o Estado reafirma seu dever
com a educação nos artigos 205 a 214 da CRFB. Reza o art. 205 da CRFB/88:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (BRASIL, 2015 A)

Desse modo, o Estado, por intermédio da educação, tem como objetivo a
redução das desigualdades e das discriminações sociais e possibilitar uma aproximação
pacífica entre os povos de todo o mundo. Por esta razão, a universalização de uma
educação com qualidade é “pressuposto civil de uma cidadania universal”, garantindo a
liberdade e igualdade para todos. (CURY, 2002, p.261)

3.2 A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
A CRFB/88 estabelece, em seu artigo 207 que “as universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”
(BRASIL, 2015 A)
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Para Dias,
A relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, quando bem articulados,
conduz a mudanças significativas nos processos de ensino e de aprendizagem,
fundamentando didática e pedagogicamente a formação profissional, e estudantes
e professores constituem-se, efetivamente, em sujeitos do ato de aprender, de
ensinar e de formar profissionais e cidadãos. (2009, p.39)

As primeiras universidades no mundo incorporaram modelos de universidades
adotados pela Inglaterra, França e Alemanha do século XXVIII, cujas funções se
baseavam na “conservação e transmissão da cultura, de ensino das profissões e de
ampliação e renovação do conhecimento.” Nesse modelo, as universidades consideravam
as atividades de ensino e pesquisa incompatíveis entre si. (MAZZILLI, 2015, p.207)
Somente no século XIX Humbolt introduz na Universidade de Berlim a atividade
de pesquisa científica como uma das funções da universidade. Na América Latina, em
1918, iniciou-se um movimento estudantil na Universidade de Córdoba, Argentina,
considerado o precursor da nova concepção de universidade. O “Manifesto de Córdoba”
apresentou propostas para inserir a extensão universitária a fim de “concretizar o
compromisso da universidade com o povo e fazer dela um centro por excelência para o
estudo dos grandes problemas nacionais.” Desencadeou-se o “movimento reformista” e, a
partir de dos anos de 1920 e 1930 a extensão universitária foi considerada função das
universidades em todo o mundo, praticamente. (MAZZILLI, 2015, p.207)
No Brasil, em 1920, foi implantada a primeira universidade brasileira, a
Universidade do Rio de Janeiro, pela união de três escolas superiores: Faculdades de
Direito, de Medicina e Escola Politécnica. Todavia, adotou-se o modelo ultrapassado de
que pesquisa e extensão não faziam parte das funções da universidade, preocupada
apenas com a transmissão do conhecimento já produzido pela humanidade. (MAZZILLI,
2015, p.209)
A partir de 1930, no Brasil, foram incorporadas a três universidades a pesquisa
e a extensão, sob a influência de Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, que trouxeram
os ideais humboldtianos para a criação da Escola Livre de Sociologia e Política, a
Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Distrito Federal (UDF). (MAZZILLI,
2015, p.210)
Na década de 50 intensificam-se os debates sobre a educação no País, na
busca pelo ensino público laico e gratuito, enquanto se expandia o ensino privado mantido
pela Igreja Católica. Os debates dessa época culminaram em 1961 com a promulgação
da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O movimento estudantil,
liderado pela UNE, foi pioneiro no desenvolvimento de projetos de extensão marginais ao
ensino acadêmico das universidades. Eram projetos de educação popular de adultos e de
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cultura popular, sob a influência dos ensinamentos de Paulo Freire e Álvaro Vieira Pinto.
Todavia, a ditadura militar estancou tais processos de evolução do ensino, os quais,
somente voltaram a ser deflagrados na década de 80, momento pós-regime militar.
(MAZZILLI, 2015, p.211)
Assim, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tornou-se a
“bandeira de luta do movimento docente e discente do ensino superior na década de
1980”, como explica Maciel:
A idéia de associar-se ensino, pesquisa e extensão, com influências do modelo
alemão humboldtiano e do Movimento de Córdoba, será fruto das reivindicações,
prioritariamente, dos estudantes na década de 1960 e incorporada como bandeira
de luta do movimento docente universitário na década de 1980. A extensão é
entendida neste contexto como problematização da prática social no processo de
ensino/aprendizagem, e tem a função de intervenção social a partir dos
conhecimentos adquiridos e produzidos anteriormente, na perspectiva de
socialização do saber. (2015, p.101)

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é considerada a
“referência do padrão de qualidade acadêmica para as instituições de ensino superior do
país, que se baseia na negação das desigualdades sociais” e foi incorporada pela
CRFB/88 no artigo 207, por uma emenda apresentada pelo Fórum da Educação
Constituinte. (MAZZILLI, 2015, p.214)

3.3 Extensões universitárias e educação popular
O termo extensão possui vários significados, mas, segundo a lição de Freire
(...) o termo extensão, na acepção que nos interessa aqui [...] indica a ação de
estender e de estender em sua regência sintática de verbo transitivo relativo, de
dupla complementação - : estender algo a. Nesta acepção, quem estende,
estende alguma coisa (objeto direto da ação verbal) a ou até alguém – (objeto
indireto da ação verbal) – aquele que recebe o conteúdo do objeto da ação verbal.
(2013, p.16)

Cruz et al aponta um modelo conceitual para a extensão a universitária:
A extensão universitária está fortemente calcada no modelo conceitual da
pedagogia crítica, que por sua vez, está alicerçada no diálogo, que é uma relação
horizontal, onde o professor e aluno são sujeitos que fazem e refazem a história.
Ao se respeitar as experiências dos alunos através de um constante processo
dialógico, as chances de um trabalho em contextos populares se tornam mais
reais, já que a presente ação valoriza o contexto social na abordagem pedagógica
realizada. (2010, p. 03)

Conforme a LDB, em seu artigo 43, a educação superior tem também por
finalidade:
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica
e tecnológica geradas na instituição. (BRASIL, 2015 B)
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Com já acima referido, a LDB salienta a necessidade da promoção à extensão,
assim foi criado o Plano Nacional de Extensão Universitária, segundo o qual:
A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o
Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora
entre universidade e sociedade. A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito
assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a
oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento académico. No retorno
à Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à
reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece
a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência:
a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e
regional; a democratização do conhecimento académico e a participação efetiva
da comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora desse
processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que
favorece a visão integrada do social. (BRASIL, 2015 C)

Neste contexto, a extensão universitária é um processo que busca a
interdisciplinaridade, a qual, enquanto metodologia de aquisição de conhecimentos,
processo de transmissão de conhecimento e suporte de ações, têm motivações e
dinâmicas com uma autonomia relativa na qual o receptor dos conhecimentos tenha
condições para, e seja capaz, de articular saberes obtendo uma formação científica e
cultural mais integrada, tendo como fundamental a integração dos saberes transmitidos.
(PIMENTA, 2015, p. 6)
Para a ANDES, a extensão universitária deve fazer parte das políticas da
Instituição de Ensino Superior, no sentido de se comunicar com a sociedade e seus
anseios:
A extensão deve ser uma política institucional, indissociável do ensino e da
pesquisa, que tenha como objetivo a identificação e o acompanhamento de
problemas sociais relevantes e propiciar a troca de experiências e saberes entre a
universidade e a sociedade. As ações advindas desses projetos devem ser
gratuitas e seus resultados, mesmo quando fruto de convênios, devem ser
publicizados sem restrições, permitindo a sua apropriação pela sociedade;
(CADERNO ANDES, 2013, p.20)

Nesse sentido, a ANDES defende que autonomia conferida às universidades
pelo artigo 207 da CRFB/88 é suficiente para que se insurjam contra “os controles do
poder e contra o cumprimento de funções meramente reprodutoras das relações sociais
vigentes.” Desta feita, a luta do Sindicato pela autonomia compreende:
(...) autonomia para contrapor-se à dominação da universidade pelos poderes
político e econômico; autonomia para contrapor-se à dominação da universidade
pelos interesses de grupos econômicos e políticos hegemônicos; autonomia para
contrapor-se à lógica produtivista que concebe a escola, o ensino e o saber como
mercadorias. (CADERNO ANDES, 2013, p. 26)

Segundo a ANDES, a universidade tem o dever de contribuir para a melhoria
das condições de vida da sociedade e exercer a sua função social. E isso somente será
possível quando houver a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: “a
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qualidade da universidade só ocorre, ganha sentido e atinge a sua finalidade quando
torna o produto do fazer acadêmico acessível à sociedade, contribuindo para o seu
aperfeiçoamento e para a melhoria das condições de vida de toda a população.”
(CADERNO DA ANDES, 2013, p.49)
Dentre os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Extensão
Popular da UFBP encontra-se o desenvolvido por Rocha que analisou o papel do
extensionista frente ao saber popular:
Freire nos alertava para os perigos que o conceito de extensão representava, na
medida em que estender significa não somente o levar do conhecimento dos que
pensam saber, aos que pensam que nada sabem. Os intelectuais, os
universitários, muitas vezes, sem o perceber, veem a população com que
trabalham, na condição de objeto e lamentavelmente perdem a oportunidade de
enriquecer-se com o saber do outro, um saber diferente, mas, indiscutivelmente
rico e portador da experiência do cotidiano. Em sua concepção de educação
libertadora, em lugar de uma educação domesticadora, Paulo Freire mostrava a
necessidade de uma relação dialógica entre sujeitos, sujeitos que pensam e
trocam saberes, o que indicava um caminho mais coerente para a extensão.
Extensão, segundo ele tinha uma relação significativa com transmissão, entrega,
doação, messianismo, mecanicismo invasão cultural, manipulação, superioridade de quem entrega o conteúdo, inferioridade dos que recebem e funcionam como
recipiente do conteúdo. Como educador, destacava que, aqueles que participam
da ação com comunidades na condição de agentes sociais tem de ter a tarefa de
comunicação e não de extensão. Comunicação, como ação e reflexão entre
semelhantes, portadores, contudo, de formas de saber diferenciado (2015, p.169).

Essa reflexão enseja uma nova forma de pensar a questão da prestação de
serviços por via da extensão universitária, que muitas vezes privilegia basicamente a
questão da captação de recursos financeiros. Em muitas oportunidades são agregados às
universidades e às instituições programas ou projetos que pouco ou quase nada
contribuem com a educação superior. Contudo, a universidade não pode omitir a sua
condição de instituição de educação superior. Educação superior que se mede pela
qualidade de seu ensino, de sua pesquisa, de sua extensão e de atendimento a outras
demandas sociais (ROCHA, 2015, p.175)
Aduz ainda referido autor que:
Superioridade que se mede em função de um pensar crítico, tão necessário nos
tempos presentes. Precisamos denunciar as injustiças e anunciar os rumos de
uma sociedade mais justa. Não podemos ser parceiros do “Partido da
Insensibilidade”, que se comove com as situações das novelas da Globo, com as
informações virtuosas passadas à distância, mas, não se comove com a situação
das famílias de rua que moram debaixo das pontes; com a situação da prostituição
infantil; com o desemprego; com a fome; com a violência que é marco da
sociedade atual no país. (ROCHA, 2015, p. 176)

Fazer extensão popular é propor mudanças na sociedade e nas relações
educativas nela presentes, significando não somente pensar, mas fazer diferente contra a
todo tipo de verticalismo, autoritarismo, hierarquia, irracionalidade, exploração e
desumanização, que se cristaliza por inúmeros trabalhos empreendidos por atores
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interessados em vislumbrar um horizonte pintado com as cores da justiça, da equidade,
da dignidade humana e de uma relação cuidadosa com o ambiente e o mundo.
(VASCONCELOS, 2015, p.61)
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sob o manto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
encontram-se direitos e garantias fundamentais e, dentre eles, elenca-se o direito à
educação, como elemento fundamental e imprescindível da cidadania, cabendo ao Estado
por meio de políticas públicas garantir a todo cidadão a integralidade deste direito.
A extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um
conhecimento acadêmico.
Algumas práticas institucionais permitem aos professores um conhecimento da
extensão, que repercute positivamente em sua atuação na universidade, concorrendo
com outras experiências que reduzem a extensão à prestação de serviços ou mesmo
ações assistencialistas, incluindo-se ai atividades não reconhecidas pelos professores –
ou pela própria instituição – como extensão universitária, impactando muito pouco num
projeto educacional emancipatório, limitando o papel que a universidade poderia cumprir
na relação com as camadas desprivilegiadas socialmente.
Dentre esse contexto, a extensão universitária pode apresentar uma prática
educativa dialógica, que não se propõe a estender conhecimentos às pessoas envolvidas
na ação, a manipulá-las, mas sim a considerá-las como sujeitos de decisão, de
transformação da sua realidade e também da comunidade mediante.
Assim é o projeto de extensão Curso de Formação de Agentes Comunitários
da Cidadania, o qual, mediante a execução de práticas pedagógicas e educativas de
extensão popular se propõe a considerar os sujeitos envolvidos como sujeitos ativos de
decisão, de transformação da sua realidade da comunidade em que vive. Nas três
edições do curso foram beneficiados diretamente 50 moradores.
Outrossim, pelo projeto de extensão em comento, a UNESC tem a
oportunidade de realizar sua verdadeira função social, por intermédio de uma extensão
popular, capaz de transformar a realidade das comunidades em seu entorno.
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Resumo: Atualmente percebe-se uma alta taxa de crescimento na utilização de dispositivos móveis e
podemos observar aspectos positivos que esses dispositivos podem trazer para educação. Outra
ferramenta que pode ser utilizada na educação são os jogos digitais que possuem grandes potencialidades
como influenciar e atrair jovens e crianças. A combinação de dispositivos móveis com jogos digitais
educacionais pode proporcionar uma experiência enriquecedora para discentes, unindo as vantagens que
cada tecnologia pode proporcionar. Tendo a percepção que dispositivos móveis e jogos digitais
educacionais podem agregar no processo de ensino-aprendizagem, surge a ideia de investigar a utilização
das mesmas. Desse modo, foi feita uma pesquisa sobre a utilização de jogos digitais educacionais em
dispositivos móveis na literatura., sendo realizada uma revisão sistemática nas base de artigos Scopus e
IEEExplore, com o intuito de verificar pesquisas relacionadas com a utilização de jogos digitais educacionais
em dispositivos móveis na educação, além de identificar metodologias utilizadas, conceitos e conclusões
obtidas, a fim de descobrir se a utilização de jogos digitais educacionais em dispositivos móveis na
educação básica gera efeitos positivos na aprendizagem dos estudantes, e também encontrar outros efeitos
que tal utilização pode trazer para a mesma. E como resultados foram obtidos efeitos positivos, tais como
que jogos digitais podem melhorar a motivação e a satisfação dos alunos, e o fato de que esses jogos
estarem instalados em dispositivos móveis torna-os mais acessíveis.

Palavras-Chave: uso de jogos; educação básica; dispositivos móveis; aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO

A aprendizagem pode ocorrer de várias formas: as pessoas podem usar
aparelhos móveis para acessar recursos educacionais, conectar-se a outras pessoas ou
criar conteúdos, dentro ou fora da sala de aula. (UNESCO, 2014)
Com a observação do crescente aumento do uso de dispositivos móveis, e com
a idéia que estes podem ser utilizados na educação, como um meio de acessar recursos
educacionais e que tais recursos podem, ensinar conteúdos escolares ou reforçar-los.
Tais potencialidades que estes dispositivos possuem deveriam ser mais utilizadas, e
integradas às aulas.
Porém as atuais leis no Brasil proíbem o uso dos dispositivos móveis, e grande
parte dos professores possuem certa rejeição com estes dispositivos, pois acreditam que
estes tiram atenção de suas aulas, e pensam que tentar utilizar estes dispositivos não dá
certo, pois acreditam que os alunos não iram usar para os fins pretendidos por
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eles.Porém existem professores que defendem a utilização dos mesmo, pois acreditam
que esses dispositivos podem trazer aspectos positivos para suas aulas.

Mas como visto no começo deste capítulo, a UNESCO é a favor da utilização
de dispositivos móveis, e lançou em 2014 uma guia de diretrizes para apoiar políticas
para aprendizagem móvel. E por isso deve-se repensar na utilização de dispositivos
móveis a fim de promover uma aprendizagem mais flexível.
Outra ferramenta que pode potencializar o processo de aprendizagem de
conteúdos escolares são jogos digitais. Segundo ADRIANI (2008) jogos fornecem ao
indivíduo um ambiente agradável e motivador, que ajuda na aprendizagem de várias
habilidades.
Portanto, tais aspectos que os jogos podem proporcionar, podem ser
combinados com o uso de dispositivos móveis, pelo fato destes serem atrativos fáceis de
serem carregados além do fato de serem intuitivos em sua interação.
Com base no que foi levantado anteriormente sobre as potencialidades que
jogos digitais educacionais e o uso de dispositivos móveis podem proporcionar para
apoiar o processo de aprendizagem, resolveu-se realizar uma pesquisa na literatura sobre
o tema, para verificar se realmente o uso de jogos educacionais em dispositivos móveis
na educação dando ênfase à educação básica proporciona efeitos positivos e vantagens
que tal utilização impacta na aprendizagem dos estudantes.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se quantiqualitativo por verificar a quantidade de
artigos publicados sobre os temas uso de jogos digitais, dispositivos móveis e educação
juntamente com a qualidade destes artigos. E uma pesquisa de cunho exploratória por
realizar um levantamento bibliográfico. Para isso foi utilizado um “método cientifico
sistemático que busca correlacionar todos os elementos encontrados sobre um
tema[...]”.(FREIRE,2013)
Em vista disso, foi realizada uma busca na base de artigos científicos Scopus 1
e IEEExplore2. Portanto foram levantados termos chaves para encontrar resultados dentro
1

http://www.scopus.com/

2

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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do escopo desta pesquisa, tal como: uso de jogos, usando jogos, dispositivos móveis e
uma série de termos que se referem à educação básica no exterior (internacionalmente),
sendo eles educação secundária, escola secundária, educação fundamental, escola
fundamental, escola primária e educação primária. Os termos foram traduzidos para
inglês para obter-se resultados do mundo todo.
Ao buscar na Scopus pelos termos “use of games” AND “using games” na base
de dados da Scopus, para se obter artigos que abordavam o uso de jogos no período
entre 2010 e 2015 obteve-se 162.746 resultados. Ao acrescentar “mobile devices” para
encontrar artigos que trazem o uso de jogos em dispositivos móveis, 2.048 resultados
foram obtidos. E com o objetivo de se obter resultados de artigos que abordam o uso de
jogos em dispositivos moveis somente na educação básica, foi acrescentada a busca os
termos “secondary school” OR “secondary education” OR “primary school” OR “primary
education” OR “elementary education” OR “elementary school” obtendo-se 21 resultados.
Realizando a mesma busca na IEEExplore, usando os mesmos termos chaves,
foram obtidos 3 resultados, sendo que destes 3, 2 foram artigos repetidos aos
encontrados na Scopus.
Após ser realizado o refinamento, foram descartados trabalhos que estivessem fora
do escopo da pesquisa, e 17 resultados foram obtidos. Destes 17 somente 8 possuem
texto completo disponível e foram estes analisados. Abaixo um quadro com os artigos
obtidos na pesquisa da base de artigos Scopus e IEEExplore, com seus autores, título da
publicação e o ano de publicação.
Quadro 01 - Resultados Scopus e IEEExplore.

Numeração

Autor

Título

Ano

1º

KALZ, M.

Mobile inquiry-based learning for sustainability

2014

education in secondary schools

2º

3º

A Mobile Virtual Environment game approach for
TIANCHONG;

improving student learning performance in integrated

TOWEY.

science classes in Hong Kong International Schools

HATEM

Combining web technology and mobile phones to

ALISMAIL et al.

enhance English literacy in underserved communities

4º

Programming on the move: design lessons from
MATTHEW

IPRO

2013

2010

2011
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BERLAND et al
5º

6º

7º

RAMIREZ,

Implementation of a digital game-based learning

C.G.R et al.

environment for elementary Education

SCHMIEDL, G.,

Mobile enabling of virtual teams in school: An

GRECHENIG T.;

observational study on smart phone application in

SCHMIED, B.

secondary education

BESAS et al.

An implementation of a structured and highly

2010

2010

2011

engaging learning environment on educational
games for elementary education
8º

PROTOPSALTI,

Teaching entrepreneuship using serious games in a

A. et al.

Web 2.0 environment

2014

Fonte: Elaborada pelo autor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro artigo, “Mobile inquiry-based learning for sustainability education in
secondary schools”, KALZ (2014) traz experiências e lições sobre um estudo piloto
realizado na educação na Holanda, os alunos foram envolvidos com um jogo baseado em
localização móvel, utilizando dispositivos móveis com medidores inteligentes em termos
energéticos, para apoiar o processo de aprendizagem. A análise recolhida de dados
demonstrou que a ação foi benéfica.
Já segundo TIANCHONG; TOWEY (2013) em “A Mobile Virtual Environment
game approach for improving student learning performance in integrated science classes
in Hong Kong International Schools”, abordam a avaliação do o uso de jogos para celular
em sala de aula especialmente em relação a educação cientifica em Hong Kong, o artigo
apresenta a avaliação de um jogo popular, e como resultado teve indicações que os jogos
para celulares podem contribuir para melhoria da aprendizagem.
Enquanto isso o terceiro artigo, “Combining web technology and mobile phones
to enhance English literacy in underserved communities”, ALISMAIL et al. (2010) abordam
a utilização de dispositivos móveis para alfabetização em inglês em

comunidades

carentes, e também foi utilizado um jogo que pode ser jogado em um dispositivo móvel
para aumentar a motivação na prática da gramática da língua inglesa. Foi relatado por
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alunos e professores que está solução é acessível e tem um potencial significativo para
melhorar o inglês em sala de aula e para lições de casa.
O quarto artigo, “Programming on the move: design lessons from IPRO”,
BERLAND et al. (2011), descrevem o uso de um jogo móvel para ensinar programação a
alunos do ensino secundário, no jogo o aluno usa um robô virtual para jogar futebol em
um ambiente virtual compartilhado com um grupo de alunos.
O artigo seguinte, “Implementation of a digital game-based learning
environment for elementary Education”, RAMIREZ et al. (2010) analisam que o uso de
jogos educativos em dispositivos móveis podem ajudar dentro e fora de aula, os alunos
que não conseguiram aprender o conteúdo ou simplesmente para reforçá-los, para
verificar isso foram desenvolvidos jogos, em uma primeira fase, foram testados a
funcionalidade dos jogos e na segunda fase um teste qualitativo para identificar áreas dos
jogos que precisavam ser melhoradas e também a aceitação dos jogadores. Além disso,
foram pesquisados elementos críticos para o desenvolvimento de futuros jogos
educativos, avaliações qualitativas dos jogos criados foram mais elevadas do que o
esperado, pois em entrevistas todos que jogaram disseram que gostaram em aprender
através de jogos.

Já o sexto artigo analisado, “Mobile enabling of virtual teams in school: An
observational study on smartphone application in secondary education”, SCHMIED;
GRECHENIG; SCHMIED (2010) trazem uma pesquisa feita para avaliar a integração de
dispositivos móveis em salas de aulas, e também possíveis cenários para o uso de tais
dispositivos, para o estudo foi utilizado um jogo com objetivo didático. Para esta pesquisa
foram selecionados 24 estudantes de uma escola secundária. Como resultados, foram
levantados vários fatores críticos de sucesso para o uso eficiente de dispositivos móveis
(smartphones), e que são um meio eficiente de realizar equipes virtuais em ambiente de
ensino que oferecem uma grande variedade de formas de apoiar as equipes virtuais em
cenários de aprendizagem. Além disto, o artigo traz recomendações didáticas e técnicas
para planejar o uso de smartphones em sala de aula.
O sétimo artigo, “An implementation of a structured and highly engaging
learning environment on educational games for elementary education”, de (BESAS et al.
(2011)) abordam o desenvolvimento de jogos para dispositivos portáteis(móveis) para ser
utilizados como ferramenta no ensino de tópicos do conteúdo de ciências da sexta série,
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para isso foi utilizado um motor de jogo livre e

de código aberto

Cocos2D. Foram

identificados pontos chaves para estabelecer um equilíbrio entre a aprendizagem e jogos.
Por ultimo foi feito uma avaliação por alunos e professores para verificar a eficácia dos
jogos criados. E como resultados concluíram que com algumas modificações os jogos
podem ser utilizados para complementar o aprendizado de estudantes da sexta série.
O último artigo analisado, “Teaching entrepreneur ship using serious games in
a Web 2.0 environment”, PROTOPSALTIS et al. (2014) tem como objetivo simular as
emoções de inovação criativa de iniciar uma nova empresa. Para isso, foram
desenvolvidos mini-jogos e uma competição entre estudantes do ensino secundário.

Abaixo um quadro com o nome dos autores das publicações levantadas nesta
revisão com suas respectivas metodologias usadas em suas pesquisas. Também o ano e
para qual série/nível que estava direcionada a pesquisa.
Quadro 02 - Metodologias.

Autor

Ano

País

Ferramenta

Foco/Séri
e/Nível

RAMIREZ,

2010

Filipinas

C.G.R et al

Testes das funcionalidades dos jogos.

Sexta

Teste qualitativo para identificar áreas dos série.
jogos que precisavam ser melhoradas e
também a aceitação dos jogadores.
Foram

realizadas

entrevistas

com

estudantes que utilizaram os jogos.
BESAS et 2011

Filipinas

Avaliação de alunos e professores.

al.

Sexta
série.

2011
BERLAND

Estados

Administração de pós-testes e pré-testes. Escolas

Unidos

dados de registro reunidos e

et al

secundári

gravou-se as classes e alunos individuais as.
entrevistados sobre suas ações.

ALISMAIL

2010

et al

Estados
Unidos

Relato dos alunos e professores.

Escola
primária
na
Tanzânia.

SCHMIED

2010

Áustria

Realizaram uma pesquisa para identificar Sexta
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L,

G.,

cenários para utilização de dispositivos série.

GRECHEN

móveis.

IG,

Efetuaram testes com 24 estudantes.

T.,

SCHMIED,
B.
WANG,

2013

China

Realizados pré-testes e pós-teste. Os Escola

T., TOWE

dados dos pré-testes e pós-testes para as secundári

Y, D.

classes foram analisados estatisticamente.

a (13 e
14 anos).

KALZ, M.

2014

Holanda

Questionários de pré-teste e pós-teste Nível K8
para verificar motivação com 17 itens.

– ensino
secundári
o.

PROTOPS
ALTIS,

2014

Grécia

A.

et al.

Questionários pré e pós utilização com 243 Escolas
participantes, com idade entre 14 e 18 secundári
anos.

as

Fonte – Elaborada pelo autor.

Analisando a tabela de metodologia, podemos perceber a predominância na
metodologia de pré e pós teste, e entrevistas com participantes das pesquisas sobre a
utilização dos jogos na educação, sendo que a maioria levou em conta a opinião dos
alunos, e outros levaram em conta a percepção dos professores. O nível escolar que foi
aplicado a pesquisa foi predominante na sexta série.
Outro ponto a se analisar foi que a maioria das publicações sobre o tema vem
das Filipinas e dos Estados Unidos. Não sendo encontrados nesta revisão resultados de
artigos nacionais sobre o tema.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como resultados, dos artigos encontrados na pesquisa realizada, todos
trouxeram como resultados positivos sobre a utilização de jogos em dispositivos móveis,
que tal utilização pode proporcionar uma melhora na motivação e na satisfação dos
alunos, além dos jogos serem atrativos, e também o fato de dispositivos móveis serem
mais acessíveis que dispositivos tradicionais.
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Deve-se também ressaltar o número baixo de resultados encontrados que se
encaixaram no escopo dessa pesquisa, desse modo fica com sugestão de se realizar
mais trabalhos sobre a utilização de jogos em dispositivos móveis na educação básica,
em busca de resultados mais precisos, sendo que os resultados obtidos nesta revisão
sistemática foram positivos, pesquisas na área podem influenciar em adoção de políticas
por partes dos governos acerca do tema. Outro ponto importante para importância de
pesquisas futuras, é que demonstrando a potencialidade pode-se levar a revogação de
leis que proíbem o uso de dispositivos móveis na educação em nosso país.
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Evolução e Variáveis Teórico-Empíricas Interdisciplinares
associadas à utilização dos Jogos no processo de alfabetização nas
séries iniciais do Ensino Fundamental
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Patricia de Sá Freire, Dra.3

RESUMO: A complexidade inerente ao contexto da utilização dos Jogos no processo de alfabetização nas
séries iniciais do Ensino Fundamental vem transformando a postura do professor pesquisador na introdução
de novos recursos tecnológicos na escola. O mundo redesenhado pelos homens através do uso das novas
tecnologias nos traz uma geração diferente, a geração das mídias, encantada com o som e imagem que
esses meios podem produzir de forma atraente, imaginária e até lúdica. Partindo desta mudança no modo
de ver o mundo, o uso dos Jogos no processo de alfabetização desperta no aluno o interesse de aprender e
adquirir conhecimento, no entanto, o uso de Jogos na alfabetização passa a exigir pesquisas
interdisciplinares para sua melhor compreensão. Para responder à questão de como se processa a
evolução dos estudos teóricos e empíricos interdisciplinares relacionados ao tema foi realizada uma
pesquisa com o objetivo de compreender a evolução, a interdisciplinaridade e as variáveis teórico-empíricas
relacionadas à utilização dos Jogos na alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental,
identificando as escolas invisíveis, as possíveis lacunas e oportunidades de futuras pesquisas. Este artigo
apresenta os resultados da pesquisa exploratória realizada com procedimentos de revisão sistemática da
literatura em bases de dados eletrônicas seguida de análise bibliométrica. Foram Identificadas duas
variáveis distribuídas em grandes áreas do conhecimento. Ao final, o artigo analisa as implicações para a
pesquisa interdisciplinar na área de Tecnologia de Informação e Comunicação e sugere novas pesquisas.
PALAVRAS-CHAVE:
alfabetização.

Interdisciplinaridade; tecnologia da informação e da comunicação; Jogos;

1. Introdução

A intensificação da competitividade neste mundo sem fronteiras determinada
pelo fenômeno da globalização, como destaca Freire (2013), vem promovendo
desenvolvimento e a incorporação acelerada de novas tecnologias da informação e
comunicação (TIC) nos processos e formas organizacionais e de rotina da vida humana.
Nesta Sociedade do Conhecimento (ALBROW, KING; 1990), as TICs promovem não
somente a disseminação de informações cada vez mais rápida como, principalmente
1
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despertam uma nova cognição sobre a própria realidade, o seu ritmo e as suas
percepções.

Ou seja, as TICs impuseram novos entendimentos sobre o que é

conhecimento e o ritmo do processo de sua criação, determinando a abertura do diálogo
entre disciplinas básicas para a elaboração do pensamento multidisciplinar sobre o
próprio processo de aprendizagem.
Compreende-se que a interdisciplinaridade é algo presente em nossas vidas
rotineiras no séc. XXI. A interconexão dos assuntos e conceitos que compõem nosso
cotidiano estabelece como exigência para a resolução dos problemas complexos, que as
atividades humanas tenham cunho interdisciplinar (COX, 2003, p.67).
Surge, então, a necessidade de uma visão menos linear e mais intedisciplinar
sobre o processo de ensino-aprendizagem.
A visão interdisciplinar do educando, resultante de um planejamento e prática
de atividades de ensino interdisciplinares facilitarão a sua percepção sobre a
complexidade

da

interdependência

das

partes

de

um

contexto

intensamente

interconectado, levando-o a aprender, dinâmica e continuamente, em um ritmo conhecido
e já vivenciado no uso das mais modernas tecnologias.
Esse cenário certamente modifica a relação do indivíduo com o saber e o
aprender, influenciando as formas de ver compreender e atuar no mundo.
Diante disso, a educação escolar não pode mais ignorar a influência que as
TICs exercem sobre o processo de aprendizagem dos alunos, passando a ser quase a
ser quase uma exigência de considerar a percepção do indivíduo desta nova Era do
Conhecimento (DRUCKER, 1999) sobre as suas dinâmicas possibilidades de navegar de
um lugar a outro de forma interdisciplinar (SILVA, 2000).
Por outro lado, Dowbor (2001), tecendo considerações frente às TICs e o
sistema de ensino, considera que diante das transformações ocorridas no planeta, a
educação permanece como que anestesiada. O autor alerta para a ineficiência da
instituição de propostas mirabolantes de modernização da educação, sem antes repensar
as funções do educador como mediador deste processo. Outros autores ainda
questionam a ineficácia de utilização de objetos tecnológicos de aprendizagem que não
respeitam o ritmo de aprendizagem do aluno ou o desconhecimento do professor para
com a tecnologia.
Nesta perspectiva, portanto, tem-se buscado desenvolver metodologias
inovadoras na prática dos conteúdos educacionais que levem em consideração todos os
fatores intervenientes do processo ensino-aprendizagem deste mundo acelerado,
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dinâmico e complexo que os educandos estão vivenciando neste século. Atualmente,
realizar um trabalho interdisciplinar é considerado um grande salto para a educação.
Tais referências podem ser encontradas, por exemplo, nas experiências que
utilizam os jogos como objeto de aprendizagem. A tecnologia dos Jogos já busca fazer
parte do cotidiano dos alunos, e nas escolas ela começa a deixar de ser apenas uma
brincadeira e passa a tomar dimensões maiores, enriquecendo as aulas tornando-as mais
dinâmicas e motivadoras, além de contribuir com o avanço qualitativo no processo e
aprendizagem.
No início do século XXI, algumas pesquisas científicas (PRENSKY, 2001;
HSIAO, 2007), concluíram sobre a importância de se optar por uma didática onde
estivessem inseridos a diversão e o prazer nos processos de estudos, para que o aluno,
sentindo-se mais relaxado, tenha maior recepção e disposição para o aprendizado.Neste
ponto, o fenômeno da utilização dos jogos na educação foi alçado a um dos temas mais
importantes a serem estudados pela ciência da educação e afins, Uma das questões de
estudo é como utilizar os Jogos de maneira a promover ensinamentos básicos sobre
linguagem e lógica para crianças que ainda estão em processo de alfabetização. O uso
dos jogos nesta etapa escolar serve o mesmo tempo para dar início aos conhecimentos
da informática com o uso do computador em si e, para desenvolvera coordenação motora
com o uso do mouse, do teclado em paralelo ao atendimento às ordens de movimento
dos jogos São os jogos simples, mas devem abordar reconhecimento de letras e
números, ensino de melodias em instrumentos virtuais, desafios de lógica e memória e
jogos de línguas. Exemplos seriam os programas de softwares livres4 Gcompris3 e
Childsplay4 e os portais web como o IGuinho5 e Discovery Kids6.
Na prática, s jogos educativos já existem, mas em sala de aula ainda é um
desafio para o professor. Para Fortuna (2000), para atender a requisitos pedagógicos, os
jogos acabam por ser “didatizados” e perdem seu caráter prazeroso e espontâneo. Eis a
razão porque se torna imperioso o encontro de caminhos possíveis de interação entre
pedagogia e diversão dos jogos educacionais.
Diante desse desafio, tem aumentado a quantidade de pesquisas em torno do
tema. Encontrar meios de integrar educação e diversão com o objetivo de ensinar através
do brincar, tem sido o desafio que movimenta pesquisadores do mundo todo. E os jogos
estão no centro destes estudos, por proporcionarem práticas educacionais ativas e
inovadoras, onde o educando tem a oportunidade de aprender de forma mais ativa,
dinâmica e motivadora.
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Neste contexto, elabora-se a questão de pesquisa: como se processa a
evolução dos estudos teóricos e empíricos interdisciplinares relacionados à utilização de
Jogos na alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental e quais as variáveis
propostas?

Para responder a essa questão, definiu-se como objetivo desse estudo,

compreender a interdisciplinaridade e as variáveis teórico-empíricas relacionados à
utilização de jogos na alfabetização identificando as escolas invisíveis, as possíveis
lacunas e oportunidades de futuras pesquisas sobre o tema.
Para o alcance deste objetivo o artigo está assim estruturado. As duas
próximas seções apresentam as definições das duas variáveis: alfabetização e jogos, por
diferentes autores. Logo após, os procedimentos metodológicos são apresentados. De
modo a auxiliar na compreensão do objeto de estudo, este artigo apresenta os resultados
de uma revisão sistemática da literatura em bases de dados eletrônicas sobre as variáveis
associadas, identificadas em estudos teóricos e empíricos. Por fim, a análise da
interdisciplinaridade do tema é mapeada e o artigo discorre sobre implicações teóricas e
práticas desses resultados e propõe trabalhos futuros.

2. Processo de alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental

A alfabetização no ensino tradicional, anterior a década de 80, enfatizava o
“ensinar”, fazendo com que o aluno armazenasse informações, definições, sendo o
professor o protagonista neste processo. Já em 1980 com o construtivismo piagetiano
inverteu-se esse paradigma, a criança passou a ser protagonista e a ênfase se reduziu à
aprendizagem.
Para Piaget (1980) o homem não nasce inteligente, mas desenvolve sua
inteligência a partir de sua interação com o meio, assim, ele é capaz de agir sob estímulos
externos e, com isso, construir seu próprio conhecimento ((LIMA et al, 2004, p. 22).
Portanto a alfabetização requer muito mais do que mera codificação e
decodificação do alfabeto no ato de ler, mas na capacidade de interpretar, compreender,
criticar, ressignificar e produzir conhecimento. Para que isso ocorra os alunos precisam
ter acesso a diversos textos que os levem a encontrar os usos sociais da leitura e da
escrita
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A alfabetização de uma maneira geral, através da leitura e da escrita, promove
a socialização, a troca de informações, acesso a bens culturais e o exercício consciente
da cidadania e do desenvolvimento da sociedade como um todo.
Paulo Freire sempre teve uma visão abrangente que contém as características
do letramento e da importância da leitura, leitura que para ele tem por finalidade inserir o
indivíduo em um contexto de conhecimento e sabedoria para uma formação de
conhecimento. “O ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito diante do mundo é
expressão da forma de estar sendo dos seres humanos, como ser social, histórico, seres
fazedores, transformadores, que não apenas sabem, mas sabem que sabem” (FREIRE,
2009, p.60).
Existem muitas formas de alfabetizar e cada uma delas possui sua
característica. Desde o método fônico, adotado na maioria dos países do mundo, que faz
associação entre as letras e sons, passando pelo método da linguagem total, que não
utiliza cartilhas, e o alfabético, que trabalha com o “soletrar”, todos contribuem de alguma
forma para o processo de alfabetização. Cabe, então, ao professor, conhecer como o seu
aluno aprende, pois não se deve dificultar esse processo tão importante na vida do aluno
e sim facilitar, ensinando-o a gostar de aprender.
Pode-se ainda dizer que, para o professor e a escola, a alfabetização deve ser
sempre o papel principal, apesar de alfabetizar ser um processo sofisticado e complexo, o
professor deve estar sempre se preparando mais e mais, fazer cursos profissionalizantes,
e o mais importante trazer a família para a escola, pois o aluno se sentirá mais seguro,
principalmente nas séries iniciais onde tudo começa.
A posição que se sustenta reiteradamente é que o marco da teoria do
desenvolvimento cognitivo de Piaget é apto para compreender os processos de
apropriação de conhecimentos envolvidos na aprendizagem da lecto-escrita. Dizemos
apropriação do conhecimento, e não aprendizagem de uma técnica. Contudo o que essa
apropriação significa aqui como em qualquer outro domínio da atividade cognitiva: um
processo ativo de reconstrução por parte do sujeito que não pode se apropriar
verdadeiramente de um conhecimento senão quando compreendeu seu modo de
produção, quer dizer, quando o reconstituiu internamente. (FREIRE, 1985, p. 27)
Segundo Vygotsky (1984, p.133), ”o ensino tem que ser organizado de forma
que a leitura e a escrita se tornem necessárias à criança […] A escrita deve ser relevante
à vida […] deve ter significado para as crianças […] deve ser incorporada a uma tarefa
necessária e relevante para a vida”.
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Portanto, saber ler entende-se desde a habilidade de simplesmente traduzir em
sons sílabas isoladas, até habilidades de pensamento cognitivo e metacognitivo; inclui,
entre outras habilidades, a habilidade de decodificar símbolos escritos; a habilidade de
captar o sentido de um texto escrito; a capacidade de interpretar sequência de ideias ou
acontecimentos, analogias, comparações, linguagem figurada e relações complexas,
anáforas; e ainda habilidade de fazer predições iniciais sobre o significado do texto, de
construir o significado combinando conhecimentos prévios com informações do texto, de
controlar a compreensão e modificar as predições iniciais, quando necessário, de refletir
sobre a importância do que foi lido, tirando conclusões e fazendo avaliações.
Os motivos do alfabetizando deve servir de motivação para os alfabetizadores.
Devem despertar-lhes o interesse e o desenvolvimento de atitudes no sentido de levar a
sério a tarefa de alfabetizar, de pesquisar, de aprender, junto com eles, de entender a
importância do planejamento e da organização da prática como extensão das exigências
que são feitas nas práticas sociais mais amplas (MOURA, 1999, p.213).
Práticas sociais estas como os padrões críticos do mundo da escrita. Não resta
dúvida de que a pessoa alfabetizada dentro destes padrões tem muito maior possibilidade
de participação social e de melhoria da sua condição de ser humano. Enquanto o
analfabeto somente atua nos limites do mundo da oralidade, restrito em termos de tempo
e espaço, a pessoa alfabetizada tem a oportunidade de penetrar nos horizontes do mundo
da escrita – o que equivale a dizer aumentar as suas percepções da realidade cultural e
histórica através dos registros escritos e ampliar as suas visões sobre os problemas e os
desafios sociais.

3. Jogos

O uso de Jogos Sérios é um exemplo de recurso didático que tem se
destacado nos últimos tempos e tem unido ensino e diversão (SAVI E ULBRICHT, 2008).
No contexto educacional os jogos digitais podem receber diferentes
nomenclaturas. As mais comuns são jogos educacionais e educativos, jogos de
aprendizagem ou jogos sérios (serious jogos).
Os jogos possuem a capacidade de aprimorar o aprendizado em vários
campos de conhecimento, viabilizando a criação e elementos gráficos capazes de
representar uma grande variedade de cenários. Podem auxiliar no entendimento de
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ciências e matemática quando se torna difícil manipular e visualizar determinados
conceitos como: células e gráficos matemáticos (FABRICATORE, 2000; MITCHEL e
SAVILL-SMITH, 2004). Colocam o aluno no papel de tomador de decisões e o levam a
níveis crescentes de desafios para possibilitar uma aprendizagem através da busca do
acertar pelo erro (MITCHEL e SAVILL-SMITH, 2004).
Quando se divulga o uso de jogos educacionais, quase sempre há um
destaque para o poder motivador desta mídia. Mas seu potencial vai muito além do fator
motivador dessa midia. Mas seu potencial vai muito além do fator “motivação”, pois levam
os estudantes a desenvolverem uma série de habilidades e estratégias e, sendo assim,
começam a ser tratados como importantes materiais didáticos (GROS, 2003).
Os jogos educacionais têm a capacidade de divertir e entreter as pessoas ao
mesmo tempo em que estimulam o aprendizado por meio de ambientes interativos e
dinâmicos. (HSIAO, 2007). Despertam o interesse e motivam alunos com desafios,
curiosidade, interação e fantasia (BALASUBRAMANIAN; WILSON, 2006).
Jogos digitais proporcionam uma experiência estética visual e espacial
diferenciada e com isso, atraem os jogadores para dentro de mundos fictícios que
despertam sentimentos de a ventura, prazer e satisfação (MITCHELL; SAVILL-SMITH,
2004).
Os desafios metas que precisam ser vencidos nos jogos geram provocações
nas pessoas, mantendo-as motivadas e, em alguns casos, podem até recuperar o ânimo
de quem perdeu o interesse pelo aprender (RITCHIE; DODGE, 1992).
Os jogos podem ser considerados como uma ação antiga tanto quanto o

homem. Para as concepções Piagetianas, o jogo tem duas funções: a primeira consolidar
o esquema já formado e a segunda o prazer emocional do jogo.
O ensino da informática na educação é a área que mais cresceu nos últimos
anos, por ser possível criar currículos de ensino e aprendizagem individual, e ainda o
estimulo de concentração e motivação.
Pode-se dizer que os jogos na educação têm elementos característicos que
são os envolvimentos emocionais, criatividade, tempo (caráter dinâmico, repetição,
espaço, estimulo, de imaginação, autoconfiança e autonomia).
Segundo Vygotsky, o lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da
criança.
O jogo se apresenta como uma atividade dinâmica que vem satisfazer uma
necessidade da criança, propiciando um ambiente favorável e que leve seu
interesse pelo desafio das regras impostas por uma situação imaginária,
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que pode ser considera como um meio para desenvolvimento do
pensamento abstrato (MORATORI, 2003, p. 9).

Para um professor o uso dos recursos de jogos pedagógicos o auxilia na forma
de ensinar. Um jogo bem selecionado, dentro da faixa etária correta, faz com que o
jogador viaje junto com o ensino. Cabe ao professor ensinar as regras, e orientar a
competitividade e que esta deva ser somente no jogo.
Os jogos computacionais cresceram em 25 anos e tornaram muitos criadores
milionários. Nos anos 80 o professor do MIT Seymous Papert que foi criador da
linguagem de programação já vislumbrava os computadores como instrumentos para o
ensino de aprendizagem.
Os jogos de computadores criam para o jogador um ambiente e num mundo no
qual não seria possível de outra maneira. Para o sucesso da introdução dos jogos nas
escolas, seria

necessário professores habilitados, estrutura escolar e planejamento

adequado.
Jogo é toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogador (como
indivíduo praticante) e regras que podem ser para ambiente restrito ou livre
O uso de Jogos Sérios é um exemplo de recurso didático que tem se
destacado nos últimos tempos e tem unido ensino e diversão (SAVI e ULBRICHT, 2008).

4. Procedimentos Metodológicos
Esta

pesquisa

pode

ser

classificada

como

exploratória,

utilizando-se

procedimentos de revisão sistemática da literatura em base de dados eletrônicos,
propondo-se realizar uma análise bibliométrica.

4.1. Revisão Sistemática da Literatura

Uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma
forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema.
Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma
estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e
sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada.
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As revisões sistemáticas são particularmente úteis para integrar as informações
de um conjunto de estudos realizados separadamente sobre determinada terapêutica/
intervenção, que podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem como
identificar temas que necessitam de evidência, auxiliando na orientação para
investigações futuras. Ao viabilizarem, de forma clara e explícita, um resumo de todos os
estudos sobre determinada intervenção, as revisões sistemáticas nos permitem incorporar
um espectro maior de resultados relevantes, ao invés de limitar as nossas conclusões à
leitura de somente alguns artigos.
É importante destacar que esse é um tipo de estudo retrospectivo e
secundário, isto é, a revisão é usualmente desenhada e conduzida após a publicação de
muitos estudos experimentais sobre um tema.
Esta pesquisa envolve uma revisão sistemática de diversos autores que
avaliaram, de forma independente, a importância da utilização dos jogos para facilitar a
alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

4.1.1 Planejamento
De acordo com o manual, foi realizado o planejamento da seguinte questão de
pesquisa: Como se processa os estudos teóricos e empíricos interdisciplinares
relacionados à utilização dos jogos para facilitar a alfabetização nas séries iniciais do
Ensino Fundamental e quais as variáveis propostas?
Foram escolhidos dois descritores a partir desta questão de pesquisa, são eles:
“alfabetização” e “jogos” definidos hierarquicamente desta forma, pois se busca um
estudo sobre a utilização da ferramenta “jogos” para a alfabetização nas séries iniciais do
Ensino Fundamental.
Para a execução desta pesquisa foi utilizada como base de dados a plataforma
“Scopus”, por ser internacional e ser abrangente nos diversos tipos de publicações em
diferentes áreas do conhecimento.

4.1.2 Estratégias da Execução

Utilizando a plataforma de base de dados “Scopus” ao incluir o descritor
“literacy”, chegou-se ao resultado de 42.616 documentos, sendo os primeiros artigos
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publicados: MC Clelland, M.M, Connor, C.M., Lotherington, H., Moje, E.B., Pappas, C.C.,
Varelas, M., Cunderson, L, Abrami, P.C. e Christie, J.F.

Após resultado de 42.616 documentos, procurou-se pela segunda variável,
“jogos”, obtendo o resultado de 2.329 documentos. A partir deste resultado fica exposto
que menos de 6% das publicações que tratam de alfabetização, estão voltadas para
aplicação de jogos nesta etapa da educação escolar.
Após incluir como filtro o termo representativo da unidade de observação
(ensino fundamental), chegou-se ao resultado de 263 documentos. Apenas 11% das
publicações que tratam os jogos na alfabetização, analisam o fenômeno no ensino
fundamental.
O gráfico 1 apresenta os diferentes tipos de unidades de observação
constantes nos 48 artigos pesquisados.

Series Iniciais
Series Finais
Ensino Medio

Gráfico 1: Unidade de Observação
Fonte: Dados da Scopus, 2015.

Fazendo a leitura do gráfico 1, verificou-se que 42% dos documentos
considerados como unidade de observação os alunos das séries iniciais, 38%
correspondem aos do ensino médio e 21% das séries finais.
5. Apresentação e Análise dos Resultados

Para analisar os dados coletados com a revisão sistemática da literatura, foi
utilizada a análise bibliométrica com o objetivo de compreender a interdisciplinaridade e
as variáveis teórico-empíricas relacionadas a utilização de Jogos na alfabetização
identificando as escolas invisíveis, as possíveis lacunas e oportunidades de futuras
pesquisas sobre o tema. E assim atender ao objetivo deste estudo.
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5.1 Uma visão histórica e geográfica dos estudos.
Esta pesquisa busca analisar publicações sobre “Jogos”, apresentadas nos
diferentes tipos de observação dos 48 artigos pesquisados.
Conforme o gráfico 2 abaixo, verificou-se que o tema pesquisado começou a ser
escrito no ano de 2006 e que no ano de 2013 ocorreu o maior índice de publicações,
totalizando 38 documentos. Pela observação do gráfico, confirma-se o crescimento da
atenção da academia para estudos relacionados à utilização dos jogos para alfabetização.

Gráfico 2: Ano de publicação
Fonte: Dados da Scopus, 2015.

Observando o gráfico 3, identifica-se que os Estados Unidos é o país que mais
publicou artigos relacionados com o tema. Depois se encontra o Canadá, a Austrália, e a
Alemanha, entre outros, totalizando 11 países com publicações efetuadas.

Gráfico 3: País de publicação
Fonte: Dados da Scopus, 2015.

5.2 Descrição de periódicos, autores e áreas relacionadas.
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Observa-se através do gráfico 4 abaixo, que os descritores pesquisados
encontram-se em várias áreas do conhecimento estando 78,7% na área das ciências
social, 25,1% na área da psicologia,13,3% na área das artes humanas incluindo no
percentual restante áreas como a medicina, ciência da computação e outras.

.
Gráfico 4: Áreas de publicação
Fonte: Dados da Scopus, 2015.

5.3 A elite de pesquisadores sobre o tema.

A partir o gráfico 5, verifica-se que os autores que mais publicaram sobre o tema
pesquisado são: MC Clelland, M.M, 4 documentos, Connor, C.M., 3 documentos, Lotherington,
H., 3 documentos, Moje, E.B., 3 documentos, Pappas, C.C., 3 documentos, Varelas, M., 3
documentos, Cunderson, L., 2 documentos, Abrami, P.C., 2 documentos, Christie, J.F., também
com 2 documentos.

Gráfico 5: Autores que mais publicaram
Fonte: Dados da Scopus, 2015.
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6. Análise da Interdisciplinaridade do Tema
Os Jogos, mesmo tendo algumas semelhanças, em sua elaboração, com os
jogos tradicionais, permitem ir além da possibilidade de simulação, de movimento, de
efeitos sonoros em sua utilização, proporcionando uma interação com uma nova
linguagem, oriunda do surgimento e do desenvolvimento das tecnologias digitais, da
transformação do computador em aparato de comunicação e da convergência das mídias.
Proporciona, assim, novas formas de sentir, pensar, agir e interagir (MOITA, 2007, p. 21).
Brincar,

jogar,

através

destas

ações,

as

crianças

aprendem

muitos

conhecimentos relevantes, atitudes, hábitos, como persistência para conseguirem seus
objetivos; superação de limites, de desafios e para resolverem conflitos; seleção e
testagem de estratégias, para aplicarem a situações diferenciadas; cooperação com seus
colegas, parceiros e oponentes; respeito opiniões e a regras.
Assim, a importância do jogo e das atividades lúdicas, durante o processo de
aprendizagem, tanto na educação infantil, quanto nas séries iniciais do Ensino
Fundamental, tem sido evidenciada por vários estudiosos que tratam da aprendizagem e
do desenvolvimento, Aguiar (2002); Freire (1989, 2002); Benjamin (1984); Brotto (1997,
2001); Bruhns (2000); Marcelino (1999); Chateau (1987); Murcia (2005); Kishimoto (1993);
Mello (1989, 1993); Petry (1986); Santos (1998, 2000).
Explorando a aspecto social do jogo, quando aplicamos uma atividade em sala
de aula ou fora dela, percebemos que a criança se torna ela mesma, livre de cobranças,
de regras rígidas, entregando-se às regras do prazer, da convivência, da diversão,
exercitando sua imaginação, fantasia e criatividade. Por isso, o cotidiano da sala de aula
pode e deve ser sempre interessante, desafiador e surpreendente, envolvendo tanto o
professor quanto os alunos, de tal forma que o processo de ensinar e de aprender se
torne cativante e fascinante (MARINHO, 2007).
Os (PCNs), Parâmetros Curriculares Nacionais dão destaque aos jogos, como
ferramenta didática, evidenciando que, através de sua vivência há uma intenção do
sujeito com o objeto, possibilitando o aluno, atribui significados aos conteúdos.
Evidenciam também que o professor, ao utilizar os jogos como ferramenta, pode
desenvolver sua pratica pedagógica através de multiplicidade de propostas. (MARINHO,
2007). Deste modo, o trabalho com jogos requer, assim como qualquer atividade
pedagógica, organização prévia, como: planejamento, adequação dos objetivos;
preparação, elaboração de regras; execução das atividades explicando, demonstrando,
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elaborando roteiros, motivando; avaliação contínua dos resultados. Assim, o jogo é
reconhecido como meio de proporcionar à criança, ambiente agradável, motivador,
planejado e enriquecido, possibilitando aprendizagem de várias habilidades.
Sendo assim, no processo de alfabetizar o jogo ganha espaço surpreendente,
pois afirmamos que jogar e aprender caminham paralelamente, sendo que, é nesse
contexto, à hora lúdica (hora do jogo) retrata os desejos, os prazeres e as necessidades
das crianças, possibilitando-nos construir e reconstruir o conhecimento.
7. Considerações Finais

A utilização da tecnologia digital não significa simplesmente utilizar técnicas,
mas sim condições suficientes para ajudar os alunos na construção da sua identidade, do
seu caminho pessoal e profissional, do seu projeto de vida no desenvolvimento das
habilidades de compreensão, emoção e comunicação que permitam encontrar seus
espaços pessoais, sociais e profissionais e tornarem-se cidadãos produtivos, agentes
críticos e participativos desta nova sociedade informatizada.
A concepção de ensino aprendizagem revela-se na prática de sala de aula e na
forma como os educadores e alunos se relaciona com as diferentes metodologias,
gerando um processo de transformação onde todos têm um papel a desempenhar.
Os equipamentos chegam às escolas, mas ainda há muitos desafios para que
a inclusão dos jogos no processo de ensino-aprendizagem alcance resultados positivos.
A grande contribuição dos recursos tecnológicos na educação escolar é que de
fato eles mudam o envolvimento do estudante com a aprendizagem, motivando-os para
uma prática divertida e transformadora do conhecimento.
Nos primeiros anos do ensino fundamental ao introduzir o jogo a criança
precisa se familiarizar com o que está no jogo, a pratica e processos típicos da cultura
letrada, o seja o seu (re)conhecimento das funções sociais, tanto da escrita quanto da
linguagem matemática; das letras, da série alfabética e do sistema da escrita; dos
algarismos e da notação matemática; de noções elementares das áreas básicas do
conhecimento.
Considerando o papel estratégico dessa etapa, a faixa etária em jogo é a
natureza das competências e habilidades à serem desenvolvidas, o Conselho Nacional de
Educação, em sua Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, estipularam o tempo
escolar correspondente em três anos; e os denominou “anos da alfabetização”, alertando
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ainda para o fato de que “será necessário considerar os três anos iniciais do Ensino
Fundamental como bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção,
voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e
aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos
estudos”.
A diversidade de jogos educacionais online, em sua maioria, não
oferece recursos aos professores para que estes acompanhem individual e coletivamente
os alunos de sua classe. Normalmente os professores não têm acesso aos
acontecimentos ocorridos enquanto o aluno está jogando.
Existe muito que buscar a partir dos equipamentos que chegam às escolas,
além dos técnicos especializados é preciso que haja um professor qualificado orientando
na utilização dessas ferramentas e as direcionando para um conteúdo pré-determinado ao
trabalho pedagógico. Aí está o grande desafio.
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Resumo: Há muita literatura acerca do impacto das tecnologias da informação e comunicação na educação
e do corpo discente que está sempre conectado. Por conta disso, a pedagogia do século XXI defende que
devem ser incluídas nas práticas pedagógicas esses meios digitais. Frente aos rápidos avanços dessas
tecnologias, alguns dos contextos estudados nessas literaturas já estão defasados. Por isso, através das
análises sobre uma sequência didática, realizada nas aulas de Língua Inglesa, e de um diagnóstico aplicado
aos alunos do 7º ano de uma escola pública de Blumenau por acadêmicos de Letras, bolsistas PIBID,
investigou-se qual a realidade atual desses sujeitos quanto ao uso de recursos digitais. Essa investigação
se faz pertinente visto as várias dificuldades dos alunos perante aos recursos digitais como o computador
durante as aulas da sequência didática aplicada, que se contrapõem a estudos e termos como “nativos
digitais” dos quais afirmam que o alunado é fluente quanto aos domínios das Tecnologias de Informação e
Comunicação. Por meio disso, chegou-se a conclusões acerca das competências dos alunos sobre esses
recursos, ou seja, constatou-se em quê aspectos, de fato, esses discentes dominam a tecnologia. Além
disso, partindo de um questionário aplicado foi discutido a influência da escola e do uso das tecnologias
como práticas didáticas nos resultados obtidos, assim como a questão da inclusão digital e das possíveis
soluções para os desafios encontrados.

Palavras-Chave: Nativos digitais; PIBID; Letramento Digital

1 INTRODUÇÃO

No atual cenário da educação brasileira, há muitos debates sobre novas
práticas didáticas baseadas nos princípios de contextualização e de sensibilidade às
realidades e conhecimentos dos discentes, à comunidade que permeia o ambiente
escolar, à própria estrutura da escola e ao seu corpo docente. Assim, tem-se a ideia de
que:
[...] a sala de aula é um espaço aberto que deve favorecer e estimular a presença,
o estudo e o enfrentamento de tudo que constitua a vida do aluno: de suas idéias,
crenças, valores, de suas relações no bairro, cidade, e país, de seu grupo de
amigos, lazer e diversão; do trabalho dos pais e conhecidos, de sua profissão ou
futura profissão. Ao mesmo tempo, é um espaço que fornece explicações sobre os
conhecimentos novos, sobre as relações e atitudes que se esperam do educando
face à sociedade. (MASETTO, 1997, p. 34-35)

Uma das formas de se contextualizar o ensino e torná-lo mais próximo da
realidade dos alunos é por meio do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação
(doravante TICs) nas práticas docentes, pois parte-se do pressuposto de que os jovens
estão conectados a todo o momento e que já nasceram em um mundo tecnológico,
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encaixando-se no termo que Prensky cunhou como os “nativos digitais” (PRENSKY,
2001).
Este estudo apresenta as análises e percepções acerca do trabalho
desenvolvido por dois acadêmicos de Letras da Fundação Universidade Regional de
Blumenau - FURB, bolsistas do subprojeto Interdisciplinar Linguagens, integrante do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID.
Em primeiro lugar, a sequência didática aplicada nas aulas de Língua Inglesa
(LI) de duas turmas de sétimo ano de uma escola pública situada em Blumenau - SC
objetivou considerar os conhecimentos prévios dos alunos, abordando o ensino de LI de
forma contextualizada. Com esse fim, os bolsistas elaboraram um projeto didático que
envolveu o gênero textual história em quadrinhos e o uso das TICs para a construção de
um produto final.
Os bolsistas partiram do pressuposto de que seus sujeitos estão familiarizados
com as tecnologias (fato que constatou-se no diagnóstico inicial). No entanto, durante as
aulas que ocorreram na sala de informática, os acadêmicos perceberam que os alunos
possuíam uma série de dificuldades quanto ao uso do sistema operacional do
computador, periféricos, programas básicos como editores de texto e até no uso da
internet.
Por meio da observação da sequência didática, diários de campo e
diagnósticos aplicados com os alunos, este estudo tem como objetivo descobrir em que,
verdadeiramente, os jovens são nativos digitais, assim como discutir o papel da escola e
dos professores em relação ao letramento digital desses alunos. Esses questionamentos
se fazem importante à medida que o senso comum é de que todo jovem sabe lidar com
todo tipo de tecnologia e que são letrados digitalmente.

1.1 Revisão de literatura

Partindo da necessidade de incluir propostas didáticas sensíveis aos
conhecimentos dos alunos e suas vivências, a escola deve criar “uma interação contínua
entre o aluno e a realidade externa, entre mundo interno e externo”. (MASETTO, 1997, p.
35). Ou seja, a escola deve estar atenta ao que os alunos têm contato e como os
conhecimentos científicos por ela apresentados podem se conectar com a vida e com o
dia a dia dos estudantes.
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Fundamentados por tais estudos, os bolsistas do subprojeto Interdisciplinar
Linguagens do PIBID, elaboraram uma sequência didática na qual além de contextualizar
o ensino da Língua Inglesa aos usos reais da língua, proporciona o contato com as TICs.
Para que se entenda esses dois pontos da sequência didática e sua conexão é
necessária uma abordagem individual de cada um. No que concerne o ensino de línguas,
percebe-se que uma tendência recente baseia-se na linguagem como um processo de
interação, na qual os indivíduos não apenas transmitem informações ou expressam um
pensamento, mas fazem um processo de trocas, de interação social. Nas palavras de
Travaglia (2000, p. 23):
A linguagem é pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela
produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação de
comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológica.

Dado o exposto, percebe-se que a linguagem não se dá apenas com frases ou
palavras isoladas, mas sim por meio de textos que se adaptam aos participantes desse
processo de interação e a fatores sócio-históricos e culturais. Desta maneira “[...] é no
texto, enfim, que toda a linguagem se veicula. Seja ele escrito, verbal, imagético, etc., a
todo o momento a percepção dos indivíduos é ativada por manifestações textuais.”
(HOFF, 2013, p. 76). Portanto, não se pode estudar uma língua sem que se estude
concomitantemente vinculadas a seus usos reais, a textos, e mais precisamente aos
gêneros discursivos. Da mesma forma, Calvo e Borghi (2009) afirmam que:
[...]sempre nos comunicamos por meio de um gênero dentro de uma esfera de
ação: o bate-papo com o colega; o recado que deixamos para nossos filhos; o
currículo que escrevemos para a procura de um emprego; a comunicação que
preparamos para apresentar em um evento, etc.

Visto isso, percebe-se que dentro de uma língua a comunicação se dá dentro
de vários tipos de “moldes”, os denominados gêneros discursivos que estão imersos
dentro da sociedade se adaptam às diversas situações de usos.
Por conseguinte, se os gêneros são indissociáveis à linguagem, o ensino de
línguas – tanto materna como estrangeira –, deve proporcionar aos alunos o
entendimento acerca da criação de textos e de sua adaptabilidade aos diversos contextos
de comunicação, assim como munir os alunos de conhecimentos e ferramentas que os
levando a produzir e compreender uma diversa gama de gêneros. Dessa forma, leva-se
“os alunos a agirem de maneira crítica à sociedade” (CALVO e BORGHI, 2009). Em
virtude desses pressupostos, que incluímos no ensino de língua inglesa, o uso do gênero
história em quadrinhos.
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Paralelo ao estudo de línguas dentro de gêneros textuais, outra forma de
contextualizar o ensino dentro da realidade em que os alunos vivem, parte do pressuposto
de que eles fazem parte de uma geração constituída de “nativos digitais”, termo esse, que
se difundiu no meio educacional pelo autor Marc Prensky. O autor define como nativos
digitais aqueles que nasceram entre 1980 e 1994, vivem em rede e têm pouca paciência
para a leitura (PRENSKY, 2001). Porém, a geração que está na escola hoje, não nasceu
nesse período de tempo.
Os nativos digitais de Prensky são a chamada geração Y que segundo Souza e
Silva (2013, p. 438), é a geração em que os jovens começaram a ter contato e
desenvolver habilidades com a internet, computador, e outros meios tecnológicos. Em
comparação, a geração que temos em sala atualmente, seguindo a mesma linha da
evolução tecnológica, também é nativa digital, tendo mais avanços tecnológicos à sua
disposição. Esses jovens, conhecidos como a geração Z, nasceram na “viragem do
milénio (2000), face aos rápidos e grandes avanços tecnológicos, nomeadamente dos
dispositivos da web 2.0 (blog, facebook, twitter, youtube…)” (SOUZA e SILVA, 2013,
p.439). Por isso, percebe-se que a geração atual, tem contato desde pequenos com
diversas tecnologias, e consequentemente uma facilidade de aprender a lidar com o
avanço exponencial das TICs. Do mesmo modo, a literatura acerca das TICs, torna-se
ultrapassada muito rapidamente, como artigos que trazem como exemplo, o Orkut, uma
rede social que hoje está desativada.

2 METODOLOGIA

Com o objetivo de entender o contexto desses alunos no que concernem as
TICs, faz-se uma análise qualitativa das observações feitas pelos bolsistas durante a
sequência didática assim como de um questionário sobre o uso das TICs aplicado nas
respectivas turmas.
As práticas dos bolsistas ocorriam semanalmente na escola, numa aula de
Língua Inglesa com duração de 45 minutos. Nessas aulas, conforme o planejamento, os
bolsistas tinham a preocupação de contextualizar os assuntos gramaticais e vocabulários
da língua inglesa (LI) por meio do gênero textual história em quadrinhos (HQs). Para
trabalhar tal gênero, foram realizadas aulas expositivas sobre as características das HQs
e tirinhas, relacionando com os conteúdos gramaticais. Para proporcionar aos alunos o
contato com a LI por meio das HQs, os alunos fizeram a análise de quadrinhos, momento
em que se objetivou que os alunos refletissem acerca das características do gênero: a
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relação das imagens com o texto, os significados das onomatopeias, os tipos de balões
de fala, etc. Sendo que o produto final seria uma HQ produzida pelos alunos, ensinou-se
como usar roteiro e storyboard com o objetivo de proporcionar a eles um embasamento
para suas futuras produções. Como a competência linguística em LI ainda está em
desenvolvimento e eles apresentam problemas até mesmo em língua materna, a saída
que os bolsistas encontraram para que os alunos produzissem o texto em inglês, foi usar
o tradutor online, visto que o produto final deveria ter o texto totalmente no idioma
estrangeiro.
Os bolsistas promoveram aulas na sala de informática da escola, onde os
alunos deveriam traduzir seus roteiros com o auxílio de tradutores e dicionários online.
Marcuschi (2008, p.87) traz que “o perigo não mora no instrumento nem na tecnologia,
mas no seu uso, que não deve tornar-se o foco do ensino.” Considerando essa
recomendação, para a proposta apresentada não se afastar de uma intenção pedagógica,
posteriormente, realizou-se um debate com os alunos para que com o auxílio dos
bolsistas pudessem perceber os perigos do tradutor automático, assim como do potencial
de outras ferramentas.
No momento em que traduziram os roteiros por meio dos computadores da
escola, os bolsistas perceberam que os alunos, supostamente nativos digitais,
apresentaram dificuldades não só no que se refere a conhecimentos linguísticos do
idioma, mas também na utilização de ferramentas e programas básicos do computador.
Partindo dessa observação, decidiu-se investigar acerca da conclusão precipitada de que
todo jovem é nativo digital.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante as aulas na sala de informática e coleta de dados, prestou-se atenção
no que os alunos faziam e informavam aos bolsistas. Será descrito a seguir, alguns fatos
relevantes para refletir acerca da relação dos sujeitos da pesquisa com as TICs. Além
disso, serão apresentados fatores que chamaram a atenção dos bolsistas quanto ao
contexto tecnológico da escola. Para que se tenha uma visão ampla acerca dos dados,
primeiramente será abordado as dificuldades encontradas pelos alunos e a estrutura da
escola quanto as TICs e posteriormente, serão apresentados os resultados e a discussão
acerca do questionário aplicado nas turmas.

3.1 Dificuldades encontradas
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Dentre as observações relevantes encontradas nos diários de campo,
destacamos algumas dificuldades, como quanto ao uso de editores de texto, no qual
alguns alunos não sabiam como acentuar palavras, outros não conseguiam salvar
documentos, assim como alguns que desconheciam a função de botões como “Shift” e
“Caps lock” e normas de formatação básicas para trabalhos escolares. Além disso, se
constatou que os discentes apresentaram dúvidas quanto à navegação na internet pois
possuíam certo desconforto com o uso de guias de navegação.
Além da dificuldade para usar os computadores, a descrição da infraestrutura
do laboratório de informática, se torna importante à medida que para alguns alunos, o
único contato com computadores é na escola. Desse modo, conforme observado, o
laboratório tem máquinas muito defasadas, a manutenção deixa a desejar e os alunos
evitam alguns dos equipamentos que têm marcado como aqueles que “são muito lentos”.
De 14 unidades, apenas 11 funcionam; 10 funcionam com o sistema operacional
Windows, apenas 1 com Linux. A situação já foi pior: o laboratório melhorou muito graças
a doações da comunidade. Ademais, apesar de constar plano político pedagógico da
escola a inclusão de práticas que utilizem as Tecnologias da Informação e Comunicação,
o professor responsável pelo laboratório de informática trabalha na escola em semanas
alternadas e não contribui para a criação de materiais didáticos virtuais. Esses fatores
dificultam o trabalho dos professores, que acabam evitando incluir em seus
planejamentos a utilização da sala de informática.

3.2 Resultado do diagnóstico sobre o uso das TICs

De acordo com o autor (PRENSKY, 2001), os nativos digitais nasceram entre
1980 e 1994. Ou seja, todos que nasceram entre esse período, mesmo os nascidos em
1994, não estão mais na escola: quem está na sala de aula são os descendentes dos
nativos digitais. Os sujeitos dessa pesquisa nasceram entre os anos de 2000 a 2003, ou
seja, fazem parte da geração Z, mas eles se contrapõem também às características da
geração Z, pois tiveram muita dificuldade nos computadores e muitos deles não têm
internet em casa.
Em um primeiro momento, ao analisarem o comportamento dos alunos na sala
de informática e suas produções iniciais no computador, os bolsistas inferiram que os
problemas encontrados poderiam se dar devido a uma maior utilização de dispositivos
móveis como celulares, do que computadores, encaixando-os na geração Z. Entretanto,
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de acordo com a pesquisa realizada 40,74% dos alunos entrevistados afirmaram que
utilizam apenas computadores e notebooks, 29,63% dispositivos móveis (celular, tablets)
e 29,63% usam uma combinação dos dois: computadores e dispositivos móveis. Dessa
forma, pode-se constatar que 70,37% dos alunos têm contato com computadores, o que
derruba a ideia inicial dos bolsistas de que as dúvidas dos alunos se davam por um maior
uso de celulares do que de computadores. A partir desses dados, surge a questão: se não
é pelo pouco contato com computadores de mesa, por qual motivo os alunos tiveram as
dificuldades apresentadas?
Seguindo esse questionamento, lança-se um olhar para o uso dos
computadores e da internet pelos alunos, tendo como objetivo constatar para que os
discentes utilizam esses recursos. Assim, de acordo com as perguntas “Para que
finalidade você utiliza o computador/celular/ tablet?”, “De onde você costuma acessar a
internet?” e “O que você costuma acessar na internet?” em que os alunos tinham mais de
uma opção de resposta para os respectivos questionamentos, chegou-se aos seguintes
dados:
Gráfico 01 - Locais em que os alunos costumam acessar a internet

Fonte: dados da pesquisa – questionário

Neste gráfico, constatou-se que a maioria dos alunos possui internet em
casa, mas que a escola ainda possui um papel de destaque na inclusão desses alunos na
rede. Quanto ao que se refere a finalidade do uso dos aparelhos digitais e da internet
foram coletadas as respectivas respostas.
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Gráfico 02 - Finalidade do uso de computadores/celulares/tablets

Fonte: dados da pesquisa – questionário

Gráfico 03 – Acessos usuais dos alunos na Internet

Fonte: dados da pesquisa – questionário

No segundo e terceiro gráficos vê-se que os recursos apresentados são
utilizados na maior parte para o entretenimento dos alunos, sendo que uma parte menor
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dos dados apresenta que os discentes utilizam computadores/celulares/tablets/internet
para fins escolares. Esses resultados reforçam o argumento de que os problemas que
foram encontrados nas aulas no laboratório de informática não se devem à falta de
acesso a computadores, dispositivos móveis e internet, mas sim ao que os alunos fazem
com esses recursos.
Ao se analisar as respostas à pergunta “Com que frequência os professores
pedem trabalhos feitos no computador?”, podem verificar-se os resultados abaixo.
Gráfico 04 - Frequência com que os professores pedem trabalhos feitos no computador.

Fonte: dados da pesquisa – questionário

Nas respostas que constituem o Gráfico 04, a maior parte dos alunos
respondeu que os professores pedem trabalhos feitos com computador de uma a três
vezes por mês. A segunda resposta mais comum foi “outros”, em que os alunos deveriam
justificar e obtivemos respostas como: “raramente”, “várias vezes”, “eles pedem para
quem tem pode usar”. Essa última resposta demonstra que os professores sabem que
não são todos os alunos que têm internet, dificultando a inclusão das TICs nas tarefas
que propõem aos alunos.
Quanto ao questionamento “Com que frequência os professores levam a turma
à sala de informática?”, os resultados obtidos foram os seguintes:
Gráfico 05 - Frequência com que os professores levam os alunos à sala de informática.
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Fonte: dados da pesquisa – questionário

Por meio desses dados constata-se que os docentes não levam os alunos à
sala de informática frequentemente. Isso é problemático, pois caso peçam alguma tarefa
de pesquisa na internet, eles não têm apoio da escola para aprender como utilizar tais
recursos. Um dos motivos da pouca utilização da sala de informática é o estado em que
se encontra a estrutura dos equipamentos que, como dito anteriormente, está muito
defasada. Isso torna a sua utilização um processo estressante tanto para os professores
quanto para os alunos. Dessa forma, se confrontam essas respostas com os dados
coletados através do questionamento “Com que frequência você utiliza editores como
Word, PowerPoint e Paint?”, que podem ser vistos de forma quantificada no gráfico 06.

Gráfico 06 – Frequência com que os alunos utilizam editores como Word, PowerPoint e Paint.
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Fonte: dados da pesquisa – questionário

Assim, pelas finalidades de uso do computador e da pouca abordagem na
escola é que se pode explicar os dados do Gráfico 06, pois os alunos em seus cotidianos
fora da escola utilizam o computador e outros recursos, em sua maioria, para fins de
entretenimento e não para editarem textos, por exemplo. A escola não aborda o uso
desses programas, mesmo sendo eles considerados básicos nas noções de informática,
essenciais para a vida escolar, acadêmica e em várias áreas no mercado de trabalho.
Destacando um êxito da escola, os alunos têm acesso livre ao laboratório,
proporcionando a inclusão digital.
Seguidamente, pedimos a opinião dos alunos em relação à proibição do
celular na sala de aula. Dentre os 28, 10 concordam (34%), justificando que iam acabar
se distraindo com redes sociais: “não por que agente ficaria no facebook” (sic). Parte dos
alunos (18%), relativizou: “Sobre o que e acho sobre celulares e internet dentro da sala de
aula é que o uso deve ser controlado e não excessivo e que poderia ser liberado em
específicos casos” (sic). Aqueles que concordam totalizam 48%, e uma palavra usada de
forma recorrente para esses argumentos a favor, foram pesquisa, pesquisar, ajuda, etc.
Embora parte dos alunos, admitam que iriam distrair-se facilmente caso o celular fosse
permitido, prevalece a opinião de que o uso das TICs em sala poderia ajudar com dúvidas
e pesquisas. Algumas opiniões relevantes foram: “Eu acho ruim por que seria mais fácil
para saber o que o prof. esta passando no quadro.” (sic). O aluno conhece o poder das
informações na ponta dos dedos, pois poderia então, esclarecer suas dúvidas sem
precisar consultar ao professor.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esses resultados evidenciam a importância de levar em consideração o
contexto da comunidade escolar em que se atua, visto que alguns alunos sequer têm
internet em casa. Embora os sujeitos da pesquisa não se encaixem em todos os prérequisitos do nativo digital de Prensky, conclui-se que as TICs fazem parte de sua
realidade porém, é precipitado afirmar que eles dominam as tecnologias. Sua
familiaridade com tais recursos configura uma fluência espontânea, principalmente no que
lhes interessa, ou seja, sua “natividade digital” se dá naquilo que gostam e que sentem
necessidade de uso, como por exemplo, as redes sociais.
Cabe aos professores então, ficarem atentos aos usos de seus alunos quanto
às TICs, uma vez que ao assumir que os alunos tenham total domínio sobre as
tecnologias, os professores podem incluir as TICs em suas propostas didáticas e obter
resultados insatisfatórios.
Uma solução possível para as dificuldades apresentadas nesse estudo seria a
inclusão de aulas de informática básica no currículo escolar, mesmo sendo considerado
como uma prática do passado, viu-se que a inclusão digital e o letramento digital ainda
não são uma totalidade no Brasil. Entretanto, para que essa proposta se desse de uma
forma plena e efetiva, os recursos tecnológicos que as escolas possuem necessitariam de
reforma e de adaptações quanto aos novos lançamentos do meio tecnológico, o que não
ocorre com tanta facilidade e frequência, já que como constatado na escola objeto, a
maior parte dos aparelhos que possui foram doados pela comunidade. E o que torna a
situação ainda mais relevante é que apesar das condições do laboratório de informática
não serem as ideais, dentro das possibilidades, a escola tem um papel importante na
inclusão digital de seu alunado.
Nos textos que discorrem acerca do papel das TICs na educação,
frequentemente argumentam que é infundada a preocupação de que o professor perde
espaço com o avanço das TICs. Como bem reflete Pozo e Aldama (2014), os alunos
estão acostumados com um acesso imediato às informações, resultando em pouca
reflexão do conteúdo que encontram na internet. Vem daí a importância do professor
como mediador, que conhece o contexto de seus descendentes digitais e o potencial das
TICs.
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HORAS NO TRABALHO VALEM PARA A ESCOLA? REGIME DE ALTERNÂNCIA
COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL NO CURSO OPERAÇÕES BÁSICAS DE
HOSPEDAGEM – PROEJA- CERTIFIC DO IFSC – GAROPABA
Juliani Brignol Walotek1
Resumo: O presente trabalho tem como objeto, a análise do curso piloto de qualificação profissional na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFSC), campus Garopaba. O objetivo é apresentar uma metodologia que alterna a carga
horária de sala de aula com a carga horária no trabalho\na empresa. O referido curso integra os anos finais
do Ensino Fundamental com a Educação Profissional. Tem a duração de um ano e meio, sendo que os
alunos vêm para a instituição três vezes por semana e 40% das horas totais do curso é contada no seu
local de trabalho. Com essa metodologia espera-se que o estudante\trabalhador, tenha os conhecimentos
adquiridos ao longo de sua experiência profissional validados e aproveitados como base para uma
educação mais focada na qualidade do ensino e da aprendizagem.
Palavras - Chave: Tempo-escola\Tempo-trabalho, Regime de Alternância, Carga horária diferenciada.

1 INTRODUÇÃO
Em 2013, as Pró-reitorias de Ensino e de Extensão do IFSC, visando contribuir
com a missão dos Institutos Federais, especialmente no que diz respeito a inclusão
social de trabalhadores pouco escolarizados, formularam a proposta para a Integração
dos Programas: Proeja, CERTIFIC

2

e Mulheres Mil. Quatro campus aderiram à proposta

lançando em 2014, o projeto-piloto que integra o Proeja ao certific com metodologias
diferenciadas e adaptadas à realidade dos estudantes\trabalhadores. Baseado na
Pedagogia da Alternância, o campus Garopaba adotou o princípio educativo de
reconhecer o Tempo-Trabalho como parte da formação profissional. O objetivo dessa
estratégia educativa é valorizar as experiências do estudante\trabalhador e, dessa forma,
otimizar a carga horária de sala de aula no processo de conclusão do Ensino
Fundamental. O curso intitulado Operações Básicas em Hospedagem é ofertado para o
1
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A Rede Nacional de Certificação Profissional foi criada em 2009 a partir de uma ação conjunta do Ministério da Educação e do
Ministério do Trabalho e Emprego, consolidada por meio da portaria 1.082 de 20\11\2009. Busca: “constituir-se como uma política
pública de inclusão social que estimula o retorno dos trabalhadores à escola, quando prevê o reconhecimento e a validação de
saberes construídos ao longo de suas trajetórias de vida e de trabalho, dando-lhes a oportunidade de prosseguimento de estudos
e/ou exercício de atividades laborais”.
A Rede garante de forma gratuita que as pessoas participem de um processo de certificação profissional, este processo
permite que sejam reconhecidos saberes profissionais necessários ao mundo do trabalho e disponibiliza o acesso à formação
profissional e à elevação da escolaridade. Assim, a oferta do CERTIFIC vinculado a um PROEJA FIC amplia a possibilidade de
formação integral do cidadão e atende ao art. 2º da Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, e estabelece, que“[...] no âmbito de sua atuação, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais.”

segundo segmento do ensino fundamental e prevê três módulos (semestres) com
encontros três vezes por semana, que totaliza ao final do terceiro módulo, entre o Tempo
Trabalho e Tempo Escola, 1400 horas. Dessa carga horária total, mais de 40% está
contabilizada no Tempo Trabalho, através do acompanhamento dos alunos nos locais de
trabalho e na verificação dos saberes profissionais de cada trabalhador. A ocupação de
camareira é a base do curso e também do reconhecimento e validação dos saberes
profissionais.
No Brasil uma parcela significativa da população ainda não conseguiu concluir seus
estudos em Nível Fundamental. São homens e mulheres que foram excluídos do
processo educacional pelas contingências de vida, na ampla maioria dos casos, com
históricos de fracasso, evasão e exclusão dos meios educacionais. Diante disso, olhar
para a Educação de Jovens e Adultos é olhar para as histórias destas pessoas, dandolhes a oportunidade de novas experiências de escolarização.

A EJA está amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Decreto 9.394/1996), cujo o art. 37 deste documento diz:
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho,
mediante cursos e exames.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na
escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a
educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008).

Na legislação educacional vigente fica clara a necessidade de se articular a EJA
com a Educação Profissional, reiterada no art. 40 que legisla sobre a Educação
Profissional e Tecnológica: “A educação profissional será desenvolvida em articulação
com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em
instituições especializadas ou no ambiente de trabalho”.
O Decreto Nº 5840 de 1996 instituiu o Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (PROEJA), buscando articular a formação inicial e continuada de trabalhadores
com a educação básica. Este projeto propõe integrar os conhecimentos “por meios de

metodologias adequadas aos tempos e espaços da realidade dos sujeitos sociais que
constituem o público beneficiário”.
Mais uma vez foi reiterada a centralidade do trabalho como princípio educativo.
Sendo assim, o trabalho desenvolvido pelo IFSC está inovando e trazendo uma discussão
que há muito tempo precisa ser observada e debatida, que refere-se a carga horária da
EJA. Ao assumir a formação integrada entre o Ensino Fundamental e a qualificação
profissional, lida-se com grandes desafios, uma vez que a atenção deve voltar-se à
formação para a vida e para o mundo do trabalho, em uma perspectiva democrática e
inclusiva.
O curso atende a estudantes que chegam ao ambiente escolar, muitas vezes, com
conhecimento tácito, não formal e estruturado, que advém da sua prática, do seu
cotidiano. É partindo daí que se concentra a atuação do docente; instigando o
estudante\trabalhador a aprender. Sua formação deve ser global, visando a uma atuação
crítica e reflexiva no meio social, ampliando assim, sua leitura de mundo. Dessa forma,
podemos refletir com Paulo Freire: “(...) é preciso que quem tem o que dizer saiba, sem
dúvida nenhuma, que, sem escutar o que quem escuta tem igualmente a dizer, termina
por esgotar a sua capacidade de dizer por muito ter dito sem nada ou quase nada ter
escutado”. (1996, p.131-132). Com isso, pode-se destacar, que um ponto fundamental
deste projeto é o respeito aos educandos e seus saberes, suas potencialidades,
percebendo-os como sujeitos de suas aprendizagens e protagonistas do processo
educacional.
Um dos pilares centrais deste projeto é a possibilidade de elevar a escolaridade
destes trabalhadores e trabalhadoras, oferecendo-lhes a oportunidade de legitimar os
seus saberes por meio dos processos de certificação. Entende-se que partindo dos
saberes que já trazem é possível resgatar a autoestima, valorizando a sua atuação
profissional, dando crédito ao seu fazer. Ao mesmo tempo, novamente dialogando com
Freire, entende-se que partir das experiências dos sujeitos não significa ficar estagnado
nelas, aligeirando o conhecimento, mas buscar a sua ampliação, ou, nas palavras do
autor “pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de um ponto a outro e não ficar, permanecer.”
(FREIRE, 2000, p. 70-71) [grifos do autor].

2 PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA: CONTEXTO HISTÓRICO E METODOLÓGICO

A Pedagogia da Alternância surgiu na França na década de 1930 e se constituiu
como uma possibilidade para que os agricultores franceses pudessem estudar e
permanecer no meio rural. É uma metodologia cujo cerne está na integração do espaço
escolar com o espaço do trabalho. Desde então, princípios da alternância vêm sendo
usados para se articular à escolarização com o mundo do trabalho dos sujeitos. Para
Cruz e Torres (2010, p. 413), Pedagogia da Alternância “é, ainda, a pedagogia da
cooperação, porque busca articular a formação fazendo uma integração de dois espaços
distintos: a escola e o meio”.
A opção metodológica adotada no curso, não foi pelo uso da Pedagogia da
Alternância com toda a sua metodologia e princípios específicos e sim do Regime de
Alternância que busca instrumentos e perspectivas para se articular o cotidiano de
mulheres e homens trabalhadores, tornando a aprendizagem mais significativa, o
conhecimento mais concreto e mais próximo da realidade vivida por cada um deles.
Desse modo, teoria e prática devem andar juntas, caminhando para uma formação
integral. A ideia é de prever tempos dedicados à aprendizagem formal no ambiente
escolar e tempos para que os estudantes possam aplicar estes conhecimentos no seu
ambiente de trabalho, de forma sistematizada e orientada. Da mesma forma, elementos
do cotidiano do trabalho também subsidiarão o que será aprendido em sala de aula, no
caso dos estudantes deste curso, na sua atuação nos meios de hospedagem.

3 METODOLOGIA DO CURSO

A metodologia do curso Proeja-Certific

Operações Básicas de Hospedagem,

prevê 40% da carga horária do curso no trabalho e os outros 60% na escola. Nesse
sentido, são adotadas fichas para o acompanhamento do estudante no Tempo Trabalho,
bem como elementos são trazidos para a formação da qualificação profissional em sala
de aula. No primeiro momento do curso é feito um levantamento sobre a realidade social
e econômica dos educandos. Com o Inventário da Realidade3, as atividades integradoras
e motivacionais e a inscrição no processo de certificação profissional (CERTIFIC), tem-se
o primeiro momento do projeto-piloto. Com esses dados, a equipe de professores e
coordenadoria pedagógica tem os subsídios para concretizar a metodologia do “Tempo

3

Trata-se de um questionário detalhado sobre a prática profissional do educando. Ver anexo número 1.

Escola” e “Tempo-Trabalho”. Sendo assim, dividiu-se a turma em quatro grupos: os
trabalhadores formais, os trabalhadores informais que não tem carteira assinada, mas
exercem as mesmas funções que os “formalizados”. Os que trabalhavam em outras
atividades diferentes (pois a certificação se dá numa função específica do Catálogo
Nacional de Ocupações, que é a de camareira) e um último grupo que são os
desempregados. Para cada grupo de trabalhadores foi desenvolvida uma ficha de
acompanhamento profissional e\ou atividades para o Tempo-Trabalho. Essas fichas têm
a função de sistematizar o acompanhamento do estudantes\trabalhadores no trabalho. As
mesmas, foram entregues para os donos de pousadas, garantindo o acompanhamento
dos trabalhadores formais. Para os “patrões”, no caso das camareiras “informais” e\ou
empregadas domésticas e fichas específicas para trabalhadores que não exerciam o
ofício de camareira, mas se mantinham dentro do segmento da governança. Já para os
desempregados, foi criado um termo de parceria com uma pousada, no primeiro módulo
do curso, para que pudessem observar os trabalhadores no horário de trabalho e
registrar as atividades. Num segundo módulo, esses estudantes praticaram o “TempoTrabalho” com ações de pesquisa e atividades de extensão, como o Cine-proeja4, visitas
técnicas a hotéis e pousadas, bem como atividades extracurriculares, para garantir as
horas que não são realizadas no âmbito da escola e que são contabilizadas na carga
horária geral do curso.

4 RESULTADOS E CONCLUSÕES

Até o presente momento, como o curso ainda está em andamento podemos
apontar três resultados que já são relevantes. O primeiro deles diz respeito a evasão, que
está em torno de 30%, índice abaixo do que mostram outros estudos que pesquisaram a
evasão na EJA. Tendo em vista a satisfação dos Estudantes Trabalhadores e a
motivação pelas aulas

e conteúdos, tanto propedêuticos quanto técnicos, pois os

educandos se sentem valorizados, trabalham mais conscientes das suas práticas, levam
para o trabalho o que aprendem na escola e trazem para a escola o que executam e
melhoram na sua prática profissional. São realizadas, esporadicamente, avaliações com
os alunos e com as pousadas, para ter esse feedback.
Um segundo resultado a ser debatido é a desburocratização dos processos
internos do IFSC. Com a experiência dos projetos pilotos e depois dos debates realizados
4

Momento em que os alunos que não estavam trabalhando na área e os desempregados, poderiam vir à escola para
assistir filmes e debater com os colegas e mediadores, temas relacionados a profissão e a cidadania.

no II Fórum EJA do IFSC foi implantado o edital de vagas remanescentes, onde as vagas
são novamente abertas para a comunidade em geral. E assim, outros cursos do âmbito
geral da Instituição começaram adotar essa forma de ingresso. Abriu-se realmente as
portas da “escola” para quem quer estudar. Respeitando o tempo desse trabalhador, que
muitas vezes demora um pouco mais a amadurecer a ideia de retorno aos bancos
escolares e que muitas vezes ficava sem a vaga, pois já havia se encerrado os processos
e editais de ingresso. Esse é um dos méritos dos projetos pilotos e dos
encaminhamentos realizados por conta do II Fórum Eja do IFSC no ano de 2014.
E por fim, não menos importante para essa discussão, é a articulação que o curso
faz com os meios de hospedagem da cidade de Garopaba e Imbituba. Elevando assim a
profissionalização do segmento de governança, bem como a valorização desse setor,
tanto em termos econômicos, quanto no sentido da categoria de camareiras. Como
exemplo, a utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), os quais as
camareiras começam a reivindicar nos Meios de hospedagem onde trabalham, bem
como outras atividades que possam estar prejudicando não só a saúde do trabalhador,
mas o carácter não profissional dessa atividade no território. E sendo a região muito
turística o curso vem somar qualidade e profissionalização a uma das atividades de maior
impacto no setor que é a Hospitalidade.
Diante do exposto, a proposta do Curso PROEJA/CERTIFIC Operações Básicas de
Hospedagem do IFSC Campus Garopaba se constitui uma possibilidade educativa de
educação não excludente, emancipadora, que dê credibilidade a todo conhecimento que
o estudante desenvolveu ao longo de sua trajetória de vida e da sua prática profissional.
Busca-se uma educação dialógica, na qual o trabalho possa estabelecer-se como
princípio educativo, contribuindo com processos de aprendizagem que se efetivarão no e
pelo trabalho.
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RESUMO: Tendo como princípio que a educação moderna visa a “formação do educando como
cidadão crítico e capaz de atuar como protagonista na escola, na comunidade local e na
sociedade” (DCMS BLUMENAU) e a autonomia, algumas práticas diferentes precisam ser
inseridas no meio escolar, como a contação de histórias, que será explorada neste trabalho,
uma vez que o incentivo à leitura é fundamental para a autonomia do aluno, pois a leitura vai
além da mera decodificação, ela propicia a ampliação dos horizontes e as formas de interação
da criança com o mundo. O presente texto tem como principais escopos explorar os caminhos
que a contação de histórias abre para o ensino de língua estrangeira, assim como discorrer
sobre como pode ser positiva no desenvolvimento do aluno. Com base nessas ideias, os
bolsistas do subprojeto Linguagens pertencente ao Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID), que agrega as graduações de Letras-Português/Inglês, LetrasAlemão e Pedagogia da Universidade Regional de Blumenau (FURB), foram à duas escolas
do munícipio de Blumenau para realizar uma atividade de contação de histórias mesclando as
palavras em Português e Inglês para turmas do Ensino Fundamental, resultando em um ensino
de Língua Estrangeira contextualizado, ao invés da tentativa de aquisição de vocabulário com
palavras soltas. Esta experiência será acoplada a teoria que esteve por trás de todo o
planejamento da ação no presente trabalho.
Palavras-chave: Contação de histórias. Leitura. Letramento. Ensino de Língua Estrangeira.

1 INTRODUÇÃO
Ao passo que a educação moderna tem como um de seus principais
escopos a formação de um cidadão crítico, atuante e autônomo, exige-se que
o professor renove sua prática constantemente de acordo com a realidade de
sua classe. Considerando essas evoluções, menciona-se com frequência a
importância de formar leitores, uma vez que a leitura é compreendida como
prática cultural (BOURDIEU; CHARTIER, 2001) e interfere na criação de
significados do aluno, ela torna-se de extrema importância para cumprir com os
objetivos da educação.
A contação de histórias é uma prática de letramento (KLEIMAN,
2008, p. 487) que visa a formação de leitores, assim como o ensino
contextualizado dentro de cada disciplina. O presente trabalho pretende
explorar os caminhos que a contação de histórias abre para o ensino de língua
estrangeira, assim como discorrer sobre como pode ser positiva no
desenvolvimento do discente.
Tendo em vista os fatos supracitados, desenvolveram-se
atividades de contação de histórias em duas escolas dentro do município de
Blumenau, Santa Catarina, pelos bolsistas do Programa de Iniciação à
docência (PIBID) da Universidade Regional de Blumenau (FURB). Estes foram
às escolas munidos de histórias curtas e bem ilustradas, visto que atenderiam
alunos mais jovens, criaram um ambiente adequado vestindo roupas diferentes,
ou apenas mudando a organização das salas, e realizaram a atividade
mesclando palavras em inglês e português em contos como O Mágico de Oz,
Anton e as Meninas, Quem tem Medo de Bruxa?, entre outros.
O resultado foi agradável, uma vez que os alunos, desde os menores
até aqueles que já estavam tendo aula de inglês, conseguiram compreender o
texto, lembrarem das palavras quando estas apareciam novamente, e
atribuíram significado a elas, devido as histórias despertarem sentimentos
neles.

Com base nesta experiência este artigo será desenvolvido, tendo
como base o apoio teórico de outros textos que os autores tiveram contato ao
longo do planejamento das atividades, de forma que a teoria una-se a prática
ao longo do texto.
Com o intuito de facilitar a leitura, o presente trabalho está dividido
em sessões. A primeira aborda as atividades contextualizadas na aula de
língua estrangeira, a segunda visa explorar de que forma a contação de
histórias está ligada ao desenvolvimento pessoal do discente, a terceira
abrange as possibilidades dentro da prática, e a quarta pretende discorrer a
respeito de como ocorre a atribuição de significados com essa atividade.
2 METODOLOGIA
Os bolsistas de Iniciação à Docência do PIBID da Universidade
Regional de Blumenau planejaram junto ao supervisor e coordenadora as
visitas a duas escolas do município de Blumenau para realizar contações de
histórias mesclando palavras em língua inglesa e portuguesa, para isso
escolheram os contos previamente e os adaptaram. Na primeira escola
modificaram as salas de forma que a contação de histórias acontecesse em um
ambiente diferente daquele que os alunos já são acostumados com intuito de
promover um momento diferente de interação entre os professores e alunos.
Concordando com Weschenfelder (2005) afirma:
[…] as histórias contadas propiciam aos ouvintes a atenção e
raciocínio, o senso crítico, a imaginação, a criatividade, a afetividade
e a transmissão de valores. Elementos como o uso da voz, da
expressão facial, de elementos externos o tining (ritmos que se dá à
narração) constituem condição básica para que a contação de
histórias obtenha êxito (WESCHENFELDER, 2005, p.117).

Com estes fatos em mente, os bolsistas leram historias como O
Mágico de Oz, O Gato de Botas, e Anton e as meninas, sempre mesclando as
palavras, uma vez que as palavras sendo ouvidas dentro de um contexto, em
uma certa situação de interação são mais prováveis de serem lembradas.
De acordo com a Doutora Angela Kleiman (2008, p.500) muito
reconhecida por seus estudos sobre o Letramento, mostrar palavras soltas é
ineficaz para aprender vocabulário. Comprova-se isso no excerto retirado do
diário reflexivo de uma bolsista:

pelo fato das histórias despertarem reações neles, alguns estavam ansiosos
para saber o que aconteceria com Anton, outros se surpreendiam com o final,
as palavras adquiriram um significado especial para eles, eles não as
esqueciam mais e entendiam tudo quando eu as repetia.

Sem anotar nada, os alunos conseguiram compreender todas as
vezes que as palavras eram repetidas, inclusive os alunos que ainda não
haviam tido Língua Inglesa.
Na segunda escola, os bolsistas e o supervisor optaram por irem
fantasiados, mais uma vez ressaltando a importância dos fatores externos às
histórias, o que despertou muita curiosidade.
Levaram as histórias: Quem tem Medo de Bruxa? (Fanny Joly) O
Mágico de Oz, A Princesa e o Sapo, o Gato Preto (Edgar Allan Poe), entre
outros. As escolhas tiveram bons resultados com os alunos, de acordo com o
excerto retirado do diário reflexivo de uma bolsista citado abaixo.

É incrível ver como os menores reagem as histórias, eles ficam
ansiosos para saber tudo que vai acontecer, ficam assustados,
felizes, dão risadas e realmente “vivem” a história, como se o fato de
ser ficção ou realidade não fizesse diferença.

A contação de histórias foi uma ótima introdução ao inglês
principalmente para os menores que, novamente, conseguiam lembrar as
palavras, e quando não sabiam, esforçavam-se para deduzir pelo contexto ou
pela proximidade das palavras com o Português.
“A internalização de vocábulos por uma criança em Segunda Língua
só ocorre se o referido processo for significativo e interessante.” Afirma Horta
(2010). Todo processo de ensino de Língua Estrangeira deve ser significativo,
o aprendizado de alunos mais jovens é mais eficaz se for a partir de um assunto
que os interesse ou uma necessidade, no caso da contação da histórias,
compreender as palavras era ambas as coisas, já que por a história os
interessar, sentiam a necessidade de conhecer o vocabulário.

3 IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO INCENTIVO À
LEITURA

Nos últimos anos tem-se falado muito em formar alunos
independentes e críticos, e autônomos, como a pedagogia descrita por Paulo
Freire em sua obra “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática

educativa” que é "fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria
autonomia do educando" (FREIRE, 2000, p. 11).
A leitura vai além da mera decodificação das letras, é uma forma
de aprender a conhecer o que está ao redor, a autora Danielle... cita Martins
que define o ato da leitura como:
Martins define de uma forma bem simples e objetiva o que é ler,
mostrando que este ato não é simplesmente um aprendizado
qualquer, e sim uma conquista de autonomia, que permite a
ampliação dos nossos horizontes. (MARTINS, 1994)

A leitura, além de ampliar a criatividade, também é uma forma de
ampliar a visão de mundo da criança, abrindo a mente ao diferente por
despertar o conhecimento de culturas, situações, pessoas e ideias diferentes
(BRITO, 2010, p.10).
A quem cabe a responsabilidade de incentivar a leitura?
Considerando que hoje em dia, muitas crianças passam mais tempo junto aos
professores e colegas do que junto aos pais, os professores tornam-se
imensuravelmente responsáveis pela formação do aluno nos mais variados
sentidos, sendo um deles o hábito e gosto pela leitura.
Com a contação de história, o professor pode desenvolver uma
interação maior com o aluno e aproximá-lo de forma eficaz dos livros, o aluno
poderá tocar, ver as imagens, fazer perguntas, até que terá ele mesmo o desejo
de explorar as histórias.
A criança precisa ter uma afinidade com o livro, uma ligação especial
com ele, Otte e Kovács (ANO) citam o exemplo de como para bebês, o melhor
livro é aquele de plástico que ele pode jogar dentro da água quando toma
banho, já para as crianças mais velhas, nada como uma história antes de
dormir. Este exemplo demonstra a importância de avaliar o contexto, uma turma
de 1º ano irá gostar de um tipo de conto, uma turma de 7º já irá gostar de outro.
O ato de ler histórias para uma criança pode resultar em todo contato
que ela terá com a literatura no futuro, segundo Abramovich (1993), “o ouvir
histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o
teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo.
Afinal, tudo pode nascer dum texto!”

A IMPORTÂNCIA DE PRÁTICAS CONTEXTUALIZADAS NO ENSINO DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA

A importância destas práticas no ensino de língua estrangeira
consiste em não aplicar atividades que à vista do aluno parecem sem um
objetivo claro, mas criar no aluno a consciência de que a língua, como
organismo ativo, possa ser utilizada num contexto real além de práticas
artificiais e mecânicas que, muitas vezes, encontramos no ambiente de ensino,
então construímos assim, uma ideia em longo prazo de qual ponto partimos e
qual será o objetivo final das aulas de língua estrangeira.
Para que o aluno tenha mais interesse nas práticas abordadas, é
importante que o professor seja capaz de tornar os conteúdos teóricos em
análises que tenham vínculos com as necessidades e usos que o aluno pode
vir a ter, quando efetivamente aplicar o conhecimento adquirido, o conteúdo dá
um significado ao que está sendo abordado em sala e dessa forma estimula o
aluno a participar das aulas e a compreender o porquê de estar estudando
determinado assuntos pois assim ele é capaz de ver sua aplicação.
Com aulas contextualizadas o aluno é integrado ao uso da língua, e
recebe uma abordagem real dos seus usos em diferentes casos, interagindo
com ela em situações das quais haverá sempre um objetivo claro, além de uma
expectativa em longo prazo que é construído de sequencias didáticas, assim o
aluno vem a mostrar mais interesse com o conteúdo, pois ele é capaz de ver
as aplicabilidades reais que os assuntos tem na sua vida.
Com estas práticas o aluno cria a concepção de como os assuntos
abordados em sala tem aplicações na vida cotidiana, algo que numa
metodologia voltada ao simples acumulo de conteúdos não seriam possíveis.
Nas atividades contextualizadas o aluno se torna o centro do aprendizado e a
partir dele que os assuntos devem ser trabalhados incluindo-o nas
metodologias postas em prática. A aplicação de conteúdos de forma mais
fragmentada, pode vir a causar desinteresse no aluno, pois não possibilita
compreender isso como um todo. Segundo Bagno (2007), já não dá para
assumir aquela velha postura dos gramáticos e professores de antigamente,
que não admitiam nenhuma alternativa as prescrições linguísticas contidos nos
manuais normativos.
Numa metodologia contextualizada, os assuntos são apresentados
ao aluno, como ferramenta que serão usadas para resolver questões do dia a
dia, esse é um exemplo de aplicação no cotidiano. Podemos dizer que a
contextualização tem muito a ver com a motivação do aluno pois isso dá a ele
um sentido mais amplo sobre o que está sendo visto, mas além disso é preciso
haver entre os professores um trabalho em formato conjunto, pois muitas vezes
as disciplinas também se tornam muito distantes entre si, e isso torna difícil

uma contextualização delas, em especial no aprendizado de língua inglesa,
para que seja possível que hajam atividades nesse formato, é preciso
conscientizar o aluno do ambiente ao seu redor, das razões e de da importância
de se estudar um segundo idioma, e dessa forma podemos focar ainda mais
nesse estudo.
Os materiais usados para a aplicação dessas metodologias também
devem ser analisados, pois muitas vezes os livros didáticos têm deficiências no
que diz respeito a contextualização pois, apresentam uma abordagem diferente
sobre os temas, ou então abordam um mesmo conteúdo durante toda sua
extensão, esses também são alguns empecilhos que precisam ser vistos para
que haja uma adequação consistente sobre o tema. Segundo Bagno (2007),
todos esses novos conceitos têm sido apresentados e discutidos em muitos
trabalhos importantes publicado nos últimos anos (...), no entanto, uma
comparação com a produção bibliográfica sobre linguística textual, letramento
e gêneros textuais, a gente logo percebe que são poucos os títulos que
abordam especificamente o tema.

ASPECTOS
INFANTIL

POSITIVOS

DA

CONTAÇÃO

NO

DESENVOLVIMENTO

Na contação de histórias a criança mostra grande interesse pelo que
está sendo transmitido a ela, cria-se em torno dessa atividade muita
expectativa, o que torna mais fácil a interação dela com a atividade proposta,
na metodologia aplicada, seguia-se uma sequência onde os narradores da
história incluíam palavras da língua inglesa durante a contação, e os alunos
deveriam indicar a tradução correta, notou-se que havia grande empolgação
por parte deles em indicar a tradução correta, a contação de histórias é
certamente uma atividade fundamental para seu desenvolvimento e a criação
de uma capacidade interpretativa mais eficaz, desenvolvem seu imaginário
bem como suas habilidades.
A vantagem desta atividade é que os professores podem aqui,
direcionar o tema das obras trabalhadas de acordo com o contexto ou a
finalidade que se deseja atingir com as histórias, incentivando os alunos a “ler
as entrelinhas”, ou seja, buscar compreender a moral da história, incentivandoos a pensar criticamente a história e questionar.
Esta é uma grande possibilidade de enriquecer a educação infantil,
pois estimula seu crescimento de vocabulário, enriquecimento cultural e é um
estímulo a criatividade infantil, ela pode criar as histórias de diferentes formas
na sua imaginação. Nota-se que os dramas da história são absorvidos pelas
crianças, como em cenas alegres em que elas também se alegram, ou

entusiasmo de querer saber qual será o desenrolar da história, além dos
questionamentos que surgem ao longo da contação.
O apelo lúdico também é uma ferramenta muito capaz de atrair a
atenção da criança para a atividade proposta, pois atividades que encoraje ela
a participar dessa metodologia torna o aprendizado mais fácil e possibilita que
ela tire o melhor dessa atividade. Dessa forma os alunos refletiam e davam
muitos palpites sobre o significado da palavra, nessa prática eles participavam
e procuravam se engajar na atividade proposta com muito entusiasmo, e isso
contribuiu de maneira muito positiva para que eles buscassem analisar as
palavras de língua inglesa e também criar mais motivação no aprendizado do
segundo idioma.
Os alunos durante a história buscam compreender o enredo e tudo
que se passa durante a contação em si, mas incluindo atividades voltadas para
um segundo idioma podem trabalhar numa atividade voltada para uma
integração onde eles devem também praticar e também expandir seus
conhecimentos dento do segundo idioma.
Durante uma contação de histórias que incluem o aluno nessa
atividade de forma ativa, estamos também criando um incentivo a mais para
que eles desenvolvam um interesse maior para a leitura, pois os alunos criam
um prazer maior com relação às práticas literárias que poderão servir como um
atrativo para que busquem novas leituras e novas atividades literárias para
realizar. Devemos destacar ainda que as contações desempenham um papel
sobre inteirar a criança nessa atividade, pois possibilitam sua interação e são
capazes de atrair a atenção delas durante essa prática.
As consequências de aulas com literatura na escola são entre
outras a formação de pessoas com pensamento crítico sobre a realizada que
os cerca e uma capacidade mais aprimorada de interpretar textos e histórias.
O enriquecimento da existência, o desenvolvimento do espírito crítico ao
reforçar as capacidades de análise e reflexão do leitor, implicando uma
liberdade de juízo e ampliação da experiência humana que a literatura veicula
são as razões que justificam o estudo da literatura (Jouve, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível observar que a contextualização das atividades
escolares é importante para garantir que o aluno se veja integrado com a
metodologia proposta em sala, que quando se segue essa linha de ensino o
estudante vê os conteúdos, não como uma mera acumulação de informações,
mas como ferramentas didáticas que servem de auxílio às questões reais do
dia-a-dia fora da escola, isso é possível, pois criamos no aluno uma noção de
como essas situações podem vir a ocorrer no cotidiano.

Na língua estrangeira em especial existe a importância de
demonstrar em quais situações os conteúdos aplicados podem vir a ser uteis,
uma vez que a língua é um organismo vivo, ou seja, seu objetivo final é a
interação. No que se referem as práticas de leitura escolar, observa-se que seu
papel na formação do aluno se mostra presente no desenvolvimento do
pensamento crítico e da capacidade de interpretar os textos e as ideias
apresentadas, além de ser uma ferramenta eficazmente boa em cativar e criar
interesse no aluno pois eles se mostram dispostos a participar destas
atividades, e assim os educadores podem canalizar esse interesse de acordo
com o objetivo estipulado, no caso do ensino de língua estrangeira,
substituíam-se palavras em língua inglesa e os alunos deviam indicar a
tradução ou vice-versa, as experiências foram bastante proveitosas no que diz
respeito a atingir os objetivos finais desta atividade.
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Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar as experiências educativas relativas a disciplina de
Projetos Integradores (PI) do curso técnico em mecatrônica, colocadas em prática entre os anos de 2014 e
2015, nos últimos anos do curso. O PI tem a função de unir os conhecimentos apresentados em diversas
disciplinas do semestre e de anos anteriores com a finalidade de transformá-los em um produto de maior
significância para os discentes. O professor neste contexto tem a função de facilitar o processo de
aprendizagem. Durante este período de análise, os alunos foram desafiados a apresentar um projeto e um
protótipo funcional de um amassador de latas de alumínio e ou a automação de um processo básico com
três pontos de acionamentos. Em um ambiente autonômo, em que o aluno instiga, debate e procura
relacionar os vários conhecimentos repassados de forma dispersa em disciplinas isoladas, para a
construção de um projeto na área de mecatrônica. A mecatrônica é uma área nova da engenharia que une
os conhecimentos de áreas tais como: informática, mecânica e eletroeletrônica, com a finalidade de ampliar
a aplicação industrial desta área e facilitar a proposição de novas soluções na fronteira de conhecimentos
entre estas áreas.
Palavras-Chave: Projeto Integrador, Mecatrônica, Automação, Educação

1 INTRODUÇÃO
Devido a complexividade do curso de mecatrônica faz-se necessário a abordagens
dos temas de forma diferenciada para facilitar o processo de aprendizagem. Segundo o PPC
Mecatrônica (IFSC, 2010) do IFSC Câmpus Criciúma, a junção das áreas

de engenharia

mecânica com a eletrônica e um controle inteligente por computador, onde uma máquina
eletromecânica, articulada com sensores capazes de captar informações seja capaz de
nos fornecer produtos, sistemas e processos melhorados. Esta descrição demonstra a
multiplicidade de conhecimentos abordados no curso e a apresentação destes de forma
diferenciadas melhorariam muito a interiorização dos conhecimentos por parte dos alunos.
Na abordagem da teoria educacional sócio-interacionista, tem-se como pressuposto a
interação entre sujeito e objeto de conhecimento, ou seja, o conhecimento é fruto do
relacionamento do estudante com o conteúdo a ser internalizado, estando o professor na função
de mediador deste aprendizagem (SOUZA, 2003). Como é uma teoria que concebe o educando
como sujeito ativo da sua própria aprendizagem, neste contexto a disciplina de PI tornar-se um
espaço a mais para a reflexão e resolução de problemas relacionados aos objetivos definido no
plano de curso.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Portanto ao ministrar a disciplina de PI, cabe ao professor interferir, como mediador,
ajudando o aluno na superação dos conceitos existentes. O diagrama da Figura 1 mostra de uma
forma gráfica a relação entre estes elementos.

Figura 1 - Esquema: relação pedagógica desalienada da nota
Fonte: Vasconcellos (1994, p.48)

Segundo PPC do Curso Técnico em Mecatrônica (IFSC, 2010) o PI será oferecido em
algumas fases do curso com a finalidade de avaliar a formação integral da educação por
competências que dificilmente poderiam ser desenvolvidas e avaliadas isoladamente pelas unidades
curriculares. As atividades práticas propostas pelos projetos integradores simularão, em muitos
aspectos, as situações de trabalho rotineiras do estudante técnico, desafiando o aluno a aplicar
habilidades e conhecimentos trabalhados em diferentes unidades curriculares.
O objetivo do projeto é planejar e ofertar a disciplina de PI, conforme demanda
do PPC do curso. Aumentado a eficiência do aprendizado a partir da mobilização dos
estudantes para a construção de um protótipo funcional a partir dos conhecimentos já
estudados ou de conhecimento abordados durante o semestre corrente.
2 METODOLOGIA
Para a execução do PI foi constituído um grupo de trabalho, com docentes, que
delimitou as atividades a serem desenvolvidas na disciplina. Inicialmente definiu-se que o
PI seria constituído das fases: introdução, elaboração pré-projeto, apresentação préprojeto, execução do projeto e apresentação do projeto. Sendo que as atividades de
defesa de pré-projeto e apresentação do projeto seria convertida em conceitos/notas para
as disciplinas envolvidas no semestre letivo.
Em cada fase foram desenvolvidas as seguintes ações:
•
•

Introdução – o professor apresenta os conceitos básicos para elaboração da
proposta e apresentação do tema proposto;
Elaboração do pré-projeto – neste período os alunos reunidos em grupos
utilizam o tempo para levantamento das características mínimas do projeto
que pretendem desenvolver, definindo: tema, título, cronograma, materiais,
estratégias, etc.
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•
•
•

Apresentação pré-projeto – os alunos apresentam o pré-projeto a uma
comissão de professores para a avaliação da viabilidade do projeto e
apontamento de possíveis melhorias e correções de falhas.
Execução do projeto – período disponibilizado para os alunos para a
construção, avaliação e elaboração do documento a ser entregue no final da
disciplina.
Apresentação projeto – apresentação dos resultados para a comissão de
professores e para alunos num ambiente público.

Para facilitar a orientação de cada módulo foram definidos temas básicos e os conceitos
transdisciplinares que poderiam ser abordados por cada turma.
Na sétima fase as disciplinas/conceitos envolvidos são apresentadas na Tabela 1, e os
temas sugeridos foram:
• Construção de um elevador ( 3 acionamentos);
• Construção de uma correia transportadora para classificação de produtos (3
acionamentos);
• Construção de uma ponte rolante ( 3 acionamentos);
• Alimentador de animal doméstico ( 3 acionamentos);
• Micro sistema de dosagem de líquidos ( 3 acionamentos);
Tabela 1: Disciplinas envolvidas no sétimo módulo

Disciplina

Conceitos aderentes

Processos de Usinagem

Definição da parte mecânica em conjunto com os fundamentos
anteriores da área mecânica

Desenho Mecânico Auxiliado por Elaboração do desenho do protótipo e execução de peça na impressora
Computador
3D
Sistemas Digitais 2

Utilização de placas com microcontrolador

Controladores Lógicos
Programáveis

Utilização de CLP e instrumentação para o controle

No sexto módulo os conceitos abordados envolvem as disciplinas indicadas na
Tabela 2. Neste módulo os discentes foram desafiados a apresentar um amassador de
latas de alumínio para reciclagem, em uma primeira etapa (2014/2) com acionamentos
eletropneumáticos e numa segunda etapa (2015/1) com máquinas elétricas.

Tabela 2: Disciplinas envolvidas no sexto módulo.

Disciplina

Conceitos aderentes

Instrumentação e sistemas de Utilização de sensores
transdução
Sistemas Digitais 1

Utilização de circuitos de controle

Comandos Elétricos e
Acionamentos para mecatrônica

Utilização de reles, contatores e inversor de frequência.
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Na quinta fase os conceitos abordados envolvem as disciplinas com os
conhecimentos aderentes indicados na Tabela 3. Na quinta fase todos os grupos
trabalharam com o mesmo tema: controle de correia. E cada grupo deveria desenvolver
placa eletrônica para o acionamento de um motor com reversão de sentido de giro,
controlado através de chaves fim de curso e controle manual, para emprego em um
sistema de correia transportadora.
Tabela 3: Disciplinas do quinto módulo

Disciplina

Conceitos aderentes

Máquinas Elétricas 2

Controle e funcionamento das máquinas CC e servomotores

Comandos Elétricos e
Acionamentos para Mecatrônica

Lógica de relês

Para finalizar o processo ao final do semestre, cada grupo, em ambas as fases
apresentaram um artigo sobre o processo vivenciado na disciplina e uma apresentação
pública para toda a turma.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 DESENVOLVIMENTO
Estas atividades foram desenvolvidas nos períodos de 2014/2 e 2015/1, onde
foram ofertadas as disciplinas de PI para as turmas do sétimo módulo (2015/1), sexto
módulo (2014/2 e 2015/1) e quinto módulo (2015/1). No ano de 2015 contou também com
uma ajuda de recursos para desenvolvimento do projeto, através de edital didáticopedagógico com este fim.
No ano de 2014/1 sem recursos, as atividades foram desenvolvidas no
laboratório de sistemas eletropneumáticas, onde os alunos aplicaram seus conhecimentos
para a construção de um amassador de latinhas de alumínios de refrigerantes. O projeto
final foi apresentado no dia 05/12/2014.
No ano de 2015, algumas etapas foram corrigidas, através da reunião dos
professores para a preparação das atividades. Em ambos os módulos os estudantes
utilizaram-se

dos

laboratórios

de

fabricação

mecânica

e

eletrônica

para

o

desenvolvimento das atividades. A apresentação do sétimo módulo ocorreu nas datas de
27/04/2015 e 29/06/2015 o sexto módulo em 27/04/2015 e 29/06/2015 e o quinto em
06/05/2015 e 30/06/2015.
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A etapa intermediária do sexto módulo, tinha com objetivo apresentar o sistema
mecânico da prensa de latas de alumínio por meio de um software CAM Figura 1, além de
apresentar o relatório de desenvolvimento das atividades do projeto físico, como: compras
de materiais, montagem da estrutura mecânica (fase inicial) e dificuldades encontradas
até o momento. Também constituia parte dessa etapa, uma apresentação de no máximo
20 minutos, com auxílio de mídias digitais, para facilitar a explicação e apresentar de uma
maneira expositiva a evolução do projeto. Já, na segunda etapa o objetivo era a
apresentação do projeto final, um sistema para amassar latas de alumínio com
acionamento elétrico. Na Figura 2 apresenta um dos projetos desenvolvidos e a Figura 3
o projeto final de um dos grupos.

Figura 1: Desenho CAM

Figura 2:
Amassador de latas

O sétimo módulo na etapa intermediária deveria apresentar, em 10 minutos:
cronograma, lista de materiais, desenho mecânico, circuito elétrico (diagrama bloco),
diagrama de máquina detalhando o funcionamento do sistema. A segunda etapa do
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Fig
ura 3: Etapas desenvolvidas por um grupo

projeto consistia em programar o sistema automático desenvolvido. A Figura 3 mostra três
etapas do projeto elevador, desenvolvida por um dos grupo.

O Quinto módulo na etapa intermediária deveria apresentar em 5 minutos a
proposta de circuito eletrônico, apresentando:

• Protótipo de dispositivo a ser controlado;
• Cronogramas;
• Fundamentação do tema apresentações.
Para os alunos do quinto módulo a etapa final consistia em finalizar a parte
mecânica e o circuito eletroeletrônico do sistema proposto.
3.2 CONSTRUÇÃO PROTÓTIPOS
Esta é a etapa mais criativa do processo de aprendizagem e também a mais
conturbada no ambiente escolar, pois nesta etapa os alunos em grupos procuram resolver
os desafios colocadas com a disciplina e necessitam para o desenvolvimento das
atividades de espaços/ambientes onde possam colocar a mão na massa.
Nesta etapa alguns laboratórios devem estar disponíveis com professores
orientadores a disposição para que os protótipos possam ser concluídos, observando as
regras de utilização de cada laboratório.
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Na Figura 4 podemos ver um dos trabalhos desenvolvidos pelo quinto módulo,
onde os alunos na primeira etapa apresentam uma visão geral do trabalho, através de
uma maquete virtual. No final do semestre apresentam a maquete de forma real, com a
instalação de todos os dispositivos para funcionamento. Neste ponto é importante
observar as diferenças entre as construções do sétimo e do quinto módulos, devido as
nível das disciplinas que ainda não foram oferecidas entre os dois módulos.

Figura 4: Do projeto ao protótipo, no quinto módulo.

3.3 APRESENTAÇÕES
Durante as apresentações todos os alunos foram além do esperado pelo
professor, relacionando conhecimentos aplicados, desenvolvendo trabalho colaborativo e
apresentando os protótipo esperados.
Em alguns casos os alunos relacionaram vários conceitos abordados durante o
curso, além daqueles citados como temas aderentes, tais como:
Tabela 4: Disciplinas envolvidas citadas por alunos

Disciplina

Conceitos aderentes

Língua e Literatura Portuguesa

Para escrever o artigo e realizar a apresentação

Informática Básica

Utilizar as ferramentas de apresentação e formatar o artigo

Sociologia, História e Geografia

Para entender a sociedade e verificar a importância da reciclagem

Circuitos eletroeletrônicos

Base de conhecimentos elétricos
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Resistência dos materiais

Relação de transmissão de motores

Tecnologia dos Materiais

Materiais a serem utilizados

Física

Conceitos de atrito e forças

Química

Materiais a serem usados

Metrologia

Medir

Máquinas Elétricas

Seleção motor

No trabalho do quinto módulo, onde os alunos deveriam criar uma correia com
acionamento de reversão, apenas para integrar as disciplinas de máquinas e comandos
elétricos, os alunos foram muito

além, definindo uma aplicabilidade para o sistema

desenvolvido. Os trabalhos desenvolvidos, realizavam o que foi delimitado, mas os alunos
descreveram: elevador para cadeirante, acionamento de cortinas automáticas, portão
eletrônicos, máquina de corte e vinco para papelão, etc.. Desta forma integraram muito
mais conhecimento do que o inicialmente proposto.
As Figuras 5 a 7 apresentam alguns trabalhos apresentados desenvolvidos
pelo módulo 7. As Figuras 8 e 9 apresentam dois trabalhos do módulo 5, na Figura 8 o
sistema de automação de cortinas e na Figura 9 o sistema de elevação automático de
cadeiras de rodas.
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Figura 5: Alunos finalizando projeto
ponte rolante.

Figura 6: Alunos posam ao lado da
elevador

Figura 7: Protótipo correia classificadora
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Figura 8: Representante do grupo com automação de cortinas.

Figura 8: Sistema de Elevação para Cadeirantes

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do PI é uma ferramenta de aprendizagem muito útil, que
cativam

os

estudantes

e

apresentam

um

ambiente

com

autonomia

para

o

desenvolvimento de atividades que complementam os conhecimentos apresentados em
sala de aula.
O desenvolvimento do PI é mais efetivo quanto todo o corpo de servidores
trabalham em conjunto para o desenvolvimento do planejado, lembrando que a
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disponibilização de laboratórios para a utilização dos alunos é uma parte crítica, pois
depende da participação de todos, para manter a higiene e segurança dos ambientes.
Para o desenvolvimento das atividades também faz-se necessário a
disponibilidades de recursos e os itens básicos para a realizam dos protótipos, tais como:
madeiras, ferros, alumínios, parafusos, motores, componentes eletrônicos, etc.

Neste

caso que a oferta de recursos financeiros trás com o tempo um pequeno alento, pois vãose formando um estoque de itens básicos para a realização destas atividades.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a prática de estágio em Psicologia com ênfase
em processos educativos desenvolvidas no contexto da AMA. Entre as atividades de estágio destacam-se
dois objetivos específicos (1) Discutir os propósitos e contribuições da Psicologia nesse espaço e no
entendimento sobre o autista; (2) Levantar as possibilidades de intervenção do método TEACCH com o
corpo docente e alunos com autismo. O método de trabalho tem como foco o estudo de intervenção, no
qual se espera que os resultados possam fomentar outras práticas, bem como outros estudos que possam
viabilizar futuras ações nessa instituição. A partir da observação inicial das atividades realizadas em sala e
de toda rotina da instituição foi possível planejar as intervenções que contribuíram tanto aos alunos, quanto
as docentes, a partir dos propósitos da Psicologia Educacional. A intervenção ocorreu nas salas da
instituição com contato direto com os autistas, cada aluno foi observado na sua individualidade, seus
interesses, comportamentos e personalidade, pois a partir dessas observações, com base no método
TEACCH foram trabalhados jogos educativos e atividades diferenciadas. Os resultados obtidos têm sido
significativos, as estratégias do TEACCH têm corroborado nas ações e intervenções propostas,
confirmando os dados na literatura da área. Considera-se que a Psicologia trouxe inúmeras contribuições
para o entendimento e o tratamento do autismo, como as bases teóricas e a psicolinguística do programa
TEACCH, assim sendo, essa análise do comportamento autista está dentro da Psicologia e suas vertentes.
A contribuição do profissional da Psicologia no atendimento e prevenção ao autista é de grande importância
para gerar uma melhor qualidade de vida para o autista e para a sua família.
Palavras-Chave: Transtorno do Espectro do Autismo, Método TEACCH, Formação do Psicólogo, Estágio
em Psicologia e Processos Educativos.

1 INTRODUÇÃO

Os autistas sentem o mundo de forma diferente. Eles apresentam
características em comum, porém cada um possui sua particularidade. Alguns não
apresentam comunicação verbal, outros apresentam dificuldades na socialização, tem
comportamentos estereotipados, tendência de isolamento, entre outros sintomas típicos
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do autismo. Por isso é interessante uma instrução individual e a intervenção quanto mais
precoce, melhores resultados serão obtidos.
A prática de estágio é desenvolvida na AMA - Associação de Pais e Amigos de
Autistas da Região Carbonífera de Santa Catarina, na cidade de Criciúma. Essa prática
segue os modelos da Psicologia Educacional e dos princípios do método TEACCH.
As estagiárias têm contato com várias turmas, mas o acompanhamento
semanal se restringe a uma turma especifica, o que possibilita um aprofundamento sobre
os alunos que pertencem a esta turma. Assim é possível estudar sobre cada caso,
identificar características específicas destes alunos e planejar a intervenção, para
potencializar seus pontos positivos e minimizar outros, que vêem a prejudicá-los em
algum momento.
O objetivo geral é desenvolver a prática de estágio em Psicologia com ênfase
em processos educativos desenvolvidas no contexto da AMA. Neste presente trabalho
foram destacados dois objetivos (1) Discutir os propósitos e contribuições da Psicologia
nesse espaço e no entendimento sobre o autista; (2) Levantar as possibilidades de
intervenção do método TEACCH com o corpo docente e alunos com autismo.

2 REVISÃO TEÓRICA

2.1 Concepções acerca do Transtorno do Espectro do Autismo

Existem vários estudos que apontam hipóteses sobre o autismo, mas ainda
não foi possível encontrar uma resposta concreta sobre o mesmo. Visto a variedade de
características manifestadas em cada sujeito, os profissionais sentem dificuldades no
momento do diagnóstico. Não se pode generalizar os sinais típicos do transtorno e
comportamentos para todas as pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo - TEA,
pois cada um apresenta características individuais, diferenciando um do outro.
O marco teórico dos estudos sobre o TEA data na década de 1940, Leo
Kanner, foi o primeiro a escrever sobre o autismo. Após acompanhar onze crianças em
sua clínica, percebeu que elas apresentavam características comuns, tinham dificuldades
em se relacionar com outras pessoas e reagir habitualmente às situações, desde o início
da vida. (FERRARI, 2012).
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De um modo geral, Facion (2007) apresentou 14 aspectos que podem tornarse hipóteses de autismo, e discorre que se uma pessoa apresentar pelos menos cinco
desses sintomas, de forma persistente e em idade inadequada deve-se procurar um
médico especialista. Seriam eles: (1) não se relaciona com outras crianças; (2) age como
se fosse surdo; (3) resiste ao aprendizado; (4) não demonstra medo de perigos reais; (5)
resiste a mudanças de rotina; (6) usa as pessoas como ferramenta; (7) manifesta risos e
movimentos não apropriados; (8) resiste ao contato físico; (9) apresenta acentuada
hiperatividade física; (10) não mantém contato visual; (11) tem apego não apropriado a
objetos; (12) gira objetos de maneira bizarra e peculiar; (13) às vezes é agressivo e
destrutivo; (14) apresenta comportamento indiferente e arredio.
Atualmente, de acordo com o DSM-V (2014) os critérios para diagnosticar o
transtorno do Espectro do Autismo são: (1) o prejuízo persistente na comunicação social
recíproca e na interação social; (2) os padrões restritos e repetitivos de comportamento,
interesses ou atividades; (3) sintomas que estão presentes desde o início da infância e
limitam ou prejudicam o funcionamento diário. Não devendo ficar restrito á esses critérios,
pois quanto mais informações os profissionais conseguirem mais claro se tornará o
diagnóstico.
A seguir serão discutidas as contribuições da Psicologia no uso do método
TEACCH, bem como prática do psicólogo junto as pessoas com autismo, e ainda,
algumas questões singulares do TEACCH, como método de intervenção.

2.2 Psicologia e intervenção no método TEACCH

Segundo Souza et al (2004) a Psicologia trouxe grandes contribuições para o
entendimento e o tratamento do autismo, como as bases teóricas do behaviorismo e da
psicolinguística do programa TEACCH - Tratamento e Educação para Crianças Autistas e
com distúrbios Correlatos da Comunicação, ou seja, essa análise do comportamento do
autista está dentro da Psicologia Comportamental e a Psicologia do Desenvolvimento.
É esperado que o psicólogo disponha de uma formação específica na área e
que esteja inserido no contexto do autista, não abdicando do conhecimento geral do
desenvolvimento humano, de forma que consiga identificar as áreas defasadas e
comprometidas. Conhecendo assim os efeitos produzidos pela incapacidade no
desenvolvimento afetivo, perceptivo, motor e cognitivo. (AMARILIAN, 1986 apud SOUZA
et al, 2004).
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É de extrema importância que o profissional tenha sensibilidade as
observações nos relatos feitos pela família, estando sempre atualizado sobre as
pesquisas recentes relativas ao tema, com a função de orientar a família. “A sua
sensibilidade diante da criança e do nível de comprometimento desta é importante para
que ele saiba adequar propostas terapêuticas que realmente a beneficiem”. (ELLIS, 1996
apud SOUZA et al, 2004).
De acordo com Schwartzman (2011) o psicólogo pode atuar em diversos níveis
e papéis como: investigador e pesquisador, atuando junto com uma equipe diagnóstica e
de avaliação; psicoterapeuta, tanto em uma abordagem individual como institucional, ou
como consultor institucional e orientador familiar.
As informações sobre o controle de uso de medicamentos sobre prescrição
médica e o alerta a família sobre a importância de conversar como médico responsável
sobre os efeitos positivos da medicação adotada e os efeitos colaterais, também é
competência do psicólogo deixando-os pais conscientes que toda medicação deve ser
examinada em seus riscos e benefícios para o usuário. (SOUZA et al, 2004 apud MELLO,
2004).
Sendo assim, uma das atribuições do psicólogo é ajudar a família a
compreender, discutir, trazer à tona sentimentos como negação, culpa, frustração,
impotência, ressentimento, raiva, rejeição além de fantasias diversas. O profissional deve
solicitar aos pais a colaboração referente à troca de apoio emocional entre o terapeuta e o
pai e também na defesa dos direitos sociais dos autistas. (GRAUDERES, 1997 apud
SOUZA et al, 2004).
A contribuição do profissional da psicologia durante o processo de intervenção
e prevenção junto ao autista e a família, destaca-se em sua importância durante o
processo de tratamento gerando uma melhor qualidade de vida para o autista e
consequentemente para a família.
A avaliação psicológica em pessoas com TEA tem como objetivo traçar o perfil do
desenvolvimento do individuo, destacando suas áreas de fragilidade. Busca,
ainda, uma análise compreensiva do trajeto de desenvolvimento daquela pessoa
inserida no contexto familiar e no contexto social mais abrangente. Visa descrever
os fatores de risco e os fatores de proteção aos quais a pessoa está exposta. O
psicodiagnóstico auxilia no planejamento das intervenções reabilitadoras e na
orientação à família, e possibilita o prognóstico, permitindo planejamento de
intervenções preventivas. (ARAÚJO, 2011, p. 173).

A atuação do psicólogo junto às pessoas com Transtorno do Espectro do
Autismo será visto como algo positivo, assim como qualquer outra área que se difere da
psicologia, quando acontece junto à equipe interdisciplinar. Os trabalhos realizados em
equipes apresentam resultados positivos e cada vez mais visíveis, principalmente aos
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autistas que apresentam em suas características a rotina, por isso que a interação da
equipe se torna ainda mais importante.
O psicólogo neste contexto faz seu trabalho de modo focal e individual, pois é
uma forma de trabalhar as características relevantes de cada aluno e depois levar para os
demais os profissionais sua contribuição de seus atendimentos. É parte fundamental do
processo de reabilitação a avaliação diagnóstica; é o ponto de partida para o
estabelecimento dos programas e metas a serem atingidos. (AMIRALIAN, 1978 apud
SOUZA et al, 2004).
Cabe a cada profissional desempenhar seu papel e que esses tenham o
mesmo objetivo final, desenvolver, educar, ensinar, instruir, entre outras funções, as
pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, que os resultados positivos e negativos
possam ser avaliados com o passar do tempo e novas estratégias venham a surgir.

2.2 Método TEACCH e as possibilidades de intervenção

Quanto mais precoce o diagnóstico e as intervenções com pessoas com
Transtorno do Espectro do Autismo, mais adequado será determinar um prognóstico
fundamental para o desenvolvimento desse indivíduo. O que inclui mais rapidez na
obtenção de linguagem, melhor desenvolvimento das interações com pessoas e mais
facilidade no funcionamento adaptativo, aumentando as chances dessas crianças se
incluírem no processo educativo escolar. (ARAÚJO, 2011).
Conforme Mello (2004) existe várias formas de intervenções para o tratamento
do autismo. Entre elas as terapias tradicionais como a psicoterapia, fonoaudiologia,
fisioterapia, terapia ocupacional e outras consideradas complementares como Son-Rise,
equoterapia e musicoterapia.
Todos esses métodos de intervenção visam à melhora da linguagem, de
comportamento, interação social e aprendizagem. A somatória dos resultados dessas
intervenções pode minimizar os efeitos dos sinais e demais dificuldades decorrentes do
transtorno, e consequentemente, melhorar a qualidade de vida desses sujeitos e de suas
famílias.
A aprendizagem desses sujeitos exige que as estratégias educacionais
atendam as peculiaridades do TEA, e preferencialmente, leve em consideração a
importância do trabalho individualizado e que todos os locais onde o individuo esteja
inserido, usem tais instrumentos de forma complementar. De maneira que as escolas,
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especial e regular, e a própria família possam viabilizar a utilização de comunicação
alternativa junto a esses indivíduos autistas.
Dentro do tratamento educacional do autismo com ênfase na comunicação e
no comportamento há três métodos reconhecidos: ABA, PECS e TEACCH. Neste
presente estudo optou-se pelo TEACCH, pois este tem sido relatado na literatura da área,
como o método de trabalho mais promissor para a intervenção junto às pessoas com
autismo. O modelo que vem se mostrando como um dos programas mais eficientes no
tratamento do autismo. (LEON; OSÓRIO, 2011).
O método foi desenvolvido nos anos 1960, no Departamento de Psiquiatria da
Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos e
atualmente é bastante utilizado em diversas partes do mundo. O método foi elaborado e
desenvolvido pelo Dr. Eric Schoppler, e atualmente tem como responsável o Dr. Gary
Mesibov. Em 2004, Mello afirmou que o TEACCH era um dos métodos mais utilizados nas
ações de intervenção psicoeducativa ao autista. De acordo com Leon e Osório (2011) a
base do método TEACCH é a concepção de que qualquer intervenção seja centrada na
pessoa.
Para as autoras Fonseca e Ciola (2014) o TEACCH é um programa de
tratamento e educação para as pessoas de todas as idades com autismo e problemas
relacionados à comunicação. O método tem como objetivo trabalhar com a pessoa ao
longo de toda sua vida, independentemente de sua faixa etária. O que mudar é a forma
de apresentação dos materiais, o material em si, o currículo e os objetivos para cada uma
das fases da vida, sendo aplicado dentro e fora do ambiente escolar.
Segundo as autoras, o TEACCH é uma reunião de princípios e uma forma de
entender o autismo, promovendo meios para facilitar o entendimento do mundo e
organização. É um sistema de orientação de base visual com apoio na estrutura e na
combinação de vários recursos para melhorar a linguagem, aprendizagem de conceitos e
mudança de comportamento.
Esse programa trabalha com os princípios de organização, rotina, tarefas
estruturadas, material visualmente mediado, ensino de relações de causa e efeito,
comunicação alternativa, espaços com suas funções, delimitações físicas, eliminação de
estímulos concorrentes e controle do comportamento. Tem como objetivo principal auxiliar
a pessoa com autismo a se desenvolver da melhor maneira possível, de forma que
consiga atingir o máximo de autonomia na idade adulta. (LEON; FONSECA, 2013 apud
CIOLA; FONSECA, 2014).
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No campo educacional, o foco do programa refere-se ao ensinar capacidades
de comunicação, organização e partilha social. Deve ser adaptado aos níveis de
funcionamento diferentes e as necessidades de cada pessoa. Assim, centra-se em pontos
importantes como: processamento visual, memorização de rotinas e interesses especiais.
Mello (2004) aponta que referente ao TEACCH as maiores críticas tem sido
relacionadas a sua utilização com crianças de alto nível de funcionamento. Citando que
sua experiência profissional tem mostrado que quando usado adequadamente, pode
ajudar muito essas crianças. Desde modo, consegue resultados acima do esperado,
decorrentes de um trabalho contínuo voltado para as características individuais de cada
criança.
Os princípios norteadores segundo as autoras Fonseca e Ciola (2014) referemse a seis características importantes, a saber: (1) melhoria da capacidade adaptativa do
individuo; (2) colaboração entre pais e profissionais; (3) avaliação individualizada para
intervenção; (4) ênfase na habilidade e reforço nas capacidades do aluno; (5) teoria
cognitiva comportamental, psicolinguística e do desenvolvimento fundamentando a
prática; (6) ensino estruturado agindo como fator de organização e previsibilidade.
A melhoria da capacidade adaptativa do indivíduo que visa promover a
adaptação de cada pessoa, a partir de recursos e procedimentos que acompanha ela na
escola, em casa, no trabalho e em todos os ambientes. Pretende melhorar as habilidades
conceituais, sociais e práticas que a levam a funcionar no dia a dia. Passa pelas
habilidades comunicativas, competência social, habilidades funcionais (de vida diária,
instrumentais, ocupacionais e segurança).
O ensino estruturado agindo como fator de organização e previsibilidade, a
filosofia de intervenção, se baseia no ensino estruturado, que possibilita utilizar vários
tipos de métodos instrucionais. Os quais envolvem estratégias comportamentais, uso de
apoio visual, comunicação alternativa, integração sensorial e estímulos discriminativos
consistentes. Esse processo de estruturação e organização vem ao aposto da
desestrutura, combinando a previsibilidade da rotina, com a intenção de dar a pessoa com
autismo a clareza que precisa para se ajustar ao ambiente e com o apoio de profissionais
especializados o método adquire mais impulso para os resultados positivos.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O campo de estágio tem esclarecido dúvidas relacionadas à temática discutida,
pois a partir da prática de intervenção pode-se concluir que parte da sustentação teórica
em torno do autismo, ainda é frágil para o que se pode observar na atuação com esses
alunos. O autismo é um transtorno que pode envolver muitas causas, sendo descrito por
várias teorias e colocando em discussão suas características, diagnósticos, estimulação,
métodos de intervenções, entre outros, que envolvem pessoas com Transtorno do
Espectro do Autismo.
Segundo Araújo (2011) o TEA é caracterizado no CID-10 como anormalidades
qualitativas em interações sociais recíprocas e em padrões de comunicação e por um
repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Indivíduos com
autismo seguem trajetos de desenvolvimento com aspectos comuns em sua atípia, mas
também com aspectos singulares, próprios de cada experiência de vida.
Observando o comportamento de cada aluno que são acompanhados pelas
estagiárias de psicologia, essa singularidade fica bem evidenciada. Elas acompanham
duas turmas distintas em relação ao comportamento e os tipos de intervenções, porém
cada turma tem alunos com características que se relacionam e mesmo assim, ainda
apresentam diferenças entre eles se mostrando “únicos”.
As características do autismo que formam a tríade da comunicação, interação
social e uso da imaginação, servem para ajudar os familiares a desconfiarem que seu
filho não possua um desenvolvimento que é considerado normal e assim procurar um
especialista para que as hipóteses da família possam ser confirmadas ou esclarecidas.
Essa tríade também tem relevância no momento da intervenção, que as atividades
possam ser voltadas para aquela característica específica de um aluno, podendo assim
potencializar seus pontos positivos.
Mello (2004) coloca o autismo não sendo uma condição de “tudo ou nada”, mas
que é visto como uma continuação que vai do grau leve ao severo, qualificando assim as
características que compõem a tríade, no qual em cada pessoa com Transtorno do
Espectro do Autismo as características irão se manifestar de uma maneira diferenciada.
No estágio três dos alunos que são acompanhados pelas estagiárias, não
apresentam comunicação verbal, porém um deles consegue se expressar muito bem
quando quer algo, usa gestos ou mesmo usando na mão do outro, como se a outra
pessoa fosse um instrumento para conseguir o que deseja. A comunicação pode não
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acontecer de maneira desejada, porém eles expressam sons, que querem expressar algo
através deles. Após algum tempo de convivência é possível entender o que esses querem
dizer em determinados momentos ou situações em que eles estão envolvidos.
A comunicação é um processo complexo de transmissão de informação utilizado
pelo ser humano com o propósito de influenciar o comportamento daqueles que
nos rodeiam, compartilhando informação, exprimindo desejos e necessidades.
Esse processo contínuo que ocorre em um ambiente natural e no cotidiano pode
ser preenchido por outras formas, tais como: a mímica, as ações práticas, as
expressões faciais, a orientação corporal, os gestos como indicar, os desenhos, os
símbolos ou as palavras, que se materializam segundo uma forma multimodal.
(ORRÚ, 2007, p. 64).

Considerando a interação social da turma de 07 á 09 anos, quando
estimulados todos respondem bem, havendo um aluno que apresenta dificuldade de se
relacionar, mas ao chamá-lo para o grande grupo ele se apresenta. A percepção em volta
da situação é que em alguns momentos eles tentam interagir entre si, são momentos
raros, mas de grande importância para o contexto deles.
Mello (2004) coloca que a socialização é um dos pontos que mais gera falsas
interpretações, pois ao falar da dificuldade de se relacionarem, a incapacidade de
compartilhar sentimentos, gostos, emoções e a dificuldade na discriminação entre
diferentes pessoas, conduz a generalização da característica, entretanto se ouve muito
falar sobre a pessoa com TEA é aquele ser humano que vive isolado, e muitas pessoas
que não contém informações corretas ao deparar-se com uma pessoa com autismo
interagindo ficam confusas com a situação.
É notório o uso das estereotipas, a forma inadequada do brincar e uso das
capacidades imaginativas. Destacando-se tal uso diante da mudança de rotina, nessas
situações alguns alunos apresentam comportamentos inadequados. “As mudanças de
rotina, como mudança de casa, dos móveis, ou até mesmo de percurso, costumam
perturbar bastante algumas destas crianças”. (MELLO, 2004, p. 22).
Conforme Mello (2004), a forma da avaliação utilizada pelo TEACCH, avalia a
criança, levando em consideração os seus pontos fortes e fracos, tornando assim possível
um trabalho individualizado. Ou seja, cada aluno possui níveis diferentes de
aprendizagem, por isso, os objetivos são trabalhados de forma que atenda
individualmente suas necessidades. Alguns deles precisam trabalhar a área da
concentração, outros em manter a estabilidade nas situações em que se sai da rotina.
Cada atividade proposta deve se enquadrar no foco a ser trabalhado no aluno.
A partir do referencial teórico sobre o método TEACCH (FONSECA; CIOLA,
2014) foi possível desenvolver a técnica na prática no local de estágio. Com isso,
observar-se como são utilizadas as técnicas com a representação das figuras, ou seja,
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esse processo de transformar cada idéia trazida em imagens para melhor entendimento
dos alunos. Para cada atividade possui sua determinada figura representante e deve ser
relacionada com as imagens.
Para a organização das aulas, cada turma da instituição segue um cronograma
de atividades realizado pelo professor responsável. Esse planejamento deve ser seguido
durante todo o ano letivo, mas durante esse primeiro semestre foi adaptado para a
inclusão das atividades levadas pelas estagiárias para a prática no estágio.
Cada aluno possui níveis diferentes de aprendizagem, por isso, os objetivos
são trabalhados de forma que atenda individualmente a necessidade de cada um deles.
As atividades como: Jogo de letras, sequência lógica, numéricos, atividades de
expressões, bolhas de sabão, técnica do alinhavo, quebra cabeça, livros de histórias,
músicas, vídeos, tablet, bingo, escrita no quadro, jogos do corpo humano, dança da
cadeira, higiene pessoal, alimentação, comportamento, entre outras foram realizadas com
a turma.
As atividades propostas para turma de crianças de XXX anos foram mais jogos
didáticos. Nesta turma um aluno que se destacou dos demais pois conseguia concluir
todas as atividades propostas. As peças de montar segundo Fonseca e Ciola (2014) é um
nível de aprendizagem para pessoas em fases iniciais das aquisições, são habilidades
primitivas e muito próximas do estágio sensório-motor. Seu objetivo preocupa-se em
ensinar que as mãos podem trabalhar independentes uma das outras, em cooperação e
em conjunto com os olhos mantendo o foco atencioso.
Manter o foco de um aluno em especifico nesta turma, sempre foi o mais
complicado, pois qualquer estímulo que estivesse fora do contexto da atividade já era o
suficiente para não finalizar sua tarefa. Dois alunos foram os que mais apresentavam
dificuldades em desenvolver as atividades, pelo qual tinham que ser sempre mediados
pelos profissionais presentes.
Atividades como bolhas de sabão no controle da ansiedade de um aluno em
especifico A ansiedade em querer estourá-las e comportamento de contê-las, semelhante
ao observado em situações de assistir imagens em TV, vídeo, notebook.
Algumas atividades pedagógicas que exigem maior nível de cognição por
vezes tornam-se difíceis de serem exploradas. Outras mais simplificadas segundo
Fonseca e Ciola (2014) colocam essas atividades como sendo de um maior nível abstrato
e simbolismo.
A princípio todas as atividades propostas para os alunos que possuem de 07 à
09 anos foram viáveis, como eles estão em uma turma de início de alfabetização, alguns
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já sabem ler, outros em processo de aprendizagem, as atividades propostas desde
assoprar bola de sabão até a escrita de palavras ocorreram de maneira tranquila, porém,
como já dito, os objetivos são trabalhados individualmente com cada aluno.
A técnica do alinhavo mais amarrar o cadarço foi uma atividade em que todos
os alunos se saíram bem, alguns demonstraram mais habilidade com o laço no momento
de amarrar o cadarço, sendo o objetivo dessa atividade, trabalhar a coordenação motora
fina.
O jogo de letras e figuras propõe que os alunos devem escrever o nome das
figuras da cartela com as letras do jogo. Cada aluno fica com o nível de dificuldade de
acordo com o seu aprendizado. Pode-se colocar alguns exemplos do nível de dificuldade
das palavras que cada aluno consegue realizar
Na sequência lógica existe uma história a ser montada em quatro peças e ela
está fora de ordem e o jogo funciona com o aluno colocando em sequência cada peça. De
um modo geral os alunos se saíram bem no jogo, um dos alunos apresentou maiores
dificuldades em entender do que se tratava a atividade e de se concentrar, já o outro
surpreendeu com a agilidade em que resolveu cada sequência de história, o restante
entenderam fácil a explicação, mas precisaram de ajuda para completar a sequência.
As atividades de expressão facial, que tem por objetivo reconhecer a
expressão do sorriso e as expressões de acordo com as diferentes situações, é uma
tarefa que poucos alunos obtêm sucesso. Conforme apontado anteriormente, na literatura
da área por Baron-Cohen e Frith (1985), os autistas apresentam dificuldade de
discriminação dos estados afetivos e mentais, em decorrência dos déficits em teoria da
mente. (GALLO-PENNA, 2012).
O tablet é uma atividade proposta pelo cronograma da professora em quase
todas as aulas. Os jogos trabalhados são os do método TEACCH, em que é estimulado
com figuras, tamanhos e cores na maioria das atividades no 1 a 1 (um a um), pelo qual é
trabalhado individualmente com o aluno, auxiliam no desenvolvimento do foco e da
alfabetização, uma proposta com maior ênfase na turma que estão em processo de
alfabetização.
Conforme Mello (2004), a forma da avaliação utilizada pelo TEACCH, avalia a
criança, levando em consideração os seus pontos fortes e fracos, tornando assim possível
um trabalho individualizado. Ou seja, cada aluno possui níveis diferentes de
aprendizagem, por isso, os objetivos são trabalhados de forma que atenda
individualmente suas necessidades. Alguns deles precisam trabalhar a área da
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concentração, outros em manter a estabilidade nas situações em que se sai da rotina.
Cada atividade proposta deve se enquadrar no foco a ser trabalhado no aluno.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O autismo se apresenta ainda como um transtorno que requer muito estudo e muita dedicação em volta dele, pois já
está virando uma epidemia. Há necessidade de estudos sobre o TEA, tanto sobre os aspectos diagnósticos nas
diferentes áreas, quanto para intervenções realizadas com essa demanda. Reconhece-se que os desafios são grandes
e até o momento difícil, de serem ultrapassados. Alunos com TEA deixam de receber atenção adequada, mesmo após a
aprovação da Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/12), que legitima a obrigatoriedade da matrícula e ensino do aluno
autista no âmbito da escola regular e todas as exigências da Educação Especial.
Nesse sentido, a AMA tem um papel muito importante não apenas de acolher as pessoas que tem o TEA, mas também
de orientar e atender as famílias, e ainda informar a sociedade leiga sobre o autismo.
Na sociedade a desinformação é grande. Há pessoas que confundem o autismo com outros transtornos, doenças, já
tem alguns que trazem conceitos antigos e ultrapassados, e pessoas que ficaram apenas com a imagem que uma
novela de uma rede levou a população.
O método vem com uma proposta de organizar a rotina dos alunos, não de robotizá-los, como alguns autores colocam,
claro que tem que trabalhar para o beneficio destes e como ele é visual, torna mais prático o dia a dia dos autistas.
O papel do psicólogo é de suma importância dentro das instituições especializadas, como a AMA que presta
atendimento individual aos alunos, como aos docentes e toda a família dos alunos que frequentam a instituição. A
divulgação para a sociedade também faz parte do psicólogo de transmitir as informações corretas e tentar diminuir o
preconceito existente.
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Resumo: Este trabalho discute a metodologia desenvolvida e utilizada na aplicação de uma aula pelo
pibidiano Lucas na escola Annemarie Techentin no 5º ano. O objetivo é mostrar como o pibidiano trabalhou
tópicos gramaticais por meio de uma sequência didática em o Mágico de Oz, como ele produziu esse
material, como se desenvolveram as aulas e o que isso influencia da vida dele como futuro docente. A
metodologia utilizada é descritiva, a partir de uma entrevista feita com o mesmo, perguntas sobre como ele
produziu a sequência didática, o que deu certo, o que deu errado, como ele lidou com esse acontecimento,
se ele se sente seguro para desenvolver outra sequência didática após essa experiência e como foi a
recepção dos alunos diante dessa proposta de atividade. Podemos ver que algumas partes da sequência
didática se desenvolveu bem, os alunos gostaram da abordagem do pibidiano, o recurso multimídia, mas
outras partes geraram desentendimento em relação ao conteúdo, quando o pibidiano leva atividades em
inglês e os alunos não compreendem direito. Conclui-se que o PIBID é uma experiência muito importante,
que com tentativas e erros o pibidiano agora tem uma ideia do que funciona com determinada turma e o que
é para evitar, a partir dessa experiência ele agora consegue produzir outra SD e que novos recursos ajudam
no ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira.
Palavras-Chave: Sequência Didática, O Mágico de Oz, Iniciação a docência.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Dolz e Schneuwly (2004), a sequência didática serve para dar acesso
aos alunos à práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis, tornando o ensino
de uma língua estrangeira (LE) mais fácil.
Este trabalho visa analisar o desenvolvimento e aplicação da sequência
didática produzida e lecionada pelo pibidiano Lucas, do subprojeto de linguagens da
FURB na escola Annemarie Techentin no 5º ano e como ele escolheu esse material de
um ponto de vista de futuro docente e a metodologia utilizada com os educandos.
O trabalho está dividido em três partes, a primeira será discutida a forma como
o pibidiano produziu e trabalhou com a sequência didática do mágico de Oz a partir de
uma entrevista realizada com o mesmo, logo será discutido os resultados e discussões e
em seguida as considerações finais.
Este trabalho é importante para sabermos como é produzir um material, aplicar
a aula e ver o que funciona ou não, a importância de usar uma sequência didática
adequada para cada turma para tratar de determinado assunto e como um pibidiano
cresce como profissional.
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2 METOLOGIA

Inicialmente, foi feito um diagnóstico da turma, para ter um perfil e desenvolver-se
a didática a ser aplicada. Feito o diagnóstico, o pibidiano buscou contextualizar o
vocabulário que queria trabalhar através do conto americano O Mágico de Oz. Através de
um vídeo musical, que fazia uma referência a história indiretamente, constatou-se que os
alunos já conheciam o conto através da língua materna. Partiu então para trabalhar com o
vocabulário da turma através de um vídeo em inglês que contava uma versão resumida
do conto em questão, mediando também a compreensão oral da classe. Ao fim de sua
sequência didática, solicitou que representassem através de um desenho a frases
trabalhadas em aula, e gravou pequenas frases desenvolvidas pelos alunos em que
conseguiam contar e fazer referências ao conto estudado.
Apesar de tudo, notou também que, por terem assistido a uma versão
em inglês e leram partes dela em inglês nas atividades, alguns alunos não sabiam
detalhes da história ou não sabiam o final, demonstrando que a abordagem usada é difícil
de aplicar em um 5º ano, pois o nível de compreensão é menor devido à idade, mas tal
abordagem trouxe vantagens à medida que os vocábulos estão inseridos dentro de um
contexto, tornando mais fácil a internalização, o que foi comprovado no teste final, em que
não apresentaram dificuldades em relação aos vocábulos trabalhados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tomlinson ([2001] 2004f: 66) define o material didático como “qualquer coisa que
possa ser usado para facilitar a aprendizagem de uma língua”. A partir então de um
diagnóstico realizado com a turma, o pibidiano começou a pensar e desenvolver um
material com atividades e conteúdos a ser trabalhado com os alunos por meio da história
O Mágico de Oz. Por meio da história e com a ajuda de uma sequência didática bem
elaborada, partindo do diagnóstico com a turma, os alunos conseguiram aprender de
maneira contextualiza alguns conteúdos designados para aquele ano (5º ano).
Conforme foi discutido anteriormente, a função básica de um material didático é
auxiliar o processo de ensino/aprendizagem (DUBIN & OLSHTAIN, 1996; HARMER,
2003; SALAS, 2004; TOMLINSON, [1998] 2004c, TÍLIO, 2008, entre outros), os materiais
didáticos devem contribuir de formas variadas para que a aprendizagem seja bemsucedida e, se possível, rápida, prazerosa e significativa. Como os alunos tinham entre 8
e 9 anos, a aula deveria ser abordada de uma maneira que os cativassem e os fizessem

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

participar da mesma de forma interativa. Com essa ideia em mente, o pibidiano usou
como recurso o multimídia e apresentou a história por meio de um vídeo musical que fazia
referência a história original, as crianças demonstraram conhecer a história, o que se o
pibidiano tivesse lido a história para os alunos em inglês ou com apenas palavras chaves,
não teria despertado tal reconhecimento nas crianças, por ser uma atividade muito
abstrata, então com ajuda das imagens do vídeo juntamente com a narração, tornou-se
mais fácil esse processo.
Marcio L. C. Vilaça discute que “questiona-se, no entanto, a capacidade de
apresentação dos conteúdos, tanto em termos qualitativos (profundidade, qualidade,
confiabilidade, entre outros) quanto em termos quantitativos (diversidade, amplitude,
seleção de conteúdos).” Depois do vídeo musical, o pibidiano levou uma atividade de
leitura, em inglês para trabalhar com a turma, o que não deu certo, pois os alunos não
conseguiram entender algumas partes da história. Entendemos então que a abordagem
feita pelo pibidiano para trabalhar a história foi difícil para os alunos entenderem-na. Os
recursos utilizados, as atividades escolhidas, em relação a quantidade (diversidade) foi
muito boa, ele dispôs de meios variados para apresentar a história, como por exemplo a
escolha do vídeo (áudio e imagem), mas em relação a qualidade (profundidade) faltou
levar em consideração o quão longe ele poderia ir com a turma, talvez um vídeo em inglês
com legenda em português seja um ato corajoso, levando em consideração a vontade das
crianças mas também a motivação, então é um voto de confiança; e os textos trabalhos
poderiam inicialmente ser uma mescla de inglês-português num primeiro momento,
focando apenas no vocabulário a ser apreendido.
Schlatter (no prelo, p. 6, apud SILVA, 2008, p. 26) acentua que "não faz sentido
usar a LE de forma descontextualizada, o uso da língua é sempre socialmente situado".
Por isso, por meio das atividades da sequência didática desenvolvida pelo pibidiano, ele
trabalhou mais os aspectos culturais da história do que os conteúdos gramaticais, pois era
complicado e os alunos se envolveram mais nas aulas quando podiam opinar sobre a
mesma. O pibidiano contou aos alunos que Kansas era um estado dos Estados Unidos e
os alunos notaram que Dorothy vivia com os tios e não com os pais, ele os contou que
não temos furacões no Brasil e que no final da história, os personagens descobriram que
já possuíam tudo que procuravam, assim puderam se identificar com aspectos humanos
em vez dos geográficos.
Lucas relata que os alunos não tinham maturidade para montar um vídeo (produto
final da sequência didática) como era planejado, mas que ele mesmo montou em casa um
vídeo que junta os desenhos e as vozes deles. (youtube.com/watch?v=miFO2XAc908).

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Quando finalizado, ele apresentou o vídeo pronto aos alunos com intenção de fazê-los ver
que ele tinha uma intenção pedagógica muito sólida. Funcionou mais como um feedback
do que eles fizeram, “olha, o que vocês fizeram resultou nisso aqui, não foi pra nada.”, diz
o pibidiano. Kleiman (2007) afirma que o ensino de LE numa perspectiva de letramento,
possibilita transformação social, muda o modo de ver e participar da vida em sociedade,
depois que os alunos assistiram ao vídeo e reconheceram suas vozes e viram que todas
as aulas e atividades se transformaram naquilo, o pibidiano acrescenta “Ai, não sei, só sei
que eles gostaram de assistir, pediram pra ver de novo, e gostaram de reconhecer a
própria voz ali, ver seus desenhos na tela “é o meu ali” e de ver seus nomes nos
“créditos”, e foi a tecnologia que proporcionou isso.” Segundo as diretrizes do plano
curricular nacional (BRASIL, 2006, p. 90), os letramentos digitais são muito importantes
na formação de indivíduos, pois inclui o desenvolvimento de consciência social,
criatividade, enfim, uma reforma na maneira de pensar e ver o mundo.
O PIBID foi muito importante para o Lucas, pois foi ali seu primeiro contato com o
termo ‘sequência didática’ e onde ele aprendeu a produzir uma e também projetos. O
pibidiano relata já ter conhecimento prévio em escola-campo e pensou em algo neutro na
hora de escolher uma história, ele sabia que era uma história legal e os alunos gostariam
de desenhá-la, pois na primeira aula ele formulou um questionário que como proposta era
saber o que os alunos gostavam de fazer, e em cima disso desenvolveu sua SD.
Lucas admite que inicialmente não via um fim pedagógico nos desenhos, achava uma
perda de tempo, mas que lendo artigos que tratavam do assunto, por meio dos
fichamentos solicitado pelo supervisor, ele percebeu a importância do lúdico no ensinoaprendizagem dos alunos, ainda mais na idade deles. Mas como discutem Dallabona e
Mendes (2004), “O lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão de mundo mais
real. Por meio das descobertas e da criatividade, a criança pode se expressar, analisar,
criticar e transformar a realidade. Se bem aplicada e compreendida, a educação lúdica
poderá contribuir para a melhoria do ensino, quer na qualificação ou formação crítica do
educando, que para redefinir valores e para melhorar o relacionamento das pessoas na
sociedade”.
O pibidiano ainda relata que foi uma experiência enriquecedora “a medida em que
eu objetivei um trabalho que instigasse os alunos”, trabalhar por meio de uma história
proporcionou resultados positivos em relação a esse envolvimento dos mesmo. Ele ainda
discute que “Por isso também, aprendi com essa SD, a trabalhar com projetos
pedagógicos, esse objetivo de trabalhar “diferente” é o espírito do PIBID. Que se for
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aplicado mais tarde (na medida do possível), será um grande benefício para a ensinoaprendizagem dos meus futuros discentes”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É uma experiência muito desafiadora e requer criatividade, coisas que vão se desenvolvendo com o tempo e
prática; na entrevista foi perguntado para o Lucas como ele se sente ao ter que preparar outra sequência didática,
depois dessa experiência, com outra turma; ele disse que agora que ele tem uma ideia das coisas que funcionam e das
que não funcionam, ele consegue planejar outra SD com facilidade, claro que nunca sabemos o que realmente dará
certo ou errado, mas em relação a escolher atividades e material para trabalhar com determinada turma, está tranquilo.
Podemos ver então que essa experiência contribui muito para a pessoa crescer como profissional, ela já sai com uma
ideia de como preparar uma aula e das coisas que geralmente dão certo, que geralmente a maioria gosta e interage e
pode usufruir desse conhecimento para desenvolver outras atividades agora em sua vida profissional.
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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados da construção e uso de kits didáticos portáteis de
paquímetro para auxiliarem no aprendizado dos alunos durante as aulas práticas de leitura de paquímetro
de resolução 0,05mm na Unidade Curricular de Fundamentos da Mecânica I do Curso Técnico Integrado
em Mecatrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Criciúma. Como o paquímetro é um
instrumento de medição importante na indústria que trabalham com objetos de pequenas dimensões, o
Técnico Mecatrônico precisa saber utilizá-lo corretamente para realizar a medida com precisão. Os 11 kits
didáticos foram disponibilizados aos alunos para praticarem a leitura do paquímetro fora e/ou dentro da
escola, com o objetivo de aumentar o tempo de contato com o instrumento de medição. A demanda foi
maior do que a oferta, pois o público alvo era de 78 alunos e só havia 11 kits para serem disponibilizados
para as duas turmas do Curso Técnico de Mecatrônica, mesmo assim, os kits abrangeram 60% dos alunos.
Outro aspecto do trabalho, refere-se ao não uso do kit didático de paquímetro e melhorias do kit, que foram
questionados aos alunos por meio de um questionário, no término de empréstimo dos recursos didáticos.
Com o projeto, foi possível criar uma nova ferramenta didático-pedagógica para auxiliar no ensino da leitura
do paquímetro de resolução de 0,05mm.
Palavras-Chave: Kit didático, paquímetro, Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO
No processo de ensino e aprendizagem, lança-se mão de diversos materiais
didáticos, uns disponibilizados pela escola e outros adquiridos pelo próprio aluno. Nem
sempre é possível aos alunos adquirirem todos os instrumentos necessários a sua
aprendizagem fora da escola, dessa forma, o único momento para estudo de
determinados conhecimentos dá-se somente no ambiente escolar. Nesse sentido, é
interessante dispor de recursos didáticos para enriquecer o aprendizado dos alunos
dentro e fora da escola.
Este trabalho apresenta os resultados de uma experiência com um recurso
didático em que se buscou facultar ao aluno condições para assimilar o conhecimento de
tal forma que possa utilizá-lo em sua carreira acadêmica e profissional (SOUZA, 2007).
Compreende-se, neste artigo, recurso didático como materiais utilizados com o intuito de
auxiliar nas atividades de ensino e aprendizagem do conteúdo proposto de uma forma
diferenciada, de modo que gere interesse, participação, aprendizagem e maior integração
entre os alunos (OLIVEIRA, 2006). Cabe destacar, que os recursos didáticos por si só não
garantem a aprendizagem, mas representam uma tentativa de enriquecer o trabalho
pedagógico.
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Os alunos do Curso Técnico em Mecatrônica precisam aprender a realizar
medidas com o paquímetro que é um instrumento de medição usado por técnicos,
engenheiros e cientistas que trabalham com objetos de pequeno porte, necessitando
conhecer a medida de grandeza linear com certa precisão. Esse é um exemplo de recurso
didático que os alunos têm contato, muitas vezes, somente no ambiente escolar, ou seja,
somente manuseiam esse instrumento nas aulas regulares ou de reforço.
O paquímetro é um dos instrumentos de medição mais usados em laboratórios,
fábricas e oficinas mecânicas. O tipo de paquímetro que mais se destaca nesses
ambientes é o universal, em virtude de sua praticidade e versatilidade, além de fornecer
medidas precisas e exatas, se destacando, ainda, por ser um instrumento de baixo custo.
O paquímetro universal é usado para medir dimensões lineares internas, externas, de
profundidade e de ressalto de uma peça, e consiste em uma régua graduada, com
encosto fixo, sobre o qual desliza um cursor (BRASILIENSE, 2000).
Cabe ressaltar que técnicos e engenheiros precisam saber utilizar, interpretar e
analisar corretamente as grandezas de medição realizada por instrumentos e
equipamentos de medição no controle de máquinas, controle de produção, controle de
manutenção, entre outros (ALBERTAZZI; SOUSA, 2012).
Diante da importância do paquímetro na formação do Técnico em Mecatrônica
e considerando os resultados negativos observados em avaliações de leitura com esse
instrumento de medição, foi realizada uma pesquisa em que se propôs a criação de um kit
didático de paquímetro para auxiliar na aprendizagem dos alunos durante a unidade
curricular de Fundamentos da Mecânica I do curso técnico em Mecatrônica do Instituto
Federal de Santa Catarina – Câmpus Criciúma. Com o kit paquímetro foi possível
proporcionar aplicabilidade do instrumento de medição em espaços fora da escola,
elemento motivador para um dos primeiros contatos práticos com o processo de medição
de precisão.
Para auxiliar na organização, no plano de ação e na execução do projeto, foi
utilizada a ferramenta da qualidade 5W2H, que recebe esse nome em função das iniciais
das palavras em inglês: why (por que), what (o que), where (onde), when (quando), who
(quem), how (como) e how many (quanto custa). Essa ferramenta da qualidade é simples
e eficaz na resolução de problemas, na elaboração de planos de ação, na tomada de
ações corretivas e preventivas e no mapeamento e padronização de processos
(MARSHALL JUNIOR et al, 2010).
Com o auxílio dessa ferramenta, foram construídos 11 kits didáticos de
paquímetros que foram disponibilizados aos alunos da Unidade Curricular de
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Fundamentos da Mecânica I dos turnos matutino e vespertino. Cabe destacar que em
função do total de alunos (78), foi necessário criar um sistema de empréstimo para
atender ao maior número de alunos.
Pelo sistema de empréstimo foi possível verificar que dos 78 alunos, 60%
conseguiram usar o kit didático de paquímetro. Outra questão da pesquisa foi identificar o
motivo do não uso do kit didático, para tanto, realizou-se um questionário aberto, no
término do período de empréstimo, com as duas turmas. Cabe destacar que, com o
questionário, foi possível confirmar que o número de kits para as duas turmas foi
insuficiente dada a demanda.
Além disso, foi solicitado aos estudantes que sugerissem melhorias no projeto,
das proposições, destaca-se: a oferta de mais corpos de prova para medir e mais
variedades de formas dos corpos de prova, ou seja, com corpos de prova variados e com
maior quantidade de formas, os alunos podem aumentar o seu tempo de contato com o
instrumento de medição.
O kit didático contribuiu para a Unidade Curricular de Fundamentos da
Mecânica I, já oferecida pela instituição, e poderá contribuir para outras unidades
curriculares que necessitam do uso do paquímetro universal de resolução 0,05mm.
2 METODOLOGIA
Para auxiliar na construção dos kits didáticos de paquímetro e para ajudar na
organização e no plano de ação, utilizou-se a ferramenta da qualidade 5W2H. Cabe
destacar que a ferramenta da qualidade não resolve nada sozinha, mas sim as pessoas,
que a utilizam como auxílio para detectar problemas, para prevenir falhas, para decidirem
ou para visualizarem melhor o objetivo (PARANHOS, 2007). A ferramenta 5W2H auxiliou
simultaneamente na organização, na elaboração do plano de ação e na execução,
conforme mostra o Quadro 01.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Quadro 01 – Aplicação da ferramenta 5W2H na organização, na elaboração do plano de ação e na execução do kit de
paquímetro

Confecção de um kit didático de paquímetro para auxiliar no
O que será feito?

aprendizado da leitura do paquímetro de resolução de 0,05mm

(what)

da unidade curricular de Fundamentos da Mecânica I das duas
turmas do módulo 1 de 2014.

Quem fará?(who)

O autor do projeto.

Quando será feito? O kit foi executado antes do início do conteúdo de paquímetros
(when)
Onde será feito?
(where)

da Unidade Curricular de Fundamentos da Mecânica I.
No laboratório de mecânica do Instituto Federal de Santa
Catarina - Câmpus Criciúma.

Por que será feito? Para que os alunos tenham maior contato com o instrumento
(why)

de medição paquímetro dentro e fora do ambiente escolar.
Primeiro, elaborou-se uma lista de materiais e equipamentos
para a realização do orçamento. Posteriormente, foram
comprados os equipamentos (paquímetro) e o material de

Como será feito?

consumo (alumínio). Com o alumínio, confeccionaram-se no

(how)

torno mecânico do laboratório os corpos de prova, e, com o
paquímetro, posteriormente, montou-se o kit didático em uma
caixa de plástico. Com os kits montados, elaborou-se um
sistema de empréstimo para disponibilizá-los aos alunos.

Custo? (how much) O custo total dos kits foi de aproximadamente de 800 reais.
Fonte: do autor

Cada kit é constituído por um paquímetro universal de resolução de 0,05 mm,
dois corpos de prova, um gabarito das dimensões do corpo de prova e uma caixa para
armazenar o conjunto, conforme mostra a Figura 1.
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Figura 01 – Kit didático de paquímetro.

Fonte: do autor

Após o término do período de empréstimo, realizou-se um questionário com os
alunos para verificar a quantidade de empréstimos, para averiguar a funcionalidade do
projeto, para compreender o não uso do kit didático, bem como para receber opiniões
sobre o kit. De acordo com Deshaies (1992), o emprego do questionário auxilia na
investigação e na obtenção de informações de um determinado grupo de indivíduos sobre
um tema ou assunto. Os dados dos questionários são discutidos e analisados a seguir.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com os 11 kits didáticos foram registrados 47 empréstimos, ou seja, o kit
conseguiu abranger 60% dos alunos. Durante o processo de empréstimo tentou-se
equilibrar o número de kits entre as duas turmas, de modo que os alunos tivessem a
mesma probabilidade de conseguir êxito no empréstimo. No término do empréstimo,
constatou-se que a turma do turno vespertino teve 53% de empréstimo e a turma matutina
47%. Portanto, as turmas tiveram a mesma oportunidade de praticar a leitura do
paquímetro de resolução de 0,05 mm com o kit paquímetro.
A demanda pelo kit didático de paquímetro superou a oferta, e foi necessário
criar uma lista de espera para atender o maior número possível de alunos, e mesmo
assim não foi possível atender a todos.
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Quanto ao questionário realizado, dos 78 alunos apenas 53 responderam.
Desses, 26 responderam que não utilizaram o kit paquímetro disponibilizado por motivos
diversos, os quais foram agrupados conforme mostra o gráfico da Figura 02.
Figura 02 – Gráfico com os principais motivos da não utilização do kit de paquímetro.

Fonte: Do autor

A Figura 02 retrata em percentual o motivo da não utilização do kit de
paquímetro e, dentre as justificativas, destaca-se o item “medo de danificar ou quebrar ou
perder o conjunto ou parte do kit” por representar 23% das causas do não uso do kit.
Outro dado importante, evidenciado tanto no sistema de empréstimo dos kits quanto no
questionário, refere-se à relação desproporcional entre a quantidade de kits didáticos
disponível e número de alunos, ou seja, essa desproporcionalidade, também, limitou o
uso do paquímetro. Para resolver este problema, planeja-se a criação de um plano de
ação para o próximo ano, que tem como foco aumentar o número de kits didáticos por
meio de projetos. E nessa nova etapa do projeto, será avaliado se o kit didático favoreceu
o aprendizado dos alunos, realizando-se uma comparação entre as avaliações desse ano
com as do ano seguinte. Entretanto, tendo em vista o bom desempenho dos alunos na
avaliação realizada sobre esse conteúdo, já que dos 78 apenas 8 não tiveram conceito de
aprovação, pode-se afirmar que o uso dos kits foi significativo.
Outro questionamento realizado aos alunos foi referente o que poderia ser feito
para melhorar o kit didático de paquímetro e as respostas foram agrupadas, conforme
mostra a Tabela 01.
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Tabela 01 – Opiniões ou melhorias propostas pelos alunos.

Opinião ou melhorias

Respostas

Não precisa de melhorias

36%

Aumentar o número de peças e novos formatos

30%

Aumentar o número de kits

23%

Respostas distintas

6%

Não responderam

6%
Fonte: Do autor

Dentre as respostas da Tabela 01, destaca-se o percentual de 30% referentes
ao aumento do número de peças e de novos formatos, o que possibilitaria praticar a
leitura nos três modos que o paquímetro universal disponibiliza que são: medição da
dimensão linear externa, medição da dimensão linear interna e medição da dimensão
linear de profundidade. Essa sugestão é bastante pertinente, pois o corpo de prova do kit
didático só permite a prática da leitura da dimensão linear externa, ou seja, o corpo de
prova só permite medir o diâmetro. Por ser uma consideração importante, isso será
também em conta no planejamento do plano de ação do próximo ano.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto de uso do kit didático de paquímetro com os alunos do Curso Técnico
Integrado de Mecatrônica na Unidade Curricular de Fundamentos da Mecânica I, teve seu
objetivo alcançado, pois permitiu aos alunos utilizarem o paquímetro não só na escola,
tendo em vista que 60% dos alunos realizaram o empréstimo do kit. Além disso, o projeto
teve êxito por equilibrar o empréstimo do kit entre as duas turmas apesar da
disponibilidade de 11 kits didáticos.
Outro aspecto relevante da pesquisa, refere-se às respostas dos alunos acerca
das melhorias necessárias ao projeto, dada sua relevância para aprendizagem da leitura
com paquímetro. Isso porque 30%, dos 58 alunos que responderam o questionário,
sugeriram a disponibilidade de mais peças e formatos diferentes para que pudessem
realizar medições lineares externas, medições lineares internas e medições lineares de
profundidade, haja vista que os corpos de prova disponibilizados no kit só permitiam a
prática da leitura linear externa.
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Os dados gerados e analisados serão levados em conta no próximo ano,
quando serão implementadas as sugestões e contribuições dos alunos para melhoria do
kit. Nessa futura etapa, buscar-se-á avaliar a influência da metodologia do uso do Kit na
aprendizagem dos alunos em relação ao não uso do kit no processo de ensino e
aprendizagem. Cabe destacar, no entanto, que os alunos dessa etapa inicial do projeto
tiveram um bom desempenho na avaliação sobre paquímetro, tendo em vista que apenas
10% não atingiram algum conceito de aprovação, o que pode ser considerado um
indicativo de que o uso dos kits foi significativo.
Além de oportunizar uma nova metodologia didático-pedagógica para o ensino
de leitura do paquímetro nas aulas regulares, o kit poderá ser utilizado em oficinas de
leitura de paquímetro envolvendo alunos, servidores e comunidade em geral em eventos
organizados pela Instituição, como por exemplo, o IFSC Portas Abertas.
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Resumo: O aproveitamento dos recursos de energia solar constitui um método de obter energia através de
uma fonte inesgotável (Sol), fazendo com que se acrescente uma nova fonte confiável à matriz energética
brasileira. Este trabalho tem como objetivo dimensionar um sistema fotovoltaico para atender a demanda de
energia elétrica de um refeitório de uma empresa, localizada em Forquilhinha, sul de Santa Catarina. Foi
analisada a radiação global no local, e dimensionado o sistema com módulos fotovoltaicos e inversores,
utilizando o System Advisor Model (SAM). Foram utilizadas tarifas de energia de três meses, e estimados
valores de consumo para o restante dos meses do ano. O sistema final dimensionado tem uma potência de
11,756 kWp, que atende a toda a demanda da instalação em determinados meses do ano. Foi também
realizada uma análise de custos e retorno do investimento, sendo garantido o retorno total em 17 anos após
a instalação do sistema. O sistema proposto utiliza a própria estrutura da edificação, que não apresenta a
orientação norte, o que ocasiona um payback time elevado.
Palavras-Chave: Energia solar, energia fotovoltaica, módulos fotovoltaicos, recursos renováveis

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, a demanda de energia cresce continuamente, e sua geração está
baseada na utilização de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão. Esse modelo tem
impactos relevantes na natureza. É necessário que se construa um novo modelo
energético, baseado no aproveitamento racional e sustentável de fontes renováveis e não
renováveis de energia. Nesse sentido, a energia fotovoltaica apresenta-se como uma
alternativa viável de geração de energia renovável, confiável e com alto valor tecnológico
agregado. A sua inserção na matriz energética auxilia na diversificação e segurança da
mesma.
Uma das possibilidades da utilização da energia fotovoltaica se dá através da
microgeração e minigeração distribuída. A Resolução Normativa 482/12 define a
microgeração distribuída como centrais geradoras com potência instalada de até 100 kW,
e minigeração distribuída como centrais geradoras com potência instalada até 1 MW.
Também estabelece o acesso das mesmas ao sistema de distribuição de energia elétrica.
O objetivo geral deste trabalho é demonstrar o potencial energético
apresentado pela energia fotovoltaica, e fazer o dimensionamento de um projeto
fotovoltaico para atender as necessidades de energia elétrica de uma empresa, avaliando
custos e retorno do investimento.
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1.1 Cenário energético brasileiro

Grande parte da demanda de energia no Brasil é causada por desperdício de
energia, visto que a geração de energia elétrica é centralizada e distante do ponto de
consumo (SALAMONI, 2004, p. 14).
Segundo dados do Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2014, publicado pela
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a geração elétrica no Brasil em 2013 foi de 570
TWh, sendo que a geração hidrelétrica respondeu por 391 TWh, 5,9% inferior ao ano de
2012, devido a grande estiagem que atingiu o país. Essa diminuição na geração
hidrelétrica necessitou ser compensada por uma geração termelétrica, aumentando assim
a emissão de gases de efeito estufa e os custos da energia elétrica.
A energia eólica é a fonte renovável que vem recebendo maiores incentivos no
Brasil, graças ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(PROINFA), do Ministério de Minas e Energia. Em médio prazo, poderá ocupar uma
parcela significativa na produção de energia no país (PEREIRA et al, 2006, p. 10).
Por se tratar de um país localizado quase que totalmente na região intertropical, há um grande potencial disponível para aproveitamento da energia solar durante
todo o ano (PEREIRA et al, 2006, p. 10). O avanço tecnológico ainda é lento, tendo
passado por vários períodos. Entre os acontecimentos mais recentes, estão a
regulamentação para sistemas fotovoltaicos conectados a rede de distribuição,
associados a unidades consumidoras, definida em 2012 pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel); e o primeiro Leilão de Energia (A-3), com participação de
empreendimentos fotovoltaicos com potência igual ou superior a 5 MWp, em novembro de
2013 (PINHO e GALDINO, 2015, p. 62).
A Figura 1 apresenta uma comparação entre a capacidade instalada de energia
elétrica no Brasil.
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Figura 1 – Capacidade instalada de energia elétrica no Brasil (MW)

Fonte: EPE, 2014.

1.2 Recurso Solar
Anualmente, a Terra recebe cerca de 1,5 x 10 8 kWh de energia solar por toda a
sua superfície, correspondendo a cerca de 10.000 vezes o consumo de energia mundial
neste mesmo período (ZOMER, 2010, p. 13). Países tropicais, caso do Brasil, têm mais
vantagens em aproveitar este tipo de energia (SANTOS, 2009, p. 13).
Apenas uma parte da radiação solar acaba atingindo a superfície da Terra,
devido à reflexão, absorção e dispersão pela atmosfera. Em boas condições climáticas, o
nível de irradiância na Terra ao meio dia, chega a cerca de 1000 W/m 2. Somando-se toda
a radiação incidente na superfície da Terra no período de um ano, tem-se a irradiação
global anual, em kWh/m2, variando significativamente de acordo com as regiões (ZOMER,
2010, p. 14).

1.3 Sistema Fotovoltaico

Os módulos fotovoltaicos são formados por células fotovoltaicas, associadas
em série ou em paralelo, que convertem a energia solar em elétrica (JUNIOR, 2010, p.
35). As células são formadas por materiais semicondutores, sendo o principal deles o
silício. As principais tecnologias de células são as de silício amorfo, silício monocristalino
e silício multicristalino. A eficiência das células de silício monocristalino varia em torno de
15% a 18%, e a de silício multicristalino em torno de 13% a 15% (FUSANO, 2013, p. 38).
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Os módulos fotovoltaicos também são associados em série ou em paralelo,
formando assim um sistema fotovoltaico. Neste trabalho, foi dimensionado um Sistema
Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR), formado basicamente por módulos fotovoltaicos
e um inversor (Figura 2)
Figura 2: Esquema básico de um SFCR.

Fonte: PINHO e GALDINO, 2014.

2 METODOLOGIA

2.1 Introdução

Foi realizado o dimensionamento de um sistema fotovoltaico para atender uma
empresa do gênero alimentício, localizada em Forquilhinha, sul do estado de Santa
Catarina. O estudo traz um levantamento da demanda de potência da empresa, uma
análise do recurso solar em uma latitude próxima à empresa estudada, e o
dimensionamento do sistema fotovoltaico. Para o levantamento de dados do recurso
solar, e dimensionamento do sistema, foi utilizado o software System Advisor Model
(SAM), desenvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL), com fundos do
Departamento de Energia dos Estados Unidos da América.

2.2 Caracterização da empresa

A empresa estudada trabalha com beneficiamento e comércio de arroz,
possuindo filiais no estado do Rio Grande do Sul. Atua nos estados de Santa Catarina,
Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Maranhão.
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Está localizada em uma latitude de 28,74º, e longitude 49,47º, a uma distância
de 157,23 km, em linha reta, da cidade de Florianópolis (Figura 3).
Recentemente, a empresa construiu um refeitório para atendimento de seus
funcionários. Para esta construção, que o dimensionamento do presente trabalho foi
realizado.
Figura 3: Localização geográfica da empresa.

Fonte: Google Maps.

2.3 Levantamento da demanda instalada

A Tabela 1 apresenta a demanda com os aparelhos instalados na edificação, e
suas respectivas potências.
Tabela 1: Demanda instalada no refeitório.

Fonte: Autor.
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2.4 Avaliação do recurso solar e área disponível para instalação dos módulos

A avaliação do recurso solar foi realizada considerando as características de
orientação e inclinação da construção.
No software utilizado, há somente dados de radiação solar para a cidade de
Florianópolis, localizada próxima à cidade estudada, e com uma latitude também bem
próxima, de 27,59º. Assim, foram utilizados os dados relativos à Florianópolis. Para este
trabalho esta é uma consideração razoável. Entretanto, é importante destacar que para
um projeto técnico detalhado, são necessários dados precisos de radiação solar. O
telhado da construção tem uma inclinação de 15º, com um decaimento orientado para o
Sudoeste, cerca de 200º, e uma área total para utilização de 578,3 m 2. A avaliação do
recurso solar então foi realizada com esses dados: latitude de 27,59º, inclinação de 15º, e
orientação sudoeste.
Para maior aproveitamento da energia solar, o ideal seria a inclinação em
ângulo igual à latitude local, e orientado na direção Norte (SANTOS, 2009, p. 14). Porém,
seria inviável a construção de uma estrutura acima do telhado já construído, tanto por
questões financeiras, como estruturais, visto a carga que toda a construção teria que
sustentar (Figura 4). É importante destacar que variações na inclinação e orientação são
admissíveis sem perdas significativas na geração de energia. Os percentuais de perda em
relação ao ângulo de inclinação e ângulo de orientação podem ser avaliados com base na
Figura 5, através de estudo elaborado por Santos (2009, p.68). Para o caso proposto,
orientação sudoeste (200º) e inclinação de 15º em relação à horizontal, a perda na
geração de energia estaria em torno de 15% em relação à posição ideal.
.
Figura 4: Ilustração física do refeitório.

Fonte: NDA Arquitetura.
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Figura 5: Fração da geração anual em cada ângulo e azimute, em relação ao posicionamento ideal.

Fonte: SANTOS, 2009.

2.5 Equipamentos utilizados

Para a realização do projeto, optou-se por dimensionar um sistema que
atendesse a demanda do refeitório da empresa, com base no consumo de energia, que
será apresentado no decorrer deste trabalho. Foram utilizados para o dimensionamento
do sistema módulos fotovoltaicos de silício multicristalino Yingli Solar YL245P-29b, ideal
para sistemas Grid-Tie. Os dados técnicos dos módulos estão apresentados na Figura 5.
Figura 5: Dados técnicos do módulo fotovoltaico.

Fonte: SAM.
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Os módulos possuem Fator de Forma de 0,7524, e eficiência de 0,1499%. Foi
proposto um sistema com 48 módulos, distribuídos em 6 strings com 8 módulos cada.
Assim, o sistema dimensionado possui uma potência de 11,756 kW DC.
Os inversores dimensionados foram da marca Fronius, modelo IG Plus 3.8 -1
uni, 240 V. Como os módulos fotovoltaicos têm uma redução de potência com o aumento
da temperatura, recomenda-se dimensionar a potência do inversor um pouco inferior a
potência máxima do sistema fotovoltaico. Foi utilizada uma relação denominada Fator de
Dimensionamento do Inversor (FDI), obtido pela seguinte equação (PINHO e GALDINO,
2015, p. 332):

onde FDI = Fator de Dimensionamento do Inversor;
PNca = Potência nominal em corrente alternada do inversor;
PFV = Potência de pico do painel fotovoltaico.
Os valores recomendados de FDI pelos fabricantes estão entre 0,75 a 0,85,
com um limite superior de 1,05 (PINHO e GALDINO, 2015, p. 332). Foram utilizados 3
inversores, totalizando 11,4 kW. O FDI ficou em 0,97. Na Figura 6 são apresentados os
dados do inversor utilizado. A eficiência do inversor é da ordem de 95 %.

Figura 6: Dados técnicos do inversor.

Fonte: SAM.
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2.6 Sistema Fotovoltaico

As

Figuras

7-9

apresentam

a

configuração

do

sistema,

após

o

dimensionamento de módulos, inversores, orientação e inclinação.
Figura 7: Especificação do sistema.

Figura 8: Inclinação e orientação do sistema.

Fonte: SAM

Fonte: SAM

Figura 9: Dados técnicos do sistema.

Fonte: SAM

Decidiu-se por dividir duas strings para cada inversor. A tensão de circuito
aberto de cada string ficou em 302,4 V, dentro do limite máximo de tensão DC do
inversor, 600 V. A tensão de máxima potência das strings ficou em 302,4 V, dentro dos
limites mínimos e máximo de tensão do seguidor do ponto de máxima potência do
inversor, 230 V e 500 V, respectivamente. A área total requerida para a instalação do
sistema foi de 85 m2.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Recurso solar

O fator de capacidade apresentado pela instalação é de 13,3%. Para SFCR
instalados no país, o fator de capacidade está numa faixa de 13% a 18%. Portanto, está
adequado a outros sistemas instalados no país (BENEDITO, 2009, p. 34).
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Na Figura 10, está representada a radiação global mensal (kWh/m2),
mensalmente, para o período de 1 ano. Pôde-se perceber um valor bem abaixo nos
meses de abril a setembro, períodos de outono e inverno no hemisfério Sul. Estes valores
baixos são justificados pela orientação da construção na direção Sul, o que não é o
apropriado para a região em estudo. É importante destacar que esta é a orientação do
telhado da edificação e, portanto, para evitar alteração construtiva na mesma, o sistema
fotovoltaico proposto apresenta uma orientação não otimizada.
Figura 10: Tabela e gráfica da radiação global.

Fonte: SAM.

3.2 Energia gerada e consumida

A Figura 11 apresenta a energia gerada mensalmente, durante um ano, através
de análise com o software SAM.
Figura 11: Energia elétrica mensal do SFCR.

Fonte: SAM.
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Pode-se perceber que a energia gerada segue o perfil, como seria esperado,
da radiação global, muito baixa nos meses de outono e inverno.
A Figura 12 apresenta a energia consumida mensalmente, no período de 1
ano. Foram utilizadas faturas de energia de 3 meses (Março, Abril, Maio), e estimado
valores para o restante do ano.
Figura 12: Energia mensal consumida pela edificação.

Fonte: SAM.

Como o refeitório para o qual se está fazendo o projeto é uma construção
relativamente nova, só existem faturas de energia disponíveis para três meses (março,
abril e maio). A energia consumida nos demais meses foi estimada.
Na Figura 13, tem-se um comparativo entre a energia elétrica gerada e a
energia consumida, no período de 1 ano.
Figura 13: Tabela e gráfica do comparativo entre energia gerada e consumida.

Fonte: SAM.
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3.3 Investimento

A tabela 2 apresenta os custos estimados dos equipamentos utilizados no
sistema fotovoltaico.
Tabela 2: Custos do sistema fotovoltaico.

Fonte: Autor.

Pode-se perceber que o preço para aquisição dos produtos no país ainda é
muito elevado. Como se tratam de produtos importados há a incidência de impostos de
importação (12% para módulos e 14% para inversores) (ABINEE, 2012, p. 57).

3.4 Economia de Energia

A empresa é atendida pela Coopera Pioneira de Eletrificação, com classe de
consumo industrial de baixa tensão. O valor do kWh hora pago é de R$ 0,25. Para os
cálculos de retorno de investimento, foi considerada uma porcentagem média de aumento
na fatura de energia de 5% ao ano.
Conforme estudo realizado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (ABINEE), em 2012, as células fotovoltaicas tem vida útil de 25 anos, e as
células têm uma redução de eficiência de 0,75% ao ano. Foi considerado esse valor de
depreciação das células para cálculos de retorno.
O retorno do investimento ocorreria entre os anos de 2032 e 2033, entre 17 e
18 anos após a instalação do sistema (Tabela 3). Um dos fatores que pode ser atribuído
ao tempo elevado de retorno é quanto ao valor de energia da Cooperativa local, que está
bem abaixo do praticado por distribuidores do restante do país. Além disso, novamente
destaca-se a orientação não otimizada do sistema fotovoltaico, afim de aproveitar a
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estrutura existente da edificação. Entretanto, mesmo para uma orientação não otimizada,
o tempo de retorno do investimento é inferior à vida útil do sistema.
Tabela 3: Energia produzida e retorno do investimento.

Fonte: Autor.

4 CONSIDERAÇÃO FINAIS

O que pode ser concluído com o presente estudo, é que a energia solar
fotovoltaica se constitui em uma boa forma de renovação da matriz energética nacional. O
país tem boa parte do seu território com ótimos índices de radiação, o que favorece o
investimento nessa forma de energia.
Uma redução nos preços e impostos sobre equipamentos, assim como o
incentivo à produção de tecnologia nacional de módulos e inversores, poderia favorecer o
aumento da potência instalada, e assim a diminuição nos custos de instalação, e
consequentemente um retorno mais rápido do investimento.
Quanto à energia gerada pelo sistema, não foi utilizado a melhor orientação
para os módulos fotovoltaicos, queria seria para o Norte geográfico. Isso com certeza
aumentaria muito a energia produzida, principalmente nos meses de inverno, diminuindo
assim também o tempo para retorno do investimento. Mas também é importante adequar
o projeto à estrutura já construída, para baixar os custos da obra.
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Resumo: Com a regulamentação realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio da
Resolução Normativa 482 de 17 de abril de 2012, o uso de sistema fotovoltaico interligado com a rede
elétrica se torna uma opção de obtenção de energia elétrica para o proprietário de uma residência. Este
trabalho tem como objetivo estudar os principais aspectos que viabilizam a utilização de sistema fotovoltaico
como uma alternativa de produção de energia em escala residencial. Para tanto, são abordados os temas
como as características físicas de módulos fotovoltaicos, o funcionamento do sistema fotovoltaico em escala
residencial, o recurso solar brasileiro e as vantagens e desvantagens da tecnologia fotovoltaica para
residências. O maior entendimento sobre a aplicação do sistema fotovoltaico na escala residencial é
importante, uma vez que a mesma se configura como uma opção limpa e renovável de energia e
possuidora de potencial para diversificar a matriz energética brasileira.
Palavras-Chave: Energia Solar, Sistema Fotovoltaico, Escala Residencial, Fatores Viabilizadores.

1 INTRODUÇÃO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANNEL) publicou em 17 de abril de
2012 a Resolução Normativa 482, regulamentando a micro e a mini-geração de
eletricidade a partir de sistema fotovoltaicos em propriedades comerciais e residencias. A
Resolução 482 foi o primeiro passo normativo para a popularização do sistema
fotovoltaico em pequena escala no território brasileiro como uma alternativa para a
produção de energia elétrica para o proprietário de uma residência.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é estudar os principais aspectos que
viabilizam a utilização de sistema fotovoltaico em escala residencial.
Para tanto, os temas apresentados neste trabalho estão relacionados sobre as
características físicas de módulos fotovoltaicos, o funcionamento do sistema fotovoltaico
em residências, a estimativa do recurso solar brasileiro e as vantagens e desvantagens
desta alternativa de recurso energético.
A expectativa deste trabalho é contribuir para o entendimento dos principais
fatores que viabilizam a energia solar fotovoltaica em sua aplicação na escala residencial.

2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE MODULOS FOTOVOLTAICOS

A célula fotovoltaica, a qual constitui o modulo fotovoltaico, é o dispositivo
elementar especificamente desenvolvido para realizar a conversão direta de energia solar
para a energia elétrica. O efeito fotovoltaico é o responsável pela conversão direta da
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energia eletromagnética proveniente do Sol, em forma de radiação solar, para a energia
elétrica (PINHO; GALDINO, 2014). Este efeito ocorre quando os semicondutores
quimicamente dopados, com junção p-n, reagem com a radiação solar produzindo o arco
fotovoltaico. Desta maneira, o sistema fotovoltaico produz eletricidade a partir de um
combustível virtualmente ilimitado – radiação solar – sem a produção de gases de efeito
estufa ou outra forma de poluentes para o ar, solo e água (NASCIMENTO, 2004).
A Figura 1 apresenta a estrutura física da junção p-n em uma célula
fotovoltaica (MOEHLECKE; ZANESCO, 2005).
Figura 01 - Estrutura básica de uma célula fotovoltaica de Silício.

Fonte: PINHO; GALDINO (2014).

A Equação 1 apresenta o cálculo para a corrente proveniente da célula
iluminada pela irradiação solar, IL corresponde a corrente fotogerada que é proporcional a
irradiação recebida pela célula fotovoltaica, em Ampere.
(1)

A Figura 2 apresenta a variação da corrente com a variação da irradiação solar
na curva V-I para uma célula fotovoltaica. (PINHO; GALDINO, 2014).
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Figura 02 - Influência da variação da irradiância solar na curva característica I-V de uma célula fotovoltaica de Silício
cristalino na temperatura de 25 ºC.

Fonte: PINHO; GALDINO (2014).

A potência elétrica produzida pela célula fotovoltaica é dada pela Equação 3,
onde V corresponde a diferença de potencial da célula, em Volts, e I a corrente produzida
pela célula, em Ampére. (KREITH; GOSWAMI, 2007).
(3)
A Figura 3 apresenta a curva I-V e a curva P-V. Os valores de corrente de
máxima potência (IMP) e tensão de máxima potência (VMP) na curva I-V apontam onde na
curva P-V apresenta seu maior valor, ou seja, potência máxima (PMP).
Figura 03 - Potência elétrica em função da tensão elétrica de uma célula fotovoltaica de silício cristalino de
156mmX156mm, sob condições-padrão de ensaio.

Fonte: PINHO; GALDINO (2014).
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O inversor c.c./c.a. utilizado no sistema fotovoltaico encontra o Ponto de
Máxima Potência (PMP) na curva P-V apresentada pela Figura 3 a partir da utilização do
algoritmo de Seguidor do Ponto de Máxima Potência (SPMP). Este algoritmo realiza
perturbações no sistema para encontrar o PMP. (Rampinelli, 2010). Desta forma, o sistema
apresenta uma produção de energia maior que um sistema sem a utilização do algoritmo
SPMP.
As células fotovoltaicas são agrupadas em módulos fotovoltaicos para
alcançarem maiores potências, tensões e/ou correntes (MOEHLECKE; ZANESCO, 2005).
O sistema fotovoltaico é constituído por um conjunto de módulos fotovoltaicos, como
apresentado pela Figura 4.
Figura 04 - Ilustração sobre o agrupamento do sistema fotovoltaico a partir da célula fotovoltaica como unidade
fundamenta para o conjunto de módulos ou arranjo.

Fonte: Adaptado, BROWNSON (2014).

3 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EM ESCALA RESIDENCIAL

O sistema fotovoltaico em escala residencial é o sistema possuidor de modulos
fotovoltaicos e inversor c.c/c.a. (corrente continua para corrente alternada) em escala
reduzida, com o objetivo de atender toda ou parte da demanda de energia elétrica de uma
residência. A Resolução Normativa 482 de 17 de abril de 2012 regulamenta os aspectos
técnicos da geração distribuída até 1 MW de capacidade instalada. Porém, para sistemas
fotovoltaicos em residências, a potência instalada é em torno de alguns kW de
capacidade instalada dependendo de fatores como a irradiação solar no local, espaço
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disponível para a instalação e a quantidade de energia requerida pelo proprietário do
sistema fotovoltaico.
O sistema fotovoltaico discutido neste estudo é aquele que possui como
característica principal a sua interligação com a rede elétrica pública, e não sistema
fotovoltaico do tipo autônomo (isolado), a qual se utiliza baterias como reserva energética
e sem interligação. A tecnologia aplicada no sistema em escala residencial é a mesma de
sistemas em grandes escalas como usinas fotovoltaicas. O diferencial entre estes dois
sistemas está na escala e no número de módulos, o sistema fotovoltaico em escala
residencial apresenta um número menor de módulos, inversor c.c/c.a. de menor potência
e fios de acordo com a magnitude da potência produzida.
O sistema em escala residencial, na maioria das vezes, utiliza a área do
telhado para a instalação dos módulos fotovoltaicos ou a fachada no entorno do edifício. A
Figura 5 exemplifica a configuração do sistema em escala residencial.

Figura 05 - Diagrama esquemático de um sistema solar fotovoltaico integrado ao telhado de uma residencia urbana e
interligado à rede elétrica convencional.

Fonte: RUTHER, (2004).
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Na Figura 5, O relógio medidor 1 (kWh 1) mede a energia gerada pelo sistema
fotovoltaico; o relógio medidor 2 (kWh 2) mede a energia gerada pelo sistema solar que é
exportada para a rede elétrica; o relógio medidor 3(kWh 3) mede a energia importada da
rede elétrica (RUTHER, 2004).
A continua diminuição do custo de instalação através dos ultimos anos é um
aspecto viabilizador para o desenvolvimento do mercado e da popularização dos sistemas
fotovoltaicos em escala residencial. A Empresa de Pesquisa Energ[etica (EPE) em 2014
estimou a variação dos custos para os próximos anos. Esta estimativa apresenta uma
queda contínua do preço do sistema fotovoltaico residencial, de R$ 6,70 por Watt-Pico
(Wp) instalado em 2014 para R$ 4,10 por Wp em 2023. A Tabela 1 apresenta a estimativa
também para os outros anos entre 2014 e 2023 para o Wp intalado em residenciais.
Tabela 1: Trajetória de redução de custos do sistema fotovoltaico em residencias em R$/Wp.

Ano

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

R$/Wp

6,70

6,30

5,90

5,50

5,10

4,80

4,50

4,40

4,20

4,10

Fonte: Adaptado de EPE (2014)

Pela característica da curva de carga de uma residência típica no Brasil,
apenas 36% da energia gerada pelo sistema fotovoltaico é consumida no mesmo instante
em que é gerada pelo sistema fotovoltaico. Desta maneira, existe a necessidade de
exportação dos 64% restantes de energia a partir da rede elétrica. (Zilles et. Al., 2012). O
restante da energia excedente produzida pelo sistema, ou seja, não consumida no
momento produzida, é injetada na rede elétrica.
A Resolução Normativa 482/2012 regulamenta a injeção da energia excedente
para a rede elétrica, atribuindo créditos de energia para o proprietário de sistema
fotovoltaico sobre a energia excedente injetada na rede elétrica, este crédito pode ser
utilizado no prazo de até 36 meses. Desta maneira, o sistema fotovoltaico residencial
interligado à rede elétrica torna-se atrativo, pois existe a possibilidade de um consumo
virtualmente nulo de energia elétrica proveniente da rede elétrica convencional por parte
da residência possuidora do sistema fotovoltaico. Com o medidor bidirecional, ou dois
medidores unidirecionais, toda energia excedente produzida pelo sistema fotovoltaico é
absorvida pela rede elétrica, sendo que o medidor contabiliza créditos de energia para o
proprietário do sistema. Quando a necessidade de energia elétrica a partir da rede elétrica
surgir, o medidor debita a energia excedente contabilizada no medidor anteriormente.
Sendo assim, quando bem projetado o sistema fotovoltaico residencial, a residencia
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consome virtualmente apenas a energia produzida pelo sistema fotovoltaico, mesmo que
a produção e o consumo de energia elétrica sejam em períodos diferentes. (ANNEL,
2012).
O proprietário da residência é cobrado apenas pela taxa de disponibilidade da
rede elétrica. Assim a rede elétrica convencional funcionaria como uma reserva de
energia elétrica no caso do sistema fotovoltaico interligado a rede. (ANNEL, 2012).
Obviamente que a energia utilizada pela residencia a noite não é a mesma energia
produzida pelo sistema fotovoltaico durante o dia, porém, quando a energia é medida a
partir de um saldo diário ou mensal, este saldo pode se tornar nulo quando a quantidade
de energia produzida é a mesma quantidade consumida pela residencia em período de 24
horas ou 1 mês.

4 RECURSO SOLAR BRASILEIRO

Informação de qualidade sobre o recurso solar é fundamental para o
dimensionamento de sistemas solares, já que o custo e a confiabilidade do produto final, a
energia elétrica, dependem da disponibilidade do recurso. (IMPERIAL, PEREIRA, 2014).
O recurso solar brasileiro é continuamente estudado pelo Instituto Nacional de
Pesquisa Espacial. Este instituto foi um dos colaboradores para a produção do Atlas
Solar Brasileiro. Este documento relata a potencialidade da energia solar no Brasil. A
Figura 6 demonstra a média anual da radiação solar diária no plano inclinado de acordo
com a latitude do local para todo o território brasileiro.
O Atlas Brasileiro de Energia Solar (Pereira, et al., 2006) exibe uma média
anual de irradiação solar global elevada e com boa uniformidade em todo território
nacional. (IMPERIAL, PEREIRA, 2014).
O intervalo dos índices de irradiação global corresponde à faixa com mínimo de
4,25 kWh/m², que ocorre em Santa Catarina, e máximo de 6,5 kWh/m² no estado da
Bahia. Os projetos de sistema fotovoltaico exigem o mínimo de 3 a 4 kWh/(m2 .dia)
(PINHO; GALDINO, 2014). O menor índice de irradiação global brasileiro é superior aos
valores encontrados na Europa onde a energia solar fotovoltaica é largamente utilizada. A
Alemanha, país que mais usa a energia fotovoltaica com capacidade instalada por volta
de 32,4 GW, possui níveis de irradiação global entre 0,9 e 1,25 kWh/m². (IMPERIAL,
PEREIRA, 2014).

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Figura 06 - Recurso Solar Brasileiro dado em kWh/m2.

Fonte: Pereira, et al (2006).

Outra demonstração do potencial técnico do sistema fotovoltaico residencial é
estimativa apresentada pela EPE (2014), se todos os telhados disponíveis para a
intalação recebesse o sisma fotovotaico, Santa Catarina produziria 191% e a Bahia 337%
da energia total consumida por esses estados apenas a partir destes sistemas resienciais.
Se a hipótese for extrapolada para todas as residências disponíveis em todos os estados,
os sistemas produziriam 230% de toda a energia consumida no país.
Portanto, conclui-se que o Brasil possui um potencial solar energético suficiente
para a utilização da tecnologia fotovoltaica em qualquer área de seu território quando o
sistema fotovoltaico é devidamente instalado.
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5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA FOTOVOLTAICO.

O sistema fotovoltaico em escala residencial possui aspectos ambientais,
econômicos e tecnológicos que são vantagens ou desvantagens em comparação com as
outras formas de obtenção de energia elétrica.
As principais vantagens da utilização do sistema fotovoltaico são a produção de
energia elétrica sem a produção de gases do efeito estufa e a partir de uma fonte
virtualmente inesgotável (irradiação solar), também a inexistência de impacto ambiental
quando instalado em residências urbanas. Além da eliminação de perdas de energia
proveniente da transmissão e distribuição de energia, já que a fonte de energia e o
consumo estão no mesmo local.Outras vantagens são a redução ou prorrogação dos
investimentos em linhas de transmissão e distribuição; a capacidade de oferecer um
elevado fator de capacidade a alimentadores da rede com picos diurnos, e também a
produção de energia proporcional a necessidade de consumo, onde a demanda por arcondicionado e a produção de energia pelo sistema estão relacionados ao alto índice de
irradiação solar (RUTHER, 2004).
Contudo, algumas desvantagens estão presentes tais como o alto custo para a
obtenção do sistema fotovoltaico e a produção intermitente de energia, assim como o
sombreamento proveniente dos arredores ou de nuvens interfere seriamente na
performance do sistema. A localização geográfica, a orientação e as técnicas utilizadas na
instalação do sistema fotovoltaico apresentam grande influência no desempenho deste,
tal como, as fachadas voltadas para o leste ou oeste podem ter ângulos inclinados ou na
vertical, como por exemplo o rendimento da ordem de 67% para a orientação a Sul e 53%
para a orientação Leste em comparação com a orientação ótima no hemisfério norte, isto
devido ao baixo ângulo do sol no inicio e final do dia (MEMARI, et. al., 2014).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do sistema fotovoltaico interligado à rede pública de energia em escala
residencial é uma opção limpa, silenciosa e prática de geração de energia distribuída em
pequena escala. Segundo o Atlas Solar Brasileiro e o Manual de Engenharia para
Sistemas Fotovoltaicos a energia fotovoltaica possui recurso energético suficiente para a
sua implementação em todo o território brasileiro quando instalada de forma apropriada.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Porém, o uso desta opção de obtenção de energia possui fatores desfavoráveis
que dificultam a popularização do uso do sistema, como o alto preço do equipamento e
intermitência da produção de energia.
Para tanto, o advento da regularização e valorização dos aspectos positivos do
sistema fotovoltaico no Brasil, principalmente o aspecto ambiental, são favoráveis ao
crescimento dos sistemas fotovoltaicos em residências, e conseqüentemente, contribui
para o desenvolvimento da indústria, de estudos e de investimentos na área de energia
solar.
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Resumo:
Devido a degradação ambiental causada pelos processos de extração de carvão pelas industrias
carboníferas na região de Criciúma SC, o trabalho proposto tem por objetivo avaliar a instalação de uma
usina solar fotovoltaica nessa área de recuperação ambiental. Foram utilizadas ferramentas computacionais
de simulação para caracterização do recurso solar e dimensionamento dos componentes da usina solar
fotovoltaica. Os resultados mostram que o investimento é positivo do ponto de vista ambiental, econômico e
também em termos de geração de energia e fator de capacidade, equiparando-se a projetos já existentes
em outras regiões do Brasil.

Palavras-Chave: Usina Solar fotovoltaica, Recuperação Ambiental.

1 INTRODUÇÃO

O carvão mineral é a maior fonte de energia não renovável no país. As maiores
reservas de carvão estão localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com
28,8 bilhões, 3,4 bilhões e 100 milhões de toneladas respectivamente. Os principais
impactos ambientais produzidos durante a etapa de lavra e beneficiamento do carvão
decorrem da disposição de resíduos sólidos estéreis e rejeitos, constituídos basicamente
por materiais carbonosos e minerais (pirita e argilominerais) sem valor comercial, que são
depositados em área próxima ao local de mineração. (FUNGARO & IZIDORO, 2006).
A minimização do impacto sobre o ambiente advindo da mineração do carvão
pode ser obtida pela recomposição topográfica da área minerada, seguida da cobertura
dos rejeitos com uma camada de solo e de práticas de revegetação (GAIVIZZO, VIDOR,
TEDESCO, & BISSANI, 2015).
Na cidade de Criciúma região sul de Santa Catarina, muitas áreas estão sendo
recuperadas com a recomposição do solo e em seguida o plantio de vegetação. Diante
disso, o objetivo deste trabalho é o aproveitamento desta área recuperada para a
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instalação de uma usina de energia solar fotovoltaica. A Figura 1, mostra de forma
detalhada o local proposto da instalação da usina solar fotovoltaica.
Figura 1. Localização da instalação da usina solar fotovoltaica.

O projeto de um sistema fotovoltaico (SFV) envolve orientação dos módulos,
disponibilidade de área, avaliação da disponibilidade do recurso solar, demanda a ser
atendida e diversos outros fatores. Através do projeto pretende-se adequar o gerador
fotovoltaico às necessidades definidas pela demanda. O dimensionamento de um SFV é o
ajuste entre a energia radiante recebida do sol pelos módulos fotovoltaicos e a
necessidade de suprir a demanda de energia elétrica. (PINHO & GALDINO, 2014). Como
pode ser visto na Figura 2, os blocos básicos de um sistema fotovoltaico conectado à
rede (SFCR) são: geração, equipamentos de controle e condicionamento de potência e o
consumo.
Figura 2. Diagrama de blocos de sistema fotovoltaico conectado à rede.

As principais etapas do projeto de um SFV são as seguintes: Levantamento
adequado do recurso solar disponível no local da aplicação; definição da localização e
configuração do sistema; levantamento adequado de demanda e consumo de energia
elétrica; dimensionamento do gerador fotovoltaico; dimensionamento dos equipamentos
de condicionamento de potência que, no caso dos SFCRs, se restringe ao inversor para
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interligação com a rede; dimensionamento do sistema de armazenamento, usualmente
associado aos sistemas isolados (PINHO & GALDINO, 2014).

2 METODOLOGIA

Primeiramente foi analisada a radiação solar da região de Criciúma- SC,
utilizando o software Radiasol 2. Este software foi desenvolvido pelo Laboratório de
Energia Solar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estes dados foram
comparados com os dados sugeridos pelo software System Advisor Model (SAM),
utilizado para o dimensionamento do sistema fotovoltaico. O software SAM foi
desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Energias Renováveis do Departamento de
Energia dos Estados Unidos da América. A Tabela 1 apresenta uma comparação de
radiação solar mensal a partir dos dados dos softwares Radiasol e SAM.
Tabela 1. Radiação solar mensal a partir de dados dos softwares SAM e Radiasol 2.

Software SAM
(kWh/m²)
169,14

Software RADIASOL
(kWh/m²)
143,70

Fevereiro

150,55

152,70

Março

178,30

155,10

Abril

152,03

149,10

Maio

142,75

136,20

Junho

124,91

127,20

Julho

119,17

126,00

Agosto

143,21

136,20

Setembro

134,93

138,60

Outubro

153,75

142,20

Novembro
Dezembro

156,44
160,62

147,30
146,40

Janeiro

A partir da análise comparativa dos dados de radiação solar mensal, obtidos
com o auxílio dos softwares Radiasol e SAM, pôde-se usar com mais segurança o banco
de dados do SAM para o projeto. É importante destacar que esta é uma aproximação e
que naturalmente irá repercutir em uma margem de erro que no caso do projeto técnico
do presente trabalho não será considerada. Entretanto para um projeto detalhado deve
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ser considerado o recurso solar específico do local onde o sistema ou usina solar
fotovoltaica será instalada.
Após a análise da radiação solar, foi realizada através do Google Maps uma
medição do local onde vai ser proposta a instalação da usina, tendo em vista uma área
total de 25.000 m2. Para instalação dos módulos fotovoltaicos a área utilizada é de
20.000 m2, sendo a área restante de 5.000 m 2 para as instalações dos outros
componentes do sistema, como inversores, controlador de carga, disjuntores e
transformador. A partir da latitude do local que é de - 27,67 °N e outros fatores, o sistema
foi configurado quanto a orientação (ângulo de azimute) e ângulo de inclinação visando
minimizar as perdas por sombreamento. A partir desta configuração foi estimado o
número de módulos fotovoltaicos, 7200 módulos de 340 Wp, resultando em uma potência
instalada de 2,45 MWp.
A partir desta configuração foram realizadas simulações com o software
System Advisor Model (SAM), considerando 10 módulos por string, obtendo-se 720
strings que são conectadas em paralelo. Para conexão à rede do arranjo fotovoltaico,
foram utilizados 9 inversores de 250 kW, 36 caixas de controle e 1 transformador 480
V/13,8 kV de 3000 kVA. A Figura 3 mostra o conjunto dos equipamentos da usina em
forma de um fluxograma.

Figura 3. Fluxograma da usina solar fotovoltaica.
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A escolha do fabricante dos dispositivos levou em consideração os seguintes
aspectos: custo benefício, tempo de mercado, disponibilidade de dispositivos eletrônicos
para manutenção, representante no Brasil e experiência em outros projetos como
(Beigelman, 2013), maior tensão de saída do inversor tendo menores perdas. As
características dos equipamentos estão apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Procedências dos equipamentos utilizados no projeto.
Equipamento

Tipo

Módulos

Kyocera Solar KD340GX-LFB (340 W)

Inversores

Power-one: PVI-CENTRAL-250-US (480 V)

Disjuntores

Disjuntor do tipo caixa aberta 3200 A e capacidade máxima de
interrupção de 80kA.
Disjuntores tipo caixa moldada 350 A com capacidade máxima de
interrupção de 70 kA

Transformador

Transformador ONAM (óleo natural e ar natural) 3000 kVA
Tensão primário: 480 V
Tensão secundário: 13.800 V

O dimensionamento dos disjuntores pós-inversor foi realizado fora do software
SAM. A corrente obtida de cada disjuntor foi 327 A. Logo, o valor comercial dos
disjuntores será de 350 A, com capacidade máxima de interrupção de 70 kA. O tipo é
caixa moldada, provido de contatos auxiliares com um conjunto de conectores de força e
comando. A corrente do disjuntor geral do barramento, portanto, é de 2943 A. O disjuntor
comercial mais próximo e imediatamente acima deste valor é de 3200 A. Devido a alta
corrente este disjuntor deve ser do tipo caixa aberta e capacidade máxima de interrupção
de 80 kA, com comando motorizado, provido de bobinas de abertura e contatos auxiliares.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após simulação com o sistema alimentado com os dados mencionados
anteriormente, obteve-se uma geração de energia anual de aproximadamente 3,5 GWh,
com um fator de capacidade da usina de 16,3 %. Estes dados são representados na
Figura 4.
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O fator de capacidade de 16,3% é considerado otimista e pode ser comparado
a valores reais obtidos com o (Beigelman, 2013), que possui 17,7% e encontra-se em
uma região com recurso solar maior que a região de Criciúma - SC.
Também foi efetuado um estudo sobre os valores iniciais do projeto, referente
à aquisição dos inversores, módulos, controladores de string, disjuntores e transformador.
Os custos são apresentados na Tabela 4.

Figura 4. Resultados obtidos pelo software SAM.
Matriz e sistemas de produção mensais

Tabela 4. Custos e quantidades dos equipamentos do projeto.
Dispositivo

Preço Unitário

Quantidade

(R$)
Módulo Kyocera

Preço Total

Percentual do

(R$)

Projeto

1.199

7.200

8,63 Milhões

81 %

210.000

9

1,89 Milhões

17 %

2.000

36

72.000

0,6 %

90.000

1

90.000

0,9 %

340W
Inversor Power
One 250 KW
Controlador de
String
Transformador
3000 kVA
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Disjuntor

942

9

8.478

0,07 %

30.000

1

30.000

0,3 %

Trifásico 350 –
Caixa moldada
Disjuntor Geral –
Caixa aberta
Total

10,63 Milhões

É importante considerar que ao longo dos anos o sistema tende a decrescer a
geração de energia elétrica. Este fato se deve a depreciação do sistema, principalmente
os módulos fotovoltaicos. Para este projeto foi estipulado um índice médio de depreciação
de 0,65% ao ano. Logo em 25 anos a geração de 3,5 GWh ano seria reduzida para
3,1GWh/ano, o que corresponde a uma redução de 13%, conforme apresentado na
Figura 5.
Figura 5. Geração de energia durante 25 anos.

Anos

Os resultados obtidos nos mostraram que a instalação da usina é de forma
viável economicamente e também em questão do meio ambiente. O fator de capacidade
da usina é bem próximo de outras usinas em operação no Brasil.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se dizer que apesar do alto investimento em dispositivos e equipamentos,
o estudo de implantação da usina fotovoltaica no local proposto na região de Criciúma SC se demonstrou positivo do ponto de vista ambiental e também em termos de geração
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de energia e fator de capacidade, equiparando-se a projetos já existentes em outras
regiões do Brasil.
Os critérios estabelecidos para a seleção dos fabricantes e modelos dos
dispositivos caracterizam um projeto que busca experiência dos produtos, e a segurança
do suporte técnico garantido por distribuidores que atuam no Brasil.
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Resumo: A avaliação do recurso solar é passo fundamental e decisivo na etapa inicial de desenvolvimento
de projetos de sistemas fotovoltaicos. A caracterização do recurso solar permite estimativas precisas de
índices energéticos e econômicos, essenciais no plano de negócios de viabilidade de projetos de energia
solar. Este trabalho apresenta a descrição do projeto de implantação e monitoramento de uma estação
meteorológica automática de superfície no Campus Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) que visa validar uma base metodológica de radiação solar e velocidade de vento a partir de
distintas fontes de dados. No trabalho também é destacada a importância da avaliação do recurso solar a
partir do monitoramento e medição de variáveis meteorológicas na fase inicial de projeto de sistemas
fotovoltaicos. As tecnologias, instrumentos, técnicas e características do processo de medição de radiação
solar e velocidade de vento também são apresentados no trabalho.
Palavras-Chave: Estação meteorológica, Radiação solar, Velocidade de vento, Medição e
instrumentação.

1 INTRODUÇÃO

A avaliação de qualidade do potencial do recurso renovável é um fator que
interfere diretamente na tomada de decisão para a implementação de sistemas
fotovoltaicos, como a definição do local para o melhor aproveitamento, da melhor
tecnologia, da estratégica de logística e transporte e também da adequação as condições
ambientais. (IMPERIAL; PEREIRA, 2014).
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é introduzir a importância do
monitoramento de variáveis meteorológicas e apresentar as tecnologias envolvidas no
processo de medição e o projeto de implantação de uma estação meteorológica
automática de superfície (Projeto DATAMET) no Campus Araranguá da Universidade
Federal de Santa Catarina.
A expectativa deste trabalho é demonstrar a importância do conhecimento e da
avaliação do recurso renovável, em especial radiação solar e velocidade de vento, e, com
esta justificativa, apresentar a proposta do projeto de implantação de uma estação
meteorológica automática de superfície - Projeto DATAMET - no Campus Araranguá da
Universidade Federal de Santa Catarina.
.
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2 IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO SOBRE O RECURSO SOLAR

O aumento da preocupação sobre os danos ambientais associados à utilização
de combustíveis fósseis, justificado pela grande quantidade de poluentes emitida
diariamente para a atmosfera pela combustão destes, contribui para que as fontes limpas
e renováveis de energia sejam cada vez mais utilizadas, diminuindo o impacto ao meio
ambiente e aumentando a oferta de energia. (LUIZ et al., 2012).
Desta maneira, há a tendência de crescimento do uso de energia renovável,
devido ao caráter emissor e finito das fontes fósseis de energia e à diminuição
progressiva do custo de implementação das tecnologias de conversão de energias
renováveis. Assim, as energias renováveis se tornam competitivas para a geração de
energia elétrica em grande escala. A avaliação do potencial dos recursos é o princípio
para o desenvolvimento e a viabilização dos investimentos na área de energia renovável.
(IMPERIAL; PEREIRA, 2014).
A radiação solar é uma das fontes de energia renovável. Esta apresenta
características própria, como por exemplo, a interação com constituintes presentes na
atmosfera. (SOUZA et al., 2012). As nuvens são o principal constituinte da atmosfera que
interage com a radiação solar, atenuando-a. Em virtude desta interação o recurso solar
apresenta característica estocástica. (ANDRADE; TIBA; FRAIDENRAICH, 2012).
Além das nuvens, os aerossóis e os gases presentes na atmosfera também
influenciam na radiação solar. Esta interação entre atmosfera e radiação apresenta
conseqüências como a formação de ventos, variação da temperatura e da umidade
relativa, ou seja, a interação reflete no tempo e no clima de uma certa localidade. (SOUZA
et al., 2012).
Além disso, as condições meteorológicas, como a nebulosidade, alteram o
espectro solar incidente. O espectro solar varia em função da presença de aerossóis,
espessura da camada de ar e outras variações ambientais. (FORNARI et al., 2014).
Portanto, o estudo e as medições da radiação solar na superfície se apresentam
relevantes pela alta variedade de valores que pode existir dependendo da influência dos
vários fatores atmosféricos. (SOUZA et al., 2012).
Após a passagem pela atmosfera, a radiação solar constitui a principal fonte
energética para os processos físicos, biológicos e químicos, como a fotossíntese,
derretimento de gelo das calotas polares e o desenvolvimento de culturas. (PAI;
ESCOBEDO, 2012).
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A radiação solar apresenta importância em diversos setores da sociedade,
pode-se citar alguns em que o estudo do recurso renovável apresenta importância e
relevância. (ANDRADE; TIBA; FRAIDENRAICH, 2012; FILLHO; CARVALHO; METIDIERI,
2014; PAI; ESCOBEDO, 2012; SANTOS et al., 2012):
Estes setores são:
 Agricultura, na influencia do processo de fotossíntese;
 Engenharia Florestal, na avaliação de riscos de incêndio florestais;
 Meteorologia, no estudo do clima e do tempo;
 Estudo dos Recursos Hídricos, na simulação hidrológica;
 Arquitetura e Construção Civil, na iluminação natural, carga térmica,
sistemas para aquecimento de água e ar, e outros;
 Conversão de Energia, no dimensionamento de sistemas fotovoltaico
ou solar térmico.

Além disso, a aquisição de dados sobre a radiação solar incidente apresenta
importância para os setores como a economia, política e meio ambiente. Governos
utilizam as informações coletadas sobre o recurso solar para o desenvolvimento de
políticas para o melhor aproveitamento desta forma de energia renovável. (PAI;
ESCOBEDO, 2012). O conhecimento das características climatológica e meteorológica de
uma dada região é importante para a confiabilidade e desenvolvimento de projetos que
utilizam a energia solar nesta região. (LUIZ et al., 2012).
Devido a variação climática significativa de um ano para o outro, a geração
de um Ano Meteorológico Típico para a região representado por um longo período de
dados é crucial para o setor energético. Com os dados do Ano Meteorológico Típico,
aplica-se os conhecimentos climatológicos da região para procedimentos como avaliação,
projeto, desenvolvimento e operação de plantas de geração a partir de fontes renováveis.
Ou seja, os dados são aplicados em modelos para a avaliação do comportamento
esperado de um sistema ou uma planta no local estudado. (LUIZ et al., 2012).
Deste modo, a coleta de dados é necessária para a realização de projetos
de sistemas solares devido à necessidade do reconhecimento dos melhores locais para a
utilização da energia solar, da predição da produção energética anual, mensal ou diária e
da previsão do desempenho temporal e estratégicas operacionais. (TIBA et al., 2014).
A economicidade e confiabilidade dos sistemas solares são influenciados
pela qualidade dos dados de irradiação solar, isso é válido para qualquer tamanho de
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sistema. Para o dimensionamento correto dos sistemas, ou seja, para o dimensionamento
que atenda a necessidade do proprietário do sistema fotovoltaico de forma mais
econômica e confiável e que dê credibilidade ao sistema são necessárias informações
confiáveis sobre o recurso solar no local da instalação. (FILLHO; CARVALHO;
METIDIERI, 2014). A precisão dos dados permite agregar confiabilidade e qualidade aos
sistemas solares, influenciando no preço da energia gerada por estes sistemas. (TIBA et
al., 2014). Logo, os estudos do potencial do recurso solar são fundamentais para a
utilização em grande escala e a alta difusão da conversão da energia solar em energia
elétrica. (TIBA et al., 2014).
A predição da produção de energia considerando as variabilidades
estocásticas inter-anuais da radiação solar é crucial para o cálculo da energia gerada,
influenciando diretamente na viabilidade econômica do empreendimento. A predição da
produção sazonal é importante para traçar estratégicas operacionais e de integração do
sistema elétrico interligado, como por exemplo a complementaridade da energia solar com
a energia hidráulica na região da Bacia do Rio São Francisco. (TIBA et al., 2014).

3 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

As estações meteorológicas são classificadas como estações convencionais ou
automáticas. As estações convencionais são constituídas por instrumentos de medição
isolados que registram os parâmetros meteorológicos como pressão atmosférica,
temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, direção e velocidade
do vento, e outros. Os instrumentos são monitorados periodicamente por técnicos que
coletam os dados e sistematizam, a fim de criar um banco de dados. A coleta de dados
pode ser feita por instrumentos com leitura direta ou através de instrumentos
registradores. (INMET, 2014).
As estações automáticas (EMA) são constituídas por instrumentos de medição
eletrônicos para a medição de parâmetros como temperatura, umidade, pressão
atmosférica, precipitação, direção e velocidade dos ventos e radiação solar, em uma base
de tempo periódica. Os dados coletados pela estação automática são integralizados para
pós-processamento.
O banco de dados deve armazenar as informações e sofrer avaliações de acordo
com um controle de qualidade. Segundo a nota técnica do INMET, a estação
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meteorológica automática (EMA) deve ser instalada em uma base física em área gramada
mínima de 14m por 18m, cercada por tela metálica e incluir os elementos:
 Subsistema de coleta de dados;
 Subsistema de controle e armazenamento;
 Subsistema de energia (painel solar e bateria);
 Subsistema de comunicação.

Além disso, os sensores e demais instrumentos devem ser fixados em um mastro
metálico de 10 metros de altura, aterrado eletricamente e protegido por para-raios. Os
aparelhos para as medições de chuva (pluviômetro), de radiação solar e antena para a
comunicação, ficam situados fora do mastro, mas dentro do cercado (INMET, 2014).
Em uma estação meteorológica automática, a quantidade e a qualidade dos
instrumentos de medição varia de acordo com o objetivo e o orçamento da estação
meteorológica, respectivamente. A estação pode apresentar os instrumentos de medição
como pluviômetro, sensor da direção do vento (wind vane), anemômetro (medição da
velocidade do vento), barômetro, termômetro, piranômetro, pireliômentro, e outros
equipamentos segundo a necessidade da coleta de dados. O instrumento Datalloger
recebe o sinal dos instrumentos de medição e o transfere para o computador para o
armazenamento e processamento dos dados.
A Figura 1 apresenta um esquema de uma estação meteorológica, onde podem
ser verificados os sensores para medição de distintas variáveis. O objetivo principal desta
estação é a coleta e medição de dados sobre o recurso solar e eólico. A Figura 2
apresenta um exemplo de Anemômetros e de um Datalogger.
Figura 1- Esquema de uma estação meteorológica automática

Fonte: FILLHO; CARVALHO; METIDIERI, 2014
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Figura 2- Exemplo de Anemômetros à esquerda (1), e exemplo de um Datalogger à direita (2).

Fonte: Clima e Ambiente Soluções Meteorológicas

Os dois instrumentos utilizados para a mensuração da irradiação solar são o
piranômetro, utilizado para a medida da irradiação solar global, e o pireliômetro, utilizado
para a medida da irradiação solar direta. (PINHO; GALDINO, 2014).
A radiação solar global é constituída de duas componentes: a radiação solar
direta e a radiação solar difusa. A radiação solar direta apresenta um comportamento
direcional retilínea a partir do sol, já que esta componente é a parte não atenuada pelos
processos de absorção, reflexão e espalhamento durante a sua passagem pela
atmosfera. A radiação difusa é composta pelos espalhamentos de Rayleigh e de Mie,
estes processos de espalhamento é baseado nas interações entre a radiação solar (onda
eletromagnética) e o átomo constituinte da atmosfera. (PAI; ESCOBEDO, 2012).
Os piranômetros mais utilizados podem ser divididos em dois tipos segundo a
tecnologia empregada no instrumento para obter a medição da irradiação global. O
primeiro é o piranômetro termoelétrico. Este é constituído por uma termopilha no interior
de duas semiesferas concêntricas de vidro. Esta termopillha é constituída por vários
termopares em série com a junção quente enegrecida voltada para as semiesferas, e a
junção fria voltada para a parte inferior. A principal vantagem está na precisão da medição
da irradiação solar por este tipo de equipamento. O segundo tipo é o piranômetro
fotovoltaico (FV). Este é constituído por uma pequena célula fotovoltaica. Este apresenta
como vantagem o baixo custo e a resposta linear com a irradiação solar, a desvantagem
se

apresenta

na

imprecisão

do

termoelétrico.(PINHO; GALDINO, 2014).

equipamento,

superior

a

do

piranômetro
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A Figura 3 apresenta exemplo de um piranômetro termoelétrico e de um
piranômetro fotovoltaico.
Figura 3- Exemplo de um piranômetro termoelétrico à esquerda (1), e exemplo de um piranômetro
fotovoltaico à direita (2).

Fonte: PINHO; GALDINO, 2014.

O pireliômetro é caracterizado por apresentar um dispositivo rastreador
acoplado e uma pequena abertura em uma de suas extremidades de seu tubo de
colimação com paredes internas enegrecidas e com um sensor termoelétrico na outra
extremidade, ambas as características são para realizar a medição da irradiação solar
direta por rastrear a localização do disco solar e da região circumsolar. O rastreador
utilizado pelo pireliômetro pode possuir 1 ou 2 eixos de deslocamento, a escolha depende
do custo-benefício de sua utilização. Este aparelho com o sistema de rastreamento
apresenta como desvantagem seu alto custo. (PINHO; GALDINO, 2014).

A Figura 4 apresenta um exemplo de pireliômetro e o esquema apresenta a
localização do sensor termoelétrico e a janela de abertura para a captação da radiação
direta.
Figura 4- Exemplo de um pireliômetro na área superior, e o esquema sobre a estrutura física do pireliômetro.

Fonte: PINHO; GALDINO, 2014.
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A Figura 5 apresenta dois exemplos de pireliômetro em utilização acoplados
em seus sistemas rastreadores.
Figura 5- Dois exemplos a utilização de pireliômetro com o rastreador solar.

Fonte: FILHO; CARVALHO; METIDIERI, 2014 e PINHO; GALDINO, 2014.

O método de medida da irradiação solar difusa pela diferença ou referência
é calculada a partir da diferença entre a irradiação solar global e a direta, portanto, neste
método, existe a necessidade de um piranômetro e de um pireliômetro. Este método
apresenta um alto custo, devido o alto custo do dispositivo rastreador e a necessidade de
mão-de-obra especializada para a manutenção deste tipo de equipamento. (PAI;
ESCOBEDO, 2012)
A maioria das estações meteorológicas medem apenas a componente global
da radiação solar devido a praticidade e ao custo elevado dos sensores para obter as
medições das outras componentes e, em parte, a capacitação do recurso humano para a
manutenção dos equipamentos de rastreamento solar. Porém, ainda é possível obter um
banco de dados de radiação global, difusa e direta com baixo investimento financeiro.
Para isso, um piranômetro instalado no plano horizontal monitora a radiação global, e um
segundo piranômetro é submetido ao sombreamento proveniente de um anel de
sombreamento, assim este piranômetro monitora a radiação difusa devido a ausência da
componente da radiação direta por causa do sombreamento. Desta maneira, a
componente direta da radiação é obtida a partir da diferença entre a radiação global e a
radiação difusa. Este método de monitoramento da radiação difusa é conhecido na
literatura por método do anel de sombreamento. (PAI; ESCOBEDO; PAI, 2014)
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A montagem de Drummond (1956) para o método do anel de sombreamento
é a mais citada na literatura, mais utilizada e comercializada. Nesta montagem, o
piranômetro se mantém fixo e o anel de sombreamento se translada paralelamente ao
eixo polar compensando as variações da declinação solar. (PAI; ESCOBEDO; PAI, 2014)
Outra alternativa, que possui baixo custo e fácil operação e manutenção, é a
montagem MEO (Melo-Escobedo-Oliveira). Esta montagem possui a característica
operacional inversa que a apresentada pela montagem de Drummond, o anel de
sombreamento é fixo e inclinado com o mesmo valor da latitude, e o piranômetro é
transladado paralelamente em um plano horizontal em uma base móvel para compensar a
declinação solar e permanecer sombreado pelo anel. O método MEO apresenta a
desvantagem da necessidade da utilização dos fatores de correção (FC) para compensar
a parcela da irradiância difusa barrada pelo anel de sombreamento. (PAI; ESCOBEDO;
PAI, 2014).
A Figura 6 apresenta uma comparação entre o método de Drummond e o
método MEO.
Figura 6- Comparação entre o Método de Drummond (à esquerda) e o Método MEO (à direita)

Fonte: PAI; ESCOBEDO; PAI, 2014.

A norma ISO 9060 classifica os instrumentos de medição da irradiação
global, direta e difusa em três categorias: padrão secundário, primeira classe e segunda
classe.
Para a WMO (World Meteorological Organization), os instrumentos são
classificas da seguinte forma: alta qualidade (erro máximo de 2% admitido na irradiação
diária), boa qualidade (5%) e qualidade razoável (10%).
Na classificação da WMO, o piranômetro apresenta a classificação de
qualidade razoável, ou seja, 10% de erro máximo, já os piranômetros são classificados
como instrumentos de boa qualidade.
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A WMO apresenta uma classificação diferenciada para os pireliômetros, os
que apresentam erro máximo de 0,5% são classificados de alta qualidade, e os que
apresentam o erro máximo de 1% são de boa qualidade.
Para a manutenção da qualidade das medições, é necessária periódica
calibração dos instrumentos in-situ. Estas calibrações devem seguir os padrões
estabelecidos pelas normas ISO 9847 e ISO 9059.

4 PROJETO DATAMET

O projeto de pesquisa DATAMET desenvolvimento com o auxílio do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) visa contribuir
para o conhecimento nos temas de energias renováveis, em especial a energia solar e a
energia eólica. Esta abordagem ao tema que o projeto se compromete é importante para
a familiarização dos estudantes e auxiliares para o desenvolvimento de conhecimento
científico para a utilização racional da energia e dos recursos energéticos. A principal
contribuição do DATAMET será uma metodologia, implementada a partir de rotinas
computacionais, para avaliação do recurso solar e eólico e do potencial energético de
sistemas fotovoltaicos e eólicos na região sul de Santa Catarina, sendo que este objetivo
será alcançado a partir da instalação e monitoramento de uma estação meteorológica de
observação de superfície automática e comparação com distintas fontes de dados. A
estação meteorológica ficará instalada na cidade de Araranguá, no estado de Santa
Catarina, Brasil, nas instalações da Universidade Federal de Santa Catarina - Campus
Araranguá. O objetivo geral do projeto é:
 Validar uma base metodológica de radiação solar e velocidade de vento a
partir de distintas fontes de dados e da implantação e monitoramento de
uma estação meteorológica de observação de superfície automática
desenvolvendo ferramentas computacionais para avaliação do recurso e
potencial energético solar e eólico da região sul de Santa Catarina.

Entre os objetivos específicos podem-se destacar:
 Implantação de uma estação meteorológica de observação de superfície
automática;
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 Monitoramento de diversos parâmetros de medição, entre eles radiação
solar e velocidade de vento;
 Avaliação da radiação solar da região sul de Santa Catarina;
 Avaliação da velocidade de vento da região sul de Santa Catarina;
 Comparação e validação de diferentes bases de dados de radiação solar
disponíveis pelas agências, instituições de pesquisa e desenvolvimento e
outras estações meteorológicas;
 Comparação e validação de diferentes bases de dados de velocidade de
vento

disponíveis

pelas

agências,

instituições

de

pesquisa

e

desenvolvimento e outras estações meteorológicas;
 Desenvolvimento e validação de metodologia para avaliação do potencial
solar da região sul de Santa Catarina;
 Desenvolvimento e validação de metodologia para avaliação do potencial
eólico da região sul de Santa Catarina;
 Simulação computacional para análise do desempenho e potencial
energético de sistemas fotovoltaicos na região sul de Santa Catarina;
 Simulação computacional para análise do desempenho e potencial
energético de sistemas eólicos na região sul de Santa Catarina;

Para isso, o projeto DATAMET pretende validar uma base metodológica, na
forma de ferramentas computacionais, de radiação solar e velocidade de vento a partir de
distintas fontes de dados e da implantação de uma estação meteorológica para avaliação
do recurso das fontes solar e eólica no sul de Santa Catarina.
Assim, para execução do projeto proposto será necessária a instalação de
uma estação meteorológica de observação de superfície automática. A estação
automática será monitorada continuamente e todos os dados meteorológicos serão
avaliados, em especial a radiação solar e a velocidade de vento.
Para o pós-processamento dos dados, o desenvolvimento da metodologia
de avaliação do recurso solar e eólico e para realização das simulações do potencial
energético de sistemas fotovoltaicos e eólicos na região sul catarinense serão
necessários computadores.
Os softwares que serão utilizados na execução do projeto foram
desenvolvidos por instituições de ensino e pesquisa e estão disponíveis gratuitamente.
Estes softwares utilizam modelos matemáticos e rotinas de cálculos consolidadas
cientificamente e apresentam confiabilidade reconhecida. Além disso, também serão

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

desenvolvidas rotinas computacionais para desenvolvimento e validação de uma base
metodológica de dados de radiação solar e velocidade de vento. Ao final do projeto de
pesquisa proposto, como resultados esperados específicos, será apresentada uma
descrição das características técnicas para análise do potencial da inserção da energia
solar fotovoltaica e energia eólica, bem como a avaliação, comparação e validação de
diferentes bases de dados de radiação solar e velocidade de vento disponível pelas
agências, instituições de pesquisa e desenvolvimento e estações meteorológicas
diversas. Além disso, todas as atividades, resultados e avaliações serão compilados em
um relatório e será elaborada uma proposta de sistematização para aplicação da
metodologia de avaliação do recurso solar e eólico e potencial energético da região sul
catarinense.
Outros resultados esperados estão: o desenvolvimento de mapas de
radiação solar e velocidade de vento e a simulação de sistemas fotovoltaicos e eólicos
para avaliação do desempenho energético para a região sul de Santa Catarina também
estão entre os resultados específicos esperados; e a difusão de conhecimento científico
nos temas de energia solar fotovoltaica e energia eólica no meio acadêmico visando sua
popularização e destacando seu potencial de inserção no sistema interligado nacional e a
qualificação técnica e científica de recurso humano também podem ser considerados
como resultados esperados específicos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento do recurso solar é o principal fator para a implementação de
sistemas solares, independentemente de sua escala. A instalação da estação
meteorológica proposta pelo projeto DATAMET auxiliará no estudo sobre as energias
renováveis e também nos empreendimentos de sistemas fotovoltaicos na região Sul de
Santa Catarina, por aumentar a confiabilidade dos dados sobre o recurso solar presente
na região. O banco de dados deste recurso não é apenas aplicável para o setor
energético, mas também para agricultura, estudos hídricos, arquiteturas e outros.
Desta maneira, o projeto DATAMET contribuirá para o aprimoramento contínuo
do banco de dados meteorológicos referente à região araranguaense.
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Resumo: Na região Sul de Santa Catarina e extremo Norte do Rio Grande do Sul, a principal fonte de
energia provém das termoelétricas que utilizam o carvão como combustível para seu funcionamento. Este
tipo de energia causa impactos ambientais e o maior deles é a emissão de gases, muitos de efeito estufa,
como óxidos e dióxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono, dentre outros.
Diante disso, a busca e o estudo por alternativas sustentáveis de energia se tornam necessárias e cada vez
mais essas alternativas devem ser exploradas. Com o intuito de contribuir com o estudo de formas
sustentáveis de energia, este trabalho engloba uma análise do desempenho energético de sistemas
fotovoltaicos na região sul de Santa Catarina e extremo norte do Rio Grande do Sul, a partir da simulação
computacional com o software RETScreen, desenvolvido pelo Minister of Natural Resources do Canadá.
Através do software, obtêm-se dados de radiação solar, a quantidade de eletricidade exportada para a rede,
a produção do sistema, dentre outros dados que serão abordados e analisados neste trabalho. A energia
solar fotovoltaica tem conquistando espaço na matriz energética brasileira e as pesquisas e estudos sobre
essa fonte de energia limpa vem crescendo, com a intenção de que cada vez mais seja explorada.
Palavras-Chave: Energia Solar Fotovoltaica. Radiação Solar. Software RETScreen.

1 INTRODUÇÃO

Sabendo-se que a principal fonte de energia na região sul de Santa Catarina
provém do carvão mineral, impulsionou-se o estudo do desempenho energético de
sistemas fotovoltaicos nesta região, uma vez que estes sistemas são menos poluentes,
renováveis e que produzem menos impacto ambiental quando comparado com as
termoelétricas movidas a carvão.
Mostrando-se rentável e segura a utilização da mesma, este trabalho tem por
objetivo, a partir de simulação em software, avaliar o desempenho energético de sistemas
fotovoltaicos em 4 cidades do sul de Santa Catarina e extremo norte do Rio Grande do
Sul (Florianópolis, Imbituba, Criciúma e Torres).
Para o estudo e análise dos sistemas fotovoltaicos foi utilizado o RETScreen 4,
um software de gerenciamento de energia limpa destinado a analisar a viabilidade de
projetos de eficiência energética, energias renováveis e de cogeração, assim como
analisar o desempenho energético de forma contínua. Em especial, será utilizado o
módulo de simulação de sistemas fotovoltaicos.
O sistema fotovoltaico simulado foi o mesmo nas quatro cidades, sendo o
mesmo composto por módulos fotovoltaicos do fabricante Yingli Solar, série Yingli PANDA
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que foi originalmente concebida por meio de uma colaboração nas instalações entre a
Energy Research Center of the Netherlands (ECN) e a Amtech Systems, Inc, dois líderes
em tecnologia de energia solar. A eficiência média de célula atual das linhas de produção
comerciais ultrapassa 19,8% com eficiência de módulo que chega a 17,2%. A série Yingli
PANDA é ideal para projetos residenciais ou comerciais nas quais a geração de energia é
um fator essencial.
2 METODOLOGIA

O presente trabalho propõe uma metodologia para analisar o desempenho
energético de um sistema fotovoltaico padrão nas cidades de Florianópolis/SC,
Imbituba/SC, Criciúma/SC e Torres/RS. A partir da simulação do sistema fotovoltaico no
software RETScreen, foi possível estimar valores de radiação solar horizontal, radiação
solar inclinada, energia elétrica convertida e determinar o fator de capacidade, a
produtividade do sistema, a produtividade de referência e a razão de desempenho do
sistema fotovoltaico.
Para utilizar o software RETScreen, foi necessário realizar algumas
configurações de projeto para adequar a simulação. Definiu-se o tipo de projeto, em
seguida o sistema de geração de energia elétrica que será simulado. Configurou-se o tipo
de rede e selecionou o local onde o sistema fotovoltaico será simulado. O Layout inicial de
configuração do software é apresentado na Figura 1.
Figura 1: Exemplo de configuração do Software RETScreen

O sistema fotovoltaico padrão que será utilizado em todas as simulações tem
potência nominal de 2,45 kW, sendo, portanto, um sistema tipicamente residencial.
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Entretanto, todos os parâmetros analisados são normalizados. Os módulos fotovoltaicos
que compõem o sistema são de tecnologia de silício monocristalino “mono-Si”, do
fabricante de módulos “Yingli Solar”, sendo que o modelo da célula é o “mono-Si - Panda YL245C-30b” com eficiência de “15%”. O inversor escolhido tem potência de 2,5 kW e
eficiência de conversão c.c./c.a. de “97%”. A Tabela 1 apresenta as características do
sistema fotovoltaico padrão. Este sistema será utilizado em todas as simulações, sendo
importante destacar que a análise será realizada mediante parâmetros normalizados. O
objetivo é avaliar o desempenho energético do sistema em diferentes configurações de
ângulos de inclinação e de azimute para as quatro cidades.
Tabela 1: Características do sistema fotovoltaico

Fotovoltaica
Tipo
Potência elétrica
Fabricante

mono-Si
2,45 kW

Yingli Solar

Eficiência

mono-Si - Panda - YL245C30b
15,0%

Perdas diversas

1%

Inversor
Eficiência
Capacidade
Perdas diversas

97%
2,5 kW
1%

Modelo

Algumas relações geométricas devem ser definidas antes de apresentar os
cálculos de radiação solar incidente. Denomina-se inclinação (β’) o ângulo entre a
superfície horizontal local e o plano da superfície coletora. A inclinação pode variar de 0 a
180°, sendo que os valores de β’ > 90° indicam que o plano da superfície está voltado
para o solo (HAAG, 2007).
O ângulo azimutal (ɣ) mede o ângulo entre a projeção da normal ao plano na
superfície horizontal e o meridiano local. Este ângulo varia entre -180° <ɣ< 180°.
Convencionalmente, usa-se no hemisfério sul azimute de 0° direcionado para o norte e
180° para o sul. E no hemisfério norte o azimute de 0° é direcionado para o sul. Porém, foi
usado neste trabalho o azimute de 0° quando a projeção da normal ao plano coincide com
o sul. (HAAG, 2007). É importante destacar que esta é uma convenção, podendo
apresentar referências diferentes. Neste trabalho, ângulo de azimute igual a 0º significa

orientação sul.
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2.1 RADIAÇÃO SOLAR HORIZONTAL

O software RETScreen tem uma base de dados de radiação solar para
diversos países, entre eles o Brasil. Os dados de radiação solar são disponibilizados em
média mensal diária. A Figura 2 apresenta a exemplificação dos valores de radiação solar
horizontal e inclinada.
Figura 2: Exemplo de valores de radiação solar horizontal e inclinada

2.2 RADIAÇÃO SOLAR INCLINADA

Para aumentar a conversão de energia solar em energia elétrica, o sistema
fotovoltaico deve ter um ângulo de inclinação igual ou próximo ao ângulo da latitude do
lugar onde o sistema será instalado. Os ângulos de inclinação escolhidos para estudo
foram de 15°,20°, 25°,30°,35° e 40°. Outro ângulo que influencia no desempenho do
sistema fotovoltaico é o ângulo de azimute, ou seja, a orientação do sistema. Para um
sistema fotovoltaico fixo instalado no hemisfério sul, este deve ter orientação norte. Os
ângulos azimutais variaram entre 0º e 180º com passo de 15º.
O sistema fotovoltaico padrão foi simulado em diferentes ângulos de inclinação
e de azimute. Inicialmente o sistema fotovoltaico padrão foi setado para a inclinação de
15° com o ângulo azimutal variando entre 0° e 180°, intercalando 15°. Esse procedimento
foi realizado para todas as inclinações e para as quatro cidades estudadas. Em todas as
simulações, os dados foram registrados para pós-processamento.

2.3 FATOR DE CAPACIDADE (FC)

O Fator de Capacidade é definido pela razão entre a energia elétrica entregue
à rede e a energia elétrica que seria entregue à rede se o sistema operasse 24h por dia
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na potência do sistema em condição padrão (potência nominal). Este valor é dado em
porcentagem (RAMPINELLI et al, 2014). O fator de capacidade mensal pode ser
determinado a partir da Eq. (1),

(1)

Depois de calculado o fator de capacidade para cada mês do ano em cada
inclinação e azimute, foi calculado o FC anual como a média do FC de todos os meses
para cada inclinação e azimute. Este procedimento foi repetido para cada cidade
estudada e os dados foram organizados em gráficos e tabelas.

2.4 PRODUTIVIDADE DO SISTEMA (YF)
A produtividade do sistema é definida como sendo a energia entregue à rede
em função de sua potência instalada, para um determinado período de tempo
(CAVALCANTE,2011).
Para determinar o YF, utiliza-se a Eq. (2),

(2)

Sendo a produtividade do sistema dada em [kWh/kW].

2.5 PRODUTIVIDADE DE REFERÊNCIA (YR)
A produtividade de referência é obtida através da relação entre a irradiação
solar total incidente no plano do gerador e a irradiância de referência (CAVALCANTE,
2011).
A produtividade de referência para cada azimute, em cada inclinação, pode ser
determinada pela Eq. (3). Onde [H (γ,β)] é a irradiância média diária no plano do arranjo
fotovoltaico para o desvio azimutal (γ) e inclinação do arranjo (β) em relação ao plano
horizontal e GSTD é a irradiância do plano incidente (RAMPINELLI et al, 2014).

(3)
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Sendo a produtividade de referência dada em [kWh/kW].

2.6 RAZÃO DE DESEMPENHO (PR)
O desempenho global do sistema ou razão de desempenho (em inglês
performance ratio), índice comumente utilizado para avaliação de sistemas fotovoltaicos
conectados à rede, é definido pela razão entre a produtividade do sistema e a
produtividade de referência. (RAMPINELLI et al, 2014). A razão de desempenho pode ser
determinada pela Eq. (4).
(4)
Os índices de mérito foram determinados em todos os ângulos de inclinação e
de azimute.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos índices de mérito técnico apresentados anteriormente, foi possível
obter os valores necessários para a análise do desempenho energético dos sistemas
fotovoltaicos nas quatro cidades escolhidas.
Optou-se por subdividir os resultados em itens calculados pelo software,
abordando os valores de cada cidade para melhor compreensão e comparação de
valores.

3.1 RADIAÇÃO SOLAR HORIZONTAL

Após calculados os valores de radiação solar horizontal anual, a média desse
valor na cidade de Florianópolis foi 4,24 kWh/m²/dia. Na cidade de Imbituba, a média
calculada foi de 4,30 kWh/m²/dia. A cidade de Criciúma obteve a maior média de radiação
solar dentre as quatro cidades, com o valor de 4,31 kWh/m²/d e a cidade de Torres obteve
o valor de 4,26 kWh/m²/d de radiação solar horizontal. A Tabela 2 apresenta os valores
mensais de radiação solar horizontal por unidade de área em média diária.
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Tabela 2: Radiação Solar Horizontal Mensal
Radiação Solar Horizontal Mensal (kWh/m²/d)
Florianópolis
Imbituba Criciúma Torres
Janeiro

5,68

5,61

5,56

5,68

Fevereiro

4,95

5,19

5,09

5,16

Março

4,59

4,68

4,62

4,63

Abril

3,69

3,81

3,71

3,67

Maio

3,39

3,18

3,11

3,02

Junho

2,88

2,72

2,68

2,54

Julho

2,84

2,85

2,90

2,73

Agosto

3,35

3,51

3,61

3,38

Setembro

3,64

3,86

4,05

3,91

Outubro

3,94

4,71

4,86

4,79

Novembro

5,81

5,71

5,66

5,74

Dezembro

6,13

5,87

5,85

5,89

3.2 RADIAÇÃO SOLAR INCLINADA

Após análise dos dados calculados de radiação solar inclinada para as
inclinações de 25° e 30°, as quatro cidades apresentaram valores muito próximos. Os
valores de radiação aumentaram à medida que aumentamos o azimute, ou seja, quanto
maior o valor do azimute, maior o valor da radiação solar inclinada, segundo os dados
calculados. Nas quatro cidades, os maiores valores médios de radiação solar chegaram a
4,5 kWh/m²/d com azimute de 180°. Em todos os casos, a inclinação de 25° apresentou
valores maiores de radiação solar inclinada ou valores iguais aos da inclinação de 30°, ou
seja, na inclinação de 25° têm-se mais conversão da radiação solar do que na inclinação
de 30°. As Figuras 3-6 a radiação solar média diária em função do ângulo de inclinação e
do ângulo de azimute.
Figura 3: Radiação Solar Inclinada - Florianópolis

Figura 4: Radiação Solar Inclinada - Imbituba
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Inclinação 25°

Inclinação 30°
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Figura 5: Radiação Solar Inclinada - Criciúma
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Figura 6: Radiação Solar Inclinada - Torres
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3.3 FATOR DE CAPACIDADE

O Fator de Capacidade para cada cidade foi calculado e, de acordo com os
resultados, a inclinação de 15° apresentou os maiores valores. Nos azimutes de 165° e
180°, os maiores valores de FC são os das inclinações de 20° e 25°. É possível notar
também que os valores do FC vão aumentando com o aumento do azimute. Em um
mesmo azimute, quanto maior a inclinação, menor o valor do FC. Nas Figuras 7-10 são
apresentados os valores do Fator de Capacidade para cada cidade em diferentes ângulos
de inclinação e de azimute.
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Figura 7: Fator de Capacidade (FC) - Criciúma

Fator de capacidade - Criciúma
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Figura 8: Fator de Capacidade (FC) - Florianópolis

Fator de capacidade - Florianópolis
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É importante destacar que são apresentados os ângulos de inclinação entre
15º e 35º porque estes representam os valores que otimizam o desempenho dos sistemas
fotovoltaicos na região sul de Santa Catarina variando de acordo com o principal objetivo
do projeto. E para sistemas fotovoltaicos fixos instalados no hemisfério sul, a orientação
ótima do sistema é para o norte geográfico. Neste trabalho está convencionado que o
ângulo azimutal de 180º é a orientação norte geográfica.
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Figura 9: Fator de Capacidade (FC) - Imbituba

Fator de Capacidade - Imbituba

Fator de Capacidade

Inclinação 15°

Inclinação 25°

Inclinação 35°

18,0000%
16,0000%
14,0000%
12,0000%
10,0000%
8,0000%
6,0000%
4,0000%
2,0000%
0,0000%
0°

30°

60°

90°

120°

150°

180°

Azimute

Figura 10: Fator de Capacidade (FC) - Torres

Fator de Capacidade - Torres
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3.4 PRODUTIVIDADE DO SISTEMA

A produtividade do sistema tem a mesma tendência dos valores do Fator de
Capacidade (FC), ou seja, a produtividade aumenta com o aumento do azimute em uma
mesma inclinação e, em um mesmo azimute, quanto maior a inclinação, menor é a
produtividade do sistema. As Figuras 11-14 ilustram as Produtividades dos sistemas para
cada cidade.
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Figura 11: Produtividade do Sistema – Florianópolis

Figura 12: Produtividade do Sistema – Imbituba

Produtividade do Sistema - Florianópolis
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Figura 13: Produtividade do Sistema – Criciúma

Figura 14: Produtividade do Sistema – Torres
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3.5 PRODUTIVIDADE DE REFERÊNCIA

Nas quatro cidades, a produtividade de referência aumentou com o aumento do
azimute. Analisando cada azimute separadamente, quanto maior a inclinação, menor o
valor da produtividade de referência, com exceção de Florianópolis que, no azimute 60°, a
inclinação de 15° diminui em relação ao azimute de 30°. As Figuras 15-18 ilustram a
Produtividade de Referência das quatro cidades. É importante destacar que estes
resultados são esperados, já que há relação direta entre os índices de mérito técnico.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Figura 15: Produtividade de Referência - Florianópolis

Figura 16: Produtividade de Referência - Imbituba
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Figura 18: Produtividade de Referência -Torres
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Figura 17: Produtividade de Referência - Criciúma
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3.6 RAZÃO DE DESEMPENHO

Nas cidades de Criciúma, Imbituba e Torres, na inclinação de 40° apresentou
os maiores valores de razão de desempenho. Em Florianópolis, a inclinação que
apresentou os maiores valores foi a de 15°. Também foi observado que a razão de
desempenho tem tendência a aumentar com o aumento do valor do azimute. A inclinação
que apresenta os menores valores é a de 25° para as cidades de Criciúma, Imbituba e
Torres. Em Florianópolis, os valores das inclinações de 20°, 25°, 35° e 40° foram
praticamente iguais e constantes. Os valores mais comuns encontrados em referências
bibliográficas está entre 70 e 80%. A cidade que apresentou os maiores valores de razão
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de desempenho foi a de Criciúma. Abaixo, as Figuras 19-21 ilustram os resultados
obtidos.
Figura 19 – Razão de Desempenho - Criciúma
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Figura 20– Razão de Desempenho - Imbituba

Figura 21 – Razão de Desempenho - Torres
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de todos os dados disponibilizados pelo software RETScreen e os
cálculos realizados permitiu concluir que, comparando as quatro cidades estudadas, a
maioria dos dados de fator de capacidade, produtividade do sistema e de referência e
razão de desempenho, tendem sempre a seguir o mesmo comportamento, de acordo com
os gráficos apresentados. Geralmente, os valores calculados aumentam com aumento do
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valor do azimute e, comparando os azimutes separadamente, quanto maior a inclinação
dada para cada azimute, menor vai ser esse valor. Importante lembrar que foi
considerado o ângulo azimutal de 0° sendo de orientação sul.
O valor da radiação solar horizontal anual calculado para a cidade de
Florianópolis foi o menor entre as quatro cidades. Entretanto, as diferenças são mínimas.
A cidade de Criciúma apresentou o maior valor de radiação solar horizontal (4,31
kWh/m²/d), seguidas por Imbituba e Torres. Os valores da radiação solar inclinada para as
inclinações de 25° e 30° apresentaram valores muito próximos nas quatro cidades.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo utilizar diferentes metodologias de previsão para verificar se é

possível predizer com maior acurácia que a previsão ingênua, o crescimento da produção industrial
de Santa Catarina. A indústria de Santa Catarina caracteriza-se pela concentração em diversos polos,
sendo metalurgia, máquinas e equipamentos, material elétrico, autopeças, plástico, confecções e
mobiliário no Norte do estado; cerâmico, carvão, vestuário e descartáveis plásticos no Sul; alimentar
e móveis no Oeste; têxtil, vestuário, naval e cristal no Vale do Itajaí; madeireiro na região Serrana e
tecnológico na Capital, apresentando desenvolvimento em todo estado. As previsões são importantes
em qualquer ambiente organizacional por possibilitarem a alocação eficiente dos recursos
disponíveis. Utilizaram-se para predição a Previsão Ingênua - 12 passos à frente, Suavização
Exponencial, metodologia Box–Jenkins e Regressão Dinâmica. Para o modelo de Regressão
Dinâmica, busca-se determinar variáveis independentes que influenciam no período avaliado, a
produção industrial de Santa Catarina. Todas as previsões geradas com os diferentes métodos de
previsão apresentam resultados melhores que a previsão ingênua. Os modelos de regressão
dinâmica gerados mostram que existem correlação entre as variáveis. Para a aplicação dos métodos
Previsão Ingênua, Suavização Exponencial, metodologia Box–Jenkins, foi utilizado o software R, e
para a Regressão Dinâmica, foi utilizado o software R e o software Gretl Command Reference.
Palavras-chave: Produção Industrial; Modelo de previsão.

1 INTRODUÇÃO

A produção industrial é estimada como uma das medidas mais importante na
atividade econômica de Santa Catarina. Mesmo que o Produto Interno Bruto (PIB) seja o
principal indicativo da economia, a produção industrial (PI) apresenta um indício importante.
A produção industrial é medida mensalmente e divulgada com uma defasagem de mais ou
menos um mês (CUSINATO et al., 2013). Sendo assim, a PI é uma fonte de pesquisa para
trabalhos que utilizam dados de séries temporais.
A análise de séries temporais é uma área de pesquisa relevante em diversos
campos do conhecimento, tendo como principal objetivo, providenciar uma previsão, quando
o modelo matemático de um fenômeno é desconhecido ou incompleto (SAMOHYL et al.,
2001).
Com o desenvolvimento da competitividade da produção industrial de Santa
Catarina nos últimos anos, e a disposição do governo e da iniciativa privada em estimular e
1, 2
3
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divulgar a produção industrial catarinense no exterior, tem-se verificado um aumento das
exportações industriais.
O uso de projeções para analisar dados industriais é um instrumento que permite
identificar caminhos para apoiar planejamentos estratégicos governamentais.
Neste contexto, o artigo organiza um conjunto de dados de produção industrial de
Santa Catarina. O conjunto de dados é formado por uma série temporal tendo 139
observações de dados mensais, no período entre novembro de 2001 e maio de 2013. Os
métodos de previsão foram então aplicados para esse conjunto de dados afim de se fazer
um estudo comparativo.
Com o objetivo de estimar e prever a produção industrial de Santa Catarina, para
melhorar o gerenciamento da produção, buscou-se utilizar as ferramentas de análise de
Séries Temporais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Indústria de Santa Catarina possui um importante parque industrial, ocupando
posição de destaque no Brasil (FIESC, 2011). A indústria de transformação catarinense é a
quarta do país em quantidade de empresas e a quinta em número de trabalhadores. Os
segmentos de artigos do vestuário e alimentar são os que mais empregam, seguindo-se dos
artigos têxteis (FIESC, 2011).
Segundo Fiesc (2011), a economia industrial de Santa Catarina é caracterizada
pela concentração em diversos polos, o que confere ao estado padrões de desenvolvimento
equilibrado entre suas regiões: cerâmico, carvão, vestuário e descartáveis plásticos na região
Sul; alimentar e móveis na região Oeste; têxtil, vestuário, naval e cristal na região do Vale do
Itajaí; metalurgia, máquinas e equipamentos, material elétrico, autopeças, plástico,
confecções e mobiliário na região Norte do estado; madeireiro na região Serrana e
tecnológico na Capital.
A economia de Santa Catarina se destaca no cenário nacional, possui atividades
diversificadas, tendo uma matriz completa no setor de metalmecânica, energia, agropecuária
e digital. A indústria tecnológica, por exemplo, presente na região de Florianópolis, destacase em Blumenau, Chapecó, Criciúma e Joinville mostrando que outros municípios estão
buscando qualificação e o desenvolvimento de outras habilidades.
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Em relação ao desenvolvimento econômico, a população de Santa Catarina
corresponde a 3,3% da população brasileira e o PIB corresponde a 4% do nacional, dados
que contribuem para o crescimento econômico. Na produção e sua distribuição setorial, o
setor industrial, comércio e de serviços possuem papel importante na economia catarinense,
sendo de 57,1% para comércio e serviços, a indústria corresponde a 35,7% e a agropecuária
apresenta 7,2% (IBGE, 2011).
Segundo o Ministério da Fazenda em seu relatório, Economia Brasileira em
Perspectiva (2013), a economia brasileira começou 2013 com ritmo de crescimento e
continua crescendo gradualmente, apesar das dificuldades que persistem na economia
internacional. O PIB brasileiro cresceu 0,9% e o consumo das famílias 3,1% contribuindo
para o crescimento econômico de 2012. O desempenho da economia brasileira foi
influenciado pelo aumento da atividade do setor de serviços, com crescimento de 1,7%
(BRASIL, 2013).
A confiança dos empresários industriais no Brasil vem crescendo desde 2012,
corroborada nos indicadores do início de 2013. O nível de estoques da indústria brasileira
teve uma redução indicando maior estímulo à produção industrial (BRASIL, 2013).

3 METODOLOGIA

Para realizar as previsões do ano de 2013, utilizou-se o software R, com auxílio do
pacote Forecast e o software Gretl. A partir dos dados efetuou-se a análise, o tratamento das
variáveis e uma comparação dos métodos de previsão possibilitando assim a realização de
diagnósticos. Os dados da produção industrial de Santa Catarina (PI) foram disponibilizados
pelo Banco Central do Brasil (BCB). A série temporal estudada corresponde a 139
observações, onde foram consideradas como amostra os dados de novembro de 2001 a
maio de 2012. Os dados referentes aos meses de junho de 2012 a maio de 2013 foram
deixados de fora do processo de construção dos modelos para comparação com as
previsões. Com base nos dados da produção industrial de Santa Catarina do período de
2001 a 2012 e a utilização do software previu-se o crescimento da produção industrial para o
período de 2013.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Estatísticas descritiva dos dados

Para que se possa ter uma visão geral do comportamento estatístico dos dados da
produção industrial de Santa Catarina é apresentada uma descrição da série na sua forma
original. Os dados foram obtidos em valores mensais, conforme apresentados na tabela 01.
Esta descrição procura identificar características nos dados que auxiliem na aplicação das
técnicas de previsão.

Tabela 01 - Informação dos Dados da Produção Industrial de Santa Catarina em índice.

Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries (pesquisar:
Produção industrial (2002=100) - Santa Catarina - série selecionada: 11084)

A avaliação das previsões de cada modelo, será baseada no resultado do AIC
(Critério de Informação de Akaike) que mede o grau de ajustamento do modelo aos dados e
do MAPE (Erro Absoluto Médio Percentual) mede o erro em porcentagem.
A partir do conhecimento antecipado do comportamento da série que se pretende
prever, pode-se identificar qual dos métodos é mais adequado para realizar a suavização
exponencial, se o método “aditivo” ou método “multiplicativo” ou quantas defasagens devem
ser incluídas na equação da análise de regressão dinâmica (SOUZA, 2005).
A descrição estatística dos dados fornece informações importantes da série. Na
figura 01 é possível observar que os dados seguem uma distribuição normal. Os dados
apresentados passaram por transformações, para que se possa ter confiança nos
parâmetros estimados através do emprego do método de regressão dinâmica. A função de
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autocorrelação

e

autocorrelação

parcial,

é

possivel

observar

um

comportamento

aproximadamente senoidal, e a função de autocorrelação apresenta a primeira defasagem
significativa da Produção Industrial em Santa Catarina.

Figura 01 - Histograma de frequência e Correlogramas de função de autocorrelação (ACF) e

Frequência

de função autocorrelação parcial (PACF) .

Fonte: Dados da pesquisa.

O modelo que foi escolhido automaticamente pelo software R foi o MNA,
multiplicativo e com sazonalidade aditiva, que apresentou o menor AIC de 991,883. Outros
métodos que poderiam ser escolhidos pelos resultados, seria o ANA e o MNM com o AIC
igual à 992,708 e 994,792. A sazonalidade, indica queda na produção industrial de Santa
Catarina nos meses de janeiro, abril e dezembro.
A segunda etapa da previsão é criar um modelo que melhor se adeque aos dados.
O modelo escolhido para os dados da produção industrial de Santa Catarina foi gerado
automaticamente pelo pacote Forecast no R, sendo o modelo ARIMA (1,1,0) (2,0,2)

[12].

A
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Metodologia Box–Jenkins (ARIMA) obteve o menor AIC, com 747,46, seguido pela previsão
ingênua e método de Holt com 813,3 e 996,2925 e Suavização Exponencial com 1118,428.
3.2 Aplicação da Previsão Ingênuo - doze passos à frente

O método mais simples de realizar previsão de séries temporais sem considerar
suas componentes tendência e sazonalidade é a previsão ingênua. Este método assume o
último dado verificado como a previsão do próximo período (SOUZA et al, 2008).
Para o conjunto de dados, o método ingênuo – um passo à frente apresenta o
grau de ajustamento do modelo aos dados AIC de 865,98.

3.3 Suavização exponencial

De acordo com Makridakis et al., (1998), este modelo se caracteriza por utilizar
pesos exponenciais decrescentes no sentido das observações mais recentes em direção às
observações mais antigas. O método apresenta um parâmetro de suavização “alfa” a ser
determinado, e essa escolha definirá o peso dado a cada observação. O software R
encontrou um valor de alfa “α” de 0,66 como sendo um valor ótimo desse parâmetro. O
modelo sugere que a série apresenta tendência aditiva, o modelo ANN não apresentou os
índices e γ, β e Ф que representam os índices de sazonalidade tendência e amortecimento.
3.4 Metodologia Box – Jenkins

Para aplicação da metodologia Box-Jenkis é necessário que os dados sejam
estacionários. Utilizando-se o teste Dickey Fuller no R, a estacionariedade da série foi
confirmada. A hipótese de que a série é não estacionária foi rejeitada (p-valor=0,01).
De acordo com Gujarati (2006), os modelos AR, MA e ARMA são utilizados
quando a série é estacionária, isto é, quando suas propriedades estatísticas básicas, como
média, variância e covariância permanecem constantes ao longo do tempo. Em seguida,
elaborou-se a equação matemática (1) representativa desse modelo, para prever os valores
de demanda (Y) da produção industrial de Santa Catarina em cada período t:
Yt  0,0703- 0.3611Yt -1 + 0.7358 Yt -2 + 0.2135Yt -3 + e - 0.2628et -1 - 0.3908 et -2

(1)
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Os resíduos do modelo foram testados quanto à normalidade, utilizando-se o teste
de Jarque-Bera ao nível de 5%, onde se obteve um valor de 0,32, mostrando que os
resíduos são normais.
A utilizaçao do modelo ARIMA (1,1,0) (2,0,2) nos dados da produção industrial de
Santa Catarina, geraram previsões onde o calculo do AIC dentro da amostra foram de 747,46
e do MAPE 2.672217. Para as previsões fora da amostra, o AIC foram de 82.17517 e o
MAPE 6.103928.
Os resultados estatísticos demonstraram que o modelo teve um desempenho
melhor, em relaçao ao AIC grau de ajustamento do modelo aos dados, para as previsões
dentro da amostra.

3.5 Regressão Dinâmica

Na análise de regressão envolvendo séries temporais, se o modelo de regressão
inclui os valores defasados das variáveis, chama-se modelo de regressão dinâmica. A
utilização do método de regressão dinâmica exigiu a seleção de variáveis que pudessem
explicar o comportamento da produção industrial de Santa Catarina. Como já foi mencionado
e evidenciado pela descrição estatística dos dados, a variável dependente é estacionária,
mas as variáveis independentes não são estacionárias, por isso diversos tratamentos e
transformações foram aplicados aos dados da produção industrial de Santa Catarina,
buscando-se tentar identificar qual tratamento geraria as melhores previsões. A variável
dependente e as variáveis explicativas utilizadas no modelo de regressão foram o volume de
exportação, a taxa de juros Selic, consumo de energia do setor industrial Santa Catarina e
emprego formal.
Produção industrial de Santa Catarina -

foi a variável dependente do nosso

modelo. Analisa-se de que maneira as variáveis independentes, estarão impactando na
produção industrial. As variáveis independentes citadas acima poderão estar influenciando
de maneira negativa ou positiva a produção industrial. Desta forma, o método de regressão
dinâmica foi utilizado para estimar o crescimento da produção.
Volume de exportação - uma variável independente; influência diretamente o nível
de produção do setor industrial. A exportação industrial de Santa Catarina aumentou
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significativamente em meados de 2003, período em que houve a desvalorização da moeda
no estrangeiro, e com isso o produto nacional ficou mais barato no exterior estimulando as
exportações.
SELIC – Variável independente; interfere no crescimento da produção industrial. O
aumento nas taxas de juros faz com que as indústrias reduzam o nível de investimentos
devido ao fato de que os créditos no setor bancário ficam mais caro. O grande salto nas
taxas de juros no final de 2003 prejudicou a produção industrial, mas com a queda no ano
seguinte, a produção industrial manteve-se equilibrada.
Consumo de energia - variável independente; age diretamente no crescimento da
produção industrial, onde o aumento de uma variável impacta aumento da outra. O aumento
na demanda de produtos faz com que as indústrias aumentem sua produção provocando
uma elevação do consumo de energia. O aumento do consumo de energia vem
acompanhado de aumento na produção industrial que logo se equilibra com a demanda.
Mas, a queda do consumo de energia pela indústria no final de cada ano, mostra um fator de
sazonalidade, onde para atender a demanda de final de ano, a produção industrial produz
nos meses anteriores.
Emprego formal – variável independente; age diretamente no crescimento da
produção industrial, devido ao fato de que com o aumento do nível de emprego formal, maior
será a produção industrial. Com o aumento do emprego a cada ano, ocorre um aumento da
produção. Após a análise das variáveis utilizadas no modelo, estima-se os parâmetros desse
modelo representado pela equação (2).
PI  a + b 2 CIEE + b 3 EF + b 4 X + b 5 SELIC + E

Onde:
PI

Produção Industrial

CIEE

Consumo industrial energia elétrica

EF

Emprego formal

X

Exportação

Selic

Taxa de juros

E

Erro

(2)
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Utilizando o software Gretl Command Reference, estima-se os parâmetros do
modelo. O resultado é apresentado na tabela 02.

Tabela 02 - Diagnostico do modelo sem manipulação das variáveis.
const
CIEE
X
EF

Coeficiente
99,0118
0,0229852
3,31750e-05
-0,449994

Média var. dependente
Soma resíd. quadrados
R-quadrado
F(4, 134)
Log da verossimilhança
Critério de Schwarz
Rô

Erro Padrão
10,8028
0,00434553
6,52639e-06
0,0557670

razão-t
9,165
5,289
5,083
-8,069

p-valor
7,56e-016
4,87e-07
1,22e-06
3,55e-013

104,0675
D.P. var. dependente
5102,842
E.P. da regressão
0,464568
R-quadrado ajustado
29,06634
P-valor(F)
-447,6464
Critério de Akaike
919,9653
Critério Hannan-Quinn
0,350165
h de Durbin
Fonte: Dados da pesquisa.

***
***
***
**
8,310258
6,170973
0,448585
2,14e-17
905,2929
911,2554
1,225082

O modelo é dado pela equação:
PI  99,0118- 4,10457Selic + 30,0229852CIEE + 3,31750e- 05X - (-0,449994EF) + E

(3)

A equação (3) exibida refere ao modelo de dados sem transformação das
variáveis. Para este modelo MQO1, analisamos o R2 normal e ajustado. O modelo obteve R2
= 46,4% e R2 ajustado 44,8%. Um novo modelo será analisado pois o modelo apresentou
uma estatística muito baixa para considerarmos um modelo eficiente. Observando o p-valor,
podemos encontrar variáveis que não são significativas para explicar a variável dependente.
Todas as variáveis que apresentarem um p-valor acima de 0,05 não são significantes e
deveriam ser retiradas do modelo. Para melhorar o modelo, acrescenta-se defasagem e
logaritmo nas variáveis. Após a transformação das variáveis do modelo, estima-se o segundo
modelo.
Com o objetivo de identificar possíveis tratamentos aos dados da série temporal
para que a mesma gerasse previsões acuradas, construiu-se um modelo de regressão
dinâmica. A diferença dos dados da série original está no tipo de transformação, nas
variáveis consideradas na análise e no número de defasagem.

O modelo, identificado no

trabalho como MOD-02, foi construído a partir de uma transformação que extrai a defasagem
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sazonal mensal dos dados da produção industrial de Santa Catarina e das variáveis
independentes, e acrescentou-se o logaritmo das variáveis.

Tabela 03 - Diagnostico do modelo de Regressão.
Variáveis

Coeficiente

Erro Padrão

razão-t

p-valor

Const
l_Selic
l_Selic_1
l_CIEE
l_CIEE_11
l_X_1
l_X_2
l_X_3
l_X_4
l_EF
l_EF_1
l_EF_2
l_EF_3
l_EF_10
l_PI_1
l_PI_11
l_PI_12

1,31407
0,207122
-0,300852
0,257397
-0,229556
0,0735982
-0,0652954
0,103276
-0,089332
3,04592
-1,62468
-2,11387
1,39916
-0,888472
0,352239
0,212011
0,224386

0,437472
0,0301293
0,0284557
0,0644709
0,0609601
0,0285955
0,0277069
0,0255002
0,0223296
0,514847
0,636316
0,674377
0,555482
0,214609
0,0558053
0,0597652
0,0474612

3,0038
6,8744
-10,5726
3,9925
-3,7657
2,5738
-2,3566
4,0500
-4,0006
5,9162
-2,5533
-3,1346
2,5188
-4,1400
6,3119
3,5474
4,7278

0,00330
<0,00001
<0,00001
0,00012
0,00027
0,01139
0,02021
0,00010
0,00011
<0,00001
0,01204
0,00221
0,01321
0,00007
<0,00001
0,00057
<0,00001

Média variável dependente
Soma dos resíduos quadrados
R-quadrado
F(16, 110)
Log da verossimilhança
Critério de Schwarz
Rô

4,644921
0,081982
0,899868
61,78438
286,2302
-490,1091
0,055942

D.P. var. dependente
E.P. da regressão
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critério de Akaike
Critério Hannan-Quinn
h de Durbin

***
***
***
***
***
**
**
***
***
***
**
***
**
***
***
***
***

0,080610
0,027300
0,885303
2,56e-47
-538,4603
-518,8158
0,805589

Fonte: Dados da pesquisa.

O modelo encontra-se representado na Equação (4):

I_PI = 1,31407 + I_Selic0,207122 - I_Selic_1 0,300852+ I_CIEE0,257397 I_CIEE_ 11 0,229556+ I_X_ 1 0,0735982- I_X_ 2 0,0652954+ I_X_ 3 0,103276I_X_ 4 0,089332+ I_EF3,04592 - I_EF_ 11,62468- I_EF_ 2 2,11387 + I_EF_ 3 1,39916-

(4)

I_EF_ 10 0,888472 + I_PI_ 1 0,352239+ I_PI_ 11 0,212011+ I_PI_ 12 0,224386+ E
Para o modelo MQO2, obteve-se R2 = 89,9% e R2ajustado = 88,5%. Os resíduos
foram testados quanto à normalidade utilizando-se o teste de Jarque-Bera, onde obteve um
valor de 0,13, mostrando que os resíduos são normais.
(quadrados),

apresentou

p

=

0,09.

O

teste White

O teste de não-linearidade
foi

utilizado

para

testar

a
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heteroscedasticidade dos resíduos, onde se obteve um valor de p = 0,56. Os resultados do
teste de Chow para falhas estruturas na observação Chow (2007:02) = 0,68 mostra que não
existem mudanças estruturais na relação entre as variáveis no período do modelo. O teste de
autocorrelação até a ordem 12, teste de hipótese nula, sem autocorrelação com p = 0,19.

3.6 Análise do modelo Final

Todas as variáveis apresentam p-valor abaixo de 0,05, o que significa que com
95% de significância, todas as variáveis são significativas para explicar o crescimento da
produção industrial de Santa Catarina, desta forma, não devem ser retiradas do modelo.
Neste modelo, a variável dependente e as variáveis independentes utilizam valores
defasados e com logaritmos. As defasagens aplicadas nos leva a concluir que, devido ao fato
de ser uma série temporal mensal, a influência do valor das variáveis no crescimento da
produção industrial de Santa Catarina poderá ser verificada de forma significativa depois do
mesmo período de defasagem. Neste modelo, foi confirmado o grau de correlação entre as
variáveis para explicar o modelo, PI – Produção Industrial, CIEE – Consumo industrial
energia elétrica, EF – Emprego formal, X – Exportação e Selic – Taxa de juros. Desta forma,
medidas podem ser tomadas a fim de que políticas governamentais possam estimular a
produção industrial interna para que se propicie a obtenção de resultados satisfatórios nos
quesitos aumento das exportações e aumento do emprego formal.
O modelo univariado e o multivariado para a produção industrial tabela 04 e 05
foram comparados segundo o grau de incerteza da previsão e as medidas dentro da amostra
da capacidade preditiva. Seguindo o critério do intervalo de máxima densidade, que é uma
medida do grau de incerteza de previsão, o modelo univariado é melhor do que o
multivariado. E através do critério de capacidade preditiva, a previsão medida pelo MAPE é
melhor no modelo univariado.
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Tabela 04 - Previsão univariado para os próximos 12 períodos.
Período

Produção
industrial

Limite
inferior

Limite
superior

Valor
previsto

Erro de
previsão

Erro de
previsão (%)

Jun/12

98,32

9.101.886

1,202,611

105,64

7,32

6,93

Jul/12

101,56

8.496.258

1,263,174

105,64

4,08

3,86

Aug/12

106,78

8.031.544

1,309,646

105,64

-1,14

-1,08

Sep/12

95,1

7.639.771

1,348,823

105,64

10,54

9,98

Oct/12

105,95

7.294.613

1,383,339

105,64

-0,31

-0,29

Nov/12

105,41

6.982.566

1,414,543

105,64

0,23

0,22

Dec/12

89,78

6.695.609

1,443,239

105,64

15,86

15,01

Jan/13

96,99

6.428.516

1,469,948

105,64

8,65

8,19

Feb /13

95,64

6.177.657

1,495,034

105,64

10

9,47

Mar/13

100,12

5.940.389

1,518,761

105,64

5,52

5,23

Apr /13

103,26

5.714.716

1,541,328

105,64

2,38

2,25

Mai/13

102,63

5.499.088
1,562,891
105,64
Fonte: Dados da Pesquisa.

3,01

2,85

Tabela 05 - Previsão multivariada para os próximos 12 períodos.
Período

Produção
industrial

Limite
inferior

Limite
superior

Valor
previsto

Erro de
previsão

Erro de
previsão (%)

Jun/12

98,32

85,9758

115,3736

100,6747

2,355

2,34

Jul/12

101,56

85,9758

115,3736

100,6747

-0,885

-0,88

Aug/12

106,78

85,9758

115,3736

100,6747

-6,105

-6,06

Sep /12

95,1

85,9758

115,3736

100,6747

5,575

5,54

Oct /12

105,95

85,9758

115,3736

100,6747

-5,275

-5,24

nov/12

105,41

85,9758

115,3736

100,6747

-4,735

-4,70

Dec/12

89,78

85,9758

115,3736

100,6747

10,895

10,82

Jan/13

96,99

85,9758

115,3736

100,6747

3,685

3,66

Feb /13

95,64

85,9758

115,3736

100,6747

5,035

5,00

Mar/13

100,12

85,9758

115,3736

100,6747

0,555

0,55

Apr /13

103,26

85,9758

115,3736

100,6747

-2,585

-2,57

Mai/13

102,63

85,9758
115,3736
100,6747
Fonte: Dados da Pesquisa.

-1,955

-1,94

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo, teve como objetivo a aplicação dos métodos de Previsão
Ingênua - um passo à frente, Suavização Exponencial, metodologia Box–Jenkins e
Regressão Dinâmica na previsão do crescimento da produção industrial. A utilização de um
método adequado para prever o crescimento da produção industrial é indispensável, visto
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que a falta do estoque de produtos no mercado pode afetar a economia da empresa e ou da
indústria.
Os modelos de séries temporais baseado na metodologia de Box–Jenkins
(ARIMA) pode ser um bom instrumento de previsão para prever o crescimento da produção
industrial de Santa Catarina. O modelo gerado pelo software R, um modelo ARIMA (1,1,0)
(2,0,2)[12], foi analisado e mostrou-se apropriado. O mesmo pode ser dito sobre o modelo de
regressão dinâmica.
A análise estatística do modelo apresentado, mostra que as variáveis explicativas
são significativas e conseguem explicar o modelo.
Pode-se concluir que a produção industrial de Santa Catarina mostra grandes
perspectivas de crescimento e fortalecimento junto ao mercado interno, nacional e
internacional. Mas, é necessário destacar que as conclusões foram obtidas através de
análises do comportamento de séries temporais mensais e que nenhuma variável contextual
como por exemplo, leis e clima foi utilizada.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Relatório Economia Brasileira em Perspectiva. Ministério da Fazenda, 2013.
Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/portugues/docs/perspectiva-economiabrasileira/edicoes/Economia-Brasileira-Em Perspectiva-Jan-Mar-19-04-13.pdf > Acesso em
28 setembro de 2013.
CUSINATO, R. T. et al. Produção industrial no Brasil: uma análise de dados em tempo
real. Economia Aplicada, vol.17, n.1, pp. 49-70, 2013. ISSN 1413-8050.
FIESC. Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Balanço Anual de Santa
Catarina, Florianópolis, 2011.
FIESC. Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina em dados.
v.21 p. 1 – 156, 2011.
GUJARATI, D. N. Econometria Básica. 4a. Edição, Editora Elsevier, 2006.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Metodologia das estimativas da
população residente nos municípios brasileiros para 1º de Julho de 2011. Rio de
Janeiro, 2011. Disponível
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2011/metodologia.pdf>
Acesso em 28 setembro de 2013.
MAKRIDAKIS, S. et al. Forecasting, Methods and Applications. Third Edition, 1998.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

SAMOHYL, R. W. et al. Utilização do método de holt-winters para Previsão do leite
entregue às indústrias Catarinenses, 2001.
SOUZA, G. P. et al. Métodos Simplificados de Previsão Empresarial. Rio de Janeiro:
Editora Ciência Moderna, 2008.
SOUZA, G. P. Previsão do consumo industrial de energia elétrica no estado de Santa
Catarina: uma aplicação da cominação de previsões entre modelos univariados e de
regressão dinâmica, 2005. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Centro
Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ESTACIONAMENTO SOLAR – UM ESTUDO DE CASO PARA ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS

Augusto Nichele Ottoni de Almeida1, Julia Goulart Burato2, Giuliano
Arns Rampinelli3
1

²

Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Araranguá/Engenharia de Energia/augusto.ottoni@gmail.com
Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Araranguá/Engenharia de Energia/julia.goulart.burato@gmail.com
³
Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Araranguá/Engenharia de Energia/giuliano.rampinelli@ufsc.br

Resumo: O Brasil é um país favorecido quando o assunto é irradiação solar. O recurso solar pode ser
utilizado para geração de energia de modo renovável mediante utilização da tecnologia solar fotovoltaica. A
utilização de sistemas fotovoltaicos vem crescendo ao longo dos últimos anos. As aplicações são diversas,
e o presente artigo faz uma abordagem especial das instalações conectadas à rede, enquadradas como
mini ou micro geração distribuídas. O sistema de compensação de energia permite que consumidores
residenciais, comerciais e industriais utilizem a energia solar para suprir, parte de, ou completamente, suas
demandas energéticas, além de permitir utilizar o excedente de energia gerada em outras unidades
consumidoras. Acredita-se que, até 2014, a maior parte de consumidores brasileiros foi motivada a instalar
seus sistemas inspirados pelo desenvolvimento sustentável. Os recentes aumentos nos custos de energia
elétrica têm favorecido o cenário econômico para instalações deste gênero. A proposta do presente trabalho
foi realizar um estudo de caso da utilização destes sistemas em estabelecimentos comerciais. Para isto,
realizou-se o projeto básico de um sistema fotovoltaico a ser utilizado como cobertura do estacionamento de
um restaurante na cidade de Araranguá – SC. O objetivo foi dimensionar, projetar, simular e avaliar a
viabilidade econômica da instalação utilizando ferramentas computacionais.
Palavras-Chave: Energia solar, Geração distribuída, Sistemas fotovoltaicos.

1 INTRODUÇÃO

O recurso solar se caracteriza como fonte inesgotável de energia e é
considerado uma alternativa importante para enfrentar o desafio do aumento da demanda
de energia no mundo. A utilização deste recurso pode se dar de diversas formas. A
energia solar pode ser aproveitada, tanto para fins de aquecimento de fluidos, quanto
para geração de energia elétrica. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015). O Brasil é
um país privilegiado quando o assunto é irradiação solar. Quando em comparação aos
países europeus, onde o mercado de energia solar já se encontra mais consolidado, os
índices de irradiação receptada por nosso extenso território são considerados de
grandeza elevada. (CRESESB, 2014).
No âmbito da geração de energia, destaca-se a energia solar fotovoltaica. Esta
é a energia obtida através do efeito fotovoltaico. O efeito em questão caracteriza-se pela
conversão dos fótons, contidos na radiação solar, em energia elétrica por intermédio de
células fotovoltaicas. Estas células, por sua vez, são associadas para a obtenção de um
módulo fotovoltaico, popularmente chamado de painel ou placa solar. (ANEEL, 2015).
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O modo como estes módulos são utilizados caracteriza o tipo de sistema
fotovoltaico em questão. Podem ser eles: sistemas isolados, sistemas para bombeamento
de água, sistemas conectados à rede, entre outros. O presente trabalho faz uma
abordagem específica de um projeto enquadrado no segmento de sistemas conectados à
rede, também conhecidos como sistemas de geração distribuída.

1.1

Sistemas Fotovoltaicos

Existem diversas configurações possíveis para um sistema fotovoltaico. A
utilização da energia gerada nos módulos pode variar de acordo com a aplicação e
configuração. Entre os sistemas utilizados, destacam-se os sistemas isolados e os
sistemas conectados à rede. O primeiro opera isolado da rede pública e, quando
equipado com baterias, possibilita um grau de autonomia energética ao consumidor. O
segundo, por sua vez, não armazena energia e opera em conjunto com a rede de
distribuição.

1.1.1 Sistemas isolados

Sistemas isolados devem ser dimensionados para uma condição crítica, como
por exemplo, meses com baixos índices de radiação, além de necessitar de bancos de
baterias quando se requisita autonomia ao sistema.
As concessionárias de distribuição de eletricidade têm por obrigação atender a
todos moradores da sua área de concessão. E, as maiores dificuldades e custos para
levar energia elétrica estão justamente nas áreas rurais, onde comunidades de baixa
densidade populacional muitas vezes se encontram em locais de difícil acesso e longe
das linhas de transmissão e distribuição, isto quando não estão próximos a áreas de
proteção ambiental. (AMÉRICA DO SOL, 2015). Nestes casos, o uso de sistemas
fotovoltaicos isolados torna-se uma opção viável. A figura 01 ilustra uma instalação solar
de eletrificação rural no Rio Grande do Sul.
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Figura 01 - Eletrificação rural com energia solar

Fonte: América do Sol (2015)

1.1.2 Sistemas conectados à rede

Segundo Rüther (2004, p. 09), os sistemas conectados à rede apresentam
duas configurações básicas. Podem estar de modo centralizado (como usinas geradoras),
ou integrados a edificações consumidoras. No segundo caso, a coincidência do consumo
com a geração minimiza as perdas por transmissão e distribuição de energia elétrica,
aumentando a eficiência do sistema em questão.
A Resolução Normativa ANEEL no482/2012, em vigor desde 17 de abril de
2012, permite que o consumidor brasileiro gere sua própria energia a partir de fontes
renováveis e possa, inclusive, fornecer o eventual excedente para a rede de distribuição
local. Neste caso, o consumidor estaria dentro da modalidade de mini ou micro geração
distribuídas. (ANEEL, 2015).
Os sistemas enquadrados na modalidade de geração distribuída operam sob o
sistema de compensação de energia, também conhecido como net metering. Neste caso,
o sistema injeta o excedente de energia na rede de distribuição e garante créditos de
energia. Estes créditos passarão a ser utilizados quando o consumidor utilizar mais
energia do que a equivalente gerada pelo seu sistema. Ao final de cada mês, o
consumidor pagará o valor da diferença entre a energia consumida da rede pública e a
energia excedente injetada na rede. (INSTITUTO IDEAL, 2015).
Os créditos de energia têm validade de 36 meses e poderão ser consumidos
em outras unidades consumidoras, desde que estejam devidamente cadastradas no
sistema de compensação junto à distribuidora local. Por exemplo, o excedente de energia
gerada em um sistema instalado em uma casa de praia poderia abater o consumo do
apartamento do proprietário do sistema. Para isto, todas as unidades devem estar
registradas sob o mesmo CPF ou CNPJ. (CELESC, 2015).
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1.2

ELEMENTOS DE MÉRITO TÉCNICO PARA SISTEMAS CONECTADOS À REDE

O módulo fotovoltaico é o componente unitário do sistema fotovoltaico. As
células componentes deste são associadas em série e em paralelo para obtenção de
valores práticos de tensão e corrente. (CRESESB, 2014). A corrente produzida pelas
células e, consequentemente, pelos módulos tem formato contínuo. Sendo assim, os
sistemas fotovoltaicos necessitam de um conversor para que a energia gerada possa
atender as cargas do estabelecimento e os valores padrão da rede de distribuição. A
corrente contínua produzida nos módulos é convertida para corrente alternada por meio
de um aparelho chamado inversor. O inversor deve ser dimensionado de acordo com a
tensão de circuito aberto e corrente de curto circuito do arranjo fotovoltaico.
O arranjo é caracterizado pela associação elétrica dos módulos. Para se obter
maiores níveis de tensão (V) os módulos devem ser conectados em série. Para o
aumento da corrente (I), devem-se fazer associações em paralelo. As fileiras de módulos
conectadas em paralelo são conhecidas como strings. A figura 2 ilustra um arranjo
fotovoltaico contendo 3 strings com 4 módulos em série, ligadas em paralelo.
Figura 2 – Exemplo de arranjo fotovoltaico com 3 strings

Fonte: Cresesb (2015)

Outro equipamento indispensável para sistemas integrados à rede é o medidor
bidirecional. Este equipamento permite a mensura líquida da energia gerada ou
consumida pelo estabelecimento portador da instalação fotovoltaica. As distribuidoras são
responsáveis por fornecer este equipamento, podendo optar também pela instalação de
dois medidores unidimensionais.
O consumidor é responsável pela instalação dos equipamentos de proteção
requisitados para a aprovação do projeto. Entre os equipamentos estão: fusíveis, relés,
dispositivos de proteção contra surtos, e sistema anti-ilhamento. O sistema anti-ilhamento
é responsável por garantir a desconexão do sistema fotovoltaico em caso de falta de
energia na rede de distribuição. Isto garante a segurança de quem realiza manutenções
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na rede. Os inversores homologados pelos Procedimentos de Distribuição da Aneel
(PRODIST) já possuem o sistema de proteção anti-ilhamento. A figura 3 exibe o diagrama
de uma instalação fotovoltaica conectada à rede com dois medidores unidimensionais e
sistemas de proteção CC e CA.
Figura 3 – Diagrama de um sistema fotovoltaico conectado à rede

Fonte: Macedo e Zilles (2004)

1.3

JUSTIFICATIVA
O crescimento da demanda energética mundial é algo irrefutável. Segundo

dados da Empresa de Pesquisa Energética (2012), a classe comercial representa o maior
crescimento de demanda na projeção feita de 2012 até 2022, cerca de 5,8% ao ano. O
setor residencial aparece em segundo lugar, com crescimento projetado em cerca de
4,3% ao ano. A tabela 1 ilustra a projeção de consumo de eletricidade na rede em GWh
para os anos de 2012 a 2017.
Tabela 1 – Consumo de eletricidade na rede (GWh)

Ano

Residencial

Comercial

2012

117.012

78.805

2013

121.890

83.230

2014

127.545

88.028

2015

133.347

93.117

2016

139.319

98.505

2017

145.528

104.387

2018

151.904

110.615

2019

158.436

117.200

2020

165.132

124.166

2021

171.803

131.351

2022

178.659

138.979

Adaptado de EPE (2012).
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A inserção de fontes renováveis na matriz energética se torna uma opção para
diversificação e complementaridade necessária. O presente trabalho torna-se importante
para disseminar e avaliar a utilização de sistemas de geração fotovoltaica distribuída para
consumidores comerciais e residenciais.

1.4

OBJETIVO

O custo da energia elétrica tem sofrido aumentos consideráveis nos últimos
anos e, consequentemente, a procura por alternativas de redução de consumo ou
geração própria tem aumentado também. Em contrapartida, os custos dos sistemas
solares fotovoltaicos têm decrescido consideravelmente conforme o desenvolvimento da
tecnologia, tornando estas instalações cada vez mais viáveis em termos financeiros.
Em uma pesquisa realizada pela Aneel em 2014, 45% dos consumidores
entrevistados disseram ter sido motivados pelo desenvolvimento sustentável, e apenas
29% revelaram ter sido motivados pelo retorno financeiro ao aderir o sistema de geração
distribuída. (ANEEL, 2014). Acredita-se que com os recentes reajustes tarifários o tempo
de retorno financeiro em sistemas solares fotovoltaicos diminuiu e que pode ser
considerado opção de investimento à longo prazo.
O objetivo do presente trabalho foi elaborar o dimensionamento, projeto básico,
e analise econômico-financeira de um sistema fotovoltaico conectado à rede para um
estabelecimento comercial.

2

METODOLOGIA

O estabelecimento escolhido para a realização do estudo de caso foi o
restaurante Buchanann’s, situado na cidade de Araranguá – SC. Para a elaboração do
presente trabalho, o projeto foi executado de acordo com as etapas descritas nas
subseções a seguir.

2.1

Levantamento de dados

Para a realização de um completo estudo preliminar, alguns dados técnicos,
mostrados nas subseções seguintes, foram requeridos.
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2.1.1 Dados do estabelecimento

O estabelecimento escolhido para a realização do estudo de caso foi o
restaurante Buchanann’s, situado na cidade de Araranguá – SC. A localização e
orientação da instalação influenciam diretamente na radiação solar incidida. Deste modo,
utilizou-se o Software Google Earth Pro para obtenção destas informações. A figura 4
mostra a vista aérea do restaurante.
Figura 4 – Vista aérea do restaurante

Com o objetivo de se traçar um perfil de consumo do estabelecimento, o
histórico de consumo de energia elétrica dos anos de 2014 e 2015 foi devidamente
arquivado na base de dados do projeto. A figura 5 e a tabela 2 ilustram o consumo, em
kWh, do restaurante no período de abril de 2014 a abril de 2015, e o enquadramento
tarifário, respectivamente.
Figura 5 – Perfil de consumo mensal
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Tabela 2 – Dados de enquadramento tarifário

Enquadramento tarifário
Grupo consumidor

B

Subgrupo

B3

Tarifação

Convencional

Configuração

Trifásica

É importante ressaltar o aumento no consumo de energia elétrica nos meses
de verão. Segundo o proprietário, o mesmo se deve à utilização frequente de
condicionadores de ar.

2.2

Dimensionamento do sistema solar fotovoltaico

O sistema fotovoltaico foi dimensionado com auxílio do software Reetscreen 4.
O software foi desenvolvido pelo Minister of Natural Resources do Canadá. Este
programa é utilizado para a realização de estudos preliminares de sistemas de energias
renováveis, e possui dados de irradiação solar para mais de 1000 localidades no mundo,
obtidas através de satélites.
A premissa de projeto foi suprir cerca de 100% da demanda energética do
restaurante, de modo a utilizar os créditos excedentes de energia para abater o consumo
da residência do proprietário.

2.2.1 Dados de irradiação

O local utilizado para a obtenção dos dados climáticos no software foi a cidade
de Criciúma – SC, situada cerca de 30km de distancia do estabelecimento. A figura 6
ilustra os dados climáticos utilizados pelo programa.
Figura 6 – Dados climáticos obtidos pelo Reetscreen 4
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2.2.2 Orientação azimutal e inclinação dos módulos

Os parâmetros de inclinação e orientação dos módulos influenciam diretamente
na irradiação recebida pelos mesmos. A orientação refere-se ao ângulo azimutal da
instalação. Trata-se do ângulo formado pela projeção horizontal dos raios solares no
plano, e a orientação norte. O deslocamento varia de -180° a 180°, sendo 0° o valor
referente ao norte geográfico. O parâmetro de inclinação refere-se a inclinação da
superfície de captação, ou seja, o ângulo formado entre os módulos e o plano horizontal.
A inclinação e orientação dos módulos foram escolhidas de modo a maximizar
a radiação incidida sobre os mesmos, e de acordo com as limitações construtivas de
projeto. Sendo assim, o sistema foi dimensionado com azimute de -17° e inclinação de
22°.

2.2.3 Inversores, módulos e arranjo.

Os módulos do projeto foram escolhidos de acordo com a disponibilidade no
mercado nacional, e por sua eficiência. Para suprir a demanda do restaurante, o sistema
foi dimensionado com 90 módulos YINGLI YL250P 29b (250Wp), arranjados em 3 strings
com 30 módulos cada, ocupando uma área de 147,06 m². Desta forma, a potência de pico
do sistema seria de 22,5 kWp.
Os inversores foram dimensionados com auxílio do software System Advisor
Model, o qual possibilita adequar o inversor às características elétricas do arranjo.
Inversor Fronius Symo 20.0-3-M (20.000W). A figura 7 ilustra os modelos de módulo (a) e
inversor (b), escolhidos para o projeto.
Figura 7 – Módulo (a) e inversor (b)
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2.3

Alocação do sistema

A proposta do projeto foi utilizar uma estrutura de cobertura para parte do
estacionamento como suporte para o sistema fotovoltaico, aproveitando a área ocupada
pelos módulos para fornecer sombreamento aos carros ali estacionados. As figuras 8-11
mostram o estacionamento do restaurante e esboços deste com a estrutura de cobertura
solar fotovoltaica, respectivamente.
Figura 8 – Estacionamento do restaurante via Google Earth Pro

Figura 9 – Esboço da estrutura de cobertura fotovoltaica
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Figura 10 – Esboço da estrutura de cobertura fotovoltaica

Figura 11 – Esboço da estrutura de cobertura fotovoltaica

2.4

Análise econômico-financeira

Os dados econômico-financeiro também foram calculados com o software
Retscreen 4. Os parâmetros financeiros estimados utilizados estão descritos na tabela 4.
Tabela 3 – Parâmetros financeiros

Parâmetro

Valor

Taxa média de inflação (% ao ano)

8,5

Reajuste tarifário (% ao ano)

6,8

Vida útil do projeto (anos)

25

Orçamento do projeto (R$)

177.253,50

Tarifa vigente (R$/kWh)

0,4838100
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Com o objetivo de obter o tempo estimado de retorno do investimento
(payback), a taxa interna de retorno (TIR), o valor presente líquido (VPL) e o fluxo de
caixa do investimento, foi necessário realizar um estudo de custos e orçamento do
projeto. As subseções a seguir discorrem sobre a tarifação utilizada e o orçamento de
projeto.

2.3.1 Tarifação

Os valores de tarifa e impostos utilizados para o dimensionamento foram
obtidos no site da concessionária Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC,
responsável pela distribuição de energia na localidade do restaurante. Tais valores são
importantes para a análise financeira econômica do projeto. A tarifa foi escolhida de
acordo com o enquadramento tarifário do restaurante, e o valor utilizado foi o valor
referente ao período de bandeira vermelha. A tabela 4 exibe o preço da energia em
R$/kWh para o grupo tarifário B3 de acordo com a bandeira tarifária vigente.
Tabela 4 – Preço da energia de acordo com as bandeiras tarifárias

Bandeira

Tarifa B3 (R$/kWh)

Vermelha

0,4838100

Amarela

0,4538100

Verde

0,4288100

Fonte: CELESC (2015)

A tarifa final é composta pela tarifa homologada e pelos impostos que incidem
sobre a mesma, e é calculada pela equação (1).

Tarifa final 

Tarifa homologada
(1  (PIS  COFINS  ICMS)/100)

(1)

Os valores utilizados foram os referentes ao mês de maio de 2015, ilustrados
na tabela 5.
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Tabela 5 - Alíquotas referentes a maio de 2015

Tributo

Alíquota

ICMS

25%

PIS

0,67%

COFINS

3,08%

Fonte: CELESC (2015)

2.3.3 Orçamento

O sistema fotovoltaico foi orçado pela empresa Neosolar Energia, no dia
01/05/2015. Os equipamentos incluídos na proposta estão descritos na tabela 6.
Tabela 6 – Itens inclusos no orçamento

Equipamento

Quantidade ou metragem

Módulo Yingli YL250P 29b (250Wp)

90

Inversor Fronius Symo 20.0-3-M

1

Cabos e eletro-dutos CC

20m

Cabos e eletro-dutos CA

20m

Dispositivo de proteção contra surtos

1

Disjuntor CA

1

Chave seccionadora CC

1

Além dos itens expostos na tabela 5, o orçamento ainda prevê sistema de
monitoramento, projeto de regularização e materiais para instalação, suportes de fixação
dos módulos e a mão de obra da instalação. Vale ressaltar que a estrutura para cobertura
do estacionamento, e os valores de frete do sistema fotovoltaico não foram incluídos no
orçamento, e devem ser realizados à parte.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos pela análise financeira estão descritos na tabela 7
Tabela 7 – Resultados obtidos pela análise financeira

Parâmetro

Tarifa B3 (R$/kWh)

Taxa interna de retorno (%)

13

Valor Presente Líquido (R$)

743.051,00

Tempo estimado de retorno (anos)

9

Economia anual (R$)

29.722,00

O fluxo de caixa cumulativo obtido pelo software está descrito na figura 12.
Figura 12 – Gráfico de fluxo de caixa cumulativo

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos na análise financeira mostram que, com os recentes
aumentos no custo da energia elétrica, o retorno financeiro para investimentos deste porte
são consideravelmente positivos. Enquanto investimentos como a poupança rendem em
torno de 6,7% ao ano, o investimento tem taxa interna de retorno estimada em 13,5% ao
ano. Espera-se que os investimentos deste porte tenham uma forte ascensão no decorrer
dos próximos anos devido ao retorno econômico trazido, e não apenas pelo apelo
sustentável.
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SELEÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS COMANDADAS
POR SENSOR DE PRESENÇA TEMPORIZADO
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Resumo: Em busca da eficiência energética e comodidade para usuário, é comum a utilização de sensores
de presença na automação da iluminação de áreas de circulação de edifícios. Entre as tecnologias de
lâmpadas disponíveis, tem-se as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas fluorescentes compactas (LFC) e
as recentemente disponibilizadas, lâmpadas LED. Como característica deste tipo de aplicação, tem-se um
alto número de comutações realizadas em um curto intervalo de tempo. O elevado número de comutações
aplicado a lâmpadas utilizadas em sistema com sensor de presença acaba por afetar a vida útil das
mesmas, de modo diferente, dependendo da tecnologia, uma vez que a especificação do tempo de vida
para lâmpadas dada em horas é baseada em um baixo número de comutações diário. Somado a isto, há o
fato de que as lâmpadas incandescentes, que eram tradicionalmente utilizadas na aplicação, estão sendo
retiradas do mercado, devido a sua baixa eficiência energética. Neste contexto, o presente artigo por meio
de análise teórica e realização de experimento de confiabilidade entre as tecnologias de lâmpadas
disponíveis pretende guiar o usuário final na escolha do tipo de lâmpada mais adequado a aplicação em
conjunto com sensores de presença, considerando a relação de tempo de vida e custo. Entre os resultados
obtidos estão a conclusão de que as lâmpadas fluorescentes têm uma degradação maior de sua vida útil
devido a comutação em um curto espaço de tempo e mesmo sendo mais caras, a tecnologia LED é a mais
adequada a utilização com sensores de presença.
Palavras-Chave: Iluminação, Lâmpada LED, Confiabilidade.

1 INTRODUÇÃO
O crescimento da oferta de energia elétrica não acompanha a demanda solicitada
pelos consumidores. O aumento do poder aquisitivo da população na última década
facilitou o acesso a bens de consumo, especialmente eletrodomésticos, o que contribui
ainda mais para o aumento da demanda por energia elétrica (MASCARENHAS, 2014). A
este fato, pode-se somar o risco de abastecimento de energia elétrica provocado por
longos períodos de estiagem, o que diminui o volume de água nos reservatórios das
hidroelétricas, sendo esta a principal fonte geradora de energia elétrica no Brasil,
correspondendo a 64% da capacidade instalada (EPE, 2014).
Neste contexto, a busca por técnicas e alternativas para o aumento da eficiência
energética de instalações industriais, comerciais e residenciais têm recebido grande
atenção (ORBEN, 2014) (CASADO, 2011). Considerando que sistemas de iluminação
representam 19% do consumo mundial energia elétrica (PESSOA, 2015), pesquisas no
campo de eficiência energética aplicada à iluminação são de grande importância. Entre as
alternativas de eficientização de sistemas que incluem iluminação está a automação
(CASTRO,2005), (CARDOSO, 2014).
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O sensor de presença surge como uma alternativa simples para a automação de
sistemas de iluminação. Este equipamento pode ser utilizado nas áreas comuns de
circulação das edificações. A Figura 01 apresenta uma foto de um sensor de presença do
fabricante SensorLight.
Figura 01 – Sensor de presença

Fonte: SensorLight

A Portaria N° 1007 do Ministério de Minas e Energia (MME), estabelece níveis de
eficiência mínimos para lâmpadas, tais níveis não podem ser atingidos por lâmpadas
incandescentes. Assim, há um cronograma de retirada deste produto do mercado, este
cronograma é apresentado na Tabela 01(MME, 2010).
Tabela 01 – Dadas de retirada do mercado para lâmpadas incandescentes

Potência da Lâmpada
Acima de 60 W
41 W até 60 W
26 W até 40 W
Abaixo de 26 W

Data da proibição de comercialização
30/06/2014
30/06/2015
30/06/2016
30/06/2017

Fonte: Portaria do MME/MCT/MDIC n° 1007 de 31/12/2010

Como as lâmpadas incandescentes estão sendo retiradas do mercado, o
consumidor terá que escolher entre as duas tecnologias disponíveis, as lâmpadas
fluorescentes compactas ou lâmpadas LED (Light Emitting Diode). Este trabalho busca
guiar o consumidor neste escolha, considerando o custo e as características especiais da
aplicação de lâmpadas com sensor de presença.
2 METODOLOGIA
Para que os objetivos do presente artigo sejam atingidos, é necessário o
levantamento bibliográfico acerca das tecnologias de lâmpadas disponíveis, no caso,
fluorescentes compactas e as lâmpadas LED e as características funcionais que
interferem na vida útil das mesmas. Considera-se aqui os dados apresentados pelos
fabricantes das lâmpadas e trabalhos científicos sobre o tema.
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Com as informações coletadas, foi proposto um experimento, que consiste na
avaliação da confiabilidade das lâmpadas, expostas a um regime de comutação
específico. O regime de comutação foi estabelecido em 5 minutos nos quais as lâmpadas
permanecem ligadas e 10 minutos nos quais as lâmpadas permanecem desligadas,
durante as duas primeiras semanas do experimento e em 5 minutos nos quais as
lâmpadas permanecem ligadas e 5 minutos nos quais as lâmpadas permanecem
desligadas até que sejam completados 10.000 ciclos. Os tempos de comutação foram
ajustados de modo que o número de ciclos proposto fosse atingido dentro do período de
disponibilidade do laboratório no qual o experimento foi conduzido.
Assim, pretende-se simular a aplicação de liga-desliga encontrada em
ambientes com circulação de pessoas, nos quais a iluminação é controlada por sensores
de presença. As informações sobre as lâmpadas utilizadas são apresentadas na Tabela
02. Estas lâmpadas, segundo informações dos fabricantes equivalem a uma lâmpada
incandescente de 40 W.
Tabela 02 – Lâmpadas utilizadas no experimento

Tecnologia
Fluorescente
LED

Potência
8W
5W

Fabricante
AVANT
GOLDEN

Fonte: os Autores

Todas as lâmpadas são ligadas em paralelo, sendo a tensão de alimentação de
220 V com frequência de 60 Hz. O tempo cíclico é controlado com a utilização de um
relé cíclico, que permite o ajuste do tempo ligado e desligado por meio de dois
potenciômetros. A Figura 02 apresenta a montagem utilizada, são utilizadas 8 lâmpadas
fluorescentes (à esquerda da Figura 02) e 8 lâmpadas LED (à direita da Figura 02).
O experimento é monitorado uma vez ao dia, durante a verificação observa-se
visualmente se as lâmpadas estão acesas durante o ciclo ligado e apagadas durante o
ciclo desligado.
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Figura 02 – Lâmpadas utilizadas no experimento.

Fonte: os autores

2.1 Lâmpada Fluorescente Compacta
As lâmpadas fluorescentes são constituídas por um tubo, preenchido por um
gás de baixa pressão e mercúrio. Em cada extremidade do tubo há um eletrodo. Quando
a corrente elétrica é estabelecida no interior do tubo, ocorre a excitação dos átomos de
mercúrio ao se chocarem com os elétrons da corrente elétrica estabelecida. Ao
retornarem para o estado fundamental, os átomos de mercúrio liberam fótons (MENDES,
2015). A emissão de luz pelos átomos de mercúrio ocorre no comprimento de onda do
ultravioleta, que não é visível ao olho humano. Esta luz é convertida em visível na camada
de fósforo que reveste o tubo da lâmpada. As lâmpadas fluorescentes necessitam de um
reator para garantir o seu correto funcionamento. As lâmpadas fluorecentes compactas
são lâmpadas fluorescentes com o reator integrado, destinadas a substituição das
lâmpadas incandescentes, sem a necessidade de troca da instalação elétrica
(INMETRO,2015).
A vida útil de uma lâmpada fluorescente é influenciada diretamente pelo
regime de operação (liga-desliga) (BABAZONO, 2015). Quanto mais manobras forem
exigidos da lâmpada, maior será a redução de sua vida útil. Segundo o Comitê
Internacional IEC, para assegurar a vida útil normal de uma lâmpada fluorescente, esta
deve estar inserida em circuito temporizado com regime de operação de 165 minutos
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ligada por 15 minutos desligada. Permitindo no máximo um regime de operação de
apenas 8 ciclos liga-desliga por dia (OSRAM, 2015).
Por esse motivo, muitos fabricantes não recomendam o uso de lâmpada
fluorescente acionada por sensor de presença e temporizadores, devido redução da vida
útil da lâmpada fluorescente causada pelo elevado número de manobras exigidas nesta
aplicação.
2.2 Lâmpada LED
O precursor da tecnologia LED foi Nick Holonyac, em 1963. Os primeiros
dispositivos LEDs estavam disponíveis apenas na cor vermelha, com baixa intensidade
luminosa (cerca de 1 mcd). Por muito tempo, o LED foi utilizado somente para indicação
de estado, ou seja, em rádios, televisores e outros equipamentos, sinalizando se o
aparelho estava ligado ou não. Somente no início dos anos 90, com o surgimento da
tecnologia InGaN foi possível a obtenção de LEDs com comprimento de onda menor, nas
cores azul, por exemplo. No final dos anos 90 apareceu o primeiro LED de potência
LUXEON que apresentava um fluxo luminoso da ordem de 30 a 40 lumens.
O LED é um componente eletrônico semicondutor, que tem a propriedade de
transformar energia elétrica em luminosa. Tal transformação é diferente da encontrada
nas lâmpadas convencionais que utilizam filamentos metálicos, radiação ultravioleta e
descarga de gases, dentre outras. O LED é um componente do tipo bipolar, ou seja, tem
um terminal chamado ânodo e outro chamado cátodo. Dependendo de como for
polarizado, permite ou não a passagem de corrente elétrica, e consequentemente, a
geração ou não de luz. A comutação do LED não afeta sua vida útil.
2.3 Características das lâmpadas utilizadas no experimento.
O modelo de lâmpada fluorescente compacta, do fabricante AVANT, utilizado no
experimento tem vida útil de 6.000 horas. A Tabela 03 apresenta as características da
lâmpada, obtidas da embalagem do produto. Não há especificação do número de ciclos
suportados pela lâmpada na embalagem ou catálogo do fabricante. O custo unitário de
aquisição para quantidade de 8 lâmpadas é de R$ 6,50.
Tabela 03 – Características da lâmpada fluorecente compacta utilizada no experimento.

Descrição

Lâmpada Fluorescente Compacta

Potência

8W

Tensão

220 V (220 a 240 V)

Corrente

61 mA
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Frequência

50 / 60 Hz

Base

E27

Fluxo Luminoso

476 lm

Eficiência Luminosa

59 lm/W

Temperatura de Cor

6.500 K

Fator de Potência

0,55

IRC – Índice de reprodução de cor

80

Equivalência

1 Incandescente de 40 W

Temperatura Ambiente

5 a 45ºC

Temperatura máxima do invólucro

85ºC

Vida mediana

6.000 horas
Fonte: os autores

A lâmpada LED, do fabricante GOLDEN, utilizada no experimento possui vida útil
de 25.000 horas, especificadas pelo fabricante. Também neste caso, não há indicação
sobre a quantidade de ciclos que o componente suporta. As informações obtidas da
embalagem do produto estão apresentadas na Tabela 04.
Tabela 04 – Características da lâmpada LED utilizada no experimento

Potência

5W

Tensão

127 V ~ 220 V

Corrente

0,068 A ~0,1A

Temperatura de cor

6.500 K

Fluxo Luminoso

470 lm

IRC

maior/igual 70

Base

E27

Ângulo de abertura

200º

Peso

58 g

Vida útil (L70)

25.000 horas
Fonte: os autores

O custo unitário da lâmpada é de R$ 15,00, considerando a quantidade de 8
peças.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Resultados do teste cíclico
O teste cíclico foi interrompido com um total de 10.416 ciclos, tendo as
lâmpadas permanecido ligadas por cerca de 2.000 horas. Foram identificadas falhas de
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lâmpadas durante o período de duração do experimento. Estas falhas estão apresentadas
na Tabela 05.
Tabela 05 – Número de ciclos até a falha

Lâmpada
05 Fluorescente
06 Fluorescente
07 Fluorescente
08 Fluorescente
03 Fluorescente
04 Fluorescente
01 Fluorescente

Número de ciclos
6384
7104
8112
8400
8688
9552
10128
Fonte: os Autores

Observa-se que ocorreu falha apenas entre as lâmpadas fluorescentes
compactas. Entre as oito lâmpadas que iniciaram o teste, apenas uma resistiu até o final
do experimento sem apresentar falhas. Nesta lâmpada verifica-se o início de
escurecimento da primeira espiral junto a base.
Por outro lado, as lâmpadas de tecnologia LED não apresentaram falhas e não
há sinal visível de degradação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o tempo de vida especificado pelo fabricante e o custo, verificase que para atingir as 25.000 horas de vida da lâmpada LED seriam necessárias 3,84
lâmpadas fluorescentes compactas, a um custo de R$ 25,00, contra os R$ 15,00
investidos na lâmpada LED. A este fato, pode-se considerar ainda a economia de energia
proporcionada pela lâmpada LED. A Tabela 06 mostra a diferença entre o tempo de vida e
consumo, apresentados também em termos de valor monetário.
Tabela 06 – Número de ciclos até a falha

LED (5 W)

Fluorescente Compacta (8 W)

15,00

6,50

Consumo em 25.000 h (kWh)

125

200

Valor da Energia (R$)*

62,5

100

1

3,84

Custo lâmpada (R$)

15,00

25,00

Total em 25.000h (R$)

77,50

125,00

Preço da lâmpada (R$)

Lâmpadas 25.000h (unidade)

Fonte: os Autores
*foi considerado o custo de R$ 0,50 para o kW.h

Os resultados apresentados na Tabela 06 apontam que a tecnologia LED seria
a mais econômica para a aplicação, dada a diferença do valor gasto ao longo das 25.000
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horas (R$ 125,00 contra R$ 77,50). Somado a este fato, o teste realizado mostrou que as
lâmpadas fluorescentes compactas submetidas ao regime cíclico queimaram antes do
período estabelecido como o de vida útil.
Deste modo, sugere-se a utilização de lâmpadas de tecnologia LED em
ambientes com aplicação de sensor de presença, no qual ocorre a comutação frequente
da lâmpada, mesmo que seja necessário um investimento inicial maior.
Como sugestão de trabalho futuro, neste tema sugere-se a continuidade do
teste cíclico, até que ocorram as falhas de lâmpadas de tecnologia LED.
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Resumo: Devido à crescente emissão de gases do efeito estufa tem-se buscado processos mais limpos,
principalmente os relacionados à emissão de CO2. Uma das soluções para esse grave problema é a captura
e armazenagem de carbono. O objetivo deste estudo é identificar as tecnologias em captura, armazenagem
e utilização de CO2 na pós-combustão do carvão mineral e relacionar essas tecnologias à economia
carbonífera do sul de Santa Catarina, expondo seus possíveis benefícios para a região. Para isso foi
realizada uma revisão de diferentes fontes de pesquisas especializadas em captura, armazenagem e
utilização de CO2. A partir de uma comparação com o primeiro projeto de captura de CO 2 em larga escala
do mundo, situado no Canadá, sugere-se que a Termelétrica Jorge Lacerda, maior termelétrica de Santa
Catarina, tem um grande potencial para aplicação dessa tecnologia de captura de CO2.
Palavras-Chave: Carvão mineral; Dióxido de carbono (CO2); Gases de efeito estufa; Captura de carbono.

1 INTRODUÇÃO

Nos dias atuais o maior desafio de uma nação desenvolvida ou em
desenvolvimento é possuir um sistema energético de qualidade e confiável, uma vez que
sua economia depende diretamente do setor energético. O Brasil, no segundo semestre
de 2014, mostrou que sua dependência em usinas hidrelétricas possui falhas e com a
sazonalidade das chuvas, o fornecimento de energia elétrica para indústrias e
consumidores residenciais tem sido dificultado.
As termelétricas com carvão mineral geram energia no mundo todo. De acordo
com Agência Internacional de Energia (IEA, sigla em inglês) em 2012, cerca de 9.168
TWh de energia foram provenientes da queima carvão, emitindo por volta de 13.931 Mt de
CO2, totalizando 44% das emissões de CO2 de todos os combustíveis fósseis. No Brasil,
conforme dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no ano de 2013, as
termelétricas a carvão mineral somavam menos de 3% da capacidade instalada. No
entanto, essas entraram em operação constante após a crise hídrica brasileira, gerando
aumento nos valores das contas de luz e nos impactos ambientais principalmente em
razão das emissões de dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de
nitrogênio (NOx), ácido clorídrico (HCl) e cinzas.
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Na região sul do estado de Santa Catarina a termelétrica Jorge Lacerda possui
uma capacidade instalada de 857 MW e queima carvão proveniente da cidade de
Criciúma e região, esse é conhecido como carvão alto-volátil de baixo grau de
carbonificação, com poder calorífico entre 3000 kcal/kg e 6000 kcal/kg e alto teor de
cinzas (CGEE, 2008).
Atualmente existem tecnologias maduras e eficazes para a redução de SO 2 e
NOx, e o CO2 começa a ser o alvo de novos estudos e esforços para reduzir suas
emissões uma vez que é responsável por cerca de dois terços das emissões de gases do
efeito estufa antropogênico (GEE) (BACHU, 2008).
Nesse contexto, a captura, armazenagem e utilização de CO2 (CCUS, sigla em
inglês para Carbon Capture, Utilization and Storage), pode desempenhar um importante
papel na mitigação dos GEE. A tecnologia de CCUS não só traz o apelo ambiental, mas
também econômico com a venda do dióxido de carbono capturado, um commodity muito
utilizado na indústria de petróleo; e ainda a extensão da vida útil das termelétricas, pois
diminui os impactos ambientais que uma usina térmica antiga gera. De acordo com
Oliveira (2009), essa fica entre 20 e 30 anos, podendo ser estendida por mais 25 a 30
anos por meio de inspeções realizadas por órgãos reguladores do setor que solicitará
adequações necessárias a serem feitas. Dentre as adaptações podemos ressaltar a
inclusão de um sistema de CCUS.
O intuito deste artigo é apresentar o processo de captura, armazenagem e
utilização de CO2 na pós-combustão do carvão mineral, relacionar essa tecnologia com a
economia carbonífera do sul de Santa Catarina e expor seus possíveis benefícios para a
região. A seleção da pós-combustão como tecnologia levou em consideração o que seria
mais adequado para o cenário brasileiro e catarinense, uma vez que pode ser facilmente
integrada a usinas termelétricas já existentes. Além disso, o país não possui sistemas de
gaseificação de carvão para geração de energia elétrica, o que inviabiliza a captura na
pré-combustão e, devido ao seu alto custo, a tecnologia de oxicombustão não é viável
para o panorama do Brasil, sendo essas tecnologias alternativas para a CCUS.

2 Captura, armazenagem e utilização de CO2 (CCUS)
No setor energético, o CO2 é produzido pela queima de combustíveis fósseis
como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral para a geração de energia, além de ser
produzido no refino de combustíveis em petroquímicas. Também é gerado na combustão
de biomassa, na produção de hidrogênio, amônia, na indústria de aço, ferro e cimento. A
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CCUS pode ser definida pela separação do dióxido de carbono dos demais gases que
compõem o gás de combustão, captura do mesmo utilizando mecanismos que serão
abordados neste artigo, compressão do gás de CO2 para o estado supercrítico, transporte
por tubulações, navios, trens ou caminhões, envio para indústrias químicas ou de petróleo
ou injeção em formações rochosas próprias para o armazenamento. Esse processo
previne que o dióxido de carbono seja lançado no ar, caso contrário residirá na atmosfera
por longos períodos de tempo, entre cem a mil anos (IPCC, 2005; LEUNG; CARAMANNA;
MAROTO-VALER, 2014).

2.1 Captura

Existem três principais tecnologias para captura de CO2: (i) a pós-combustão,
que trata o gás de combustão após a queima do combustível conforme Figura 1; (ii) a précombustão, onde o combustível é gaseificado e por meio de reações químicas para
produzir uma mistura de gases que consiste primariamente de CO, CO2, H2, CH4, e traços
de SO2 e de N2. O dióxido de carbono é removido, e a mistura gasosa restante é
queimada com ar para produzir eletricidade; (iii) e a oxicombustão é similar à segunda, no
entanto, ao invés de queimar o combustível mistura gasosa isenta de CO2) com ar, esse é
queimado com oxigênio puro (IPCC, 2005; IEAGHG, 2013).
Figura 1 – a) Diagrama esquemático de geração de energia com base em combustíveis fósseis; b) Diagrama
esquemático de captura de pós-combustão; c) Diagrama esquemático de captura pré-combustão; d) Diagrama
esquemático de combustão oxicombustível

Fonte: IPCC, 2005.
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Como mencionado anteriormente, este artigo tratará somente do processo de
pós-combustão, uma vez que se ajusta melhor ao caso brasileiro.

2.2 Pós-combustão

O processo de pós-combustão ocorre após a queima do combustível, por essa
razão é chamado de "pós-combustão", e esse procedimento remove o CO2 do gás de
combustão. De acordo com IEAGHG (2013), essa tecnologia foi desenvolvida por volta
dos anos 1930, para retirar o dióxido de carbono do gás natural, devido a muitas vezes se
encontrar o gás natural com alta concentração de CO2, o que torna necessária sua
separação do combustível antes que seja utilizado.
Teoricamente, os sistemas de captura de pós-combustão podem ser aplicados
aos gases da combustão de qualquer tipo de combustível, como por exemplo biomassa,
no entanto, esse combustível é atualmente utilizado em escala menor quando comparado
aos combustíveis fósseis, o que pode tornar sua aplicação pouco atrativa.
A quantidade de CO2 é diretamente ligada ao tipo de combustível usado, por
exemplo, para um ciclo combinado (utiliza turbinas a gás e vapor associadas na mesma
planta para gerar energia elétrica) a quantidade de dióxido de carbono no gás de
exaustão após a queima do combustível é cerca de 3% do volume total e por volta de
15% para combustão de carvão mineral (LEUNG; CARAMANNA; MAROTO-VALER,
2014).
O gás de combustão oriundo da queima do carvão não é composto somente
por CO2, N2, O2 e H2O. Outros componentes podem estar presentes em função da
composição química do carvão, tais como SOx, NOx, HCl, HF, mercúrio e outros
contaminantes orgânicos e inorgânicos. Desse modo, antes da captura do CO2 o gás
efluente deve passar por tratamentos conforme apresentado na Figura 2, tais como:
ciclones, precipitadores eletrostáticos e filtros, responsáveis pela separação do material
particulado; lavadores de gases úmidos e secos, usados para remover tanto particulados
quanto gases ácidos (HCl, SO2, H2S e HF); redução catalítica e não-catalítica seletiva,
que consiste em um sistema de redução das emissões de NOx por meio da injeção de
amônia ou ureia. Todos esses tratamentos têm como objetivo retirar os poluentes e
impurezas que podem danificar o sistema de captura de CO 2 (IPCC, 2005; OLIVEIRA,
2009).
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Figura 2 – Esboço de termelétrica com sistema de captura de CO2 com amina e outros controles de emissão.

Fonte: IPCC, 2005.

2.2.1 Métodos de separação de CO2 na pós-combustão
Existem vários processos comercialmente viáveis para capturar o dióxido de
carbono dos gases de combustão como a pré-combustão e oxy-combustão , além de
novas tecnologias que serão expostas a seguir. Entretanto de acordo com IPCC (2005),
estudos mostraram que a absorção com solventes químicos ainda é a melhor opção para
a pós-combustão, visto que possui alta eficiência na captura, seletividade, o menor
consumo de energia e o menor custo quando comparado com os outros processos de
captura.

2.2.1.1 Absorção

O processo de absorção consiste basicamente na lavagem do gás de
combustão rico em CO2 com solventes alcalinos no recuperador de CO2 ilustrado na
Figura 2. Esses solventes podem ser: monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) e
carbonato de potássio (K2CO3). Quando em contato com o gás, esses solventes formam
ligações químicas com o CO2, conforme reação abaixo:
2HO-CH2CH2.-NH2 + CO2

HO-CH2CH2.-NH3+ + HO-CH2CH2.-NH-COO-

O gás de efluente então é lavado com água para remover qualquer tipo de
resíduo do solvente e é posteriormente liberado para a atmosfera (IPCC, 2005;
CARAMANNA; MAROTO-VALER, 2014)
O solvente rico em CO2 é então bombeado para o topo do “stripper” ou reator
de regeneração, por meio de trocadores de calor. A regeneração do solvente químico
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ocorre em temperaturas entre 100ºC e 140ºC e pressão não muito maior que a
atmosférica. Os produtos desse processo são o solvente na base do “stripper”, que é
resfriado e bombeado de volta para o processo de absorção, e o CO2, ao qual é dado um
destino adequado. Esse processo possui eficiência de 80% a 95% na captura de dióxido
de carbono. Apesar disso, é um processo que requer grande quantidade de calor para
regenerar o solvente, e de eletricidade para operar bombas, compressores, sopradores ou
ventiladores que operam na corrente de gás efluente (IPCC, 2005; IEAGHG, 2013).

2.2.1.2 Adsorção

Na etapa de adsorção para a recuperação de CO2 do gás de efluente são
utilizados peneiras moleculares ou carbono ativado. Esses processos são empregados na
produção de gás de síntese para remoção de CO 2, entretanto esse processo ainda não
está sendo utilizado em larga escala para gases de combustão. Nessa técnica, o CO2
adsorvido pode ser recuperado por dois diferentes mecanismos. No primeiro, denominado
oscilação a baixa pressão (Pressure Swing Operation, PSA), o CO2 é adsorvido na
superfície de um adsorvente sólido a alta pressão, que oscilará a baixa pressão (pressão
atmosférica) para liberar adsorvente e CO2. No segundo, chamado de oscilação a alta
temperatura (Temperature Swing Operation, TSA), o CO2 adsorvido será liberado por
meio do aumento da temperatura do sistema utilizando-se ar quente ou vapor (IPCC,
2005; LEUNG, CARAMANNA, MAROTO-VALER, 2014).

2.2.1.3 Destilação criogênica

A destilação criogênica é um processo de separação com baixas temperaturas
e alta pressão no qual os componentes gasosos da mistura, que compõe o gás de
efluente, são separados por condensação. Na pós-combustão CO2 e H2O são separados
do gás de combustão em diferentes pontos, com base nas temperaturas de orvalho e
sublimação. Para a separação do CO2, os gases de combustão são resfriados à
temperatura entre -100ºC a -135ºC, dessa forma solidificando o dióxido de carbono.
Elevando-se a pressão de 100 atm a 200 atm, promove-se a separação do mesmo de
outros gases leves. O principal custo desse método está embutido na refrigeração e na
compressão do fluido, pois são processos intensivos em energia (PIRES et al., 2011;
LEUNG, CARAMANNA, MAROTO-VALER, 2014).
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2.2 Transporte

Após a separação do CO2, o mesmo precisa ser transportado para o local de
armazenamento ou para as instalações onde será utilizado por outras indústrias. Alguns
empreendimentos possuem o local de captura e o destino final próximos, exigindo pouca
infraestrutura para o transporte, todavia a maioria dos projetos isso não ocorre,
consequentemente o deslocamento será de grandes distâncias, acarretando maiores
custos. O transporte de CO2 já e uma tecnologia madura, pois segue requisitos técnicos
similares aos de outros gases (LEUNG, CARAMANNA, MAROTO-VALER, 2014; PIRES
et al., 2011).
O transporte de dióxido de carbono pode ser feito de vários modos,
dependendo do volume: por meio de caminhões, navios, trens e dutos. De acordo com o
Global CCS Institute (2011), transporte por tubulações é a prática mais segura e eficiente
para as grandes quantidades de CO2 implicadas no CCUS. Quando se trata de
deslocamento entre uma usina termelétrica e o ponto de utilização ou armazenagem as
tubulações possuem uma maior vantagem, devido à vida útil da mesma que é de, no
mínimo, 25 anos (LEUNG, CARAMANNA, MAROTO-VALER, 2014).
Para um transporte mais eficiente nos gasodutos, o CO 2 é movido no estado
supercrítico, com pressões entre 80 bar a 150 bar, comportando-se como um líquido
compressível com uma densidade de 900 kg/m 3. Em grandes distâncias, podem ocorrer
quedas de pressão devido à carga hidráulica, essas quedas podem ser compensadas
pela adição de estações de recompressão. A integridade dos condutos precisa ser
monitorada periodicamente para avaliar e assegurar a integridade da operação (LEUNG,
CARAMANNA, MAROTO-VALER, 2014; PIRES et al., 2011).
Conforme Hammond e Spargo (2014), o uso de navio é economicamente
atraente quando as distâncias superam 1000 quilômetros ou para exportação e
importação da commodity.

2.3 Armazenagem e utilização

Seguindo o processo de captura e transporte, o CO 2 pode ser armazenado em
sítios naturais, tais como aquíferos salinos profundos, jazidas de carvão não viáveis para
mineração, nos oceanos, mineralização de CO2, campos de petróleo e gás esgotados. As
duas últimas opções são mais interessantes, em razão de possuírem maturidade
tecnológica envolvida (HAMMOND; SPARGO 2014).
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Para a armazenagem do CO2 existe um conjunto de premissas que devem ser
seguidas, tais como: o local de armazenagem deve: ser geologicamente seguro, ou seja,
ter porosidade, espessura e permeabilidade adequadas; possuir uma rocha selante com
capacidade de vedação e ser um ambiente geologicamente estável; possibilitar impacto
ambiental mínimo; possuir um plano de monitoramento a longo prazo; ter definida a
responsabilidade do CO2 por tempo a ser definido (LEUNG, CARAMANNA, MAROTOVALER, 2014; PIRES et al., 2011).
A injeção do CO2 deve ocorrer em locais com profundidade maiores ou iguais a
1km. Para manter a densidade do líquido injetado entre 200 kg/m3 e 900 kg/m3, no estado
supercrítico, a temperatura deve se manter em torno de 31ºC e a pressão na ordem de 80
atm a 150 atm (BACHU, 1999; LI et al., 2011).
O CO2 possui propriedades que permitem sua utilização e consequentemente
sua armazenagem. Uma de suas propriedades é a sua solvência em compostos
orgânicos resultando na diminuição da viscosidade e tensão interfacial do petróleo. Nessa
característica baseia-se a recuperação avançada de petróleo (EOR, sigla em inglês para
Enhanced Oil Recovery), utilizada por mais de 40 anos na indústria petroleira em
operações para reaver a produção de óleo em poços apresentam queda de produtividade.
A injeção de CO2 possibilita recuperar mais de 40% do óleo remanescente nos poços
(BACHU, 1999).
Outro importante atributo do dióxido de carbono é sua alta afinidade com
carvão, que é quase duas vezes maior que a do metano (CH4). Essa característica
possibilita a recuperação do CH4 que está aprisionado nos poros estruturais do carvão.
Essa técnica é conhecida como recuperação de gás metano em leito de carvão (ECMB,
sigla em inglês para Enhanced Coal Bed Methane) a qual injeta o CO2 onde as camadas
de carvão não são acessíveis, seja por motivos tecnológicos ou econômicos.
Armazenamento de CO2 em leito de carvão profundo com recuperação de gás metano foi
efetuado em vários sítios de carvão, como no Novo México, EUA e Alberta, Canadá
(BACHU, 1999; LEUNG, CARAMANNA, MAROTO-VALER, 2014).
Uma outra maneira de remediar o CO2 sem preocupações com monitoramento,
vazamentos acidentais, é a mineralização. Dessa forma, grandes quantidades de CO2
podem ser fixadas naturalmente ou artificialmente na forma de carbonatos, os quais são
produtos da reação do CO2 com magnésio e cálcio. Esses carbonatos são
termodinamicamente estáveis, portanto, trata-se de uma solução de longo termo para o
armazenamento seguro (LEUNG, CARAMANNA, MAROTO-VALER, 2014).
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o IPCC (2005), o CCUS é considerado crucial para diminuirmos
a ação antropogênica do efeito estufa. Apesar de o Brasil não possuir grande expressão
na geração termelétrica, suas emissões chegam a 482 Mt de CO2/ano, o tornando o 12º
maior emissor do planeta, conforme mostrado na Figura 3 (IEAGHG, 2013).
Figura 3 – Gráfico representativo dos 18 maiores emissores de CO2 no mundo.

Fonte: Atlas, 2015.

É estimado que mais de 100 projetos serão implantados até 2020, capturando
2000 Mt de CO2/ano, e mais de 3000 até 2050, capturando 7000 Mt de CO2/ano, todos
voltados para mitigação do CO2 e sua utilização (IEA, 2013).
Embora algumas tecnologias sejam bem desenvolvidas, mais de 20 projetos
estão em operação ou planejamento avançado para implementação. No entanto, em
outubro de 2014 foi inaugurado o primeiro projeto em larga escala do mundo, na província
de Saskatchewan, no Canadá, denominado Boundary Dam Integrated Carbon Capture
and Sequestration Demonstration Project. Trata-se de uma instalação termelétrica de
carvão mineral integrada a um sistema de pós-combustão que captura CO2 e dióxido de
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enxofre (SO2) por um processo com base na absorção química. Mais de 1 milhão de
toneladas que serão capturadas por ano na unidade serão utilizadas para EOR na
unidade Weyburn Oil, e o restante será transportado para o Projeto Aquistore (GLOBAL
CCS INSTITUTE, 2015).
A técnica é promissora, uma vez que com EOR, pode prover lucros às empresas
petroleiras, e no Brasil não seria diferente. A utilização da CCUS pode gerar maior oferta
de energia no mercado com menores impactos ambientais.
O mercado brasileiro pode absorver essa tecnologia com facilidade. A existência de
campos de petróleo economicamente inviáveis para exploração podem ter suas
condições alteradas com CCUS. Além desses, a descoberta do pré-sal trouxe a
necessidade de novos métodos de recuperação de petróleo e, dessa forma, o Brasil se
torna bom local para implementação da captura e armazenagem de carbono. Já existem
estudos sobre o assunto em nosso país, os quais estão sendo conduzidos pelo Centro de
Excelência em Pesquisa e Inovação em Petróleo, Recursos Minerais e Armazenamento
de Carbono (CEPAC) e pela Petrobrás na bacia de Santos.
Contudo, a CCUS não é uma tecnologia capaz de combater o aquecimento global
por si só. Ela precisa ser combinada com mais pesquisa e investimento em eficiência
energética, o que significa fazer mais com a mesma quantidade de energia, conservar
energia – reduzir a quantidade de energia que usamos – e investir nas tecnologias verdes
e nas energias renováveis.
Na região Sul de Santa Catarina, a termelétrica Jorge Lacerda seria uma
candidata em potencial para o CCUS. Consoante a Tractebel Energia (2015), no ano de
2014 a usina gerou 1249,39 GWh de energia bruta, logo teria um grande potencial com
sua capacidade instalada de 857 MW posto que conforme Global CCS Institute (2015) e o
exemplo dado acima, a unidade três da Boundary Dam possui capacidade instalada de
139 MW e irá capturar 1 milhão de toneladas de CO2 por ano.
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Resumo: A proposta deste artigo consiste em analisar quantitativamente e simular o consumo de energia
das edificações que compõem o Campus Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no
bairro Jardim das Avenidas. As edificações são ocupadas simultaneamente por profissionais e alunos da
UFSC e Unisul e possuem prédios com características de consumo diferenciado. A metodologia consiste no
levantamento de dados de ocupação, potência instalada e consumo dos prédios, além de relatórios de
consumo de energia. A modelagem e simulação das edificações foi efetuada com o programa eQUEST
(Quick Energy Simulation Tool), utilizando o modo mais detalhado de simulação a fim de obter resultados
mais precisos. Comparando os resultados das simulações com os dados de consumo real de energia, podese verificar que ambos se mostram semelhantes, com pequenas diferenças justificadas pela impossibilidade
de ter controle sobre todas as ações que envolvem o consumo de energia nos prédios, como o acionamento
de lâmpadas e equipamentos. Com base nisso, conclui-se que o eQUEST constitui uma ferramenta de
análise de consumo energético alternativa aos softwares mais conhecidos, tendo utilização relativamente
simples e fornecendo resultados confiáveis quando associado a uma modelagem rica em detalhes que
reproduzam de forma satisfatória a realidade da edificação.
Palavras-Chave: Consumo energético, Edificações, Eficiência energética, Simulação.

1 INTRODUÇÃO
As edificações – sejam elas residenciais, comerciais ou de serviços – são
responsáveis por cerca de 45% do consumo faturado em todo o país, conforme informa o
Anuário Estatístico de Energia Elétrica, publicado pela Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) (2014). O setor público, por sua vez, representa uma parcela significativa dessa
porcentagem. Em 2011, o consumo de energia elétrica das edificações do setor público
correspondia a cerca de 8% do total consumido no país (LAMBERTS, 2013, p. 18).
Dentro do escopo dos prédios públicos encontram-se os que possuem fins
educacionais, como as universidades, que em sua maioria possuem edificações com
elevado consumo de energia. Desta forma, se faz necessário realizar estudos que
apresentem soluções para o problema, oferecendo sugestões para que a edificação se
torne o mais sustentável possível (DE SANTOLI, 2014, p. 196).
Carlo (2008, p. 2) destaca, entre os conceitos de edificação sustentável, a
racionalização do uso da energia elétrica por meio da eficiência energética. Ainda
segundo o mesmo autor, a eficiência energética é adotada em edificações com o objetivo
de racionalizar o consumo, evitando o desperdício sem comprometer os serviços
necessários à segurança, saúde, conforto e produtividade dos seus usuários.
Segundo o Plano Nacional de Eficiência Energética, o país atualmente conta
com diversos instrumentos legais – entre eles leis, decretos, portarias, resoluções e
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instruções normativas – que visam o combate ao desperdício e o uso eficiente de energia
elétrica (Ministério de Minas e Energia, 2015). O PROCEL Edifica é um dos programas
que, atuando juntamente com o Ministério de Minas e Energia (MME), universidades, e
outros, incentiva a conservação e o uso eficiente dos recursos naturais em edificações.
Estima-se que o potencial de redução deste consumo seja de até 50% para edificações
novas, e 30% para aquelas que realizarem reformas que contemplem medidas de
eficiência energética (PROCEL, 2015).
Como suporte aos programas existentes e instrumentos legais, podem ser
usadas ferramentas de simulação para a avaliação de medidas de eficiência energética
em edificações antigas e em projetos de novas edificações de alta eficiência. Entre as
ferramentas computacionais disponíveis no mercado, pode-se citar o ENERGYPLUS, o
TRNSYS, o FLUENT e o DOE-2 (MENDES et al., 2005, p. 51).
Além dos softwares já citados, há também o eQUEST – Quick Energy
Simulation Tool – dos mesmos desenvolvedores do DOE-2, que consiste numa opção
gratuita e de utilização relativamente simples. Este software realiza o cálculo do consumo
de energia de uma edificação com base em suas características físicas, ocupacionais e
de localização, fornecendo resultados gráficos com rapidez e alto grau de precisão
(HIRSCH, J. J., 2015).
Neste contexto, o presente trabalho visa analisar quantitativamente e simular o
consumo de energia das edificações que compõem a UFSC – Campus Araranguá, no
bairro Jardim das Avenidas. O programa eQUEST será utilizado na modelagem e
simulação. A validação dos dados de simulação será feita comparando os resultados
obtidos com os valores de consumo de energia medidos ao longo do ano de 2014.

2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

As edificações a serem avaliadas são ocupadas simultaneamente por alunos e
profissionais da Unisul e da UFSC – Campus Araranguá e localizam-se no bairro Jardim
das Avenidas. O Campus é composto por três blocos com características distintas.
O Bloco A é composto por um prédio com três pavimentos, conforme visto na
Figura 01. Os três pavimentos contam com salas de aula e banheiros, apenas com alguns
diferenciais: no primeiro pavimento encontram-se laboratórios de informática, biblioteca,
cantina e reprografia e, no segundo, um auditório. Desta forma, a energia consumida por
esta edificação é empregada basicamente para iluminação e acionamento de
equipamentos como computadores, ventiladores, etc.
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Figura 01 – Edificação pertencente ao Bloco A

Fonte: Autores

O Bloco B possui apenas um prédio com dois pavimentos, cujo esquema pode
ser visto na Figura 02. Neste prédio encontram-se as direções das instituições,
coordenadorias, assistência social e outros órgãos administrativos. Sua carga é composta
por

iluminação,

computadores

e

equipamentos

de

escritório,

ventiladores

e

condicionadores de ar.
Figura 02 – Edificação pertencente ao Bloco B

Fonte: Autores

O Bloco C, por sua vez, é composto por cinco prédios – mostrados na Figura
03 – nos quais podem ser encontrados laboratórios de química e anatomia, sala de
microscopia, salas de aula, salas de professores, laboratórios de informática e cozinha.
Assim, a energia consumida por essas edificações é utilizada na iluminação, alimentação
de equipamentos de laboratório, computadores e ventiladores, além de equipamentos de
ar condicionado.
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Figura 03 – Edificações pertencentes ao Bloco C

Fonte: Autores

Através de algumas vistorias nas edificações observou-se que, de forma geral,
as lâmpadas permanecem acesas sempre que há alguém ocupando as salas, mesmo
durante o dia, e que os ventiladores são ligados apenas no verão, permanecendo
desligados durante os meses mais frios. A utilização constante da iluminação natural só é
efetuada no Hall de entrada do Bloco A, uma vez que há uma quantidade considerável de
aberturas de vidro.

3 METODOLOGIA

Primeiramente foram coletadas algumas informações acerca das edificações
que seriam simuladas, entre as quais: plantas arquitetônicas, dados de potência instalada,
ocupação das edificações e relatórios de consumo de energia.
Em seguida, foi feita a modelagem das edificações, por bloco, por meio do
programa eQUEST, utilizando o Design Development Wizard (DD Wizard), que é a
interface que permite incluir mais detalhes sobre o comportamento da edificação
(HIRSCH, J. J., 2015).
Para informar ao software os dados de uso da edificação durante o ano, este
foi dividido em três temporadas. A primeira delas referente aos meses mais quentes, que
contempla os meses de março, abril, outubro, novembro e dezembro. A segunda
temporada corresponde aos meses mais frios, maio, junho, julho, agosto e setembro. Os
demais meses, bem como o fim de julho e o início de agosto foram classificados como
período de férias. De forma geral, as edificações são utilizadas entre as 8h e às 22h,
sendo que a ocupação mais intensa se dá no período noturno.
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Com relação ao uso dos equipamentos,

foram feitas as seguintes

considerações: as lâmpadas são utilizadas do período matutino até o noturno, bem como
os equipamentos da biblioteca, secretaria e administração; os computadores dos
laboratórios de informática são utilizados somente a partir da tarde; ventiladores são
utilizados apenas no verão, durante cerca de oito horas por dia.
Após a inserção da rotina de ocupação anual, o programa solicita dados
construtivos e de localização. A espessura das paredes foi adotada como 6 polegadas
(correspondente a aproximadamente 15 cm), as aberturas de vidro adotadas na
simulação foram de vidro simples e uma laje cobre o teto dos blocos. Os dados de
localização podem ser fornecidos por meio de um arquivo climático da cidade em que a
edificação está localizada ou de uma cidade próxima. Nesse trabalho foi utilizado o
arquivo climático da cidade de Florianópolis.
Após a definição das características construtivas da edificação, o software
solicita dados de ocupação, consumo de energia com iluminação e equipamentos
conectados nas tomadas. Para obter os dados solicitados pelo programa, foi calculada a
densidade de potência dividindo o valor da soma da potência instalada pela área do
ambiente. Os dados, em watt/pé quadrado (W/Sqft), foram agrupados em tabelas para
melhor organização. Nas tabelas, “IL” equivale a iluminação, e “EM” a equipamentos
mistos (ventiladores, computadores, impressoras, etc).
A Tabela 01 contém os dados inseridos no programa para os três pavimentos
do Bloco A.
Tabela 01 – Dados do Bloco A inseridos no programa, em W/Sqft

Térreo
Ambiente

2º andar

3º andar

IL

EM

IL

EM

IL

EM

Sala de aula

0,75

0,75

0,75

0,73

0,75

1,15

Escritório

0,48

3,95

-

-

-

-

Lab. de informática

0,75

5,11

-

-

-

-

Biblioteca

0,46

0,29

-

-

-

-

Cantina

0,50

4,08

-

-

-

-

Corredor/Hall/Banheiro

0,63

0,05

0,41

0

0,41

0

Xerox

0,48

0,30

-

-

-

-

-

-

0,73

0,50

-

-

Auditório

Fonte: Autores
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Na Tabela 02 encontram-se os valores inseridos no programa, referentes ao
Bloco B.
Tabela 02 – Dados do Bloco B inseridos no programa, em W/Sqft

Térreo

2º andar

Ambiente

IL

EM

IL

EM

Escritório

1,52

3,13

1,18

2,57

Corredor

2,90

0

0,84

0

Fonte: Autores

A Tabela 03 mostra os valores inseridos no programa para os prédios do Bloco
C que possuem salas de aula.
Tabela 03 – Dados dos prédios do Bloco C que possuem sala de aula inseridos no programa, em W/Sqft

C1 - Térreo
Ambiente

C1 - 2º andar

C2

C3

IL

EM

IL

EM

IL

EM

IL

EM

Sala de aula

0,95

0,37

-

-

0,95

0,65

1,35

0,86

Lab. de

0,95

6,88

-

-

-

-

-

-

-

-

0,80

1,88

0,74

1,10

-

-

0,34

0

0,52

0,06

0,85

0

2,40

0

-

-

-

-

-

-

-

-

informática
Sala de
professores
Corredor/Banheiro
Cozinha

Fonte: Autores

A Tabela 04 contém valores inseridos no programa para os demais prédios do
Bloco C.
Tabela 04 – Dados dos demais prédios do Bloco C inseridos no programa, em W/Sqft

C4
Ambiente

C5

IL

EM

IL

EM

Sala de professores

1,27

1,24

-

-

Corredor/Banheiro

0,73

0,04

-

-

-

-

0,9

6,07

Cozinha

Fonte: Autores
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O passo seguinte diz respeito aos sistemas de aquecimento, ventilação e ares
condicionados. Nesta etapa define-se o tipo de equipamento de condicionamento de ar e
as temperaturas em que tais aparelhos ligam e desligam. O equipamento selecionado foi
o correspondente aos aparelhos de ar condicionado comuns, nomeado no programa
como DX Coils. Foi estipulada uma temperatura de aproximadamente 27 ºC para o
acionamento do ar condicionado no verão, sendo o mesmo desligado quando a sala
atinge uma temperatura por volta de 22 ºC.
Por fim, o programa simula o comportamento das edificações no período de um
ano – neste caso, 2014 – e fornece resultados gráficos e numéricos referentes ao
consumo de energia elétrica.
Um fator importante a ser ressaltado consiste no fato de que a forma como a
iluminação externa é utilizada não pode ser reproduzida no programa. Assim, foi feita uma
estimativa de consumo, que resultou em aproximadamente 5,3 MWh para os meses de
inverno e 4,4 MWh para os meses de verão. Estes valores foram, então, subtraídos do
valor total dos consumos mensais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a realização das simulações das edificações, obtiveram-se os dados
contidos na Tabela 05, que mostram o consumo por bloco e o consumo total.
Tabela 05 – Resultados obtidos com as simulações, em MWh

Mês

A

B

C

Total

Janeiro

7,18

2,41

4,28

13,87

Fevereiro

6,57

2,21

3,94

12,72

Março

7,40

3,38

5,21

15,99

Abril

9,95

5,71

7,05

22,71

Maio

8,87

4,62

7,08

20,57

Junho

8,51

4,49

6,81

19,81

Julho

8,35

4,21

5,97

18,53

Agosto

7,92

3,36

5,55

16,83

Setembro

8,51

4,43

6,78

19,72

Outubro

10,41

5,40

7,27

23,08

Novembro

9,74

5,15

6,45

21,34

Dezembro

9,42

6,05

6,30

21,77
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Fonte: Autores

É possível perceber que o Bloco A possui consumo elevado quando
comparado aos outros dois blocos, o que se deve ao fato do mesmo ser mais ocupado
durante todo o dia. Os Blocos B e C, por serem menores e relativamente menos
ocupados, possuem o consumo proporcional às suas dimensões e respectivas
ocupações.
O consumo reduzido em janeiro e fevereiro ocorre por serem meses de férias,
assim como março, julho e agosto, que também possuem períodos de férias. Nos meses
de inverno, apesar de haver maior consumo com iluminação, os ventiladores não são
ligados, o que faz com que o consumo nestes meses seja um pouco menor que o
consumo nos meses de verão. É importante ressaltar que no Bloco B e em alguns prédios
do Bloco C existem equipamentos de ar condicionado, o que contribui para um maior
consumo de energia nos meses de verão.
A Figura 04 ilustra a comparação entre o consumo total simulado e o consumo
real dos prédios, obtido por meio dos dados de energia medidos no local.

Figura 04 – Comparação entre o consumo total simulado e o consumo real dos blocos

Fonte: Autores

Através da análise dos dados, é possível perceber que os resultados das
simulações se aproximam dos valores reais de consumo. As diferenças entre os valores
podem ser justificadas em consequência da dificuldade em determinar a quantidade de
vezes que equipamentos são acionados e da variação no número de pessoas que
ocupam os prédios. Adicionalmente, não é possível saber com exatidão se os aparelhos
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de ar condicionado são ligados somente nas temperaturas estipuladas no programa. Por
esses motivos, foram feitas estimativas baseadas na ocupação dos prédios, as quais se
mostraram satisfatórias ao verificar que os resultados se aproximam do consumo real.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo descreveu as principais etapas da análise quantitativa e da
simulação do consumo de energia das edificações que compõem o Campus Araranguá
da UFSC. Através da comparação dos dados, é possível verificar que os resultados das
simulações se aproximam dos valores reais de consumo. Dessa forma, conclui-se que o
eQUEST é uma ferramenta adequada para simulação do consumo de energia dessas
edificações. O programa mostrou-se bastante útil para análise e simulação do consumo
energético nas edificações, fornecendo resultados confiáveis e sendo bastante sensível
aos dados inseridos, além de possuir utilização relativamente simples. É importante
ressaltar que conhecer detalhes da rotina da edificação a ser modelada é um fator
determinante para obter resultados com um grau de precisão aceitável.
Atualmente os autores estão trabalhando na proposição de alternativas de
eficiência energética para essas edificações. O impacto dessas alternativas no consumo
de energia do campus será analisado em simulação com base nos resultados
apresentados nesse artigo.
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Resumo: Visando atenuar os impactos ambientais associados à mineração de carvão, novas tecnologias
de extração precisam ser aprimoradas ou desenvolvidas. Uma tecnologia promissora nesta área é a
Gaseificação in situ de Carvão (UGC) que, além de reduzir potenciais impactos ambientais, também
possibilita a extração em grandes profundidades de forma economicamente viável. A gaseificação in situ é
uma técnica que pode ser aplicada de diversas formas, porém a mais genérica consiste na utilização de
dois poços, perfurados horizontalmente, um sendo utilizado como poço de injeção e segundo como poço de
produção, de forma que um veio permeável de carvão ligue os dois poços. Para complementar essa forma
de energia mais limpa que a queima tradicional do carvão, um ciclo combinado de captura de carbono pode
ser aplicado, aumentando a eficiência no processo e melhorando a sustentabilidade do processo. Países
como Rússia e China aparecem como percursoras dessa tecnologia, contudo países em desenvolvimento
tendem a incrementar pesquisas nessa área. Estudos acerca da aplicabilidade da UGC ao caso brasileiro
precisam ser realizados para avaliar seu potencial de inserção no mercado nacional.
Palavras-Chave: Carvão mineral, impactos ambientais, gaseificação in situ.

1 INTRODUÇÃO

A principal aplicação do carvão mineral na atualidade é a produção de energia.
No mundo, segundo a World Coal Association (2013, p. 1) 29,9% do total de energia
produzida no mundo é proveniente do carvão, sendo 41% de toda a energia elétrica
produzida mundialmente obtida da sua conversão térmica. Apesar de o carvão ter grande
aplicabilidade, impactos ambientais têm sido historicamente observados desde sua
extração, passando pelo transporte, até sua utilização. De acordo com Roehe (2012, p.
32), os principais impactos, causados pela exploração e uso do carvão são: a ocupação
de grandes áreas territoriais, produção de poeira pelas detonações e estradas de acesso,
erosão do solo, poluição sonora, emissão de gases poluentes como óxidos de nitrogênio
(NOx), óxidos de enxofre (SOx) e monóxido de carbono (CO2). Além disso, o impacto
hídrico afeta tanto águas superficiais como subterrâneas, podendo causar sua
acidificação (redução do pH). No transporte encontra-se a tarefa mais dispendiosa e
complexa da cadeia de produção do carvão mineral de acordo com ANEEL (2008, p.
133).
Visando atenuar os impactos socioambientais da indústria do carvão mineral,
novas tecnologias de extração e utilização têm sido aprimoradas ou desenvolvidas. Uma
tecnologia promissora nessa área é a gaseificação in situ de carvão (Undergrouond Coal
Gasification - UGC), que além de reduzir os impactos permite reduzir as emissões
poluentes. Seu funcionamento se dá pela gaseificação de combustíveis em estado sólido
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ou líquido, transformando carvão em uma mistura gasosa combustível. Essa tecnologia
traz consigo diversos benefícios, econômicos, técnicos e ambientais como afirma Roehe
(2012, p. 32).

2 CARVÃO MINERAL NO BRASIL

As jazidas de carvão mineral no Brasil estão localizadas em sua grande maioria
na região sul. O estado do Rio Grande do Sul é o maior detentor de jazidas de carvão
mineral, que segundo ANEEL (2008, p. 136), detém quase 90% das reservas, seguido por
Santa Catarina, que abriga aproximadamente 10% das reservas nacionais. Essas
reservas de carvão mineral correspondem a 50% das jazidas da América do Sul e a 1,2%
das reservas mundiais. As jazidas mais importantes estão localizadas desde o litoral sul
catarinense e avançam para o centro sul do Rio Grande do Sul.
A produção de energia a partir do carvão mineral no Brasil é baixa comparada
aos grandes produtores mundiais, corresponde a 2,3% na oferta de energia elétrica, por
fonte. As termoelétricas a carvão mineral têm capacidade aproximada para produção de
3.200 MW, de acordo com ABCM (2012, p. 53).

2.1 Caracterização das reservas de carvão no Brasil

O carvão encontrado nas reservas brasileiras é considerado de baixa qualidade
por conter em sua composição altos teores de cinzas e de enxofre. O alto teor de cinzas
implica em um baixo poder calorífico, que tem por consequência maior consumo de
combustível para geração da mesma quantidade de energia elétrica obtida com o uso de
um carvão de melhor qualidade (EPE, 2007, p. 59). O alto grau de impurezas presentes
no carvão brasileiro é demonstrado pela Tabela 1, sendo estas impurezas a soma da
quantidade de cinzas e enxofre, que no caso das reservas brasileiras variam entre 51,3%
em Sapopema/PR e 66,4% em Barro Branco/SC.
Tabela 1 - Características dos carvões das jazidas nacionais

Jazida

Estado

Poder Calorífico

Carbono

Cinzas

Enxofre

(kcal/kg)

(%)

(%)

(%)

Sapopema

PR

4.900

30,5

43,5

7,8

Barro Branco

SC

2.700

21,4

62,1

4,3

Bonito

SC

2.800

26,5

58,3

4,7
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Candiota

RS

3.200

23,3

52,5

1,6

Charqueadas

RS

2.950

24,3

54,0

1,3

Capané

RS

3.100

29,5

52,0

0,8

Fonte: Adaptado EPE (2007, p. 60)

3 GASEIFICAÇÃO IN SITU

A UCG consiste do processo de gaseificação do carvão mineral que ocorre
inicialmente por meio de reações entre os componentes do carvão mineral e um agente
oxidante. Quando o ar é utilizado, o produto principal desse processo é uma mistura de
gases que consiste primariamente de CO, CO2, H2, CH4, e traços de SO2 e de N2. Dentre
os paramentos de produção, de acordo com Bhutto, Bazmi e Zahedi (2012, p. 193),
destaca-se pressão, temperatura, espessura e profundidade dos veios de carvão.
O aspecto verde da UCG, de acordo com Prabu e Geeta (2015, p. 672), referese ao fato de mitigar impactos da mineração tradicional decorrentes do transporte do
minério e da produção de poeira. Bhutto, Bazmi e Zahedi (2012, p. 190) complementam
os fatores que tornam esse processo verde: eliminação de depósito de cinzas e redução
da poluição sonora. Além de permitir o acesso a recursos em locais onde a mineração
tradicional é inviável, possibilitando a viabilidade econômica da jazida.
O processo UCG não é uma ideia nova, foi proposto pelo cientista alemão, Sir
William Siemens que, em 1868. Ao redor do mundo, foram documentadas mais de 50
operações piloto ou testes desse processo, alguns com sucesso na sua aplicação
comercial, tal como a unidade de UGC instalada na cidade de Chinchilla, Austrália, de
acordo com Bhutto, Bazmi e Zahedi (2012, p. 192). Conforme o operador da referida
planta, a qual é destinada à produção de energia elétrica a partir do gás de síntese,
produz

energia

elétrica

a

um

custo

extremamente

competitivo

para

padrões

internacionais, R$ 5,14 por kW/h cotado em 31/07/2015. O custo ao consumidor final, no
Brasil, com impostos inclusos, segundo a Companhia Estadual de Distribuição de Energia
Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE) é R$ 0,6523 por kW/h.

3.1 Conceito

A UCG é uma técnica que pode ser aplicada de diversas formas, porém a
forma mais genérica exemplificada por Roehe (2012, p. 31-32 e 44) é a que se utiliza de
dois poços, perfurados horizontalmente, um sendo utilizado como poço de injeção e

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

segundo como poço de produção, de forma que um veio permeável de carvão ligue os
dois poços. O poço de injeção é utilizado para abastecer o processo com o agente
oxidante, (Ar, O2, CO2, vapor de água ou misturas desses) em altas temperatura e
pressão, possibilitando a gaseificação do carvão e produção de gás, o qual é recuperado
no poço de produção, como exemplifica a Figura 1.
Figura 1 - Modelo genérico do processo de UCG

Fonte: Roehe, 2012, p.37

A área de gaseificação, tal como apresentada por Roehe (2012, p. 44)
compreende o espaço, entre os dois poços perfurados, ocupado pelo veio de carvão.
Essa área é dividida em três zonas, classificadas conforme a Figura 2 apresenta. Cada
zona representa uma etapa do processo, sendo elas denominadas: oxidação, redução e
pirólise. As reações químicas correspondentes a cada zona estão representadas na
Tabela 2.
Figura 2- Zonas de Gaseificação

Fonte: Roehe, 2012, p.44
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A zona de oxidação, por ser exotérmica, provê ao sistema a energia
necessária, portanto, é fundamental para o processo por manter a temperatura ao longo
da área de gaseificação. A ocorrência de O2 no poço de injeção possibilita a formação de
CO2 como demonstram as equações (1) e (2) de acordo com Bialecka (2009, p. 299).
Além dessas reações, existe outra reação que consome o O2 ainda disponível, proposta
por Redman, Fenerty e Fowler (2009) citado por Roehe (2012, p. 45), representada pela
equação (3).
A zona de redução abriga a reação mais importante do processo, reação essa
que tem grande necessidade de vapor de água. que deve ser injetado no poço. Esse
procedimento possibilita a formação de H2 e CO conforme a equação (4) Shafirovich e
Varma (2009, p. 7866), e mais H2 pode ser formado a partir do CO por meio da reação
representada pela equação (8). Que segundo Burton, Friedmann e Upadhye (2006, p. 49)
“Adicionalmente, hidrogênio pode ser produzido usando o syngas por meio da equação
(8), onde o vapor presente reage com o CO do syngas para a produção de mais H2 e
CO2.
Esse processo permite ainda que ocorra a formação de metano por meio das
reações paralelas representadas pelas equações (5) e (6), como é proposto por Burton,
Friedmann e Upadhye (2006, p.55), que afirmam que além disso, uma série de reações
secundárias também ocorrem, tal como a formação de metano equações (5) e (6) e a
reação de Boudouard, equação (9)”.
A última zona, conhecida como zona de pirólise, é onde ocorre a eliminação da
matéria volátil que, de acordo com Ferreira Filho (2007, p. 20), é composta por CO, O2,
vapores de alcatrão, vapor de água e outros.
Tabela 2 - Reações Químicas que ocorrem no processo de UCG

Equação química

Número da
equação
(1)

Etapa do processo

2C(s) + O2(g) ↔ 2CO(g)

(2)

Oxidação

2CO(g) + O2(g) ↔ 2CO2(g)

(3)

Oxidação

C(s) + H2O(g) ↔ CO(g) + H2(g)

(4)

Redução

CO(g) + 3H2(g) ↔CH4(g) + H2O(g)

(5)

Redução

C(s) + 2H2(g) ↔ CH4(g)

(6)

Redução

C(s)+ CO2(g) ↔ 2CO(g)

(7)

Redução

CO(g) + H2O(g) ↔ H2(g) + CO2(g)

(8)

Redução

C(s) + O2(g) ↔ CO2(g)

Oxidação

Fonte: Adaptação de Bhutto, Bazmi e Zahedi, 2012, p.195 e Roehe, 2012p. 45, 46
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3.2 Variáveis do processo

A temperatura e a pressão estão entre as variáveis que influenciam as reações
de gaseificação e, por consequência, a composição do produto final. Segundo
Hetherington e Thambimuthu (2003, p. 710), a formação do gás de síntese, composição
aproximada, ocorre na presença de altas temperaturas e baixas pressões, e a formação
de metano é estimulada se o processo ocorrer a alta pressão.
Outro fator de grande importância na UCG são as características do carvão
mineral. Das características, segundo Roehe (2012, p. 47-52), destacam-se as seguintes:
composição; proximidade da camada a ser processada de sistemas aquíferos; espessura,
continuidade e a profundidade do veio de carvão e, por fim, a reatividade do carvão.
Das impurezas presentes no carvão, caso o teor de cinzas seja superior a 50%
em massa, tem potencial de exercer uma influência negativa no processo por reduzir o
calor produzido pela queima do carvão (Mastalerz et al., 2011, p.11). Teores superiores a
60% inibem as reações (Gunn, Gregg e Whitman, 1976, p. 281).
As informações disponíveis sobre a espessura do veio de carvão são
contraditórias, tendo, por exemplo, Shafirovich e Varma (2009, p. 7874) afirmando que
uma espessura menor que 2 m torna o processo inviável economicamente. Já
Zieleniewski e Brent (2008, p. 22) afirmam que a espessura do veio de carvão deverá ter
no mínimo 0,35 m. Por outro lado, de acordo com Indiana University (2011, p. 28), a
espessura ideal do veio de carvão deve ser maior que 2 m, com uma variação menor de
25% da espessura do veio a fim de otimizar o processo de gaseificação. Já quanto à
continuidade do veio, Hetherington e Thambimuthu (2003, p. 713) afirmam que esse deve
ser contínuo na área que será gaseificada. Grandes fraturas e outras descontinuidades
como separações podem ser prejudiciais para o processo.
No quesito profundidade do veio de carvão a ser explorado, as informações
também são desencontradas, tendo autores como Shafirovich e Varma (2009, p. 7867)
que afirmam que a profundidade geralmente escolhida para aplicação da técnica UCG é
de 300 m. Já a Indiana University (2011, p. 27) expõe que veios de carvão em condições
ótimas são encontrados entre 92 m e 460 m de profundidade, porém, o ideal é que a
camada a ser explorada esteja abaixo de 200 m. Outro fator importante ressaltado é que
quanto mais profundo for o veio de carvão a ser gaseificado, menor a possibilidade de
contaminação dos aquíferos de água potável. Em acréscimo ao exposto acima,
Shafirovich e Varma (2009, p. 7874) argumentam que para perfurar em profundidades
maiores que 300 m é necessária a utilização de equipamentos com custo elevado e de
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operação complexa e, além disso, profundidades superiores a 800 m podem ser usadas
para sequestro de CO2.
A reatividade do carvão é definida por Schifino (1977, p. 16) como "... a
velocidade da reação do mesmo com um agente de gaseificação adicionado em
condições controladas de temperatura e pressão."... e, além disso, pode ser determinada
"mediante uma gaseificação quase isotérmica em leito fixo de coque ou carvão
desgaseificado, com dióxido de carbono". Ainda sobre a reatividade, Bhutto, Bazmi e
Zahedi (2012, p. 197) explanam que a reatividade do carvão tem um grande impacto no
produto final da gaseificação, pois, por exemplo, um carvão altamente reativo irá
favorecer a produção de metano, em que a alta reatividade pode levar a grandes
mudanças no valor calorífico do gás, produto da gaseificação.

3.3 Tecnologias de gaseificação in situ

As tecnologias de gaseificação in situ diferem quanto ao agente gaseificante e
quanto à associação à captura de CO2.
Prabu e Geeta (2015, p.673) dissertam sobre a reciclagem de CO2 de usinas
termelétricas a carvão mineral. A captura de CO2 a partir dessa fonte possibilita convertêlo em um produto útil ou sequestrá-lo de forma a evitar sua liberação no meio ambiente. A
Figura 3 mostra a representação esquemática do sistema de UCG associado ao
sequestro de CO2.
O rejeito da usina térmica (CO2) é reciclado, sendo injetado no poço de injeção
ou no poço de armazenamento para atuar nos processos de sequestro de CO2 sobre o
leito já explorado ou gaseificação (UGC), respectivamente. Portanto, o CO2 capturado
pode ser sequestrado ou reciclado com facilidade (PRABU; GEETA, 2015, p. 673).
O trabalho exposto por Prabu e Geeta (2015) enfoca o estudo de viabilidade da
captura de CO2 no sistema UCG integrado com a via convencional de produção de
energia por meio de uma turbina em ciclo combinado. A pressão de operação da UCG é
um parâmetro crucial, que controla o influxo de água para dentro da cavidade e a perda
de gás para as camadas envolventes da área gaseificada. A perda de gás em uma UCG
pode ser evitada se a pressão na cavidade for mantida abaixo da pressão dos estratos
circundantes. Além desses, a pressão de saída gás, produto da UCG, define o sistema de
geração de energia.
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Figura 3 - Sistema de gaseificação UCG

Fonte: Prabu e Geeta (2015, p.674)

No ciclo combinado de operação (CC), que é definido por Prabu e Geeta (2015,
p. 673) como a combinação de uma planta para geração de energia elétrica composta de
uma turbina a vapor e uma turbina a gás. Utilizando como fonte de energia a queima de
gases provenientes da unidade UCG, parte do CO2 capturado, rejeito dessa queima, é
injetado no poço de alimentação no processo de UCG e a segunda parte é armazenada
na cavidade já explorada. O CC não é viável para a integração em carvões com altos
teores de cinzas, o uso de múltiplos poços de injeção é sugesrido para contornar esse
problema.
A Tabela 3 apresenta os resultados sobre a composição do gás na entrada e
na saída da unidade UCG e da unidade de CC. Como pode ser observado nessa tabela,
um aumento na razão molar de CO2/O2 propicia um gás, na saída da unidade UCG, sem
alterações significativas na quantidade de H2, CH4

e

C2H6, com uma redução da

concentração de O2 utilizado na gaseificação com sua substituição pelo CO2 capturado.
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Tabela 3 - Composição do gás da UCG com central de ciclo combinado, operando a 27 bar

Razão CO2/O2 de 0,98
UGC

Razão CO2/O2 de 1,95

Ciclo combinado

UGC

Ciclo combinado

Entrada

Saída

Entrada

Saída

Entrada

Saída

Entrada

Saída

(kg/s)

(kg/s)

(kg/s)

(kg/s)

(kg/s)

(kg/s)

(kg/s)

(kg/s)

CO2

35,090

32,930

293,410

360,030

56,970

51,230

294,770

359,860

H2O

0

0

0

5,124

0

0

0

5,830

O2

26,040

0,549

31,930

2,090

21,300

0,454

32,130

2,100

N2

0

0,618

0,618

0,618

0

0,159

0,159

0,159

H2

0

0,314

0,314

0

0

0,363

0,363

0

CO

0

40,54

40,540

0

0

39,360

39,360

0

CH4

0

0,903

0,903

0

0

1

1

0

C2H6

0

0,147

0,147

0

0

0,170

0,170

0

Total

61,130

76,000

367,860

367,860

78,270

92,730

367,950

367,950

Fonte: PRABU; GEETA, 2015, p.681

Prabu (2014) também apresenta um estudo de integração do CO2 rejeito da
queima da UCG com um sistema que se utiliza da captura e armazenamento de carbono,
em inglês Carbon Capture and Storage (CCS), que executa uma abordagem de looping
químico por meio a injeção do carbono no sistema UCG promovendo o CCS, para gerar
uma combustão limpa. Uma comparação da eficiência do sistema proposto IGCC
(Gaseificação Integrada com Ciclo Combinado, sigla em inglês) com outros sistemas UCG
é apresentada na Tabela 4.
Tabela 4 - Comparação da eficiência do sistema CCS com outras tecnologias de UCG

UCG/ gaseificante
Gás de síntese (kg/h)
Pressão de entrada (bar)
Pressão de saída (bar)
Temperatura de produção
(°C)
Poder calorífico (kJ/mol)
Energia do carvão (MW)
Potência elétrica (MWe)
Eficiência bruta (%)
Unidade de separação do
ar (ASU) (MW)
Compressão de CO2
Eficiência final (%)

O2/H2O sem
CCS
121,3
3,01
1
340

O2 sem CCS
117,3
3,01
1
300

Ar com CCS
(simulado)
195,97
3,01
1
265,7

Proposição
com CCS
137,32
3,2
1
300

190
698,32
181,1
39,39
56,07

171
700
169,5
47,9
89,7

85,42
698,22
208,12
33,14
-

128,7
567,1
183,11
39,81
16,05

27,63
25,94

45,83
25,2

29,8

30,05
29,42

Fonte: PRABU, 2014, p.11
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É demonstrado na Tabela 4 que a proposição, sistema a base de turbina a
vapor com ciclo combinado ganha 4,5% na eficiência térmica com CCS devido à redução
da perda de energia (PRABU, 2014, p.9). Já a Tabela 5 faz a comparação com sistemas
vigentes no mundo mostrando que uma eficiência equivalente pode ser obtida no sistema
proposto, com uso de CCS.
Tabela 5 - Comparação da eficiência de sistemas vigentes com sistema proposto

UCG ciclo
combinado

Gás de síntese
produzido (m³/h)
Temperatura do
gás de UGC (°C)
Pressão do gás
de saída (bar)
Poder calorífico
do gás de
síntese (MJ/m³)
Energia do
carvão de
entrada (MW)
Potência elétrica
de saída (MWe)
Eficiência (%)

Ar sem CCS
Majuba, África
do Sul
1565,6

Ar/H2O sem
CCS Chinchilla,
Austrália

O2/ H2O com
CCS
(estudo
simulado)
80000
306000

Proposição de
ciclo
combinado
com CCS
205973

168

300

-

300

NA

10

-

10

4,1

5

12,50

8,7

NA

164,06

NA

548,50

NA

70

600

239,05

36

43

39,80

42,53

Fonte: PRABU, 2014, p.12

3.4 Vantagens e desvantagens

Tal como qualquer processo ou tecnologia, a UCG apresenta vantagens e
desvantagens. Algumas vantagens são exemplificadas por Bhutto, Bazmi e Zahedi (2012,
p.211), tais como: (i) pode ser usada para recuperar o conteúdo energético dos carvões
de baixa qualidade, cuja recuperação não é economicamente ou tecnicamente viável por
meio das tecnologias convencionais devido à pequena espessura, grande profundidade,
altos teores de umidade e de cinzas, por exemplo; (ii) linhito e carvão betuminoso são
ideais para essa tecnologia de gaseificação; (iii) gás de síntese com poder calorífico na
faixa de (12–14) MJ/m3 pode ser obtido quando se utiliza oxigênio como agente
gaseificante, e o poder calorífico do gás pode ser ligeiramente aumentado à medida que o
processo se desenvolve em maior profundidade, pois carvões possibilitam pressões
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maiores no reator, resultando em maior teor de metano no gás dado que a reação
química representada pela equação (6) na Tabela 2 é favorecida; (iv) o processo de UCG
tem uma eficiência térmica mais elevada do que os processos de gaseificação em
superfície; (v) UCG reduz o investimento de capital, eliminando a necessidade de
mineração de carvão, processamento, transporte, estocagem e de construção e operação
de reatores de gaseificação, reduzindo os custos operacionais, danos na superfície e
eliminando problemas de segurança de minas; (vi) UGC utiliza menos água do que os
processos de gaseificação na superfície pois utiliza a água dentro do próprio veio de
carvão; (vii) a maior parte das cinzas permanece no subsolo, eliminando-se assim a
necessidade de gerenciamento desse resíduo; (viii) em comparação com a mineração
convencional, a UCG combinada com a combustão do produto gasoso na superfície
produz menos gás de efeito estufa e possibilita o armazenamento geológico de carbono
por meio de sua infraestrutura.
Por outro lado, a UCG também apresenta suas limitações, que de acordo com
Bhutto, Bazmi e Zahedi (2012, p.211), são simplificadas por: (i) camadas superficiais não
são adequadas para a gaseificação por causa da alta perda de gás para a superfície e da
possível contaminação das águas subterrâneas; (ii) instalação de pares de poços (poços
de injeção e de produção) é dispendiosa e, por conseguinte, é necessário gaseificar o
volume máximo de carvão entre um par; (iii) durante os processos de UCG, a rocha
circundante (paredes do reator) vai ser afetada pela alta temperatura, e as suas
propriedades mecânicas mudarão com o aumento da temperatura, podendo provocar seu
deslocamento e, eventualmente, colapso.

3.5 Projetos de gaseificação in situ no mundo

De acordo com Bhutto, Bazmi e Zahedi (2012, p.191), os países que têm
projetos implantados ou em implantação, em gaseificação do carvão mineral, são China,
Rússia, India, Austrália, Nova Zelândia, Espanha, Estados Unidos e Africa do Sul. A
Rússia foi o primeiro país a dar ênfase a essas pesquisas e a testar a viabilidade da UCG,
sendo a pioneira na aplicação em grande escala Roehe (2012, p.38),.
O desenvolvimento da UCG, ao longo dos últimos anos, teve destaque em
países como China, Austrália e África do Sul. Na África do Sul, um projeto piloto de UCG
no campo de Joanesburgo entrou em operação em janeiro de 2007. Na Austrália, um
ensaio de UCG em grande escala foi conduzido de 1999 a 2003, envolvendo uma
tecnologia desenvolvida no Uzbequistão. O projeto abrangeu a gaseificação de 35 mil
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toneladas de carvão mineral e recuperou 95% dos recursos de carvão disponíveis nos
veios (ROEHE, 2012, p.38).
Na China, está em andamento o maior programa UCG do mundo, confirmado
pelo número relativamente grande de patentes registradas, sendo 5 apenas em 2008
(ROEHE, 2012, p.38). Esse projeto está repercutindo mundialmente, e é uma parceria do
governo chinês com o governo britânico. Essa parceria tem o objetivo de gaseificar 6
milhões de toneladas de carvão por ano no subsolo chinês, gerando 1 TW de energia
elétrica por cerca de 25 anos. O orçamento está estipulado em 1,5 bilhões de dólares e o
projeto visa ampliar o acesso ao carvão e reduzir simultaneamente o seu impacto
ambiental (ROEHE, 2012, p.38).
Na Índia, o interesse é particularmente elevado, pois há vastas reservas de
carvão, escassez de gás natural e grande parte do carvão mineral do país está em
depósitos difíceis de serem minerados convencionalmente (ROEHE, 2012, p.38).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram verificados os aspectos positivos em termos ambientais, econômicos e
sociais que o processo de gaseificação in situ de carvão mineral pode proporcionar.
Essa é uma tecnologia conhecida há anos, mas que ainda precisa ser
estudada e desenvolvida. Projetos existentes em todo mundo indicados neste trabalho
podem servir de modelo a fim de impulsionar a introdução dessa forma de gaseificação
para geração de energia na matriz energética brasileira.
Em geral, pode-se concluir que a associação da UCG à produção de energia
elétrica, sem CCS, é um processo com atividade comercial, já maduro e desenvolvido no
mundo, e os processos com CCS ainda estão na fase de pesquisa e desenvolvimento.
Considerando-se as vantagens, particularmente a ausência da mineração e a mitigação
do transporte do minério, agregadas às características das jazidas brasileiras, que
dispõem de carvão de baixa qualidade, recomendam-se, futuros estudos com foco
regional para analisar as condições brasileiras e a possível viabilidade técnica de
implantação de uma unidade de UGC no Brasil.
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Resumo: O objetivo do estudo buscou identificar o nível de intraempreendedorismo dos colaboradores de
uma empresa de médio porte prestadora de serviços de projetos elétricos, localizada no Meio Oeste de
Santa Catarina. Através deste buscou-se relacionar o comportamento da direção da empresa e o
comprometimento dos colaboradores com as práticas intraempreendedoras e identificar o estilo de liderança
intraempreendedora predominante na empresa, a partir da metodologia proposta por Urirte (2000) foi
possível nortear o desenvolvimento do estudo à campo para o alcance do objetivo estabelecido. O estudo
foi desenvolvido utilizando os dados levantados por meio de pesquisa in loco via questionário estruturado.
Para o tratamento dos dados foi utilizado o método de análise de conteúdo e das informações através de
software estatístico. Observou-se na empresa estudada que o nível médio de intraempreendedorismo dos
colaboradores é de 75%, sendo classificado como nível Médio, ou seja, neste nível, o colaborador tem boas
chances de se tornar um intraempreendedor. As características mais representativas foram relacionadas às
Habilidades, e aos Conhecimentos. Com relação às variáveis que poderiam influenciar o perfil
intraempreendedor, os resultados indicaram que o tempo é o principal fator de contribui ao nível
intraempreendedor, faixa etária, ou por tempo de empresa. A escolaridade também demonstrou ser uma
forte aliada.
Palavras-Chave:
Intraempreendedorismo.
Comportamento
Intraempreendedoras. Estilos de Liderança Empreendedora.

da

Direção.

Características

1 INTRODUÇÃO
No ambiente mercadológico, em virtude de forças competitivas geradas
pelos clientes, posicionamentos de mercado e desbravamento de novos clientes, as
empresas continuamente estão em busca de novas adequações em sua estrutura
organizacional. A necessidade de empreender, ou seja, tornar a empresa criativa e
favorecer a inovação é indispensável para a perenidade organizacional. Além disso, no
contexto das pequenas empresas criativas, o desempenho da inovação está intimamente
ligado ao papel desempenhado pelo proprietário-empreendedor (SERINKAN, et al.,2013;
CASTAÑER, CAMPOS, 2002; MALEM, 2008; STRANDGAARD et al., 2006).
Para

Antončič

e

Hisrich

(2003)

e

Wakkee

et

al.,

(2008)

o

intraempreendedorismo, subcampo do empreendedorismo, consiste em atividades
inovadoras dentro de uma organização que criam novos serviços e produtos, que
fortalecem a posição competitiva da organização em todos os níveis organizacionais.
Para Amo (2010) as ações criativas e inovadoras têm obtido espaço e oportunizado as
organizações fortalecerem sua posição competitiva, através de ações empreendedoras e
intraempreendedoras,

desenvolvida

pelos

integrantes

da

organização.

Intraempreendedorismo é um assunto com uma boa atração para muitos gestores em
empresas

de

qualquer

porte

hoje

em

dia,

nas

última

duas

décadas

o

intraempreendedorismo estava cada vez mais reconhecido como um elemento importante
no desenvolvimento da organização (MENZEL; AALTIO; ULIJN. 2007).
A justificativa para a realização do presente estudo está respaldada na
importância do tema, já que a prática do intraempreendedorismo é o ponto chave para a
empresa ser reconhecida no mercado como inovadora e competitiva. O presente estudo
tem como objetivo principal identificar o nível de intraempreendedorismo dos
colaboradores da empresa NORD Electric de Chapecó.

1.1 Intraempreendedorismo no contexto empresarial

As mudanças, ocorridas nas últimas décadas, no contexto social e empresarial
tem modificado radicalmente o papel que o ser humano desempenha nas organizações.
Esta evolução se dá pelo fato do trabalho ter mudado de característica, ou seja, cada vez
mais se valoriza o trabalho realizado com o cérebro do que o feito com as mãos. Pinchot
e Pellman (2004) descrevem que este processo de mudança refere-se a um novo padrão
de trabalho que está surgindo, deixando a era industrial para entrar na era da informação.
As organizações, de modo geral, estão valorizando cada vez mais o aspecto
intelectual de seus funcionários, na busca por despertar em seus colaboradores o espírito
empreendedor, formando aquilo que tem se denominado intraempreendedorismo. O
intraempreendedorismo também é conhecido como um modelo de empreendedorismo
corporativo, ele se refere a uma nova filosofia de trabalho, onde a capacidade individual
de cada funcionário é desenvolvida.
Os intraempreendedores são aqueles funcionários que se dedicam ao trabalho
com uma visão sistêmica da organização. Eles estão sempre em busca de novos desafios
para sua empresa, gerando assim inovação para a organização na qual trabalham. Esta
inovação é muito importante, pois a cada dia que passa, as empresas ganham mais
concorrentes e a capacidade que seus funcionários têm de inovar, torna-se vantagem
competitiva para a empresa.
Conforme Martinelli (2003), o intraempreendedor é um profissional que a partir
de uma ideia e o recebimento de incentivos, liberdade e recursos, dedica-se em
transformar os produtos/serviços de sucesso. Na visão de Pinchot e Pellman (2004), os
intraempreendedores transformam novas ideias em novas realidades rentáveis. O termo
intraempreendedorismo é a versão em português da expressão francesa intrapreuneur,

que significa empreendedor interno. Este termo surgiu dentro de grandes corporações,
pois essas identificaram que não somente a tecnologia era um fator competitivo, mas que
ela agregada à iniciativa e autonomia de seus funcionários proporcionava um diferencial
ainda maior.
Pode-se
empreendedorismo

afirmar

que

corporativo,

o

intraempreendedorismo

onde

Dornelas

(2008)

é

um

descreve

modelo
que

do
no

intraempreendorismo o empreendedorismo é implantado dentro da organização, onde
deve existir uma cultura e clima inovação, os gerentes devem agir como se fossem os
donos do negócio, deve haver a remodelação da cadeia de valor, realocação dos
recursos atuais e novas competências de diferentes maneiras.
De acordo com Bateman e Snell (1998), os empreendedores internos
enfatizam a inovação, pelo fato de atuarem em empresas já estabelecidas, procuram
desenvolver novos produtos ou serviços que lhes permitam colher os benefícios da
inovação. Neste contexto, há preocupações com relação aos colaboradores no sentido de
que tenham vontade e capacidade de inovar, oferecendo sugestões e novas ideias.
Para estimular e desenvolver o espírito intraempreendedor, algumas empresas
estão investindo em programas de desenvolvimento para seus colaboradores. O principal
desafio destas empresas está em oferecer motivação para que os funcionários consigam
desenvolver comportamentos empreendedores.

1.2 Características intraempreendedoras

Pode-se citar como principal característica do intraempreendedor a liderança,
ou seja, a capacidade de liderar pessoas, já que ele é o agente de transformação
organizacional, é obrigatório que tenha esta característica. Neste sentido, destaca-se a
citação de Bom Angelo (2003), a qual enfatiza que o intraempreendedor precisa ter perfil
de liderança, direcionado a metas e aos processos. Estabelecendo relações com clientes,
fornecedores, acionistas e demais stakeholders, pois, suas ações são necessárias para
mobilizar as pessoas.
Conforme

Martinelli

(2003),

as

características

que

diferenciam

os

funcionários empreendedores são:- Possuem Visão Sistêmica: além de analisar o seu
departamento conseguem visualizar a organização como um todo. Atribuem valor a seu
trabalho, acreditam no negócio com a sensação de esta experiência vale a pena; Possuem capacidade de implementar suas ideias: seus projetos possuem início, meio e
fim. - Além de terem boas ideias, as colocam em prática. São persistentes, dedicam-se

muito em seus projetos. Possuem capacidade de tomada de decisão conseguindo êxito
nos obstáculos que surgem; - São proativos e se antecipam ao futuro: realizam tarefas
antes que seja solicitada. Conseguem fazer o que está além do pré-estabelecido.
Na visão de Uriarte (2000), as características dos intraempreendedores
referem-se a um conjunto de necessidades, habilidades, conhecimentos e valores.
Quadro 1 - Divisão das características Intraempreendedoras

Características
Necessidades

Habilidades

Conhecimentos
Valores

Classificação
Aprovação; Independência; Desenvolvimento Pessoal; Segurança; Auto-realização;
Vínculos.
Identificação de novas Oportunidades; Valoração de oportunidade e pensamento
criativo; Comunicação Persuasiva;
Negociação; Aquisição de Informações; Resolução de Problemas; Alcance de Metas;
Motivação e Decisão.
Aspectos técnicos relacionados com o negócio; Experiência na área Comercial;
Escolaridade; Experiência em empresas; Formação complementar; Vivência com
situações novas.
Existenciais; Estéticos; Intelectuais; Morais; Religiosos.
Fonte: Uriarte (2000)

O perfil intraempreendedor do presente estudo dar-se-á por meio da junção
de todas estas características, por meio de um instrumento composto de 50 questões.
(URIARTE, 2000).

1.3 Variáveis do ambiente intraempreendedor

Conforme Hartman (2006), a organização que almeja colaboradores com perfil
intraempreendedor deve criar um ambiente favorável para tal, inserindo uma cultura e
clima

intraempreendedor

adequado.

As

organizações

que

possuem

culturas

intraempreendedoras, promovem inovações, que poderão surgir inclusive novas
organizações dentro das próprias organizações. (HARTMAN, 2006).
Segundo Pinchot e Pellman (2004), na década de 80, nos Estados Unidos,
iniciou-se a abordagem de uma série de argumentos e conceitos indicando que um
profissional não precisava necessariamente sair de seu emprego para se tornar um
empreendedor. Tal fato culminou numa discussão sobre a importância de se criar
mecanismos que possibilitassem o desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos
e comportamentos, visando à retenção de talentos, diante da importância de se ter
colaboradores intraempreendedores. Como retorno à empresa, os autores citam a
geração de inovação interna, através da geração de novas ideias, melhorias nos produtos
e/ou serviços, processos e relacionamento entre clientes internos e externos.

Quadro 2:Características do Ambiente Intraempreendedor

Autor

Características
- Cultura organizacional que respeita as diferenças de opiniões;
- Os resultados não são apenas e diretamente a obtenção de lucro;
- Estruturas horizontalizadas, onde poder e responsabilidade são compartilhados;
- Reconhecem empenhos e valorizam os preceitos éticos;
- Privilegiam a lealdade e patrocinam parcerias interna e externas.
- Disseminação da visão e dos objetivos da organização a todos os níveis hierárquicos;
- Tolerância do risco, erros e falhas;
- Gerentes como patrocinadores da inovação;
- Foco nos clientes;
- Transparência e verdade;
- Ambiente organizacional agradável;
- Responsabilidade social, ambiental e ética;
- Clima favorável à Inovação;
- Líderes com capacidade de promover o clima de inovação.

Bom Angelo
(2003)

Pinchot e
Pellman
(2004)

Hartman
(2006)

Para haver a promoção do empreendedorismo corporativo, é preciso que
haja uma mudança em toda a organização. É a afirmação de Costa, Cericato e Melo
(2007), os quais enfatizam que é necessário preparar a organização para as mudanças
que esta nova prática trará consigo, envolvendo todos os integrantes da empresa.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O

estudo

visa

diagnosticar

o

nível

de

intraempreendedorismo

dos

colaboradores na empresa NORD Electric de Chapecó – SC. Este nível de será avaliado
através de duas percepções, a do gestor da empresa e dos colaboradores que são
fundamentais para a identificação de novas ideias e oportunidades. Segundo Fontenele et
al., (2011, p.07): “Diante de um cenário de oportunidades rentáveis para novas atividades
econômicas, os indivíduos com mais capital humano são os que melhor percebem a
exploração de oportunidades de sucesso.”
Com relação à abordagem da pesquisa utilizam-se dois modelos, a qualitativa
e a quantitativa. Collis e Hussey (2005) descrevem que a análise qualitativa tem como
principal vantagem o registro das informações e dos dados coletados e a imediata
correlação entre o que foi questionado e suas respostas. Com relação à abordagem
qualitativa foi efetuada uma entrevista semiestruturada com o gerente administrativo da
empresa. A abordagem quantitativa ocorrerá através da aplicação de 58 questionários
junto aos colaboradores da empresa NORD Electric. Para a abordagem quantitativa será
utilizado o método Survey, sendo a sua aplicação caracterizada por Freitas et al (2000, p.
01), que: “[...] o interesse é produzir descrições quantitativas de uma população; e faz uso
de um instrumento pré-definido.”

2.1 Questionário

O questionário, adaptado de Uriarte (2000), foi dividido em duas partes: na
primeira, formularam-se perguntas relacionadas à caracterização do colaborador, sendo:
faixa etária, gênero, formação, tempo de atuação na empresa e classificação da função.
Além disso, outras duas questões foram inseridas nesse contexto: se o colaborador
considerava-se ou não um intraempreendedor e se o mesmo identificava na empresa
algum canal para propor suas ideias intraempreendedoras.
O termo intraempreendedor (tradução do Inglês - intrapreneur) é utilizado para
designar o “empreendedor interno”. São aqueles que, a partir de uma ideia e recebendo a
liberdade,

incentivo

e

recursos

da

empresa

onde

trabalham,

dedicam-se

entusiasticamente em transformá-la em um produto de sucesso. Não é necessário deixar
a empresa onde trabalha. (PINCHOT, 1989).
Tais questões foram relacionadas com o perfil intraempreendedor dos
colaboradores (2º parte do instrumento), na tentativa de identificar se existem diferenças
entre idade, escolaridade, tempo de empresa e função relacionadas ao nível de
intraempreendedorismo. A segunda parte do instrumento contemplou 50 questões,
classificadas na tabela 1, que identificam o perfil intraempreendedor.
Tabela 1:Enquadramento dos Resultados

Índice

Ate 60%

Classificação

BAIXO

Entre
61% e 80%

PADRÃO

Acima de
80%

ALTO

Comentários
- Você deve participar de cursos, palestras, treinamentos e debates
sobre o assunto para aprimorar suas características consideradas
fracas no que tange ao intraempreendedorismo.
- Outra opção é encontrar uma equipe liderada por um inovador. Nada
como aprender com quem sabe.
Você tem boas chances, mas é bom estudar e praticar um pouco mais
antes de iniciar um projeto, pois ainda apresenta algumas
características que podem ser trabalhadas no que tange ao
intraempreendedorismo.
Você já é um intraempreendedor.Boa sorte!
Fonte: (PINCHOT apud URIARTE, 2000).

Após a tabulação das respostas, estas devem ser analisadas a luz da seguinte
fórmula:
X = (100 * N) / 50
Onde: X = porcentagem de perfil intraempreendedor
N = número de itens com características intraempreendedoras
100 = porcentagem total

50 = número total de itens
Como exemplo, se um indivíduo acerta quarenta e duas questões das
cinquenta apresentadas, seria calculado seu percentual de perfil intraempreendedor como
demonstrado abaixo:
X = (100 * 42) / 50 = 84%
Utilizando-se desta metodologia, pode-se observar, que este indivíduo é
considerado um intraempreendedor, pelo fato de ser maior do que 80%, classificado na
Tabela 01 como nível ALTO.
A população do estudo delimitou-se a profissionais atuantes na organização de
caráter privada localizada na cidade de Chapecó/SC voltada a indústria de materiais
elétricos com atuação nacional e internacional. O questionário foi respondido por 39
funcionários, o qual foi à ferramenta para obtenção dos dados com 51 afirmações,
vinculando afirmações ao perfil intraempreendedor e as características tradicionais. E
aplicação de questionário semiestruturado para entrevista junto à alta direção da
empresa. Os dados coletados foram descritos no Excel para tabulação dos dados e
posteriormente migrado para o software SPSS Statistics 17.0 para análises pontuais ao
estudo.
3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O nível de intraempreendedorismo médio dos colaboradores da empresa foi de
75%, sendo classificado como PADRÃO, ou seja, com este nível, a pessoa ainda
apresenta algumas características que podem ser trabalhadas no que tange ao
intraempreendedorismo (URIARTE, 2000).
Os resultados demonstraram que o percentual mais representativo foi de 74%,
com uma frequência de 6 colaboradores, em seguida 78% com 5 colaboradores. Dos 39
questionários válidos, 34 se consideram intraempreendedores, resultando em 87%. Já 5
respondentes, afirmaram não se consideram intraempreendedores. Os 5 respondentes
como obtiveram os graus de intraempreendedorismo: 54%; 70%; 66%; 62% e 70% se
classificaram como baixo e médio grau de intraempreendedorismo. Os percentuais das
características intraempreendedoras são demonstrados naTabela 2.
Tabela 2: Classificação em percentuais das características intraempreendedoras

Características
Necessidades
Habilidades
Conhecimentos/Experiência

Percentual Médio
71%
78%
78%

Valores

Percebe-se

que

74%

as

características

intraempreendedoras

mais

representativas foram relacionadas às habilidades e ao conhecimento e experiência,
sendo ambas com 78%. Já as características relacionadas às necessidades e aos
valores, resultaram num percentual menor, 71 e 74% respectivamente. Os quais estão
descritos no Quadro 3.
Quadro 3: Classificação das respostas com e sem perfil intraempreendedor

Características/ (número da questão)
Necessidade de aprovação/ (1)
Necessidade de autopreservação/ (2)
Conhecimento na área comercial / (3)
Conhecimento e formação complementar/ (4)
Habilidade de avaliar oportunidades e pensamento criativo/ (5)
Habilidade de adquirir informações/ (6)
Valores estéticos/ (7)
Necessidade de auto-realização/ (8)
Necessidade de vínculos/ (9)
Necessidade de independência/ (10)
Necessidade de autorealização/ (q. 11)
Conhecimento e escolaridade/ (q. 12)
Conhecimento e vivência com situações novas/ (questão 13)
Habilidade de comunicação persuasiva/ (questão 14)
Habilidade de resolução de problemas/ (questão 15)
Valores intelectuais/ (questão 16)
Habilidades para atingir metas/ (questão 17)
Necessidades de desenvolvimento pessoal/ (questão 18)
Conhecimento de aspectos técnicos relacionados ao trabalho/ (19)
Conhecimento e experiência com empresas/ (20)
Habilidades de identificar novas oportunidades/ (21)
Habilidade de negociação/ (22)
Valores existenciais/ (23)
Valores morais/ (24)
Habilidade de motivação e decisão/ (25)
Necessidade de aprovação/ (26)
Necessidade de autopreservação/ (27)
Conhecimento e experiência na área comercial/ (28)
Conhecimento e formação complementar/ (29)
Habilidade de avaliar oportunidades e pensamento criativo/ (30)
Habilidade de adquirir informações/ (31)
Valores estéticos/ (32)
Valores religiosos/ (33)
Necessidades de vínculos/ (34)
Necessidade de independência/ (35)
Necessidade de auto realização/ (36)
Conhecimento e escolaridade/ (37)
Conhecimento e vivência com situações novas/ (38)
Habilidade de comunicação persuasiva/ (39)
Habilidade de resolução de problemas/ (40)
Valores intelectuais/ (41)
Habilidade de atingir metas/ (42)
Necessidade de desenvolvimento pessoal/ (43)
Conhecimento de aspectos técnicos relacionados ao trabalho/ (44)
Conhecimento e experiência com empresas/ (45)

Com perfil
35
8
32
37
33
36
31
37
27
12
35
32
37
30
26
32
23
30
27
10
24
37
37
24
25
34
14
22
38
38
35
28
37
39
23
26
34
37
29
38
38
37
38
34
28

Sem perfil
4
31
7
2
6
3
8
2
12
27
4
7
2
9
13
7
16
9
12
29
15
2
2
15
14
5
25
17
1
1
4
11
2
0
16
13
5
2
10
1
1
2
1
5
11

Habilidade de identificar novas oportunidades/ (46)
Habilidade de negociação/ (47)
Valores existenciais/ (48)
Valores morais/ (49)
Habilidade de motivação e decisão/ (50)

38
21
33
1
15

1
18
6
38
24

Para analisar o perfil do colaborador, elaborou-se um questionário, para
levantar informações sobre faixa etária, gênero, grau de formação, tempo em que está na
empresa e função e identificar o perfil empreendedor. Na Tabela 3 é apresentada a Faixa
etária dos entrevistados.
Tabela 3: Faixa etária

Faixa etária

Quantidade de respondentes

Nível de Intraempreendedorismo (médio)

10
15
11
1
2

76%
72%
70%
84%
81%

De 16 a 20 anos
De 21 a 26 anos
De 27 a 35 anos
De 36 a 45 anos
Acima de 45 anos

Percebe-se um alto grau de intraempreendedorismo nas faixas etárias de 36
a 45 e acima de 45 anos. Com esta classificação, o colaborador já é um
intraempreendedor. Neste nível, houve um total de 3 respondentes. Já com relação do
gênero, o percentual foi de 1% maior ao feminino, conforme a Tabela 4.
Tabela 4: Formação

Quantidade de
respondentes
2
1
5
17
11
3
0
0

Faixa etária
Pós-graduação completa
Pós-graduação incompleta
Curso superior completo
Curso superior incompleto
Ensino médio completo
Ensino médio incompleto
Ensino fundamental completo
Ensino fundamental incompleto

Nível de Intraempreendedorismo
(médio)
84%
76%
82%
75%
71%
75%
0
0

Com base na formação, os colaboradores da empresa obtiveram o nível
maior de intraempreendedorismo com pós-graduação completa.
Com relação do tempo em que o colaborador está na empresa, o percentual
maior foi com o tempo acima de 10 anos, conforme a Tabela 5. Já na função
desempenhada

na

empresa,

realizando

atividades

administrativas

ou

funções

operacionais e técnicas, o percentual ficou uma pequena diferença ao administrativo,
porém na média geral, este valor equivale a 75%.
Tabela 5:Tempo que está na Empresa

Faixa etária
De 1 a 3 anos

Quantidade de respondentes
27

Nível de Intraempreendedorismo (médio)
76%

De 3 a 6 anos
De 6 a 10 anos
Acima de 10 anos

4
3
5

70%
77%
78%

De acordo com a entrevista realizada com o Gerente Administrativo foram
obtidas informações relevantes para a análise adequada visando o objetivo do estudo. O
Quadro 4 apresenta a percepção do Gerente Administrativo em relação ao
intraempreendedorismo da empresa NORD Electric.
Quadro 4: Percepção do Gerente acerca do Intraempreendedorismo da NORD

Questão

Percepção do Gerente acerca do Intraempreendedorismo

É o perfil dos colaboradores em empreender com ideias, coisas novas, pro
O que você entende por
atividade em realizar algo diferencial. Acredita ser algo muito relacionado as
intraempreendedorismo?
pessoas, ambiente de trabalho. É dar a direção.
Quais
são
as
A maioria das pessoas buscam sempre algo a mais. Os funcionários
manifestações positivas do
procuram trazer as soluções e não problemas, independente do setor
intraempreendedorismo na
sempre se percebe algo novo.
sua empresa?
Quais
são
as
Eu não percebo manifestações negativas. Em algumas situações percebe-se
manifestações negativas
que alguns funcionários estão além do que a empresa quer em relação à
do intraempreendedorismo
meta e planejamento.
na sua empresa?
Não existe um treinamento específico visando o empreendedorismo. O que
ocorre é um acompanhamento da liderança e acompanhamento in loco. É
incentivado para pensar fora do quadrado. A empresa incentiva à
Existe algum tipo de
participação dos gestores no núcleo de jovens empreendedores da ACIC.
treinamento
que
você
Existe o programa Premiação Boas Ideias, onde os funcionários são
considera importante para
incentivados a contribuir com ideias visando a redução de custos, inovações
seus funcionários?
nos produtos ou melhoria do ambiente. No início existe o incentivo através
de uma recompensa financeira e após e incentivado os funcionários que
realmente possuem a pro atividade sem pensar na questão financeira.
Que
tipo
de
comportamento
você O funcionário deve ser proativo, trazer soluções e não problemas, devendo
espera de um funcionário buscar a melhoria contínua sempre. Não ser resistente a mudanças.
do setor operacional?
Que
tipo
de
Principalmente ser exemplo, deve motivar a equipe. Não deve cobrar
comportamento
você
somente resultado dos funcionários, deve auxiliar na busca das soluções.
espera de um funcionário
Deve ter as mesmas características mencionadas para os funcionários na
que ocupa um cargo de
pergunta anterior.
liderança?
Está em andamento projetos para diversificar a segmentação da empresa.
Sua empresa passa no Como exemplo a busca de parceiros para sociedade em projetos de energia
momento
ou
passou renovável. Outra mudança relacionada ao empreendedorismo é a instalação
recentemente por algum de um gerador eólico na empresa, após visita de uma empresa japonesa.
processo
formal
de Mesmo sabendo que não é viável financeiramente o gestor instalou o
mudança?
equipamento visando a sustentabilidade e prospecção de novos negócios
em outras regiões.
O Programa Boas Ideias mencionado anteriormente está ligado diretamente
ao estímulo para a inovação. Incentivo financeiro para a busca de
Quais são os estímulos à
capacitação técnica para uso no desenvolvimento de produtos. Busca por
inovação na sua empresa?
parcerias para soluções em energia renovável. Realização de palestras junto
à comunidade facilitando realizar ações sustentáveis sem custo financeiro.

Dificuldade em encontrar uma equipe 100% coesa na busca pela inovação e
Quais são as barreiras à comprometida com o empreendedorismo;
inovação na sua empresa? Visualizo a necessidade de implantar mais ações que estimulem a prática da
inovação por parte dos funcionários.
Muito importante a realização de rede de contatos com universidades,
prefeitura, empresários chineses e ACIC, pois é importante a troca de
Deseja acrescentar algo
conhecimento;
mais?
O gestor principal da empresa é um empreendedor nato e visionário e busca
repassar para os demais gerentes.

De acordo com as informações obtidas na entrevista junto ao Gerente
Administrativo é possível identificar que o gestor possui conhecimento sobre o conceito do
intraempreendedorismo, sendo muito importante para a disseminação junto à equipe de
trabalho. Outra percepção importante é com relação à disponibilização de treinamentos,
onde o gestor informou que não existe um treinamento específico, mas existem
programas na empresa que incentivam o empreendedorismo, como o Programa Boas
ideias, onde os funcionários contribuem com sugestão independente do setor em que
trabalha e é recompensado financeiramente. O mais importante é que chega um
momento que a empresa incentiva a prática espontânea sem o funcionário pensar no
retorno financeiro. Esta prática condiz com o relato de Martineli (2003).
Sobre o comportamento que o funcionário e gestor devem ter em relação à
inovação ele relatou a importância da pro-atividade, a busca na solução de problemas e
não ser resistente a mudanças. Para o comportamento do líder ele agrega a motivação
para empreender e questão de não só cobrar resultados e sim instigar a forma de atingir
resultados.

Estas características estão relacionadas com as mencionadas no estudo

realizado por Uriarte (2000).
Com relação aos processos de mudança em que a empresa esteve envolvida
recentemente, o gestor relatou as diversas parcerias para realização de sociedades
voltadas a geração de energia sustentável (gerador eólico e placas solares). Nesse
sentido Dornelas (2008) define que o intraempreendedorismo é a soma de inovação que a
empresa realiza e desenvolve, de sua renovação e dos esforços para que novos negócios
sejam realizados. Referente às barreiras existentes para realização da inovação na
empresa foi identificado que a empresa necessita intensificar ações para estimular a
prática por parte dos funcionários, apesar da existência dos programas mencionados
anteriormente.
Finalizando a análise das respostas obtidas na entrevista com o gerente
administrativo foi percebido a importância dada na formação de redes para discussão de
assuntos pertinentes a empreendedorismo. Cita-se o núcleo de jovens empreendedores
da ACIC e as palestras em que os funcionários são incentivados a realizarem junto a seus

stakeholders, principalmente na comunidade. Conforme relatado por Tomaél et al., (2005)
as relações entre informação, conhecimento, aprendizagem organizacional e inovação
constituem o foco das parcerias criadas nas redes. A interação entre as pessoas gera o
compartilhamento da informação e do conhecimento, aflorando a implantação de
inovações.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo identificou que o nível de intraempreendedorismo dos
colaboradores da Nord é classificado como médio, ou seja, 75%, quer dizer que com este
nível, o colaborador tem chances de se tornar um intraempreendedor, havendo a
necessidade de estudar e praticar um pouco mais antes de iniciar um projeto, pois ainda
apresenta algumas características que podem ser trabalhadas no que tange ao
intraempreendedorismo.
Com

relação

às

características

intraempreendedoras,

as

mais

representativas obtiveram percentual médio de 78%, as quais foram relacionadas às
habilidades, sendo: habilidade para avaliar oportunidade e pensamento criativo; para
adquirir informações; de comunicação persuasiva; de resolução de problemas; de
identificação de novas oportunidade e habilidade para negociação. E as relacionadas ao
Conhecimento e Experiência, a saber: na área comercial; formação complementar;
escolaridade; vivência com situações novas; aspectos técnicos do trabalho; experiência
em outras empresas.
No

instrumento

questionário

utilizado,

foram

introduzidas

questões

relacionadas à caracterização do colaborador, a saber: faixa etária, gênero, escolaridade,
tempo de empresa e função desempenhada (administrativa ou operacional/técnica), na
tentativa de identificar se haviam diferenças no nível de intraempreendedorismo foram
analisadas as informações levantadas. Como resultado, na variável faixa etária, o
percentual intraempreendedor foi maior com a idade acima de 45 anos, representando
81%. No gênero, houve uma pequena diferença de 1% a mais do feminino para com o
masculino. Na variável escolaridade, os percentuais foram maiores aos colaboradores
com

pós-graduação

completa

e

curso

superior

completo,

com

84%

e

82%

respectivamente. Os colaboradores com mais de 10 anos na empresa obtiveram o nível
maior, totalizando 78%. E por fim, a variável função administrativa ou operacional/técnica,
o primeiro apresentou uma diferença maior de 1%, porém, na média geral, o percentual
alcançou os 75%.

O tempo em que o colaborador está na empresa é o principal fator de
contribuiu para o nível intraempreendedor, ora por faixa etária, ou por tempo de empresa.
Outro indicador é a escolaridade. Pode-se ainda verificar forte influência da coordenação
da organização às ações intraempreendedoras.
A empresa apontou a importância que haja investimento em alguns itens que
Há oportunidades de aprimoramento, com o intuito de aumentar o nível de
intraempreendedorismo

dos

colaboradores,

relacionadas

às

características

intraempreendedoras no campo das Necessidades e dos Valores. Dessa forma, elaborouse uma tabela indicando as características e o que elas significam, para que os gestores
possam direcionar esforços a fim de despertar nos colaboradores atitudes inovadoras.
Como proposição de novos estudos, sugere-se a ampliação e disseminação
do levantamento do nível intraempreendedor em outras empresas, nos diferentes
segmentos, na tentativa de evidenciar quais características intraempreendedoras são
preponderantes a cada segmento.
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Resumo: Para atender a legislação e as normas vigentes no país os aterros sanitários que recebem
resíduos dos serviços de saúde se utilizam combustíveis para os processos de tratamento térmico destes
resíduos, através da técnica de esterilização por autoclavagem. No entanto, os níveis de eficiência
energética desses sistemas são baixos e observa-se que abordagens técnicas de recuperação de energia
são praticamente inexistentes nesses locais. Diante deste fato, o presente trabalho tem por objetivo projetar
um recuperador de energia térmica para melhorar a eficiência e o reaproveitamento do calor contido no
efluente oriundo do processo de autoclavagem. Como aplicação prática o recuperador desenvolvido foi
implantado no Aterro Sanitário de Canhanduba em Itajaí - SC, onde se avaliou a viabilidade e eficiência do
projeto. A metodologia de trabalho esteve baseada na modelagem geométrica do equipamento
desenvolvido para recuperação do calor residual do sistema e utilização de simulações numéricas de
transferência de calor conjugado para análise de seu desempenho energético. A viabilidade econômica do
projeto foi calculada através da relação entre a redução do custo de aquisição de combustível gerado pelo
uso dessa tecnologia em comparação à operação normal do sistema. Os resultados do projeto
demonstraram que o trocador de calor desenvolvido é viável do ponto de vista técnico e econômico, fato
justificado pela sua flexibilidade de aplicação em sistemas de esterilização com características operacionais
peculiares e por apresentar alta capacidade de recuperação do calor residual de autoclaves.
Palavras-Chave: Eficiência energética, trocador de calor, tecnologia sustentável.

1 INTRODUÇÃO

Historicamente, o ser humano sempre necessitou de recursos energéticos para
satisfazer suas necessidades básicas, tanto para alimentação, como para fonte de calor
externo, iluminação e trabalho. À medida que o homem passa a compreender seus
benefícios, utiliza-os de forma a potencializar suas atividades, propiciando assim, maiores
expectativas quanto à garantia de sobrevivência e desenvolvimento das atuais e futuras
gerações (FARIAS e SELLITTO, 2011, p. 7; HINRICHS et al, 2011, p. 5).
Diante da crescente demanda energética proveniente do aumento populacional
e consumo de bens e serviços, o uso mais eficiente de energia passa a ser uma temática
representativa e demonstra ser uma solução adequada para resolução de parte dos
potenciais conflitos pelo uso de energia, num curto período de tempo, com menores
esforços econômicos e impactos ambientais negativos (HODGE, 2011, p. 324).
A energia é a base fundamental para garantia do desenvolvimento de todos os
setores da economia. A forma mais aceitável atualmente para resolução de conflitos pelo
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uso das fontes finitas de energia é a racionalização de seu uso (PEREIRA; PEREIRA,
2009, p. 34; VESILIND e MORGAN, 2011, p 112). Para Nogueira et al. (2005, p. 196), é
importante destacar sob o ponto de vista da racionalização no uso de energia, a
importância que a mesma representa na óptica estratégica e de imagem de uma
empresa, haja vista que o mercado está orientado a dar preferência a produtos e serviços
de empresas comprometidas com ações de conservação do meio ambiente. Nesse
sentido, segundo Almeida (2005, p. 47) empresas que pretendem alcançar maior espaço
no mercado, não podem admitir o desperdício de energia, sem utilizá-la de forma eficiente
e responsável.
Santos (2011, p. 241) relata que grande parte dos aterros sanitários utilizam
fontes combustíveis em processos de tratamento térmico de resíduos de serviços de
saúde, através da técnica de esterilização por autoclavagem. Para Goldemberg e Paleta
(2012, p. 110) estes sistemas possuem baixos níveis de eficiência energética e uma
abordagem técnica mais apropriada de recuperação de energia nesses sistemas que
levassem a resultados exitosos seriam importantes, dado a gama de usinas que se
utilizam da mesma prática. Ainda segundo Gomes (2010, p. 31) um sistema de
autoclavagem é composto de uma caldeira estacionária a vapor e uma autoclave. A
função da caldeira é produzir vapor para a autoclave sob alta temperatura e pressão. A
autoclave armazena em seu interior os resíduos a serem tratados e o vapor produzido
pela caldeira. Ambos permanecem em contato no interior da autoclave por um período de
tempo predefinido, até que os níveis de patogenicidade dos resíduos sejam considerados
seguros, pois o vapor nessas condições possui a capacidade de esterilizar objetos. No
final desse procedimento, o vapor e o condensado formado são retirados do interior da
autoclave e os resíduos são encaminhados para um aterro sanitário.
Para Castro (2012, p. 12) o efluente resultante de um processo de esterilização
por sistema de autoclavagem possui alto teor de energia térmica, passível de recuperação
através de trocadores de calor projetados para atender as peculiaridades técnicas de
cada sistema. Celgel (2011, p. 915) afirma que a energia térmica recuperada pode ser
utilizada para aquecimento da água de alimentação do sistema e consequentemente
reduzir seu consumo de combustível.
Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo, projetar um recuperador
de energia térmica para melhorar a eficiência energética através do reaproveitamento do
calor contido no efluente oriundo do sistema de autoclavagem. Para avaliar a viabilidade
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do projeto o mesmo foi implantado e testado no Aterro Sanitário de Canhanduba,
localizado no município de Itajaí – SC.

2 METODOLOGIA

Os programas computacionais utilizados para o desenvolvimento da tecnologia
de recuperação de calor residual foram o Autodesk AutoCAD 2015, utilizado para a
elaboração dos desenhos técnicos e o COMSOL Multiphysics 4.4, utilizado para a
modelagem geométrica e simulação de desempenho energético do equipamento
projetado.
Os módulos empregados no acoplamento multifísico do programa COMSOL
Multiphysics foram os de escoamentos em condutos e o de transferência de calor em
sólidos e fluídos, em regime espacial tridimensional e bidimensional axissimétrico para
tempos transientes e estacionários. O acoplamento realizado resultou em equações que
relacionam grandezas hidrodinâmicas de distribuição de vazão e pressão, como também
as termodinâmicas com processos de transferência de calor por condução e convecção.
Observar a seguir a equação 01, (COMSOL, 2013a e b).

As perdas de carga e alterações de vazão ocasionadas pela rugosidade do
material empregado na geometria do equipamento foram determinadas utilizando o
coeficiente de fricção de Darcy, (Equação 02) e a correlação de Reynolds para regimes
de escoamento, (Equação 07).
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Para determinação do termo de transferência de calor por condução e
convecção (Equação 03), o modelo relaciona grandezas como o coeficiente global de
transferência de calor, (Equação 04) ao qual é alimentado pelos coeficientes de condução
e convecção (Equações 05 e 06).

O conjunto de números adimensionais de Reynolds, Prandtl, Nusselt e
Grashof, (Equações 07 a 12) foram utilizadas nas equações do modelo, pois representam
as relações existentes entre as forças inerciais e viscosas, difusões térmicas e de
momento nas simulações realizadas.

Para análise da aplicabilidade da proposta do estudo foi observado o que
preconiza as normas ABNT NBR 15.471 no que tange a vasos de pressão, a ABNT NBR
16.035-1 que relaciona caldeiras e vasos de pressão e a ABNT NBR 50.001 que aborda a
gestão de energia.
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O período de amortização do investimento, (Equações 13 a 15) foi definido com
base na redução do custo de aquisição de combustível gerado pelo uso dessa tecnologia
em comparação à operação normal do sistema.

Para a análise de viabilidade econômica optou-se pela fórmula disposta na
equação 15, pois esta relaciona o custo total do investimento, com a economia mensal
média promovida pelo uso do dispositivo no sistema, além disso, inclui a taxa de juros
expressa nas linhas de financiamento, o que resulta num período de amortização
adequado para representar a viabilidade do equipamento.
Como aplicação prática para o objeto de estudo visando avaliar a operação e
viabilidade do projeto definiu-se o Aterro Sanitário de Canhanduba, localizado no
município de Itajaí – SC. A definição do local deu-se por o mesmo receber resíduos de
serviço de saúde e possuir um autoclave para a esterilização dos resíduos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposta de solução para a recuperação do calor residual do efluente oriundo
do sistema de autoclavagem consistiu em um trocador de calor do tipo serpentina
helicoidal com regime de fluxo em batelada. O formato do equipamento é cilíndrico e
possui dois compartimentos internos, um para armazenar efluente proveniente da
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autoclave e outro para armazenar a água de alimentação da caldeira estacionária a vapor.
No compartimento de efluente localiza-se a serpentina de troca de calor, a entrada e
saída do tubo são conectadas ao compartimento de água.
À medida que a água percorre o interior do tubo de cobre da serpentina, ocorre
a transferência do calor contido no efluente para a água de alimentação do sistema.
Ambos os reservatórios são termicamente isolados com poliuretano e revestidos de aço
inox 316L para redução de efeitos intempestivos. Um esquema de automação foi previsto
de forma a interligar o trocador de calor com o sistema de autoclavagem. Esse
procedimento ocorrerá através de válvulas solenoides controladas pelo CLP da caldeira e
da autoclave à medida que for necessário a troca de calor ou o uso de água para
alimentação da caldeira.
A água entra na caldeira a uma temperatura média de 20°C e é utilizado para
produzir 250 kg/h de vapor, sob uma pressão absoluta de 10 kgf/cm², utilizando
combustível gasoso GLP. A demanda de vapor da autoclave é de 180 kg/h, na
temperatura de 137°C e pressão absoluta de 3,3 kgf/cm². Nessas condições operacionais,
o efluente resultante do processo de esterilização permanece a 107,5°C.
A avaliação da efetividade térmica do trocador de calor projetado foi realizada
utilizando o modelo numérico computacional descrito na metodologia. As simulações
foram feitas em duas etapas e compreendem respectivamente a análise de transferência
de calor sobre as serpentinas helicoidais do equipamento, pois constituem a principal
interface de troca térmica entre a água e o efluente.
Os resultados de desempenho energético do trocador de calor, demostram que
o equipamento para as condições de contorno supracitadas, é capaz de pré-aquecer a
água de alimentação do sistema de autoclavagem para 87,5°C, atingindo um nível de
eficiência energética da ordem de 51%. O gráfico (Figura 1) mostra a distribuição espaçotemporal de temperatura na serpentina de troca térmica. Com base nesses resultados,
observa-se que a taxa de troca de calor é evidenciada nos momentos iniciais de
simulação, pois o diferencial de temperatura elevado supera as resistências térmicas
existentes no limiar entre o efluente, o material da serpentina e a água em aquecimento.
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Figura 01 - Distribuição espaço-temporal de temperatura nas serpentinas Helicoidais

No intuito de compreender o processo de resfriamento do efluente no interior
do trocador de calor, o gráfico na figura 02 apresenta os resultados da simulação
realizada no compartimento de armazenamento de efluente. Como pode ser observado, o
fato da descarga de efluente no trocador de calor ser em batelada, influencia diretamente
na efetividade de troca térmica do equipamento, pois o modelo leva em consideração um
efluente estático, que transfere sua energia térmica somente na camada limite
termodinâmica.
O gradiente térmico do efluente nesse componente é heterogêneo, (observar
figura 2) e não permite a recuperação integral do calor residual do efluente. Essa limitação
técnica pode ser superada através do uso de um componente hidráulico interno que
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promova a recirculação do efluente e favoreça a troca de calor por processo de
convecção forçada, um artifício a ser adotado para superar as resistências térmicas
existentes na camada limite termodinâmicas.
Figura 02 - Distribuição espaço-temporal de temperatura no efluente

As perdas energéticas nas linhas hidráulicas de distribuição de água e
efluentes quentes, e no envoltório do trocador de calor, foram contabilizadas nas
simulações numéricas e resultaram em perdas de aproximadamente 90 kJ de energia
térmica a cada processo de esterilização. A figura 3 mostra a distribuição de temperatura
no envoltório do equipamento, com intuito de verificar a eficiência do isolamento térmico
utilizado em sua estrutura. Os resultados mostram que a temperatura externa
permanecerá em torno de 45°C, o que resultou em medidas de segurança para evitar a
ocorrência de queimaduras aos colaboradores da empresa.
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Figura 3 - Distribuição de temperatura no envoltório do trocador de calor

Os resultados da análise de viabilidade econômica do projeto demonstraram
que o custo total de aquisição do trocador de calor, componentes de instalação e
prestação de serviços técnicos para a instalação, resultaram no montante de R$ 8.030,00
(oito mil e trinta reais). Em contra partida, promoveu uma redução mensal no consumo de
combustível de aproximadamente R$ 975 (novecentos e setenta e cinco reais),
retornando o investimento em um período de aproximadamente nove meses e gerando
uma economia da ordem de 42% no consumo de gás de GLP. Com relação à viabilidade
técnica, é evidente que as peculiaridades operacionais do sistema devem ser levadas em
consideração para outros casos, pois este fator pode influenciar na viabilidade do projeto
à medida que os custos com componentes de instalação e a mão de obra especializada
superem a economia financeira promovida pelo uso dessa tecnologia. No entanto,
observou-se que a solução encontrada através da modelagem geométrica e aplicação de
serpentinas helicoidais resultaram num arranjo criativo que promoveu uma melhor
eficiência energética do processo.
A solução encontrada também promoveu ganhos ambientais, haja vista que
reduziu a necessidade de gás GLP, como também, através da recuperação do calor
reduziu a temperatura de saída do efluente o que favorece o devido tratamento.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento e adoção de práticas tecnológicas eficientes de energia
demonstram ser uma das estratégias de melhor relação custo benefício, pois reduz custos
operacionais, minimiza aspectos e impactos ambientais negativos decorrentes da
prestação de serviços, além de transparecer diante dos clientes e colaboradores, vocação
a ações ambientalmente sustentáveis em locais produtivos. A solução encontrada nesta
pesquisa não

apenas mostrou-se financeiramente vantajosa, mas trouxe ganhos

ambientais, pois reduz a necessidade de uma fonte de energia não renovável ao mesmo
tempo que ao reutilizar o calor reduz a temperatura do efluente facilitando o tratamento
apropriado.
No tocante a solução encontrada, a tecnologia de recuperação de calor
residual mostrou-se eficaz no aumento dos níveis de eficiência energética do aterro
sanitário de Canhanduba. O modelo de trocador de calor proposto para uso no sistema de
autoclavagem é adequado para o aproveitamento da energia térmica oriunda do processo
de esterilização, visto que o equipamento recuperou 51% do calor residual do sistema.
Além disso, sua viabilidade econômica foi comprovada através de um período de retorno
de investimento de nove meses, o que é relativamente curto, mostrando que a economia
de energia promovida pelo uso dessa tecnologia se amortiza.
As particularidades técnicas do local estudado mostraram importância na
definição da viabilidade técnica e econômica do equipamento projetado, pois os custos
decorrentes da prestação de serviços, aquisição de materiais e acessórios a serem
utilizados em conjunto com o trocador de calor, constituem aproximadamente metade dos
custos totais do projeto e podem condicionar a adoção dessa tecnologia em sistemas
para tratamento térmico de resíduos de serviços de saúde.
O desempenho termodinâmico obtido da solução do projeto do trocador de
calor foi prejudicado pelo fato do efluente, principal fonte de energia térmica do
equipamento, ser descarregado em batelada e permanecer estático. Essa situação fez
com que a transferência de calor ocorresse somente na interface da camada limite
termodinâmica compreendida entre a água e o efluente. Logo, propõe-se o uso de um
componente hidráulico interno, que promova a recirculação do efluente e favoreça o

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

transporte de energia por convecção forçada, o que permitiria maior eficiência e ganho ao
sistema.
Soluções de engenharia focadas em atender os problemas encontrados a
campo, quando discutidos de maneira apropriada, podem chegar a soluções, que a
princípio se imagina apenas serem utilizadas em aplicações particulares, no entanto,
podem estender-se a uma solução generalizada. A continuar as políticas públicas de
transformar os “lixões” em aterros sanitários integrados a usinas de beneficiamento de
resíduos, soluções que visem melhorar a eficiência do uso de energia mostra-se um nicho
de mercado promissor.
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Resumo: Neste trabalho apresentamos um experimento de sistemas hidráulicos, objetivando expor a
aplicação do princípio de Pascal a uma prensa hidráulica. Baseia-se inicialmente na necessidade de
comprovação das hipóteses e das fórmulas utilizadas para chegar-se a um resultado específico de força,
para que assim seja comprovada a sua utilidade na vida cotidiana do ser humano. A utilização de autores
de suma relevância se faz necessária para a organização de ideias e elementos utilizados, bem como para
a confirmação de teorias, como a Teoria de Pascal. Trazemos como objetivo demonstrar através da prática
o funcionamento de uma prensa hidráulica, bem como seus principais benefícios, e explanar que quando
uma força externa for aplicada sobre uma determinada área de um fluido confinado, a pressão decorrente
será transmitida integralmente a todo fluido e à área do recipiente que o contém.
Palavras-chave: Hidráulica, Pascal, prensa.
Abstract: We presents an experiment of hydraulic systems , aiming to expose the application of Pascal's
principle to a hydraulic press . It is based initially on the need for proof of assumptions and recipe used to
arrive at a specific result of force, so that is proven its usefulness in everyday human life . The use of short
relevance of authors is required for the organization of ideas and used elements as well as for confirming
theories, such as Theory of Pascal. Bring intended to demonstrate through practical operation of a hydraulic
press , as well as their key benefits , and explain that when an external force is applied to a particular area of
a confined fluid , the pressure arising will be fully transmitted to all the fluid and the container area that
contains it.
Keywords: Hydraulic, Pascal, Press.

1 INTRODUÇÃO

No cenário brasileiro da ciência e tecnologia, os sistemas hidráulicos possuem uma
vasta área de aplicação e uma grande importância para a humanidade.
Sistema hidráulico é o meio através pelo qual uma forma de energia de entrada é
convertida e condicionada, de modo a ter como saída, energia mecânica útil. Nos dias
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atuais a hidráulica vem sendo bastante introduzida no mercado, tornando processos mais
ágeis e consequentemente diminuindo custos.
O presente trabalho tem como objetivo proferir conhecimentos que justificam a
importância do estudo e a implantação desses sistemas junto ao princípio de Pascal, e,
portanto provar a coerência entre a literatura e a prática, onde para Linsingen (2008),
quando uma força externa for aplicada sobre uma parcela de área de um fluido confinado,
a pressão decorrente será transmitida ao fluido e à área do recipiente que o contém.

2 METODOLOGIA

Partindo da utilização de algumas das subdivisões de Hidráulica, que de acordo com
Netto (1998, p. 1) são áreas da “Hidrostática que trata dos fluídos em repouso ou em
equilíbrio, a Hidro cinemática estuda velocidades e trajetórias [...], e a Hidrodinâmica
refere-se às velocidades, às acelerações e às forças que atuam em fluídos em
movimento.” O uso de tais áreas deve-se a necessidade de realizar os estudos de todas
as possibilidades que uma prensa hidráulica possa apresentar.
Apesar dos sistemas hidráulicos terem registros de utilização datados por volta de
200 a.C., o ser humano ainda não realizava grandes feitos perante todo o potencial
destes princípios. De acordo com Linsingen(2008), na década de 1640 Blaise Pascal
emitiu o princípio de prensa hidráulica, nomeado como o Princípio de Pascal, porém este
sistema passou a ser utilizado efetivamente apenas 150 anos depois quando Joseph
Bramah construiu uma prensa hisdrostática aproveitando a água como um meio de
transferência de energia.
Apenas no ano de 1900 como cita Linsingen (2008), o inventor americano Eli
Janney alavancou os sistemas hidráulicos, tendo a idéia de substituir a água, até então
utilizada como meio de transferência de energia, por óleo, visto que o mesmo reduzia os
problemas de lubrificação e vazamentos. Para Linsingen (2008) , a partir da década de
1950 foi onde a hidráulica passou a ter um desenvolvimento acentuado em todos os
ramos da automação industrial.
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Concomitantemente ao desenvolvimento das técnicas dos processos de
fabricação , os sistemas hidráulicos foram se sofisticando, permitindo sua
utilização a pressões cada vez mais altas, tornando-os mais compactos, precisos
e eficientes. A alta precisão e a resposta dinâmica das chamadas servoválvulas
eletro-hidráulicas exigiam processos de fabricação altamente sofisticados, além da
utilização de aparatos hidráulicos e eletrônicos especiais, elevando de forma
significativa os custos de instalação, e restringindo seu emprego a sistemas
específicos (LINSINGEN, 2008, p.24).

De acordo com Linsingen (2008), um sistema hidráulico é uma gama de elementos
físicos associados que, utilizam um fluido como meio de transferência de energia para a
transmissão e controle de forças e movimentos.
Atualmente, em função do desenvolvimento tecnológico, os sistemas hidráulicos
encontram aplicação em vários ramos de atividade, inclusive aplicações de uso cotidiano
que deixamos de perceber, como por exemplo, em veículos, equipamentos odontológicos,
construção civil, shopping centers e etc. Procurando dar uma noção da abrangência da
aplicabilidade dos sistemas hidráulicos, Linsingen (2008) citou alguns, tais como listados
abaixo:
● Prensas Hidráulicas;
● Robôs industriais;
● Comportas e Represas
● Equipamentos de mineração e exploração de petróleo;
● Máquinas de terraplanagem
● Processadores de lixo urbano e etc.

Segundo Houghtalen, Hwang e Akan (2012), todos os sistemas hidráulicos
demandam da aplicação de princípios fundamentais da mecânica dos fluidos, contudo,
muitas precisam da compreensão sobre hidrologia, mecânica de solos, análise estrutural,
economia da engenharia, sistemas de informação geográfica e engenharia ambiental,
para um bom planejamento de projeto e operação adequados.
Os fluidos possuem grande importância dentro da hidráulica, pois são eles os
responsáveis pela transferência de energia. Para Linsingen (2008), os fluidos devem
possuir características que se vinculem com as dos componentes dos sistemas, para que
favoreçam a operação adequada sob diversas circunstâncias, como em ambientes
agressivos ou com elevadas temperaturas, ou ainda em sistemas que requerem elevadas
e rápidas variações de pressão.
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A grande vantagem do emprego de pressões elevadas é a redução do volume de
fluido requerido e do tamanho e peso dos componentes para cargas elevadas.
Entretanto, isso exige alta capacidade de lubrificação do fluido empregado.
Bombas e motores hidráulicos operando a rotações e pressões elevadas devem
ser adequadamente lubrificados no sentido de evitar desgaste prematuro e perda
de desempenho. Por essa razão, o desenvolvimento da moderna hidráulica
industrial está condicionado ao uso de fluidos que são, essencialmente,
lubrificantes (LINSINGEN, 2008, p.99).

Algumas propriedades são de suma importância para a análise de um fluido, para
seu estudo e sua escolha. Segundo Linginsen (2008) são elas:
Massa específica (ρ), é definida como sendo

a quantidade de matéria de uma

substância contida em um volume unitário desta, ou seja:

M= massa e V= volume, sua unidade de medida é expressa em [kg/m³].
Peso específico (γ), definido como a força gravitacional de uma substância por
unidade de volume, determinada a força pela segunda lei de Newton:

F= força, V= volume, M= massa e g= força gravitacional, sua unidade de medida é [N/m³].
Densidade (d) é a razão entre a massa específica de uma substância e o seu
volume. “A temperatura de referência normalmente utilizada para especificação da
densidade de fluidos hidráulicos é de 15° C, e, desse modo, a densidade se situa na faixa
de 0,85 para derivados de petróleo até 1,4 para fluidos sintéticos” (Linsingen, 2008,
p.101).
Conforme citado por Linginsen (2008), o princípio de Pascal defini-se como, quando
uma força externa é aplicada sobre uma determinada área de um fluido confinado, a
pressão decorrente será transmitida inteiramente a todo o fluido e a área do recipiente
que o contém, considerando o fluido incompressível.
Num fluido compressível (real, gases ou líquidos), uma variação local brusca de
pressão propagar-se-áatravés do fluido por uma onda com velocidade igual à
velocidade do som no fluido, até que o equilíbrio seja restabelecido. Isso significa
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que haverá um comportamento dinâmicodo fluido entre dois estados de equilíbrio,
onde o principio de Pascal não é aplicado (LINSINGEN, 2008, p.28).

A utilização prática do principio de Pascal pode ser elucidada por meio de uma
prensa hidrostática, destinada à transmissão e multiplicação de forças.

2.1EXPERIMENTO – PRENSA HIDRÁULICA
Construiu-se um dispositivo para demonstrar o Princípio de Pascal de uma forma
simples, fazendo com que o experimento proposto, possa proporcionar uma visualização
da força aplicada nas seringas, e área a que se submete a uma prensa hidráulica.
A prensa hidráulica é um dispositivo largamente utilizado com finalidade principal
de multiplicador de forças. Basicamente, a prensa hidráulica é constituída de um tubo em
U, sendo que os ramos possuem áreas da secção transversal diferentes. Um tubo une
esses ramos e o sistema é preenchido com um líquido viscoso (em geral, óleo),
aprisionado por dois pistões (Figura 1). Dessa forma, uma pequena força aplicada nos
êmbolos F1 aplicada é suficiente para vencer grandes cargas como F2, que é o objetivo
da maioria dos sistemas hidráulicos.

Figura 1 – Prensa Hidráulica

Fonte: http://www.mundoeducacao.com/fisica/prensa-hidraulica.htm

2.1.1 MATERIAS E MÉTODOS
Para a construção do experimento proposto, foi utilizado apenas materiais de baixo
custo que estão listados a seguir: Seringas de volumes diferentes (figura 02), Mangueira
fina e bem flexível (figura 03), Madeira (sobras) (figura 04), Pregos e parafusos (figura
05), Suco de laranja (figura 06), Puxador de porta (figura 07).
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Figura 02 – Seringas (tamanhos 12 e 20 ml);

Fonte: Autores (2014)

Figura 03 – Mangueira fina;

Fonte: Autores (2014)

Figura 04 – Madeira (sobras);

Fonte: Autores (2014)
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Figura 05 – Pregos e parafusos;

Fonte: Autores (2014)

Figura 06 – Suco de laranja;

Fonte: Autores (2014)

Figura 07 – Puxador de porta;

Fonte: Autores (2014)

Iniciou-se o experimento com a montagem da estrutura para fixação das seringas
de maior volume, efetuando a abertura dos furos em umapequena placa de madeira com
o auxílio de uma furadeira. Após colocar as seringas nas aberturas, fixamos uma chapa
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mais fina na ponta, parte que fará pressão, visto que foram inclusas no experimento, 4
(quatro) seringas, feito esse passo, foi preciso reforçar a estrutura para que não sofresse
deslocamento quando fosse exercida pressão, conforme (Figura 08) – Montagem da
estrutura.

Figura 8 – Montagem da estrutura.

Fonte: Autores (2014)

Colocaram-se as seringas no suporte, preencheu-se a seringa menor com suco de
laranja, para podermos visualizar o deslocamento do líquido, e com uma mangueira de
fino calibre se uniu ambas as partes.
Para acionar as seringas de uma só vez e tornar tudo mais homogêneo, foi
construído um suporte para alocar as 4 (quatro) seringas menores, as quais seriam
pressionadas para realizar o processo desejado. Furou-se o suporte com o auxílio de uma
furadeira, onde se foi deixado espaçamento para visualização do líquido em
deslocamento após serem pressionados os êmbolos, e para um melhor acionamento do
sistema, utilizou-se um puxador de porta, conforme podemos visualizar na (figura 09) –
caixa para êmbolos de menor volume.
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Figura 9 – Caixa para êmbolos de menor volume

Fonte: Autores (2014)

A madeira utilizada em todo experimento foi de sobras. Para finalização e melhor
acabamento, a estrutura foi lixada e pintada, assim exposto na (figura 10).
Figura 10 – Estrutura lixada e pintada.

Fonte: Autores (2014)

Por fim, foram feitos os engates entre seringas e mangueiras, para colocar em teste
o experimento finalizado (figura 11).

Figura 11–Experimento finalizado (Prensa e suporte para aplicação de força F1)
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Fonte: Autores (2014)

Com o experimento finalizado, e a fim de obter a pressão que a prensa exercerá,
deu-se inicio aos cálculos.
Para cálculo da pressão, empregou-se o princípio de Pascal e sua fórmula:

Onde, P= pressão, F= força e A= área, unidade de medida de pressão [N/m²].
Porém, observou-se que primeiramente se fazia necessário o cálculo da força
aplicada ao embolo F1, através da segunda lei de Newton exemplada abaixo:

F= força, M= massa e a= aceleração gravitacional adotada em 9,81 m/s², unidade de
medida de força Newton [N].
Como não se obtinha massa (M), se fez necessário o uso da fórmula da densidade
(d) para acharmos a massa, onde o fluido utilizado foi água e sua respectiva densidade é
de 1g/cm³, e volume de 48 ml. Para que o cálculo fosse realizado algumas medidas foram
convertidas, tais como: Densidade (D) de 1g/cm³ para 1000 kg/m³ e Volume (V) de 48 ml
para 0,000048 m³. Logo, substituindo os valores na fórmula da densidade (d) obteve-se
uma massa (M) = 0,048 Kg. Conforme cálculo á seguir :
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Posteriormente substituíram-se os valores juntamente a fórmula da segunda lei de
Newton para acharmos a força aplicada F1 ao êmbolo, onde F1= força aplicada, M= 0,048
kg e a= aceleração gravitacional adotada em 9,81 m/s², unidade de medida de força
Newton [N]. Onde se alcançou o resultado para força aplicada aos êmbolos (F1) = 0,470
N, conforme cálculo abaixo:

Aplicando os resultados obtidos ao princípio de Pascal, admitindo como área (A1) =
0,006 m² onde há aplicação da força (F1), e área (A2) = 0,011m², chegou-se ao resultado
da pressão (P) = 78,3 N/m² e força obtida na base da prensa (F2) = 0,861 N. Conforme
abaixo:

/m²
Cálculo para força (F2):
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Diante do exposto, percebe-se uma coerência entre os resultados obtidos e a
literatura, onde a mesma ressalta que, se uma força externa for aplicada sobre uma área
de um fluido confinado, a pressão decorrente será transmitida integralmente a todo o
fluido e a área do recipiente que o contém.
A prensa é um mecanismo de aumento da força aplicada, onde para isso se faz
necessário à construção de um dispositivo com área maior do que a área na qual se
aplicará a força. Como vimos no experimento proposto, área (A1) = 0,006 m² e área (A2)
= 0,011 m², ou seja, A2 possui quase o dobro de A1, onde se provou a integração com a
literatura, pois a força aplicada sobre A1 de (F1) = 0,470 N, multiplicou-se através do
sistema obtendo como resultado uma força aplicada sobre A2 de (F2) = 0,861 N. provouse então que as prensas hidráulicas são em geral sistemas multiplicadores de força,
construídas com base no princípio de Pascal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que os sistemas hidráulicos são de certa importância para a
humanidade, onde desde os primórdios foram construídas as primeiras rodas de água,
persistindo seu uso até hoje. Sua evolução técnica resultou nas atuais potentes turbinas
hidráulicas, destinadas à geração de energia.
Outro fator importante da hidráulica se da à multiplicação de forças, resultando em
uma maior facilidade aos usuários de sistemas hidráulicos, como por exemplo, os
macacos hidráulicos para erguer carros e até mesmo a direção hidráulica. Sistemas
hidráulicos de abastecimento de água e irrigação são de suma importância para a
atividade e saúde humana.
Atualmente os sistemas hidráulicos possuem um vasto campo de aplicação, porém
o cenário da produção tecnológica brasileira é inexpressivo para a geração de novas
tecnologias, sendo assim, justificando a importância da hidráulica à sociedade, percebese uma gama de razões para o estudo e conhecimento mais aprofundado sobre a
hidráulica.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo em caráter de revisão bibliográfica a
respeito do processo de produção do etanol e apresentar o panorama do etanol de primeira geração frente
ao mercado consumidor. Tendo em vista a diversidade de matérias-primas para a obtenção do etanol, este
trabalho contempla as duas principais aplicadas em escala industrial no mercado brasileiro, a cana-deaçúcar e o sorgo sacarino. Também serão abordados os pré-tratamentos aplicados à matéria-prima, os
principais processos produtivos, os parâmetros de operação e os coprodutos gerados ao final do processo,
além de suas respectivas aplicações.
Palavras-Chave: Biocombustível, Cana-de-açúcar, Sorgo sacarino, Etanol.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil apresenta condições favoráveis para o cultivo da cana-de-açúcar, a
principal matéria-prima para a produção de etanol. O complexo sucroalcooleiro do Brasil é
considerado o mais moderno e competitivo do mundo, mantendo o país entre os grandes
produtores de açúcar e etanol.
A produção de etanol de primeira geração é um processo bem estabelecido
atualmente no país, em que se obtém o etanol a partir da sacarose da cana. O etanol de
segunda geração, ou lignocelulósico, é obtido a partir da conversão da celulose e da
hemicelulose da cana em etanol, porém, atualmente não é produzido em grande escala e
a produção é feita com tecnologias ainda em fase de aperfeiçoamento (PACHECO, 2011).
A forte expansão da cultura de cana no Brasil foi motivada pela valorização do
etanol como substituto de combustíveis fósseis, além do fortalecimento do preço do
açúcar no mercado de commodities e a utilização e maior valorização dos subprodutos
industriais resultantes dos processos de fabricação de açúcar e etanol (GOES; MARRA;
SILVA, 2008). Com isso, obteve-se a modernização dos processos e uma maior eficiência
da indústria canavieira.
A expansão da cultura da cana, a qual está prevista para os próximos anos, é
baseada no aumento da produção e do consumo de etanol para atender a demanda
crescente do mercado interno e também suprir as exportações, que deverão crescer
substancialmente em função da crescente demanda mundial por biocombustíveis.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

2 PROPRIEDADES E CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS

2.1 Cana-de-açúcar

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é um vegetal da família das gramíneas
que é cultivada desde a antiguidade (LEÃO, 2002). Com ela se faz dois produtos
essenciais para a economia mundial: o açúcar, indispensável para a alimentação humana,
e o álcool, utilizado nas bebidas alcoólicas como a cachaça, o vinho e a cerveja, ou como
combustível para abastecer os carros, também conhecido como etanol.
A cana-de-açúcar é cultivada em dois períodos diferentes do ano, de setembro
a outubro e de janeiro a março. O primeiro período é conhecido como o plantio de “cana
de ano”, esse período não é o mais recomendado para o plantio da cana, indicado apenas
em casos de necessidade, tais como para ampliação do setor industrial ou em função de
alteração climática. O plantio de “cana de ano”, além de menos produtivo, atrasa a
colheita do plantio de cana “ano e meio”. De janeiro a março é realizado o plantio de cana
“ano e meio”, que é o período mais recomendado, permitindo um melhor aproveitamento
do terreno com o plantio de outras culturas e gera uma maior produtividade.

2.3 Sorgo sacarino

Do ponto de vista de processamento industrial, a utilização do sorgo sacarino
pouco se diferencia da cana-de-açúcar para a produção de etanol. A principal diferença
reside na presença de interferentes na leitura sacarimétrica e na clarificação do caldo
prensa quando se utiliza Octapol como agente clarificante. O sorgo sacarino demanda
uma quantidade de três a quatro vezes maior desse agente quando comparado à cana
(PACHECO, 2012).
O sorgo sacarino produz biomassa e açúcares fermentáveis que, uma vez
industrializados, transformam-se em etanol. A proposta da cultura do sorgo sacarino não
é competir com a cana-de-açúcar, mas ser uma opção alternativa, viável e promissora
para a produção de etanol, na época de entressafra da cana-de-açúcar. Plantado entre os
meses de setembro e dezembro (dependendo da região produtora), o sorgo sacarino
pode fornecer matéria-prima de qualidade entre os meses de janeiro a abril, época em
que as usinas de beneficiamento da cana ficam ociosas e a produção de etanol diminui
consideravelmente no país. Sendo o processamento dos colmos o mesmo já utilizado
para a cana-de-açúcar, o sorgo sacarino representa uma alternativa importante para
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plantio em áreas de reforma de canaviais, sem a necessidade de ocupação de novas
áreas, assim estabilizando a oferta de etanol ao longo do ano (PACHECO, 2012).

3 PRÉ-TRATAMENTO

Assim que a matéria-prima chega na indústria, ela é quantificada e testada. O
procedimento para testar a matéria-prima é semelhante para a cana-de-açúcar e sorgo.
Após pesada e qualificada, a matéria-prima começa a ser preparada para extração. O
processo inicia com o objetivo de aumentar a densidade do material e assim sua
capacidade de moagem, para isso a matéria-prima passa por picadores que dividem o
material em pedaços pequenos, aumentando sua densidade. Na sequência, o material
passa pelo desfibrador, que força a passagem dos colmos por uma pequena abertura ao
longo de uma placa desfibradora. Essa etapa garante o máximo rompimento da célula
para liberação do caldo. Vale ressaltar que a relação percentual entre o açúcar das
células rompidas e o açúcar total varia entre 90% e 94%, tanto para cana-de-açúcar como
para o sorgo processado nas mesmas refinarias que a cana. Em seguida a matéria-prima
passa por um eletroímã que retira todos os materiais ferrosos que, tenham ficado
acidentalmente no material. Tal processo tem por objetivo principal proteger a moenda.
A moagem consiste em conduzir o caldo pela pressão dos rolos. Para isso são
utilizados de 3 a 7 ternos, cada um equipado com 3 rolos principais e um quarto rolo de
pressão que pode melhorar a eficiência da extração. Para completar a extração adiona-se
água ao bagaço remanescente aumentando a diluição do caldo ainda presente. A água é
adicionada ao caldo a 70 °C, no último terno da moenda, bombeada em contra corrente
com o bagaço até o segundo terno. A eficiência deste processo fica em torno de 94% a
97%, e varia com a matéria-prima e os ajustes da máquina. Após a extração do caldo é
necessária a retirada das impurezas, solúveis e insolúveis, antes do processamento.
Peneiras rotativas e fixas separam o caldo do bagacilho (pequenas frações de bagaço). O
caldo isento de sólidos grosseiros em suspensão segue o tratamento e o bagacilho
retorna à moenda. Na sequência o caldo passa para o processo de clarificação, sendo
encaminhado do peneiramento diretamente para aquecimento em trocadores de calor até
105°C, com os objetivos de reduzir a carga microbiana e a espuma na fermentação,
facilitar a coagulação dos coloides e emulsificar graxas e ceras, aumentando a eficiência
da decantação. A decantação conclui a etapa de purificação do caldo, na qual são
removidas as impurezas floculadas nos tratamentos anteriores, auxiliada pela adição de
agentes floculantes. As impurezas floculadas nessa etapa são adicionadas ao bagacilho e
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levadas para filtros rotativos com o objetivo de recuperar o açúcar contido no lodo. O
material filtrado é denominado torta e deve ser encaminhado a lavoura (PACHECO,
2012).
Para o preparo do mosto devem ser tomados alguns cuidados em relação à
concentração de açúcares totais, que deve ser de aproximadamente 20º Brix. O grau Brix
se refere à quantidade de sólidos solúveis presentes em uma solução. Além disso, devese regular a acidez total e pH, esse último deve estar na faixa entre 4,5 e 5 para favorecer
o desenvolvimento das leveduras (COSTA, 2014). Em alguns casos, pode ser necessária
a suplementação de nutrientes, adição de antissépticos e aumento da temperatura para
se obter rendimentos satisfatórios. Os principais nutrientes utilizados e que favorecem a
rápida multiplicação da levedura são fontes de nitrogênio (sulfato de amônio), fontes de
magnésio (sulfato de magnésio), fontes de potássio, dentre outros, tais como, zinco,
fósforo e cálcio (CHIEPPE JÚNIOR, 2012).

4 PARÂMETROS DE OPERAÇÃO DO PROCESSO FERMENTATIVO

Após o tratamento do caldo, é obtido então o mosto, que consiste em uma
solução açucarada e pronta para ser fermentada. O mosto preparado industrialmente
deve ser inoculado com leveduras Saccharomyces cerevisae (BNDES; CGEE, 2008), a
qual é considerada ideal para a fermentação industrial, pois possui atributos importantes,
como alta eficiência fermentativa, tolerância ao álcool, rendimento, resistência e
estabilidade (ALCARDE, 2015; COSTA, 2014).
Uma vez preparados o fermento e o mosto, ambos serão misturados nas
dornas de fermentação, para que as leveduras transformem os açúcares em gás
carbônico e etanol, sendo este último o objetivo do processo industrial (PACHECO, 2012;
ALCARDE, 2015). Na produção industrial de etanol, os processos fermentativos são
realizados em batelada alimentada, processo também conhecido por Melle-Boinot
(BORGES, 2008; COSTA, 2014). Esse processo é definido como uma técnica em que um
ou mais nutrientes são adicionados ao biorreator durante o cultivo e os produtos
permanecem no biorreator até o final da fermentação (CARVALHO; SATO, 2001).
A oxigenação do meio é importante para o sucesso da multiplicação da
levedura em função da aerobiose e pode ser realizada por agitação mecânica ou através
da utilização de ar comprimido (CHIEPPE JÚNIOR, 2012). A temperatura do biorreator
também pode afetar a fermentação acoólica, de modo que o rendimento alcoólico é maior
em temperaturas mais baixas, na faixa de 15 ºC a 20 ºC, porém, apresenta demora para
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obtenção da máxima população de microrganismos. A taxa inicial de fermentação no
biorreator é maior em temperaturas entre 25 ºC a 30 ºC e temperaturas superiores à 35
ºC promovem o decréscimo da viabilidade celular, além de possíveis perdas e
contaminações (BORGES, 2008).
O mosto permanece em processo de fermentação durante um período de 8 a
12 horas, com temperatura regulada na faixa de 28 ºC a 30 ºC. Ao final do processo
fermentativo, origina-se o vinho (mosto fermentado) com uma concentração de 7% a 10%
de álcool (BNDES e CGEE, 2008). O vinho é enviado para colunas de destilação e gera o
etanol em forma de vapor (flegma, 40-50 °GL) o qual é concentrado a 96 °GL, originando
o etanol na forma hidratada. A pureza do etanol é medida em graus Gay-Lussac, que
indica a concentração do álcool presente em volume (COSTA, 2014). O etanol hidratado
pode ser estocado como produto final ou pode ser enviado para a coluna de desidratação,
uma vez que se trata de uma mistura azeotrópica e seus componentes não podem ser
separados por meio de destilação simples (BNDES e CGEE, 2008).

5 PRODUTOS E COPRODUTOS
VÁSQUEZ (2007) define que “o etanol é um líquido incolor e volátil, de odor
ardente característico, facilmente inflamável, de chama azulada que não gera fuligem”.
O etanol é um produto bastante versátil e pode ser utilizado em vários produtos
e processos, como solventes, perfumes, bebidas alcoólicas, fabricação de plástico,
medicamentos e combustíveis. É um combustível que libera quantidades significativas de
calor quando em combustão. Além disso, o etanol apresenta maior teor de oxigênio –
35% em massa – em sua composição em relação aos combustíveis derivados do petróleo
(MANOCHIO, 2008). As características do etanol estão descritas na Tabela 2.
Tabela 1 – Características físico-químicas do etanol.

Fórmula molecular

CH3CH2OH

Peso específico (20ºC)

0,7894 g/mL

Índice de refração

1,3619

Limite de estabilidade

300 ºC

Calor latente

921096,00 J/kg

Octanagem (ASTM)

99

Razão ar:combustível

9:1

Fonte: Adaptado de VÁSQUEZ, 2007.
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Suas características possibilitam uma combustão mais limpa e também o
melhor desempenho dos motores. Por este motivo, além de ser comercializado como
etanol puro (anidro) que é utilizado como aditivo na gasolina e também como etanol
hidratado, que é o etanol combustível comum (BNDES e CGEE, 2008). A diferença entre
o etanol anidro e o hidratado é o teor de água contida no etanol. O teor máximo de água
permitido no etanol anidro é de 0,4%, podendo chegar a 1% na época de entressafra, já o
etanol hidratado possui teor de água em torno de 7% (VÁSQUEZ, 2007).
O etanol anidro é utilizado como aditivo na gasolina em substituição do
chumbo, que é um elemento químico venoso e, portanto prejudicial à saúde e ao meio
ambiente. De acordo com a portaria nº 75 de 2015 do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento toda gasolina do tipo Comum vendida no Brasil deve conter 27% de
etanol anidro e a do tipo Premium, 25% (BRASIL, 2015b; MANOCHIO, 2014).

5.1 Coprodutos

O processo de fermentação da cana-de-açúcar dá origem a diversos
coprodutos do etanol, dentre eles a vinhaça, o dióxido de carbono e o bagaço de cana. O
bagaço da cana representa uma nova abordagem à produção de etanol e confere maior
rentabilidade ao processo, além de colaborar para o desenvolvimento de uma matriz
energética renovável com maior confiabilidade e sustentabilidade (MENEGUETTI;
MEZAROBA; GROFF, 2010). A seguir são apresentadas as características e aplicações
desses coprodutos bem como sua importância para o setor de energia.

5.1.1 Bagaço

O bagaço é um resíduo fibroso da extração do caldo da cana através das
moendas, composto de fibra vegetal, celulose, hemicelulose, lignina e umidade – entre 45
e 50%. Quimicamente é composto de 47% de carbono, 6,5% de hidrogênio, 44% de
oxigênio e 2,5% de cinzas (PAOLIELLO, 2006). Juntamente com a palha, corresponde a
dois terços da planta e, portanto são gerados grandes quantidades deste resíduo na
produção de etanol (BNDES e CGEE, 2008). Segundo Paoliello (2006), aproximadamente
entre 250 kg e 260 kg de bagaço são gerados para cada tonelada de cana processada.
Esse resíduo possui diversas aplicações como a forragem, utilização na ração
animal, especialmente para ruminantes, geração de etanol de segunda geração e
principalmente na cogeração de energia elétrica e térmica através da sua queima
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(NUNES et. al., 2013 apud COSTA e BOCCHI, 2012). As características energéticas do
bagaço estão descritas na Tabela 2.
Tabela 2 - Características energéticas do bagaço.

Energia útil contida no vapor gerado

1.147 kcal/kg de bagaço

Produção de vapor por kg de bagaço

1,9 kg de vapor/kg de bagaço

Poder calorífico inferior (bagaço úmido)

1.800 kcal/kg

Poder calorífico inferior (bagaço seco)

2.525 kcal/kg

Fonte: Adaptado de (PAOLIELLO, 2006).

A cogeração de energia consiste na produção simultânea de duas ou mais
utilidades, calor e potência mecânica ou calor e elétrica, por exemplo, a partir da energia
disponibilizada por um ou mais combustíveis (BARJA, 2006). A principal vantagem da
cogeração é a maior eficiência em relação às demais fontes de geração elétrica. Na
geração térmica convencional, a maior parte da energia contida no combustível é perdida
para o meio ambiente na forma de calor, enquanto na cogeração essa energia residual é
aproveitada fazendo com que a eficiência do processo chegue a 80% dependendo dos
equipamentos e ciclos utilizados (LOBO, 2013).
A Figura 1 apresenta um esquema do processo de cogeração de energia
comumente empregado nas usinas de etanol, onde é possível observar a utilização do
bagaço como combustível na caldeira para a produção de vapor para a geração de
energia elétrica nas turbinas e também a utilização do calor residual no processo de prétratamento da cana-de-açúcar.
Figura 1 - Esquema de cogeração na indústria sucroalcooleira.

Fonte: CARDOSO, 2011.
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Cardoso (2011) salienta que boa parte das grandes indústrias sucroalcooleiras
brasileiras é autossuficiente em energia, isto é, produzem toda a energia utilizada em seu
processo. Além disso, muitas empresas conseguem ainda comercializar o excedente,
transformando um resíduo do processo principal em um produto rentável.
Atualmente, a geração de energia elétrica a partir do bagaço da cana-deaçúcar corresponde a pouco mais de 7% da matriz elétrica brasileira, com 391 usinas em
operação produzindo 10 GW de energia elétrica. Ainda segundo dados do Banco de
Informações de Geração (BIG) da ANEEL, em 2015 as fontes mais expressivas em
porcentagem são a hidráulica com 61% e 8% referentes à energia obtida a partir do gás
natural. Esses dados evidenciam a importância que o bagaço da cana tem representado
na contribuição da biomassa na matriz elétrica brasileira (BRASIL, 2015a).
Além disso, outro aspecto importante sobre a cogeração nas usinas
sucroalcooleiras é a complementariedade que ela representa, pois a safra da cana-deaçúcar coincide com a estação seca (reservatórios vazios) em que a disponibilidade de
energia hidráulica reduz. Portanto a possibilidade de comercializar o excedente de
energia produzido contribui para a oferta de energia justamente em um período de maior
necessidade (PAOLIELLO, 2006).

5.1.2 Vinhaça
A vinhaça – produto da destilação - é o principal subproduto da agroindústria
canavieira em quantidade produzida e também pelo potencial poluidor. Estima-se que
para cada litro de etanol produzido, são gerados 13 litros de vinhaça (LAIME et. al., 2011).
Sua composição é bastante variável, porém de maneira geral, a vinhaça é rica
em matéria orgânica e nutrientes minerais como potássio, cálcio, magnésio, enxofre e
outros micronutrientes. Outra característica é que ela possui DBO elevada e seu pH é
baixo, variando entre 3,7 e 4,5. Por este motivo, o lançamento direto ou indireto da
vinhaça em corpo hídrico foi proibido em 1978 com a portaria nº 323 do Ministério do
Interior (OLIVEIRA, 2013).
A medida adotada para a destinação final deste subproduto foi à utilização na
fertirrigação de solos, inclusive da própria cultura da cana (LAIME et. al., 2011). Esta
prática visa melhorar as propriedades físicas e químicas do solo, melhorar o pH, a
fertilidade e aumentar a microflora, produzindo condições ideais para o cultivo. Estudos
têm comprovado que o potássio - presente na composição da vinhaça passa por todo o
processo sem sofrer quase nenhuma alteração – causa efeitos na cana, como o aumento
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do teor de umidade, ampliando a cutícula foliar e diminui a lignificação das fibras
(PAOLIELLO, 2006).

5.1.3 CO2
Na fermentação do mosto para produção do etanol tem-se a liberação de CO2
como subproduto. Este processo é realizado em dornas, que podem ser do tipo aberta ocasionam a liberação do dióxido de carbono diretamente para a atmosfera, além de
implicar na perda de cerca de 1% a 2% do etanol produzido – ou do tipo fechadas. As
dornas fechadas são utilizadas pela maioria das indústrias do setor. Estas dornas
possuem um sistema coletor de CO2 que captura o mesmo e o encaminha para uma torre
de recuperação para então comercializar este produto. Uma usina alcooleira de médio
porte pode recuperar em média três mil quilogramas por hora de CO2 (SANTOS;
REBELATO; RODRIGUES, 2012). A captura e comercialização do CO2, além de ser um
produto muito rentável, contribui para a diminuição da liberação de gases do efeito estufa
para a atmosfera, tornando o processo de produção de etanol mais limpo e sustentável.

6 SITUAÇÃO DO ETANOL

O Brasil possui ótimas condições para a ampliação da produção de cana-de-açúcar
devido à disponibilidade de terras e às condições edafoclimáticas favoráveis. Ademais, já
domina a tecnologia de produção de etanol. A produção do etanol de cana-de-açúcar
demanda menos de 1% das terras cultiváveis do país, podendo facilmente ser expandida
sem gerar competição com a produção de alimentos (PACHECO, 2011).
Com uma tonelada de cana é possível obter 86 litros de etanol hidratado, porém,
quando o objetivo é a produção de açúcar, além de 100 kg desse, ainda é possível
produzir 23 litros de etanol hidratado por tonelada de cana a partir do melaço. Além disso,
um hectare produz em média 87 toneladas de cana. Dessa forma, o etanol de cana-deaçúcar tem um custo de produção de US$ 0,22/L e uma produtividade de 6000 L/ha
(BNDES e CGEE, 2008).
De acordo com o Balanço Energético Nacional (2015), no ano de 2014 a produção
de cana-de-açúcar foi de 631,8 milhões de toneladas, valor 2,5% inferior ao registrado no
ano de 2013, o qual foi de 648,1 milhões de toneladas. A fabricação de etanol cresceu
3,3% em 2014, atingindo o montante de 28526 mil metros cúbicos, em comparação ao
ano de 2013. Desse total, 57,1% referem-se ao etanol hidratado. Em termos
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comparativos, houve um acréscimo de 4,4% na produção de etanol hidratado e 1,9% na
produção de etanol anidro, em relação a 2013, além do consumo de etanol apresentar
crescimento de 8,2%.
Os programas de melhoramento genético da cana-de-açúcar foram responsáveis
por promover ganhos constantes de produtividade, permitindo a expansão e
sustentabilidade da cultura, de forma competitiva. Atualmente é possível não apenas
continuar com os avanços graduais sobre as tecnologias em uso, como também atingir
grandes ganhos com o advento de novas tecnologias (MACEDO, 2007). A evolução
tecnológica contínua dos processos em uso poderá levar também nos próximos anos a
ganhos relevantes de produtividade, mediante o desenvolvimento de melhores variedades
(particularmente para novas áreas), maior integração entre colheita, carregamento e
transporte, novos processos de separação do etanol, automação industrial, entre outros.
A utilização do bagaço e da palha da cana-de-açúcar para produção de
bioeletricidade passou a ser um fator muito importante para o desenvolvimento e o
fortalecimento do setor sucroalcooleiro, de forma que a bioeletricidade passa a ser
considerada uma das mais importantes fontes de geração de energia elétrica atualmente.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil se destaca a nível mundial na produção de etanol a partir da cana-deaçúcar. O etanol de primeira geração apresenta tecnologia bastante difundida e
consolidada pelo setor industrial e mercado consumidor. Os biocombustíveis constituem
uma alternativa crescente e viável para utilização no setor de transportes visto que em
2014 o consumo de etanol em transportes foi de 15,1%, valor superior ao ano de 2013,
que consistiu em 14,3% (BEN 2014; BEN 2015). Além da produção de etanol, tem-se uma
significativa disponibilidade de excedentes de interesse energético, como bagaço e palha,
para geração de bioeletricidade. Com o crescente consumo de etanol, é necessário que
as técnicas e processos de produção sejam eficientes e atendam a demanda do mercado.
Para garantir a eficiência do processo de produção de etanol, torna-se necessário um
rígido controle sobre todos os processos de produção, inclusive na preparação da
matéria-prima. Os pré-tratamentos da matéra-prima são essenciais para garantir a
fermentação livre de contaminantes, os quais prejudicam todo o processo produtivo e são
responsáveis pelas maiores perdas de etanol e baixa eficiência do processo fermentativo.
São significativas as perspectivas de desenvolvimento tecnológico na agroindústria do
etanol de cana-de-açúcar, com aumento da produtividade e do desempenho energético e
diversificação da gama de produtos, com destaque para as rotas de hidrólise e
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gaseificação, passíveis de serem empregadas no incremento da produção de etanol e
bioeletricidade.
Outra alternativa é a integração da cultura do sorgo sacarino nos períodos de
entressafra da cana-de-açúcar, visto que a colheita do sorgo se dá justamente nos
períodos em que as indústrias canavieiras estão com baixa produção devido a ausência
de matéria-prima da cana-de-açúcar. Dessa forma, o sorgo consiste em uma alternativa
viável para a produção de etanol, permitindo que as usinas não fiquem paradas durante o
período da entressafra da cana e por conseqüência, garantindo o abastecimento do
mercado de etanol.
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Resumo: O presente artigo visa salientar a importância da energia eólica como fonte alternativa de energia
no cenário nacional, o qual a mesma apresenta significativos avanços nos últimos anos. O Brasil é
considerado um país dotado de diversos fatores favoráveis no que se refere ao recurso eólico, sendo sua
grande extensão territorial e altos valores de velocidade do vento, elementos que vem resultando em um
aumento no número de empreendimentos na área de energia eólica. Um dos passos iniciais no estudo de
viabilidade de uma usina eólica compreende a análise do recurso eólico da região no qual o
empreendimento será localizado. Tal análise se baseia principalmente no parâmetro de velocidade do vento
e o padrão de distribuição com o qual o mesmo ocorre. Devida tal importância, o presente artigo tem por
objetivo realizar a análise do recurso eólico da região sul catarinense, onde esse tipo de energia já vem
sendo explorado. Desse modo foram contemplados os municípios de Florianópolis e Sombrio os quais são
pertencentes à região de interesse e em que a rede de dados SONDA possui estações meteorológicas.
Palavras-Chave: Energia eólica; Recurso eólico; Sul catarinense.

1 INTRODUÇÃO

A participação das energias renováveis na matriz elétrica brasileira vem, ao longo dos
últimos anos, ganhando significativos avanços e projeções otimistas. Os excelentes
recursos decorrentes da energia eólica e solar, associados com o avanço no
desenvolvimento de tecnologias e redução de custos nos seus sistemas de produção,
favorecem a expansão dessas fontes em escala nacional (CÚSTODIO, 2002).
A energia eólica, em particular, vem sendo mais estudada e pesquisada desde o
século XX, quando os Estados Unidos investiam em pequenos aerogeradores para
fazendas e residências rurais isoladas e a Rússia na conexão de aerogeradores de
grande porte ligados diretamente na rede elétrica (GARCIA, 2004).
Nos últimos anos vários países da Europa e os Estados Unidos têm investido
amplamente na instalação de um número cada vez maior de parques eólicos para o
fornecimento de energia elétrica. Com potências cada vez maiores e novas tecnologias
aplicadas no desempenho e na confiabilidade do sistema, as turbinas eólicas têm
conquistado

importantes

espaços

na

matriz

energética

mundial.

Entretanto,

principalmente nos países europeus, a falta de áreas disponíveis para a implantação de
usinas eólicas, são fatores negativos para o crescimento da participação da energia eólica
onshore em sua matriz elétrica (CÚSTODIO, 2002).
Já no Brasil o cenário da energia eólica é favorável em vários sentidos, já que o
recurso eólico é satisfatório e o país tem uma grande extensão territorial. Projeções
futuras realizadas pela empresa de pesquisa energética do Brasil (EPE) apontam uma
participação de 12% de energia eólica na matriz elétrica brasileira em 2020. Nesse
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cenário as regiões brasileiras que mais contribuem para a inserção de energia eólica no
sistema interligado nacional (SIN), e tendem a aumentar a sua produção, são o litoral do
Nordeste, a Bahia e o Rio Grande do Sul (DALMAZ, 2007).
O estado de Santa Catarina, por sua vez, também vem sendo bastante visado no que
se refere ao potencial de gerar energia através da força dos ventos. Dois munícipios,
identificados com recurso eólico favorável, já contemplam usinas eólicas, sendo eles
Água Doce, região oeste de Santa Catarina, e Bom Jardim da Serra, localizado na Serra
catarinense. Apesar da geração de energia eólica do estado estar concentrado nesses
dois polos, estudos apontam que os ventos mais fortes se encontram na região sul de
Santa Catarina, mais especificadamente em Laguna. Em vista isso, parques eólicos já
estão em fase de implantação nessa região e análises do recurso eólico de cidades
próximas já vem executadas (DALMAZ, 2007).
Os estudos de análise do recurso do vento tendem a caracterizar o vento de acordo
com a sua velocidade média (m/s), direção, distribuição dos dados, através de análises
estatísticas, e previsão da potência gerada. A coleta dos dados representa a fase inicial
do estudo, sendo necessário no mínimo um período de um ano para que se tenha uma
estimativa do recurso eólico e potencial da região.
Dentre as fontes de dados que contemplem o estado de Santa Catarina, a rede
SONDA oferece dados confiáveis, sendo separados em meses e dispostos em minutos.
Os dados de intensidade de velocidade do vento foram retirados da sessão de dados
ambientais e as cidades identificadas com estações meteorológicas da rede SONDA e
que contemplem a região de interesse do estudo foram Florianópolis e Sombrio.
Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar os valores médios de
velocidade do vento, na altura de 10 e 100 metros, e com tais valores realizar uma
estimativa do potencial de energia eólica dos dois munícipios. Os perfis de distribuição
dos valores de velocidade do vento também são analisados de modo que sua dispersão
seja visível.

2 METODOLOGIA

A análise do recurso eólico dos dados de velocidade do vento da rede SONDA foi
realizada em dois municípios catarinenses, Florianópolis e Sombrio. Esses dados são
distribuídos por mês, sendo que nessa análise se procurou trabalhar os últimos meses,
incluindo alguns meses do ano 2013 até o mês de novembro de 2014. Os dados de
velocidade do vento estão disponibilizados em intervalos de 1 minuto. Para uma análise
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criteriosa dos dados e informações disponibilizadas pela rede SONDA, os dados
passaram por um processo de tratamento e filtragem.
O pós processamento dos dados das estações da rede SONDA permitiu a
determinação de diversas variáveis, entre elas, a velocidade média de vento e diversos
parâmetros estatísticos, entre eles, o desvio padrão. A partir da determinação das
variáveis de interesse, o potencial eólico pode ser estimado através da equação 1.

Onde:
PE = Potência [W]
A = Área [m2]
ρ = Densidade do ar [kg/m3]
ke = Fator de weibull
v= Velocidade média do vento [m/s]

A variável KE é denominada fator de Weibull e pode ser determinada a partir da
equação 2.

Onde:
KE = Fator de weibull
Vi = Velocidade média do vento (m/s)
n = Número de dados da amostra

Os dados disponibilizados pela rede SONDA foram medidos na altura de 10 m.
Tendo em vista que o aumento da altura resulta em um aumento da velocidade do vento,
as equações 3 e 4 foram utilizadas afim de extrapolar a velocidade do vento para uma
altura de 100 metros.
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Onde:
V2 = Velocidade média do vento à 100 metros de altura [m/s]
V1 = Velocidade média do vento à 10 metros de altura [m/s]
Z2 = Altura final [m]
Z1 = Altura inicial [m]
Ainda é possível analisar o padrão de distribuição dos dados de velocidade do
vento, para os quais se utilizou a ferramenta Box Plot. Através da altura dos retângulos,
representados nos gráficos, dados pela diferença entre o terceiro e o primeiro quartil,
observou-se a dispersão dos dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fim de analisar o recurso eólico da região, primeiramente serão dispostos os
valores médios de velocidade do vento (m/s) e densidade de potência (W/m2) para cada
mês avaliado para os municípios de Florianópolis e Sombrio.

3.1 Velocidade média do vento (m/s)

O parâmetro de velocidade média do vento (m/s) pode ser visualizado na Tabela 1
(Florianópolis) e na Tabela 2 (Sombrio). O período de análise compreende os últimos
meses nos municípios de Florianópolis-SC e Sombrio-SC, respectivamente.
Tabela 1: Dados da velocidade média para o município de Florianópolis-SC.

Velocidade média do

10 metros

100 metros

Novembro - 2013

3,26

6,01

Dezembro - 2013

3,01

5,71

Janeiro - 2014

3,06

5,73

Fevereiro - 2014

3,07

5,74

Março - 2014

2,74

5,23

Abril - 2014

3,08

5,86

Maio - 2014

2,95

5,56

Junho - 2014

2,84

5,39

Julho - 2014

2,73

5,08

Agosto - 2014

2,91

5,51

vento (m/s)
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Setembro - 2014

3,14

5,86

Outubro - 2014

3,25

6,08

Novembro -2014

3,39

6,22

Com a análise dos dados de velocidade média foi possível obter, para a altura de
10 metros, a média de 3,03 m/s e para a altura de 100 metros, a média de 5,69 m/s na
cidade de Florianópolis. Ainda é possível observar, através das Figuras 1 e 2, que nos
meses pertencentes à estação do verão a velocidade média é superior.
Figura 1: Velocidade média o município de Florianópolis-SC para a altura de 10 metros.

Figura 2: Velocidade média o município de Florianópolis-SC para a altura de 100 metros.

Tabela 2: Dados da velocidade média para o município de Sombrio-SC.

Velocidade média do

10 metros

100 metros

Setembro – 2013

1,96

4,01

Outubro – 2013

1,77

3,69

vento (m/s)
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Novembro – 2013

2,26

4,49

Dezembro – 2013

1,92

4,01

Janeiro – 2014

1,73

3,43

Fevereiro – 2014

1,89

3,89

Março – 2014

1,73

3,63

Abril – 2014

1,81

3,76

Maio – 2014

1,70

3,58

Junho – 2014

1,95

3,93

Julho – 2014

1,71

3,60

Agosto – 2014

1,97

4,03

Setembro – 2014

1,99

4,13

Outubro – 2014

2,14

4,34

Novembro -2014

1,94

3,90

Para a cidade de Sombrio a média da velocidade de vento foi de 1,89 m/s para a
altura de 10 metros e 3,98 m/s para a altura de 100 metros, valores inferiores aos
encontrados para Florianópolis. Através das Figuras 3 e 4 se percebe que há uma
tendência de valores maiores de velocidade de vento no mês de novembro.

Figura 3: Velocidade média o município de Sombrio-SC para a altura de 10 metros.

Figura 4: Velocidade média o município de Sombrio-SC para a altura de 100 metros.
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3.2 Densidade de potência (W/m2)

Referente à análise da densidade de potência, para o município de Florianópolis, o
valor médio de 33,88 W/m2 foi encontrado para a altura de 10 metros e 223,47 W/m2 para
a altura de 100 metros. A Tabela 3 apresenta os valores mensais determinados para a
densidade de potência para as alturas de 10 m e 100 m.
Tabela 3: Dados de densidade de potência para o município de Florianópolis-SC.

Densidade de potência

10 metros

100 metros

Novembro - 2013

43,51

273,29

Dezembro - 2013

30,60

211,76

Janeiro - 2014

32,98

214,95

Fevereiro – 2014

32,00

208,18

Março – 2014

35,26

176,90

Abril – 2014

31,45

217,60

Maio – 2014

31,97

213,29

Junho – 2014

29,16

199,16

Julho – 2014

25,35

165,25

Agosto – 2014

37,97

257,24

Setembro – 2014

37,56

242,75

Outubro – 2014

39,88

260,94

Novembro -2014

42,75

263,79

(W/m2)
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O mesmo padrão de variação com os meses, em relação à velocidade média de
vento, foi observado. Desse modo fica claro, através dos gráficos 5 e 6, que o melhor
aproveitamento do recurso eólico esta nos meses setembro a novembro.
Figura 5: Densidade de potência do município de Florianópolis-SC para a altura de 10 metros.

Figura 6: Densidade de potência do município de Florianópolis-SC para a altura de 100 metros.

Para o município de Sombrio foram obtidos valores de densidade de potência
inferiores a Florianópolis, decorrentes do valor de velocidade média também ser menor.
Para a altura de 10 metros o valor médio encontrado foi de 9,46 W/m2 e para a altura de
100 metros 81,34 W/m2. A Tabela 4 apresenta os valores mensais para a densidade de
potência determinada a partir dos dados da estação de Sombrio-SC em diferentes alturas
Tabela 4: Dados de densidade de potência para o município de Sombrio-SC.

Densidade de potência

10 metros

100 metros

Setembro – 2014

10,76

92,47

Outubro – 2014

6,19

56,36

2

(W/m )
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Novembro – 2014

19,50

153,06

Dezembro – 2014

9,14

83,30

Janeiro – 2014

5,90

46,33

Fevereiro – 2014

9,82

85,94

Março – 2014

5,61

52,50

Abril – 2014

6,98

62,75

Maio – 2014

6,97

64,97

Junho – 2014

10,25

88,88

Julho – 2014

6,35

58,98

Agosto – 2014

11,16

95,11

Setembro – 2014

10,81

97,37

Outubro – 2014

13,37

112,10

Novembro -2014

8,66

70,15

A variação mensal da densidade de potência em função da altura para o município
de Sombrio-SC é apresentada nas Figuras 7 e 8.
Figura 7: Densidade de potência do município de Sombrio-SC para a altura de 100 metros.

Figura 8: Densidade de potência do município de Sombrio-SC para a altura de 100 metros.
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3.3 Dispersão da velocidade média de vento

A partir das Figuras 9 e 10 é possível observar o padrão de dispersão das
velocidades médias do vento em diferentes alturas. Para a cidade de Florianópolis, Figura
9, percebe-se que na altura de 10 metros há uma dispersão de 0,23 m/s e o valor da
mediana se encontra em 3,06 m/s. Para altura de 100 metros os valores obtidos são
maiores, sendo de aproximadamente 0,35 m/s para a dispersão e 5,73 m/s para a
mediana.
Figura 9: Distribuição dos dados de Velocidade média do vento na cidade de Florianópolis-SC.

Seguindo a mesma análise, para Sombrio a dispersão encontrada na altura de 10
metros foi de 0,215 m/s e a mediana foi de 1,92 m/s. Para a altura de 100 metros o valor
da dispersão é de 0,36 m/s e 3,9 m/s para mediana. Com relação a Florianópolis,
percebe-se que os valores de dispersão são bastante semelhantes. Já no que se refere a
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mediana a cidade de Sombrio apresentou valores menores, o que consequentemente
indica um recurso eólico menor.
Figura 10: Distribuição dos dados de Velocidade média do vento na cidade de Sombrio-SC.

10 metros

100 metros

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os valores dos parâmetros de velocidade média, mediana e dispersão,
encontrados para a cidade de Florianópolis, na altura de 10 metros, foram de 3,03, 3,06 e
0,23 m/s respectivamente. Com a extrapolação dos dados de velocidade do vento para a
altura de 100 metros, os valores de velocidade média e mediana se elevaram para 5,69 e
5,73 m/s e a dispersão dos dados ficou em 0,35 m/s.
Quanto à análise do possível potencial eólico, a medida de densidade de potência
apontou para o valor de 33,88 W/m2 na altura de 10 metros e 223,47 W/m 2 para a altura
de 100 metros. Com relação às variações da velocidade média do vento e densidade de
potência com os meses, percebe se que os valores mais altos estão no período de
setembro a novembro.
Para a cidade de Sombrio os valores encontrados foram menores, sendo de 1,89 e
1,92 m/s a velocidade média e a mediana, com uma dispersão de 0,215 m/s para a altura
de 10 metros. Já para a altura de 100 metros os valores de velocidade média e mediana
aumentam para 3,98 e 3,9 m/s e a dispersão vai para 0,36 m/s.
Os valores de densidade de potência para Sombrio também foram inferiores a
Florianópolis, em consequência do menor valor de velocidade média. Para a altura de 10
metros o valor médio encontrado foi de 9,46 W/m2 e para a altura de 100 metros 81,34
W/m2.
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A análise do recurso e potencial eólico para os municípios de Florianópolis e
Sombrio apontou, de um modo geral, para um maior aproveitamento em Florianópolis
sendo que os valores dos parâmetros analisados foram mais altos e mais uniformes no
período de tempo em que se há valores maiores. É importante destacar que a análise
apresentada está baseada nos dados das estações da rede SONDA e, portanto, todas as
variáveis e parâmetros determinados e estimados neste trabalho decorrem do pós
processamento destes dados.
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Resumo: Para a prevenção a princípio de incêndio é necessário aprender conhecimentos básicos como: as
características do fogo, as propriedades de risco dos materiais na edificação e as fontes causadoras de
incêndio. As edificações escolares possuem uma legislação específica que estabelece as normas de
segurança contra incêndio, limita os riscos de ocorrência de incêndio, facilita a evacuação dos ocupantes e
favorece a intervenção do Corpo de Bombeiros. O presente trabalho identificou o nível de conhecimento dos
servidores de uma escola quanto aos procedimentos de prevenção e proteção contra sinistros. Os
equipamentos de prevenção mais utilizados são os extintores de incêndio, utilizados para princípios de
incêndio. Além da distribuição de extintores portáteis, as edificações devem atender os demais itens como:
sistemas de detecção e de alarme de incêndio, vias de acesso e de evacuação para pessoas portadoras de
necessidades especiais, sinalização de segurança contra incêndio e pânico, saídas de emergência, sistema
de iluminação de emergência e plano de emergência. Utilizou-se como metodologia de pesquisa um
questionário fechado a ser preenchido pelos servidores onde os mesmos expressaram o nível de
conhecimento e a visão prevencionista do tema. Após sistematização dos resultados foi constatado que os
servidores atuantes na escola possuem o conhecimento necessário para agir em caso de um princípio de
incêndio. Sabendo atuar com cautela e atentos a qualquer eventualidade, fazendo com que as pessoas se
sintam seguras e protegidas.
Palavras-Chave: Sinistro; Princípio de Incêndio; Visão Prevencionista; Leis e Normas para Incêndio;
Incêndio em Escola.

1 INTRODUÇÃO

Os incêndios causam a sociedade perdas sociais, financeiras como também
perdas humanas. Portanto, o conhecimento e a efetiva prevenção a incêndios são de
fundamental importância para evitar este sinistro.
Segundo Aita e Peixoto (2014), deve-se conhecer as técnicas de prevenção
para evitar a destruição causada pelo fogo descontrolado. Para a prevenção a princípio
de incêndio é necessário aprender conhecimentos básicos como: as características do
fogo, as propriedades de risco dos materiais na edificação e as fontes causadoras de
incêndio.
A Norma Regulamentadora (NR) 23 (MTE, 2009) tem como objetivo orientar
sobre os parâmetros a serem adotados na prevenção e proteção contra incêndio. Além da
NR 23, existe uma legislação específica, composta por leis, portarias, normas técnicas,
1,2,3
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legislação estadual e resoluções do Corpo de Bombeiros que orientam os Planos de
Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI).
Para Silva et al. (2010) a cultura de segurança é de extrema importância em
todas as organizações, entretanto, à medida que a complexidade de uma organização
aumenta, este aspecto torna-se cada vez mais influente. Ressalta-se que prevenir custa
muito pouco em relação à reconstrução do que foi destruído pelo incêndio.
As edificações escolares possuem uma legislação específica a partir do
Decreto de Lei 414 (BRASIL, 1998), que em seu artigo 1º, estabelece as normas de
segurança contra incêndio a serem observadas pelos estabelecimentos escolares. Este
Decreto limita os riscos de ocorrência e do desenvolvimento de incêndio, facilitando a
evacuação dos ocupantes e favorecendo a intervenção do Corpo de Bombeiros. O
decreto é aplicado às edificações com no mínimo, dois terços (2/3) da ocupação por
estabelecimentos de ensino.
O presente trabalho identificou o nível de conhecimento dos servidores de uma
escola quanto aos procedimentos de prevenção e proteção contra sinistros. Pois,
inúmeros incêndios tiveram maiores prejuízos pelo desconhecimento de normas, por
exemplo o incêndio na Boate Kiss de 27 de janeiro de 2013 (SANTUCCI, 2013).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Conforme Godoy (2005), os equipamentos de prevenção mais utilizados são os
extintores de incêndio, utilizados para princípios de incêndio. Os extintores seguem a
mesma classificação das classes de fogo. O extintor de água pressurizada é o mais
comum, podendo ser utilizado nas formas de jato ou neblina. Este é o meio mais
apropriado para extinção de incêndios da classe A.
Para Brentano (2007), os extintores de incêndio são os equipamentos mais
eficientes para extinguir várias classes de fogo, pois é o primeiro equipamento a ser
utilizado no princípio do fogo, por ser eficaz, portátil e estar distribuído em vários locais
nas edificações. A NBR 12693 (ABNT, 1993), leva em conta a capacidade extintora, que
varia de acordo com sua carga, a natureza do fogo a ser extinto, o agente extintor e à
distância a ser percorrida para alcançar o extintor. Por meio destes dados consegue-se
dimensionar a quantidade de extintores suficientes.
Segundo Camillo Jr (2010), para incêndios de classe B utilizam-se
especificamente extintores a base de espuma. A espuma age inicialmente por
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abafamento atuando na extinção do fogo, e por conter moléculas de água,
secundariamente, atua através do resfriamento.
O extintor de CO2 age por abafamento, é um gás que não mantém a
combustão e quando liberado baixa rapidamente a temperatura até aproximadamente 70ºC, não é venenoso, porém pode causar sufocamento. Como não conduz eletricidade,
utiliza-se em motores elétricos ou máquinas. Este é indicado para a extinção de incêndios
de classe C.
O extintor de pó químico seco (PQS), é utilizado na extinção de incêndios de
classes B e C, porém não deve ser utilizado em equipamentos elétricos e/ou eletrônicos,
pois provoca danos irreparáveis. Sua principal ação é a quebra da reação em cadeia e
ainda, age por abafamento (CAMILLO JR, 2010). Na Figura 1 são apresentadas as cores
e imagens utilizadas para cada classe de incêndio.

Figura 1 – Simbologia para cada classe de incêndio.
Fonte: Camillo Jr (2010).

Além da distribuição de extintores portáteis, as edificações devem atender os
demais itens como: sistemas de detecção e de alarme de incêndio, vias de acesso e de
evacuação para pessoas portadoras de necessidades especiais, sinalização de
segurança contra incêndio e pânico, saídas de emergência, sistema de iluminação de
emergência e plano de emergência.
De acordo com a NBR 17240 (ABNT, 2010), o alarme é um dos mais
importantes equipamentos de proteção contra incêndio, pois alerta os ocupantes quando
houver um princípio de incêndio. Auxilia também na rápida evacuação do local e na
tomada de atitudes imediatas para controlar o sinistro.
Conforme a NBR 13434 (ABNT, 2004), a sinalização de saída é obrigatória em
todos os acessos de uma edificação, desde as escadas e nos locais de reunião de
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público, com exceção dos prédios e residências familiares, quando possuírem área menor
que 750,0 m2. De acordo com Brentano (2007), a saída de emergência é a passagem ou
local por onde as pessoas devem deslocar-se em direção às escadas, passagens,
rampas, e outros, que devem estar protegidos, sinalizados, iluminados, facilitando a
evacuação em caso de emergência.
Segundo a NBR 15219 (ABNT, 2005), o plano de emergência deve ser
elaborado por um profissional habilitado, para qualquer planta (exceto as residências
familiares), observando-se os critérios como: localização; distância de outras edificações;
material de construção; sua ocupação e população; horários de funcionamento; existência
ou não de brigada de incêndio e equipamentos de prevenção e sinalização.
Para implantar o plano de emergência faz-se a análise de risco da planta para
minimizar todas as situações existentes, divulgar as ações e treinar as pessoas.
Conforme a NBR 15219 (ABNT, 2005), devem ser realizados dois tipos de exercícios
simulados de abandono de área, os parciais e os completos.
Nas edificações de risco baixo ou médio, os parciais são excecutados e os
completos, a cada 12 meses. As edificações cuja classificação é alta, as simulações
parciais a cada 3 meses e as completas a cada 6 meses.
De acordo com a NBR 14276 (ABNT, 2006), a composição de uma brigada de
incêndio para cada setor ou compartimento leva em consideração a população fixa e o
grau de risco que a planta do local apresenta. Todos os candidatos a formar a brigada,
devem frequentar um curso com 70% de aproveitamento nas avaliações teóricas e
práticas, recebendo um certificado com duração de um ano, expedido por um instrutor de
incêndio ou um instrutor de primeiros-socorros. Todos os brigadistas têm como
atribuições: ações de prevenção; inspecionar todos os equipamentos de prevenção;
inspecionar as saídas de emergência; orientar as pessoas ocupantes que participam dos
exercícios simulados.

3 METODOLOGIA

O presente estudo teve como finalidade verificar os sistemas existentes na
edificação escolar como forma de evitar o acontecimento do incêndio ou sua propagação.
A coleta de dados realizada caracterizou-se como sendo do tipo: bibliográfica, qualitativa
e descritiva.
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3.1 Local de estudo

Um estudo de campo foi realizado em uma escola de Ensino Médio privada
com aproximadamente 750 alunos e uma equipe de 59 servidores divididos entre
funcionários e professores. Uma pesquisa quali-quantitativa foi aplicada para o
aprimoramento de ideias e medidas necessárias a serem tomadas em caso de um
sinistro.
A edificação escolar é toda construída com paredes de alvenaria resistentes ao
fogo, janelas com perfis metálicos, vidros resistentes ao fogo e com laje de concreto. A
Tabela 1 apresenta o resumo dos componentes para prevenção existente e exigidos pelo
PPCI que a escola possui.

Tabela 1 - Resumo dos métodos de prevenção existentes na edificação escolar.
Iluminação de
Emergência

Extintor

Pavimento
Quantidade

Tipo

Tamanho

Quantidade

1º

1

ABC

4 kg

1

2º

4
1

Pó Químico
ABC

4 kg
4 kg

5

3º

2

Pó Químico

6 kg

5

4º

2
1
1

ABC
Pó Químico
Água

4 kg
4 kg
10 l

6

3.2 Questionário de Nível de Conhecimento

Foi agendada uma visita para apresentação do trabalho a ser realizado à
gestora da escola, esclarecendo o tema proposto e a forma de aplicação do questionário.
O questionário foi elaborado de acordo com os objetivos principais do trabalho.
Os servidores receberam o questionário a ser preenchido sem a presença do
pesquisador onde expressaram seus conhecimentos sobre prevenção e proteção contra
incêndio. A Tabela 2 mostra o questionário aplicado na edificação escolar.
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Tabela 2 – Questionário fechado aplicado na escolar de Ensino Médio.
PERGUNTAS

SIM

NÃO

1 - Você está sempre atento a todas as instalações, aparelhos e similares que possam ocasionar
incêndio em sua escola?
2 - Você avisa, sempre, ao responsável do setor, quando observa uma situação provável de incêndio?
3 - Você retoma junto ao responsável o aviso de probabilidade de incêndio, quando mesmo advertido,
não foi tomada nenhuma providência?
4 - As saídas de emergência de sua escola estão identificadas?
5 - Você sabe quais as primeiras atitudes que devem ser tomadas em caso de emergência de incêndio
em sua escola?
6 - Você sabe responder com rapidez o número do telefone do Corpo de Bombeiros?
7 - Existe alarme de incêndio ou detector de fumaça em sua escola?
8 - Sua escola possui Brigada de Incêndio, ou um grupo treinado, orientado para atuar em caso de
emergência?
9 - Você sabe onde estão localizados os extintores de incêndio em sua escola?
10 - Você sabe aonde deve ser usado o extintor de incêndio de água?
11 - Você sabe aonde deve ser usado o extintor de pó químico?
12 - Você sabe como manusear um extintor de incêndio?
13 - Você se sente apto (conhecimentos básicos) para atuar em caso de uma ocorrência de incêndio?

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O nível de conhecimento e a visão prevencionista dos servidores da escola foi
sintetizado a partir das respostas do questionário aplicado. Obteve-se um retorno de 42
respostas de uma amostra de 59 servidores. Estes resultados são apresentados na
Figura 2.

Figura 2– Síntese do questionário fechado aplicado na edificação escolar, em percentual.
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Os

resultados

das

perguntas

realizadas

aos

entrevistados

foram

respectivamente:
a) Pergunta 1: 88,09% (37 entrevistados) possuem uma visão prevencionista,
pois estão sempre atentos a qualquer situação que pode provocar um princípio
de incêndio.
b) Pergunta 2: confirma que 100% (42 entrevistados) possuem esta visão e
estão sempre atentos a uma situação provável de incêndio.
c) Pergunta 3: 85,71% (36 entrevistados) retomam o aviso caso ocorra
probabilidade de incêndio, mostrando o compromisso e responsabilidade.
d) Pergunta 4: somente 4,76% (2 entrevistados) não observaram que todas as
saídas de emergência possuem sinalização.
e) Pergunta 5: apenas 7,14% (3 entrevistados) não sabem quais as primeiras
atitudes a serem tomadas em caso de emergência.
f) Pergunta 6: 11,90% (5 entrevistados) não sabem responder com rapidez o
número do telefone dos bombeiros.
g) Pergunta 7: 83,33% (35 entrevistados) sabem da existência e localização
dos alarmes de incêndio.
h) Pergunta 8: 90,47% (38 entrevistados) têm o conhecimento que existem
pessoas treinadas na escola para ajudar caso ocorra um sinistro.
i) Pergunta 9: 92,85% (39 entrevistados) sabem o estão localizados os
extintores.
j) Pergunta 10: 71,42% (30 entrevistados) sabem aonde deve ser utilizado o
extintor de água.
k) Pergunta 11: 71,42% (30 entrevistados) sabem aonde deve ser utilizado o
extintor de pó químico.
l) Pergunta 12: 38,10% (16 entrevistados) não sabem como manusear um
extintor.
m)Pergunta 13: 59,52% (25 entrevistados) consideram-se aptos, tendo o
conhecimento básico para atuar caso ocorra um princípio de incêndio.

De acordo com as respostas obtidas, nas questões de 1 a 8, observou-se que
90,96% dos entrevistados, têm a visão prevencionista referente a um princípio de
incêndio. E estão atentos as várias possibilidades de um sinistro, às sinalizações
existentes bem como, agir com rapidez para tentar controlar uma situação de emergência,
realizar a evacuação do local e ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros. A Figura
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3 mostra o resultado do questionário aplicado referente à visão prevencionista dos
servidores da escola.

Figura 3 – Visão prevencionista dos professores e funcionários da escola.

Nas respostas referente as questões 9, 10, 11,12 e 13 foram observadas que
73,51% dos entrevistados possuem o conhecimento necessário para agir caso ocorra
algum princípio de incêndio na escola, sabem aonde estão localizados os extintores de
incêndio, onde aplicá-los e como manuseá-los. A Figura 4, mostra o conhecimento dos
servidores na ocorrência de um sinistro.

Figura 4 – Conhecimento dos professores e funcionários caso ocorra um sinistro.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi realizada uma revisão da literatura sobre os principais meios
de propagação do fogo, seus meios de prevenção e extinção, e as medidas a serem
tomadas em caso de sinistro. Após sistematização dos resultados foi constatado que os
servidores atuantes na escola possuem o conhecimento necessário para agir em caso de
um princípio de incêndio, Sabendo atuar com cautela, visão prevencionista e atentos a
qualquer eventualidade, fazendo com que as pessoas se sintam seguras e protegidas.
Ao término do trabalho, com a divulgação dos resultados em palestras, esperase que estabelecimentos de ensino tenham também uma visão prevencionista, agindo
conforme determinam as Leis e Normas para incêndio. Devem trabalhar com pessoas
treinadas, orientadas a agir em situações de risco, promovendo um ambiente escolar
protegido e seguro.

REFERÊNCIAS

AITA, José Carlos Lorentz; PEIXOTO, Nirvan Hofstadler. Prevenção e combate a
sinistros. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Técnico Industrial
de Santa Maria ; Rede e-Tec Brasil, 2014. 144 p.: il.; 28 cm.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 12693: Sistemas de
proteção por extintores de incêndio. Rio de Janeiro, 2010.
______. NBR 13434: Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. Rio de Janeiro,
2004.
______. NBR 14276: Brigada de incêndio. Rio de Janeiro, 2006.
______. NBR 15219: Plano de emergência contra incêndio. Rio de Janeiro, 2005.
______. NBR17240: Sistema de detecção e alarme de incêndio: Projeto, instalação,
comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio. Rio de
Janeiro, 2010.
BRASIL. DECRETO-LEI N.º414/98, de 31 de Dezembro, surge a Portaria n.º1444/2002,
de 7 de Novembro.
BRENTANO, Telmo. A proteção contra incêndio ao projeto de edificações. 1º edição.
Porto Alegre: T Edições, 2007.
CAMILLO JR., Abel Batista. Manual de Prevenção e Combate a Incêndio. 12. ed. São
Paulo: SENAC. 2010.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

GODOY, José Elias. Técnicas de Segurança em Condomínios. São Paulo: Senac,
2005.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora – NR 23:
Proteção Contra Incêndios. 2009. Disponível em < http://portal.mte.gov.br/portal-mte//>.
Acesso em 23 de abril de 2015.
PROJETO DE LEI 5283/13, de 2 de abril, Obrigatoriedade do plano de evacuação em
situações de risco em todos os estabelecimentos de ensino. Câmara dos deputados.
Felipe Bornier - PSD/RJ.
SANTUCCI, Jô. Incêndio na Boate Kiss: uma tragédio evitável? Conselho em Revista,
ano IX, nº 95, março/abril 2013.
SILVA, Valdir Pignatta et al. Prevenção contra incêndio no projeto de arquitetura. Rio
de Janeiro: Instituto Aço Brasil. 2010.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

CONFORMIDADES E NÃO CONFORMIDADES NA PREVENÇÃO A INCÊNDIOS
EM UMA EDIFICAÇÃO ESCOLAR
Nirvan Hofstadler Peixoto1, Lidiane Bittencourt Barroso2,
Leandro Silveira Ferreira3, Leticia de Oliveira Nunez4,
Patrícia de Andrade Paines5, Osmar Possamai6
1,2,3,4

UFSM/Colégio Técnico Industrial de Santa Maria/nirvan.peixoto@gmail.com;
lidianebarroso@ctism.ufsm.br; leandro.ferreira@ctism.ufsm.br, leticia.o.nunez@gmail.com
5,6
UFSC/Departamento de Pós-Graduação em Engenharia de Produção/
paines_sm@hotmail.com; osmar.possamai@ufsc.br

Resumo: Os incêndios causam inúmeras perdas de vidas humanas ao redor do mundo e prejuízos
financeiros. Um Plano de Prevenção e Combate a Incêndio não é apenas a elaboração de um projeto para
a distribuição de extintores portáteis em edificações. Deve ser eficiente, seguro e constar no projeto
arquitetônico da edificação. O objetivo deste trabalho foi realizar uma verificação da conformidade do Plano
de Prevenção e Combate a Incêndio de uma edificação escolar. As conformidades e as não conformidades
detectadas na edificação escolar relativas à prevenção e proteção contra incêndios forma verificadas in loco
e com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A edificação escolar foi analisada
sob o ponto de vista: da distribuição dos extintores, sinalização de saída de emergência, iluminação de
emergência e sistema de alarme contra incêndio. A saída de emergência apresenta fácil acesso sem
nenhuma obstrução e suficiente para a demanda da escola. As iluminações de emergência estão
energizadas com objetivo de estarem totalmente carregadas para serem acionadas, facilitando a saída
rápida e segura para o acesso externo da edificação. O sistema de alarme contra incêndio funciona sem a
necessidade de corrente elétrica, possuindo uma sirene com nível sonoro audível. Foi comprovado que a
escola possui os equipamentos para prevenção e proteção contra incêndios solicitados pelas Normas
Brasileiras, fazendo com que as pessoas se sintam seguras e protegidas. Na ocorrência de qualquer
sinistro a escola apresenta os métodos preventivos para o combate a princípios de incêndio, pessoas
treinadas para evacuação correta e segura dos alunos e servidores até a chegada do Corpo de Bombeiros.
Palavras-Chave: Extintores; Iluminação; Sinalização; Saída de Emergência; NBR.

1 INTRODUÇÃO

Os incêndios causam inúmeras perdas de vidas humanas ao redor do mundo e
prejuízos financeiros, por exemplo, incêndio em tanques de combustível no município de
Santos causou prejuízo acima dos US$ 6 milhões (Canal Rural, 2015). Muitas empresas
após um incêndio encerraram suas atividades em função da força destrutiva do fogo
descontrolado, causando indiretamente mais perdas a sociedade.
Um Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) não é apenas a
elaboração de um projeto para a distribuição de extintores portáteis em edificações. Deve
ser eficiente, seguro e constar no projeto arquitetônico da edificação. Além disso, atender
os demais itens como: resistência ao fogo das paredes e divisórias; vias de acesso e de
evacuação para pessoas portadoras de necessidades especiais; saídas de emergência;
sistemas de detecção e de alarme de incêndio; sistema hidráulico contra incêndio, quando
1,2,3
4
5
6
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necessário; sistema de iluminação de emergência; sinalização de segurança contra
incêndio e pânico (AITA e PEIXOTO, 2014).
Segundo Aita e Peixoto (2014), os técnicos em segurança do trabalho devem
conhecer as leis e as normas de prevenção e combate a incêndio, que determinam os
procedimentos a serem adotados no planejamento e na execução de projetos de
distribuição de extintores. Assim como as que determinam as disposições a serem
seguidas na elaboração de planos de evacuação das edificações.
Este estudo é parte integrante do trabalho de conclusão de curso de Nunez
(2015), apresentado como requisito para obtenção do grau de técnico em segurança do
trabalho.
O objetivo deste trabalho foi realizar uma verificação da conformidade do Plano
de Prevenção e Combate a Incêndio de uma edificação escolar. Como também uma
análise para se constatar a presença de equipamentos necessários à prevenção e no
combate ao princípio de incêndio.

2 METODOLOGIA

O estudo foi realizado em uma escola de Ensino Médio da rede privada, com
aproximadamente 810 pessoas, com 750 alunos e cerca de 60 servidores. A escola
possui fácil acesso, distante a 3,0 m da calçada, apresenta uma área construída de 770,0
m², distribuída em quatro pavimentos e a altura inferior a 30,0 m.
Conforme a classificação de ocupação estabelecida pela NBR 9077 (ABNT,
2001), a escola está no grupo E-1 (Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos
supletivos e pré-universitários e outros). Quanto ao grau de risco, a classificação da
escola pela NBR 14276 (ABNT, 2006) apresenta Risco 2 – baixo.
As conformidades e as não conformidades detectadas na edificação escolar
relativas à prevenção e proteção contra incêndios forma verificadas in loco e com base
nas seguintes normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas):
 NBR 10897 (ABNT, 1990) Chuveiros Automáticos;
 NBR 10898 (ABNT, 1999) Iluminação de Emergência;
 NBR12693 (ABNT, 1993) Extintor de Incêndio;
 NBR 13434 (ABNT, 2004) Sinalização de Emergência;
 NBR 13714 (ABNT, 2000) Hidrantes e Mangotinhos;
 NBR 14276 (ABNT, 2006) Brigada de Incêndio;
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 NBR 15219 (ABNT, 2005) Plano de Emergência;
 NBR 17240 (ABNT, 2010) Alarme de Incêndio.
Além da análise da distribuição dos extintores foram realizados registros
fotográficos para verificar a existência dos equipamentos e sistemas de proteção contra
incêndios.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A edificação escolar foi analisada sob o ponto de vista: da distribuição dos
extintores, sinalização de saída de emergência, iluminação de emergência e sistema de
alarme contra incêndio. Verifica-se que o PPCI deve ser analisado desde o início dos
estudos da edificação, sendo elaborado concomitantemente com os demais projetos.
Infelizmente trata-se de estudo em edificação existente e onde não foi disponibilizado o
projeto arquitetônico o que restringiu outras reflexões.
Os métodos de prevenção a serem adotados nas edificações escolares estão
baseados nas Normas Brasileiras (NBR). Por meio de registros fotográficos nota-se que a
escola possui os extintores necessários para o combate a um princípio de incêndio. Os
extintores estão corretamente sinalizados e com fácil visualização, em conformidade com
a NBR 12693 (ABNT, 1993). A Tabela 1 apresenta a distribuição dos extintores por
pavimento.

Tabela 1 - Resumo da distribuição dos extintores existentes na escola.
Pavimento

Extintor
Quantidade

Tipo

Tamanho

1º

1

ABC

4 kg

2º

4
1

Pó Químico
ABC

4 kg
4 kg

3º

2

Pó Químico

6 kg

4º

2
1
1

ABC
Pó Químico
Água

4 kg
4 kg
10 l

Na Figura 1 em (A), observa-se o extintor corretamente fixado na parede a 1,60
m do piso, localizado no segundo pavimento da escola próxima de uma saída de
emergência. Em (B) apresenta-se uma informação detalhada do mesmo extintor, de
classe ABC de 4 kg, com sinalização apropriada.
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Figura 1 – Instalação e sinalização de extintor.

(A)

(B)

Na Figura 2 em (A), observa-se o posicionamento correto do mesmo extintor.
Em (B) a indicação de sua fixação à parede.

Figura 2 – Posicionamento do extintor (A) e o suporte de fixação (B).

Suporte
de fixação

(A)

(B)

A saída de emergência apresenta fácil acesso sem nenhuma obstrução e
suficiente para a demanda da escola (NBR 9077 (ABNT, 2001)), com vidros resistentes
ao fogo e com sinalização de emergência, conforme solicitado pela NBR 13434 (ABNT,
2004). A Figura 3 mostra a saída de emergência localizada no primeiro pavimento da
escola, com porta de saída para a rua adequadamente sinalizada.
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Figura 3 – Sinalização da escada (A) e porta de saída de emergência para rua (B).

(A)

(B)

As iluminações de emergência estão posicionadas na horizontal, distribuídas e
instaladas em pontos estratégicos próximas das portas e das saídas de emergência,
visando a proteção da população. Todas estão energizadas com objetivo de estarem
totalmente carregadas para serem acionadas automaticamente em caso de interrupção
normal, facilitando a saída rápida e segura para o acesso externo da edificação, de
acordo com a NBR 10898 (ABNT, 1999). A Tabela 2 apresenta o quantitativo de
iluminação de emergência por pavimento.
Tabela 2 – Quantidade de iluminação de emergência existente na escola.
Pavimento

Iluminação de Emergência
Quantidade

1º

1

2º

5

3º

5

4º

6

A Figura 4 exemplifica o posicionamento da iluminação de emergência
distribuídas na escola e localizada próxima uma saída de emergência. As fotos foram
registradas no primeiro pavimento junto à entrada da escola.
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Figura 4 – Iluminação de emergência (A) e detalhe (B).

(A)

(B)

A sinalização está distribuída em todos os pavimentos da edificação, facilitando
sua visualização de forma rápida e fácil, conforme NBR 13434 (ABNT, 2004). Além disso,
facilita a evacuação de todos os ocupantes em conjunto com a iluminação de emergência
e sinalização da saída de emergência.
Nota-se na Figura 5, a sinalização de escada alertando o declínio do piso, no
segundo pavimento da escola. Enquanto que a Figura 6 exibe a sinalização de saída
entre pavimentos da escola.
Figura 5 – Sinalização de escada (A) e placa de sinalização (B).

(A)

(B)
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Figura 6 – Sinalização de saída (A) e placa de sinalização (B).

(A)

(B)

O sistema de alarme contra incêndio (NBR 17240 (ABNT, 2010)) funciona sem
a necessidade de corrente elétrica, possuindo uma sirene com nível sonoro audível em
toda a área da edificação, podendo ser acionado por qualquer pessoa durante um
princípio de incêndio, isso fica demonstrado na Figura 7. A central do alarme contra
incêndio (Figura 8) está localizada no segundo pavimento junto ao balcão de recepção da
escola, local em que sempre há um funcionário para atendimento ao público.

Figura 7 – Botoeira do alarme contra incêndio (A) e sinalização para acionamento (B).

(A)

(B)
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Figura 8 – Central de alarme contra incêndio (A) e detalhe do painel da central (B).

(A)

(B)

A Tabela 3 lista os principais métodos de prevenção conforme a ocupação e o
grau de risco na qual a escola se enquadra. Observa-se que a única não conformidade
apresentada foi relativa a saída de emergência, pois as portas das antecâmaras das
escadas não são do tipo corta-fogo e não apresentam as barras antipânico.
Tabela 3 – Listagem dos métodos de prevenção a incêndio na escola.
Métodos de Prevenção a Incêndio
Norma Brasileira

Conformidade

NBR 9077 (ABNT, 2001) Saída de Emergência

Não
Conformidade

Não se
Aplica

X

NBR 10897 (ABNT, 1990) Chuveiros Automáticos

X

NBR 10898 (ABNT, 1999) Iluminação de Emergência

X

NBR12693 (ABNT, 1993) Extintor de Incêndio

X

NBR 13434 (ABNT, 2004) Sinalização de Emergência

X

NBR 13714 (ABNT, 2000) Hidrantes e Mangotinhos

X

NBR 14276 (ABNT, 2006) Brigada de Incêndio

X

NBR 15219 (ABNT, 2005) Plano de Emergência

X

NBR 17240 (ABNT, 2010) Alarme de Incêndio

X

A escola não possui o sistema automático de extinção de incêndio (sprinkler),
pois a mesma possui área é de 770,0 m² e altura inferior a 30,0 m, portanto, não se
enquadra no Decreto nº. 38.273 (RS, 1998). Como a escola dista apenas a 3,0 m da
calçada de acesso à via pública, não possui sistema hidráulico sob o comando
(mangotinhos), obedecendo ao que determina o Decreto nº. 37.380 (RS, 1997).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi comprovado que a escola possui os equipamentos para
prevenção e proteção contra incêndios solicitados pelas Normas Brasileiras, fazendo com
que as pessoas se sintam seguras e protegidas. No caso, da ocorrência de qualquer
sinistro a escola apresenta os métodos preventivos para o combate a princípios de
incêndio, pessoas treinadas para evacuação correta e segura dos alunos e servidores até
a chegada do Corpo de Bombeiros.
Pelo levantamento fotográfico realizado foi observado que a escola atende os
requisitos exigidos pela legislação como: a distribuição correta dos extintores e sua
sinalização; também quanto à quantidade de iluminação de emergência e identificação as
saídas de emergência. A única não conformidade apresentada foi relativa a saída de
emergência, pois as portas das antecâmaras das escadas não são do tipo corta-fogo e
não apresentam as barras antipânico. O PPCI da escola está de acordo com as
exigências legais e contribui na prevenção e proteção a vida e ao patrimônio.
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Resumo: O EDIFICA -Núcleo de Apoio às Atividades da Construção Civil é um projeto de extensão
fomentado pelo IFSC -Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Criciúma, através do edital APROEX
03/2014, cuja intenção é oportunizar a inter-relação dos conteúdos teóricos ministrados no curso técnico em
Edificações do Campus Criciúma com a atividade prática e experimental do profissional da construção civil.
Nesta experiência, foram desenvolvidas atividades técnicas de apoio a projetos de edificações e oficinas
temáticas abertas a comunidade. Assim, o projeto Edifica oportunizou a integração entre a comunidade e o
IFSC Criciúma, possibilitando a troca de saberes e de experiência na área da Construção Civil.
Palavra Chave: Educação Profissional, Construção Civil, Trabalho.

1 INTRODUÇÃO
Construção civil é o Setor da economia que atua consideravelmente na elevação da taxa de emprego formal do país, impactando na produção e na economia, pois ab sorve o trabalhador de diversas qualificações e especialidades.
Em Criciúma, o IFSC possui um câmpus que fornece curso de nível Técnico
em Edificações, qualificando gratuitamente os alunos para ingressarem no mercado de
trabalho da construção civil. Torna-se uma oportunidade para o participante do curso atuar de forma qualificada para trabalhos em obras de construção, em laboratórios técnicos,
em projetos arquitetônicos, apoio técnico em projetos complementares, entre outros.
No intuito de fortalecer a prática profissional e a identidade do IFSC na região, foi propos to o projeto de extensão Edifica, viabilizado por recursos internos do IFSC através da PróReitoria de Extensão via edital APROEX 03/2014, com duração de 12 meses e beneficiando dois bolsistas do curso técnico em Edificações modalidade integrado. Com isso,
oportunizou-se aos alunos bolsistas, durante o ensino técnico, participar de atividades de
apoio técnico da área da construção civil e que são requeridas de demandas reais da comunidade.
Os trabalhos realizados no projeto EDIFICA foram para demandas internas do
Campus e da comunidade, tais como: para o Laboratório de Matemática do IFSC Câmpus
Criciúma, um projeto de adequação acústica para a sala de música( banda) do 28° GAC
do exército de Criciúma e a realização de duas oficinas temáticas sobre NR 35 (Capacita-
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ção de trabalho em altura), que oportunizou aulas práticas, certificado e material didático,
contribuindo na qualificação da comunidade para atuar no mercado de trabalho.

2 METODOLOGIA
O projeto estrutura-se na verificação de demanda de atividades técnicas na
região de Criciúma (busca direta e indireta), seleção de atividades, pesquisa teórica, visita
exploratória, registro fotográfico e desenvolvimento de projeto de arquitetura. As
demandas de projetos foram divididas em etapas de pesquisa, desenvolvimento e
apresentação dos resultados, conforme a ordem de procura e tempo de execução.
Os alunos bolsistas com a orientação dos coordenadores realizaram, em nível
de estudo preliminar, os projetos técnicos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Laboratório de Matemática do Campus Criciúma

Para este projeto foi realizada uma entrevista com a professora de matemática
do câmpus, para saber as necessidades específicas que deveriam ser atendidas para o
novo layout (arranjo-físico) do laboratório. As dimensões físicas do ambiente foram
coletadas por meio da consulta digital ao projeto arquitetônico do câmpus. Logo após
iniciaram-se as medições físicas, os desenhos em software AUTOCAD de sugestões de
layout, finalizando com o desenvolvimento de uma simulação virtual em três dimensões
do espaço proposto, via software SketchUp.
O objetivo deste projeto foi aproveitar o espaço do laboratório, transformando-o
não somente em um lugar para atendimento ao aluno e aulas de reforço, mas também um
lugar que estimulasse a aprendizagem dessa ciência por meio de atividades lúdicas e da
leitura. Sendo assim, nesse ambiente, para os móveis projetados sugeriu-se o material
MDF (“Medium-Density Fiberboard”: placa de fibra de madeira de média densidade) com
textura, cor tabaco, e puxadores do aço.
A organização do espaço do laboratório orientou-se com alterações nas
posições das carteiras dos alunos e do professor. A inclusão de um novo armário auxiliou
a distribuição do mobiliário, otimizando o espaço de guarda de livros e de apoio para
jogos. Além do que, a visualização dos livros neste laboratório, proporcionada pela
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exposição dos mesmos em uma nova estante, convida os alunos à leitura. Nas figuras 1 e
2 representam o layout do laboratório após o projeto.
Figuras 01(dir) e 02 (esq) – Estudo de layout do Laboratório de Matemática

3.2 Proposta de Adequação Acústica no Layout para a Sala de Música do 28° GAC
de Criciúma

Esta demanda veio diretamente do contato do 28°GAC (Grupo de Artilharia de
Campanha) de Criciúma, que solicitou auxílio do curso de Técnico em Edificações para
adequação do ambiente físico da sala da banda. A situação, nesse ambiente, era de
problemas acústicos e de controle de ruído, interferindo inclusive na saúde dos
componentes da banda.
Para desenvolver este projeto foram necessárias algumas visitas ao 28° GAC
para realizar as medições do ambiente e obter informações com os integrantes da banda.
As dificuldades relacionadas à acústica da sala, preocupação com a saúde física,
interação dos integrantes, entre outras necessidades destes, foram elencadas
fornecendo assim, as diretrizes do futuro projeto. As figuras 3 e 4 mostram as condições
que estavam o local.
Figuras 03(dir) e 04(esq) – condição atual da sala da banda do 28° GAC de Criciúma.

Fonte: Edifica, 2014.
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A solicitação mais relevante era com relação ao tratamento acústico do local,
mais precisamente, isolamento. A preocupação era transformar aquele ambiente de tal
forma que os integrantes tivessem melhores condições de trabalho, sendo assim, a
estética não foi item mais relevante. Conforme justificado em Infoescola, 2015:

O isolamento acústico é a não passagem do som de um ambiente para outro. Isto
pode ser conseguido através do uso de alguns materiais para o bloqueio das
ondas sonoras, tais como: chapas metálicas, vidro, madeira maciça, parede de
tijolo maciço, mantas de borracha, etc. O som se propaga através de ondas
mecânicas, de vibrações. Por conta disso, é necessário que se evite o contato
direto de materiais diferentes entre si, podendo utilizar-se camadas de borracha,
espuma, ou qualquer outro material que venha a diminuir as vibrações das ondas
sonoras ao ultrapassar os outros materiais.

O isolamento acústico com o meio externo desse ambiente foi necessário, visto
que outras atividades sofriam interferência com o som disperso externamente. Para isso,
iniciou-se com o fechamento parcial das janelas. Optou-se pelo seu fechamento parcial
para obter-se aproveitamento dos recursos de iluminação natural e não somente
iluminação artificial o que implicaria em um maior consumo de energia elétrica. A figura 5
representa essa mudança.
Figura 05 – Proposta de adequação acústica para a sala da banda do 28° GAC de
Criciúma.

Durante as pesquisas foi sugerida, para as paredes,

uma placa de

revestimento acústico. Este material além de proporcionar uma solução acústica, agrega
um conforto visual e estético ao local por meio de um acabamento leve e sofisticado,
segundo empresa VIBRASOM (2014). A figura 6 mostra a placa de revestimento acústico
e suas características.
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Figura 06 – Detalhe técnico da placa acústica sugerido no projeto

Fonte: Vibrasom, 2015.

Para o revestimento de piso, foi escolhido o Piso Acústico, que são placas
tratadas para reduzir o ruído e o som em qualquer ambiente que produza som alto. A
figura 7 mostra a placa do piso acústico.
Figura 07 – Detalhe técnico do piso acústico sugerido no projeto

Fonte: Vibrasom, 2015.

Nas portas a escolha foi porta acústica com o propósito fornecer uma barreira à
passagem do som de um recinto para outro, evitando a entrada de nível sonoro que
possa interferir na atividade exercida no local ou evitando a saída de som em nível que
possa ser prejudicial as atividades humanas exercidas nas proximidades. A figura 8
representa a porta escolhida.
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Figura 08 - Modelo de porta acústica

Fonte: Vibrasom, 2015.

Figura 09 - Simulação do ambiente proposto para a sala da banda

Ainda, foi elaborada uma sala de convivência para os integrantes da banda
dentro da sala de música, visto que a área do lugar era grande o suficiente para abranger
todas as necessidades do projeto confirmadas pelos próprios integrantes. As figuras 09 e
10 mostram como ficaram as demais alterações da sala de música.
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Figura 10 - Simulação do ambiente de convivência proposto

3.3 Oficina temática sobre NR-35

Essa atividade foi desenvolvida com o objetivo de treinar os trabalhadores que
atuam em atividades com altura, segundo os requisitos mínimos das medidas de proteção
para o trabalho em altura da Norma Regulamentadora (NR– 35: Trabalho em Altura). Ela
envolveu o planejamento, a organização e a execução das atividades segura em trabalho
em altura, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta
ou indiretamente com esta atividade.
O público atingido foram indivíduos que interagem diretamente com Trabalho
em Altura e estão sem a capacitação exigida pela NR-35. Os conteúdos abordados
foram : Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; Análise de Risco e
condições impeditivas; Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de
prevenção e controle; Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura
(Seleção; Inspeção; Conservação; Limitações de uso); Acidentes típicos em trabalhos em
altura; Condutas em situações de emergência; Noções de técnicas de resgate e Noções
de primeiros socorros.
A atividade teve duração de 8hs, desenvolvidas pela modalidade de ensino
presencial e os alunos exercitaram atividades práticas e simulação de trabalho e resgate
em altura. Houve aula de conceitos básicos e atividades práticas, ao final uma avaliação
do conteúdo. As figuras 11, 12 e 13 a seguir mostram a atividade que ocorreu no campus.
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Figura 11 - Aula teórica sobre ministrada pela empresa contratada

Figura 12 - Material didático entregue aos participantes

Figura 13 - Simulação de atividade em altura e procedimentos de resgate
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudantes bolsistas que participaram destas atividades de extensão
conseguiram vivenciar experiências técnicas relacionadas a área de atuação profissional ,
bem como desenvolver o espírito de trabalho em equipe, interação com a comunidade.
Na pesquisa e desenvolvimento das atividades solicitadas os bolsistas ensaiaram a
interação profissional x cliente, tão presente na vida do profissional da construção civil.
Através das oficinas voltadas à comunidade foi possível ampliar a capacitação
técnica dos participantes, incrementando seu currículo. O Instituto Federal câmpus
Criciúma foi o local das oficinas fato que proporcionou a divulgação deste câmpus à
comunidade.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo o projeto e fabricação de um motor Stirling tipo Gama, visando
sua utilização didática em aulas práticas de laboratório da disciplina de Termodinâmica, assim como,
auxiliar nos estudos sobre este tipo de máquina térmica de combustão externa que por ventura venham a
ser desenvolvidos pelos alunos do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) ou estudantes do
curso de Engenharia Mecânica da instituição Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O estudo
teórico aborda temas termodinâmicos e o Teorema de Schmidt para o tipo gama, utilizando-se do software
Mathcad para o seu desenvolvimento matemático e o dimensionamento do sistema. O projeto mecânico foi
desenvolvido em software de desenho computacional em 3D (Solidworks), que além de realizar modelagem
tridimensional também simula a montagem. Os resultados deste trabalho estão evidenciados na concepção
do motor stirling tipo Gama, assim como, nos levantamentos de dados sobre este tipo de máquina, no seu
desenvolvimento e nos procedimentos de fabricação mecânica realizados na construção de cada
componente do conjunto do motor. Portanto, o projeto teve êxito, à medida que a concepção do motor
proposto, motor Stirling tipo gama, foi alcançada e os objetivos geral e especifico foram atendidos, tendo a
condição de teste de funcionamento com fonte térmica proveniente da chama de álcool etílico 96º a
finalização do trabalho.
Palavras-Chave: Motor Stirling gama, Desenvolvimento, Concepção.

1 INTRODUÇÃO

A cogeração de energia vem crescendo no cenário nacional, já que o país tem
investido na geração de energia através da biomassa e o plano nacional de agroenergia
(2006 – 2011) tem sido um desses exemplos.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2006, p.67), o
processo de cogeração é a transformação de determinada forma de energia em mais de
uma forma de energia útil, sendo as mais comuns mecânica (para movimentar máquinas,
equipamentos e turbinas de geração de energia elétrica) e térmica (para geração de
vapor, frio ou calor).
Segundo Paula (2007) o uso de motores Stirling vem despertado o interesse,
uma vez que, avanços na tecnologia de fabricação deste tem apresentado grande
melhoria, com características de motor de combustão externa, que possibilita a utilização
de variadas fontes energéticas, pois este só precisa de uma fonte de alta temperatura
para realizar trabalho.
Segundo Machado (2011) os motores Stirling são aplicáveis por serem motores
de combustão externa e apresentarem a possibilidade de aproveitar fontes de energia de
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baixa entalpia, o que permite sua utilização para conversão de energia geotérmica e solar,
além de aplicações em sistemas com cogeração.
Com base no que foi levantado sobre cogeração de energia e motor de
combustão externa do tipo stirling surgiu a necessidade de formular o problema que rege
a constituição deste projeto: como desenvolver, modelar e construir um motor Stirling tipo
gama com gás de trabalho ar, que atenda a necessidade do laboratório de termodinâmica
do CTISM da instituição UFSM de maneira satisfatória as necessidades e desejos do
cliente.
A justificativa para realização desse projeto foi o desenvolvimento de um motor
de combustão externa usando o ciclo Stirling, que irá ajudar no aprendizado das aulas de
termodinâmica de maneira teórica e prática na escola técnica de Santa Maria, assim
como, servir de fonte de pesquisa para futuros desenvolvimentos, modelagem
tridimensionalmente e construção de máquinas com melhor eficiência por alunos de
outros cursos de tecnologia que pertençam à instituição ou outras que venham a precisar
de informações sobre este tipo de máquina.
Como objetivos deste trabalho temos a aplicação de uma pesquisa bibliográfica
sobre o motor Stirling, para posterior desenvolvimento qualitativo e quantitativo sobre as
teorias e métodos construtivos, sendo esta a primeira parte do trabalho. A segunda parte
do trabalho objetiva a modelagem das peças através do software SolidWorks, incluindo o
detalhamento para a fabricação e finalmente a construção de um protótipo deste motor do
tipo Gama.

2 METODOLOGIA

Nesta fase do projeto vamos estabelecer a metodologia de desenvolvimento,
ou seja, a utilização dos métodos para o desenvolvimento matemático computacional,
modelagem tridimensional das peças e concepção do modelo proposto.

2.1 Estado da Arte
Este estudo foi desenvolvido em cima de um motor de combustão externa
Stirling tipo gama, pois um modelo proposto nestes moldes de motor já havia sido
proposto em um trabalho para jornada acadêmica da UFSM – (JAI), mas como já foi
mencionado nas delimitações, “o modelo Moriya tipo gama construído por Dr. James R.
Senft era o tema em questão, mas por problemas teóricos e de concepção não foi
desenvolvido”, sendo então retomado neste trabalho com dimensionamento alterado e

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

com modificações na parte de troca de calor final do protótipo e introdução de mancais de
rolamento na árvore.
A figura 1 traz o estado da arte do modelo Moriya tipo gama por Dr. James R.
Senft.
Figura 1 - Motor Stirling tipo gama Moriya

Fonte: Moriya por Dr. James R. Senft.

2.2 Modelo de Schmidt para o tipo gama
Tomaremos agora o modelo de Schmidt para o desenvolvimento matemático
do projeto, motor Stirling tipo gama, que resultou no dimensionamento teórico deste
motor.
A parametrização foi desenvolvida empiricamente, tomando como base peças
já existente, o modelo da figura 1 motor Moriya e do memorial de cálculo realizado no
Software Mathcad 14.
O dimensionamento do pistão de compressão foi em cima de um pistão de
moto - compressor de geladeira, assim como, o cilindro de compressão em torno de um
cilindro pneumático que resultaram no Dc = 25,4 mm diâmetro do pistão de compressão e
Lc = 3 mm comprimento da faixa morta de compressão, com estes valores obtém – se o
volume morto de compressão Vdc = 1520,1224 mm3 , já o pistão de expansão
corresponde aos respectivos valores do pistão de expansão do modelo Moriya da figura 1,
pois o pistão de compressão deste modelo apresentava dimensões parecidas com a do
modelo do projeto, sendo De = 36mm diâmetro de expansão e Le = 3 mm comprimento
da faixa morta de expansão, que resultou no Vde = 3053,628mm 3 volume morto de
expansão.
Foi arbitrado empiricamente paras as temperaturas de expansão e compressão
380ºC e 25ºC, tomando o álcool etílico 96º como fonte de calor do motor.
Sendo assim os parâmetros do modelo experimental são:
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Dc = 25,4 mm, Lc = 3 mm, De = 36 mm, Le = 3 mm, Vdc = 1520,1224mm 3 ,
Vde = 3053,628mm3, Tc = 25ºC e Te = 380ºC.
Levando também em consideração o modelo Moriya, foi estabelecido
teoricamente o volume momentâneo de expansão e volume momentâneo de compressão,
Vse = 50893,801mm3 e Vsc = 25335,374mm3, com base nestes dados e os obtidos no
modelo de Schmidt, conseguimos dimensionar teoricamente o motor Stirling tipo gama
deste projeto.
2.3 Projeto preliminar do motor tipo Gama
Esta fase tem por objetivo especificar detalhadamente os componentes,
dimensões e funções de cada integrante do motor, assim como, uma análise técnica do
mesmo.
2.3.1 Árvore genealógica do produto
Esta etapa consiste em mapear o protótipo, para se estabelecer as ligações
dos componentes e seus respectivos grupos e subgrupos ao grupo principal do sistema,
no caso, o motor Stirling Gama.
A elaboração da arvore possibilita decidir qual o sistema mais adequado para
se organizar o processo, ou seja, nodular ou integrado, segundo função desempenhada
pelo componente do grupo.
Sendo assim, a Figura 2 retrata o organograma de funções.
Figura 2 - Representação da hierarquia do produto

Fonte: Cavalheiro (2013, p. 57).
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Figura 3 - Quadro da hierarquia dos componentes

Fonte: Cavalheiro (2013, p. 58).

2.3.1.7 Vista isométrica e explodida do conjunto principal e seus
subconjuntos
O desenvolvimento, segundo árvore genealógica, nos conduziu a versão do
projeto, que pode ser vista na representação da figura 4.
Sendo assim, com os parâmetros pré-definidos de dimensões, materiais e
processos estimados, se torna mais flexível à realização da análise do processo para
construção de um modelo de motor Stirling tipo gama.
Segue a representação do conjunto em explosão e vista isométrica na figura 4,
com tabela de materiais.
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Figura 4 Vista explodida e isométrica do conjunto principal

Fonte: Cavalheiro (2013, p. 64).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos com o projeto faram satisfatórios, pois o objetivo principal
foi alcançado, o projeto e fabricação de um motor Stirling tipo Gama, assim como, o
funcionamento da máquina.
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3.1 Equações matemáticas
Com base no modelo de Schmidt e a parametrização de dados no cálculo
desenvolvido no Software Mathcad 14, onde as Eq. (1) e Eq. (2) são substituídas na Eq.
(3) para definir o volume instantâneo e as Eq. (5) e Eq. (8) são substituídas na Eq. (9)
para obter a potencia do motor.
O valor da rotação foi empiricamente definido com: n1  180rpm.
Parâmetros adotados:
VDC  1.520122 cm
V SC  25.335374 cm

3

,

3

,
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3
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Do modelo de Schmidt, obtemos a eficiência térmica teórica do motor deste
projeto,

contudo este valor na prática é 30% inferior ao encontrado

teoricamente,

menor.

3.2 Tabelas e Figuras
A escolha por um trocador de calor refrigerado a água, cilindro de resfriamento,
se mostrou eficiente, no que diz respeito ao fluxo de troca de calor entre gás – água, pois
a rotação do motor oscilava para mais, à medida que a água era injetada para camará do
trocador de calor.
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Com a utilização de um termo par se obteve a leitura da temperatura de
entrada d’água (Tf = 16ºC) e através de infravermelho, pistola térmica, a temperatura de
entrada da fonte quente (Th = 315ºC), em conjunto com a rotação da máquina, leitura
média do tacômetro 200 rpm chegamos ao gráfico do modelo de Schmidt figura 5, que
tem o formato do gráfico do ciclo Otto e se enquadra no diagrama PxV do ciclo de Stirling.
Figura 4 - Gráfico PXV do motor de ciclo

Fonte: Cavalheiro(2013, p. 54).

Com base no modelo de Schmidt e a parametrização de dados no cálculo
desenvolvido no Software Mathcad 14 foi possível chegar a uma tabela 1 de
dimensionamento para o modelo do projeto.
Tabela 1 - Dimensionamento do motor

DIMENSIONAMENTO
Descrição
Dimensão Unidades
Vdc
1.520.122
cm3
Vde
3.053.628
cm3
Vsc
25.335.374
cm3
Vse
50.893.801
cm3
Pressão média
101300
Pa
R
287
J/kg*K
Vr
0
Dx
90º
º
Lcursopower
50,01
mm
Lcursodispenser
50,01
mm
Lmorto do power
3
mm
Lmorto do dispenser
3
mm
Vpist.power
12.870
cm3
Vpist.dispenser
124.181
cm3
Rotação
180
RPM
Energia indicada
2.311
J
Pressãomin
48110
Pa
Pressãomax
213300
Pa
Wpotência indicada
0.726
W
Lcomprimentpower
25.4
mm
Lcomprimentdispenser
122
mm
Fonte: Cavalheiro(2013, p. 55).
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Na figura 6 a concepção final do conjunto, após seu dimensionamento e
processos de fabricação executados.
Figura 6 - Concepção do motor Stirling em gama

Fonte: Cavalheiro (2013, p. 71).

3.3 Citações
A demanda de energia no mundo sinaliza aumento de 1,7% ao ano, de 2000 a
2030, quando alcançará o consumo de 15,3 bilhões tep (toneladas equivalentes
de petróleo) por ano, de acordo com o cenário traçado pelo Instituto Internacional
de Economia (MUSSA, 2003). Se a matriz energética mundial não for alterada, os
combustíveis fósseis responderão por 90% desse aumento (MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, 2006, p. 7).

Segundo Guimarães (2012, p. 29), Um motor Stirling difere em muitos aspectos
do motor de combustão interna, o fluido de trabalho (ar, hélio ou hidrogênio) contido no
motor tem massa fixa, diferentemente dos outros tipos de motores. Através do
aquecimento e resfriamento dos trocadores de calor quente e frio, respectivamente,
ocorre à expansão e contração do gás de trabalho que movimenta – se do lado frio para
lado quente ao movimento dos pistões para motores do tipo alfa, e pelo movimento de um
pistão de deslocamento para motores do tipo beta e gama.
Note que o ciclo Stirling inclui dois processos de transferência de calor a volume
constante e assim ele deve apresentar uma alta pressão média efetiva se a
variação de volume total durante o ciclo é mantido num valor mínimo. Esse é o
modo utilizado para que esse ciclo se torne um bom candidato para a aplicação
em um motor alternativo. (VAN WYLEN, 2009, p. 376).

Como Van Wylen (2009, p. 374) menciona “a eficiência desse ciclo é igual à
eficiência do ciclo de Carnot que opera entre as mesmas temperaturas”.
Guimarães (2012, p. 30) diz que “o ciclo ideal de Stirling consiste de dois
processos isotérmicos e dois isocóricos”.
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Os quatro processos para a geração de potencia em um ciclo de Stirling são:
compressão a temperatura constante, aquecimento a volume constante, expansão a
temperatura constante e rejeição de calor a volume constante, sendo desta maneira,
impossível executar o ciclo apenas com um pistão, Barros (2009, p. 24).
Gustav Schmidt desenvolveu a primeira analise teórica para motores Stirling em
1871. Esta se tornou uma analise clássica para o ciclo, sendo útil para gerar uma
razoável aproximação para o desempenho do motor. Porem, por se tratar de uma
analise teórica, são feitas algumas suposições e simplificações, sendo que na
pratica, a desempenho do motor é geralmente menor que 60% da desempenho
predita pela teoria de Schmidt (BARROS, 2009, P. 78).

Guimarães (2012, p. 34) faz citação ao desenvolvimento de Hirata (1997), para
desenvolver a configuração de dimensionamento de Schmidt na sua dissertação de
mestrado, desenvolvimento experimental de um motor Stirling tipo gama.
Machado (2012, p.15) em sua monografia de conclusão de curso, apresenta o
levantamento teórico do modelo de Schmitd para o ciclo stirling e mostra a semelhança do
gráfico teórico deste estudo com o do ciclo Otto.
Guimarães (2012, p. 43), em sua dissertação de mestrado, apresenta a
metodologia do teorema de schmit para aplicação em motores Stirling do tipo Gama.
Os autores citados desenvolveram seus estudos tomando como base o
teorema de Schmidt para motor Stirling, este modelo analítico de desenvolvimento teórico
tem se mostrado eficiente quando comparado com condições reais de análise
experimental de motores Stirling.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, o projeto teve êxito, à medida que a concepção do motor proposto,
motor Stirling tipo gama, foi alcançada e os objetivos geral e especifico foram atendidos,
tendo a condição de teste de funcionamento com fonte térmica proveniente da chama de
álcool etílico 96º a finalização do trabalho.
Então o desenvolvimento, modelagem e concepção atentem o proposto pelo
corpo do projeto e mesmo com resultados estimados pelo modelo proposto de Schmidt
não serem tão eficientes é recomendável sua utilização em trabalhos que envolvam este
tipo de motor de combustão externa.
Posteriormente este motor será utilizado didaticamente em estudos futuros de
termodinâmica e instrumentação em laboratório do Colégio Técnico Industrial de Santa
Maria e futuras pesquisas sobre máquinas de combustão externa do tipo stirling pela
Instituição Universidade Federal de Santa Maria, onde o Colégio é vinculado.
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Recomenda – se também a utilização de cnc na manufatura das peças, com
objetivo de garantir maior precisão dimensional e coordenação no funcionamento do
motor.
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Resumo: A automação residencial é a integração de equipamentos eletroeletrônicos em um sistema único,
inteligente e interativo, trazendo comodidade, economia e segurança às pessoas. O projeto buscou estudar
e aplicar os conceitos de automação, através de uma comunicação sem fio entre smartphone e uma placa
microcontroladora. Foi utilizado o software App Inventor para o desenvolvimento de uma aplicação Android
própria para automação e placas microcontroladoras Arduino para o controle dos atuadores. Para isso,
houve pesquisas nas áreas de eletrônica e programação, para a construção de um sistema automatizado.
Por fim, através da confecção de uma maquete foi possível simular a automação de uma residência, na
qual haveria o controle de iluminação, temperatura e a leitura de sensores. Finalizando o trabalho com um
sistema funcional, alcançando assim todas as expectativas propostas ao início do projeto.
Palavras-Chave: Eletrônica, Android, Automação.

1 INTRODUÇÃO
A automação nas residências e prédios já é realidade há algum tempo.
Entretanto, o controle dos diversos equipamentos como iluminação, ar-condicionado,
cortinas, entre outros, era realizado por um dispositivo específico. Sendo assim, a
automação de hoje, conhecida também como domótica, vem com o objetivo de unificar
esses controladores para a criação de um sistema único, oferecendo mais comodidade e,
principalmente, segurança aos moradores. Sendo a sustentabilidade outro fator
importante, já que traz o consumo inteligente da energia elétrica. Com o avanço dos
processadores, dos padrões de comunicação sem fio e dos dispositivos móveis, é
possível a utilização do smartphone como um controlador unificado nas automações.
Para que o smartphone funcione como um controlador unificado é necessário
que exista uma conexão com dispositivos presentes na residência. Para que isso ocorra é
preciso utilizar uma rede de comunicação sem fio. Atualmente existem diversos tipos de
padrões de comunicação, sendo que cada um apresenta pontos positivos e negativos.
Hoje, o mais utilizado é o Ethernet. Padrão que está presente na maior parte
dos locais que frequentamos habitualmente. É através dela que conseguimos nos
conectar na maior rede de computadores do mundo. Com o padrão de comunicação
internet, conseguimos transferências de dados em alta velocidade para qualquer parte do
mundo, com ou sem necessidade de cabos. Outra questão importante é a segurança que
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esta rede apresenta, tanto a imunidade a ruído quanto aos dados durante o tráfego.
Sendo assim, o padrão internet é o melhor que se apresenta, quando necessita-se de
velocidade, segurança e principalmente alcance para o controle de vários dispositivos.
Já o ZigBee, é um outro padrão de comunicação que restringe-se a um
ambiente de uso, que é o caso do industrial. Portanto, suas características são focadas a
oferecer resultados diferentes do que se obteria com o padrão internet, por exemplo.
Questões como, sua alta imunidade a ruídos, distância de operação entre 100 metros ou
mais, e principalmente sua capacidade de funcionamento em baixa potência. Esta última
característica é o que faz dele um ótimo padrão para indústrias, onde o controle à
distância de máquinas é fundamental.
O ZigBee é um padrão baseado no protocolo IEEE 802.15.4, foi desenvolvido e
é controlado pela ZigBee Alliance. Dentre os vários dispositivos de hardware baseados no
protocolo ZigBee, um modelo bastante conhecido é o XBee, atualmente fabricado pela
líder de mercado Digi International, que adquiriu a MaxStream, antiga fabricante deste
dispositivo. Os módulos XBee são compostos, basicamente, por um microcontrolador e
um transceptor. O microcontrolador contém o firmware com a implementação do protocolo
ZigBee e a especificação do comportamento do dispositivo (Coordenador, Roteador ou
Dispositivo Final).
A contratação do serviço de domótica é uma oportunidade para poucos,
mesmo nos dias atuais com a expansão tão rápido da tecnologia. Isso se deve ao alto
custo dos equipamentos utilizados e a baixa concorrência entre empresas que prestam
esse serviço. É fundamental que se busque alternativas para diminuir esse custo. Assim,
o incentivo à pesquisa na área de automação é de extrema importância, pois além de
desenvolver tecnologias mais acessíveis, proporciona oportunidade aos alunos de
seguirem esse ramo.
Nesse contexto, o projeto visa a elaboração de um protótipo, uma maquete, na
qual serão aplicados os conceitos estudados. Onde, através de um smartphone Android
será possível controlar os dispositivos instalados na maquete via uma rede de
comunicação sem fio.

2 METODOLOGIA
A domótica utiliza vários elementos, que normalmente são independentes, de
uma forma sistêmica. Unindo as vantagens dos meios eletrônicos aos informáticos, de
forma a obter uma utilização e gestão integrada dos diversos equipamentos da residência.
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Este controle, hoje, é feito através de comandos enviados de um smartphone, tablet ou
computador, junto com um aplicativo desenvolvimento para se conectar ao sistema da
casa. Esse sistema se refere à central que processa os comandos enviados dos
controladores e integra os atuadores, sejam lâmpadas, aparelhos de ar-condicionado,
cortinas, portões, ou outros.
Então, para a construção de um sistema automatizado, foram desenvolvidos
programas para uso no smartphone e para as placas microcontroladoras, que se
comunicam através das redes Internet e ZigBee (FALLUDI, 2011).
Para o melhor andamento do projeto, os trabalhos foram divididos da seguinte
forma. Um aluno ficou com a função de estudar e desenvolver o aplicativo para o
smartphone de sistema operacional Android. Outro aluno, estudou banco de dados e
linguagem PHP. Enquanto isso, o terceiro aluno ficou com o estudo da eletrônica e da
programação da placa microcontroladora Arduino.
Utilizando-se do Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) chamado App
Inventor, iniciou-se a aprendizagem em programação. Esta ferramenta online e gratuita
que foi criada pela Google, difere da programação comum por oferecer uma linguagem
mais intuitiva a partir da junção de blocos. Exemplo que pode ser visto na figura 1.

Figura 01 - Exemplo de aplicação desenvolvida no App Inventor a partir da junção dos blocos.

Primeiramente foram construídos aplicativos para o controle de equipamentos
com função de ligar e desligar. Em uma segunda etapa, foi desenvolvido o controle do tipo
linear, onde pôde-se ter o controle analógico, como o brilho de uma lâmpada, por
exemplo.
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A placa Arduino foi criada a partir de um projeto iniciado em 2005 na Itália
(EVANS,2011). Esse projeto tinha como objetivo inicial desenvolver uma plataforma de
prototipagem eletrônica de hardware livre, tornando a robótica mais acessível a todos.
Seu sucesso tornou-se tão grande que hoje ele é usado desde hobistas a engenheiros na
construção de projetos eletrônicos (MONK,2011).
Para a comunicação da placa com o smartphone, utilizou-se de uma versão do
Arduino integrada com o módulo Ethernet (Figura 2).

Figura 02 - Arduino Ethernet utilizado no projeto.

No protótipo desenvolvido foram utilizados módulos XBee ligados em Arduinos
UNO para o acionamento de dispositivos distantes através do padrão de comunicação
sem fio ZigBee. Com isso, foi necessário a criação de um simples protocolo que utiliza o
acionamento de portas digitais para sincronizar os dados entre o Arduino Ethernet (que
recebe as informações do banco de dados) e o Arduino coordenador da rede ZigBee (que
comanda os dispositivos distantes sem fio).

Figura 03 - Shield ZigBee utilizada no projeto.
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Os módulos XBee podem operar de duas maneiras: no modo Transparente
(AT) e no modo API (Application Programming Interface). No modo de operação
transparente, o dispositivo atua simplesmente como um substituto da linha de
comunicação serial. O modo de operação API é uma alternativa ao modo de operação
transparente. A API, baseada em quadros (frames), estende o nível no qual a aplicação
pode interagir com os recursos de rede do módulo. Nesse modo de operação, todos os
dados enviados e recebidos pelo módulo XBee são organizados em pacotes que definem
as operações ou eventos dentro do módulo.
Basicamente, o modo de operação API oferece um alto grau de controle e
gerenciamento da rede. No entanto, exige uma manipulação mais complexa através da
formatação de mensagens em pacotes. Já o modo de operação Transparente restringe o
uso de algumas funcionalidades, porém, apresenta uma interface muito simples.
A topologia de uma rede define a forma com que os vários elementos estão
conectados e uma rede ZigBee pode se organizar em diversas topologias. As mais
comuns são: ponto a ponto, estrela, árvore, malha. Como podem ser visualizadas na
figura 4.
Figura 4 – Topologias ZigBee

Uma das dificuldades encontradas na utilização dos módulos XBee Pro Serie 2
foi a falta de material disponível para a sua utilização, pois os módulos Serie 1 possuem
um custo menor e são mais fáceis de configurar. Fato esse, que faz a Serie 2, de maior
potência, ser menos utilizada.
Para a instalação e gerenciamento do banco de dados de forma segura e
facilitada, foi utilizado o WampServer. Software publicado através da licença para
software livre GPL (Licença Pública Geral). Foi desenvolvido com o propósito de agilizar a

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

instalação dos softwares PHP, MySQL e Apache, que fazem parte do funcionamento
básico de um banco de dados. Com o banco instalado e configurado, foi estudado a
linguagem PHP para a criação de Web Services, que servem como ponte de
comunicação de duas ou mais plataformas diferentes. Que é o caso do nosso projeto,
onde temos o smartphone, sendo o controlador, o banco de dados, onde as informações
dos dispositivos da casa estarão guardados, e por fim o Arduino como acionador.
Finalizado a parte inicial dos estudos, começou-se o desenvolvimento de uma
maquete utilizada como protótipo. Buscando mobilidade, foi desenvolvida uma maquete
móvel em forma de mala, que quando aberta transforma-se em uma representação de
uma casa automatizada.
Com a maquete finalizada, a parte eletroeletrônica pôde ser implementada,
para assim iniciar o processo de automatização, com a programação da placa
microcontroladora e do aplicativo Android.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com trabalho em equipe e mediante a vários testes, a maquete foi finalizada
conforme o planejado. Dentro dela temos os cômodos com LEDs para a simulação da
iluminação com controle liga/desliga. Na cozinha possui também a representação de um
ventilador, que através do aplicativo pode-se regular a velocidade de rotação. Na parte
externa da casa temos a iluminação, que pode ser controlada, ligada ou desligada
automaticamente, através do sensor de luminosidade.
Nos quartos foram utilizados os módulos XBee escravos, onde um dos quartos
é equipado com sensor de luminosidade e um LED controlável, simulando a iluminação.
Já o outro possui um sensor de temperatura e a representação de um ar-condicionado
através de um cooler (mini ventilador) e um resistor de alta potência.
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Figura 04 - Maquete Construída

Tudo isso sendo controlado através do aplicativo presente em um smartphone
Android que envia informações ao banco de dados, que então é lido pela placa Arduino
Ethernet.
Figura 05 - Aplicativo Android desenvolvido para smartphone

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho é gratificante, pois foi possível a iniciação científica dos
estudantes no desenvolvimento de tecnologias para a domótica, como a programação de
aplicativos, da placa microcontroladora Arduino, e gerenciamento de banco de dados.
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Além do estudo do ZigBee, que é um padrão de comunicação sem fio muito utilizado nas
indústrias de hoje.
Vale salientar que os bolsistas apresentam um ótimo desempenho e interesse,
já que também estão frequentando o curso de mecatrônica no Instituto Federal de Santa
Catarina, Campus Criciúma, o que levou o projeto a alcançar todas as suas expectativas.
Também cita-se que ao difundir esta tecnologia empresas podem vir a se formar para
atender a demanda crescente da automação residencial.
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Resumo: A proposta deste artigo é propor a utilização da ferramenta GNU Radio para desenvolvimento de
Rádio Definido por Software para abordagens de sinais e sistemas de Radio Frequência nos cursos
Técnicos e de Engenharia de Telecomunicações nos institutos federais. O uso desta ferramenta é
incentivado pelo fato de ser código aberto e ter uma licença livre de acordo com as iniciativas do Governo
Federal no uso de software livre. Neste artigo é apresentado a construção de um receptor FM definido por
software através do ambiente GNU Radio e descrito sua potencialidade no desenvolvimento de outros
sistemas.
Palavras-Chave: GNU Radio, Rádio Definido por Software, Telecomunicações, software-livre.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, as disciplinas dos cursos Técnicos e de Engenharia de
Telecomunicações, nos Institutos Federais envolvem abordagens mais atuais de RF
(Rádio Frequência). Uma dessas abordagens é o conceito de SDR (Rádio Definido por
Software). O SDR é o futuro inevitável de projetos de comunicações via rádio. Usando
princípios de SDR, os engenheiros podem desenvolver sistemas de rádio reconfiguráveis
com uma vasta gama de capacidades (MARLOW, R. et al., 2014, p. 2).
A idéia principal deste conceito é transformar problemas de hardware em
problemas de software (NAFKHA, A. et al., 2014, p. 430). Esta característica oferece
grande flexibilidade para o ensino e pesquisa em comunicações via rádio, permitindo que
técnicas avançadas sejam implementadas e modificadas através de ferramentas de
desenvolvimento.
Diversas ferramentas servem a esse propósito, como por exemplo: Matlab
Simulink® da Mathworks e LabVIEW® da National Instruments, no entanto estão sob
licença paga e nem sempre os institutos dispõe de um número adequado dessas licenças
para atender aos experimentos propostos pelas disciplinas com os alunos e bolsistas. Por
esse motivo, opta-se por alternativas através de ambientes de código aberto ou livre,
como por exemplo: o GNU Radio.
O GNU Radio é um conjunto de ferramentas de código aberto para o
desenvolvimento de SDR (NAFKHA, A. et al., 2014, p. 429). Fornece para isso, um
ambiente de execução de processamento de sinal que, combinado com um hardware
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externo de RF de baixo custo, permite criar aplicações em tempo real para SDR (FENG,
Ge et al., 2011, p. 2).
O ambiente visa a definição e a manipulação de estruturas complexas de
processamento de sinal através da utilização de blocos predefinidos disponíveis na
biblioteca GNU Radio ou de blocos personalizados desenvolvidos pelo usuário (GNU
Radio, 2015). O GNU Radio utiliza uma combinação de C++ e Python: os blocos de
intensivo processamento computacional são implementados em C++ enquanto o controle
definido para aplicação e coordenação desses blocos são desenvolvidos em Python
(FENG, Ge et al., 2011, p. 2).
O arranjo desses blocos permite que o usuário desenvolva desde simples
sistemas de análise de sinal até complexos sistemas de modulação digital como por
exemplo: QAM, BPSK, QPSK, etc. Estes arranjos viabilizam a reconfiguração em nível de
software, em tempo real desses sistemas sem que seja preciso alterar em nível de
hardware.
O ambiente GNU Radio é simples e prático, e provê diversas funcionalidades
em blocos, como é possível observar na Figura 1, possibilitando que professores e
instrutores compreendam seu mecanismo com facilidade.
Figura 01 – Diagrama de Blocos Receptor FM

Fonte: http://www.ruby-forum.com

Esta ferramenta é licenciado pela GNU General Public License (GPL) versão 3
e todo código esta sob direitos autorais da Free Software Foundation (GNU Radio, 2015).
Desse modo indo de encontro com as iniciativas do Governo Federal no incentivo ao uso
de software livre nos órgãos, agências e institutos.
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2 METODOLOGIA

Para exemplificar a potencialidade e flexibilidade do GNU Radio como
ferramenta de desenvolvimento é apresentado um receptor FM (Frequência Modulada)
para a faixa de 93.7 MHz.
Como hardware externo, é utilizado o dongle RTL-SDR com chip RTL2832U
fabricado pela empresa Nooelec. Este hardware é de baixo custo, cerca de 100 dólares e
é uma modificação dos receptores de TV Digital no padrão DVB-T. Este dispositivo opera
nas frequências de 24 MHz até 1860 MHz. A antena utilizada para recepção é uma
monopolo vertical com um cabo coaxial RG 316 como guia de onda e conectores MCX.
Para o desenvolvimento é utilizado a versão Ubuntu do Linux da própria GNU Radio. Esta
versão contempla todos os drivers necessários para utilizar o GNU Radio com o dongle.
Um receptor FM pode ser descrito fisicamente através de diagramas de blocos,
conforme a Figura 2.
Figura 02 – Diagrama de Blocos Receptor FM

Fonte: própria

Seu desenvolvimento é realizado através de componentes eletrônicos como
capacitores, indutores, transistores, entre outros, para criar uma série de componentes
como filtros, amplificadores e demoduladores, que uma vez montados, tornam difícil a
manutenção, experimentação e a reconfiguração em tempo real. A partir do diagrama de
blocos, usualmente é confeccionado o circuito eletrônico através de protobards ou placas
como apresentado na Figura 3.
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Figura 03 – Diagrama de Blocos Receptor FM

Fonte: http://www.electroschematics.com

Contrário a isso, o GNU Radio trabalha com os blocos propriamente ditos,
eliminando parcela da parte física e entregando para o software as principais
funcionalidades através de processamento digital de sinais. Na Figura 4, é apresentado
um exemplo de como um receptor FM é implementado, criando portanto, um SDR com
demodulação em FM.
Figura 04 – Receptor FM – GNU Radio

Fonte: própria

Geralmente, os blocos GNU Radio escritos em C++ são unidades de operação
básica que desempenham fluxos de dados contínuos. Cada bloco inclui um conjunto de
portas de entrada e/ou saída. Um bloco recebe dados em sua porta de entrada e produz
dados para sua porta de saída (NAFKHA et al., 2014, p. 429). Blocos que só transmitem
dados a partir de um hardware externo são chamados de source (fontes), que no caso do
exemplo utiliza os sinais provenientes do dongle RTL-SDR e blocos que recebem dados
são chamados de sink (torneiras), que no caso do exemplo utiliza a saída de áudio da
placa de som no computador.
Portanto, um receptor por exemplo deve conter o bloco RTL-SDR source no
início e o bloco Audio Sink no fim. Entre eles é inserido os blocos Low Pass Filter (Filtro
Passa Baixa), WBFM Receive (Receptor FM), Rational Resampler e Multiply Const.
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É possível configurar esses blocos, com um duplo clique, por exemplo, no
bloco RTL-SDR source é possível configurar a taxa de amostragem (que corresponde a
capacidade em amostras por segundo do dongle), a frequência desejada (no nosso caso
a estação de radiodifusão de interesse). Também é possível controlar o ganho do
dispositivo. A configuração correspondente ao Filtro Passa Baixa, na Figura 5, tem os
seguintes parâmetros quando aberto com duplo clique.
Figura 05 – Bloco Filtro Passa Baixa

Fonte: própria

Este bloco é utilizado para coletar um sinal específico do espectro de interesse,
por exemplo, uma estação de radiodifusão em FM. É possível nesse bloco acessar e
alterar uma série de configurações do filtro como: a taxa de amostragem, a frequência de
corte, a zona de transição entre a banda passante e a banda de rejeição, o ganho e o
janelamento.
Após a inserção do bloco do filtro, é incluído um receptor FM para realizar a
demodulação, posteriormente é inserido o bloco Rational Resampler, onde é executado
uma decimação para que a saída seja adaptada a taxa de amostragem da placa de som.
Após isso o sinal é multiplicado por uma constante cuja função é realizar o ajuste do
volume e por fim é entregue ao bloco Audio Sink, para reprodução através da placa de
som.
Também é possível extrair informações em qualquer parte do receptor FM,
bem como incluir analisadores como espectrográficos Waterfall Sink e gráficos FFT Sink
(Analisador de Espectro), como apresentado na Figura 6.
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Figura 06 – Espectrográficos

Fonte: própria

Há diversos gráficos de análise disponíveis no GNU Radio, como por exemplo:
Scope Sink (Osciloscópio), Histogram Sink (Histogramas), Constellation Sink (apresenta a
constelação em modulações digitais como MPSK). Através desses gráficos é possível
analisar as condições, níveis e alteração no sinal.
Além desses blocos, há uma série de blocos disponíveis no ambiente que
através de processamento digital de sinais implementam várias funcionalidades tais
como: moduladores e demoduladores analógicos (AM – Amplitude Modulada, NBFM –
Frequencia Modulada Estreita), moduladores e demoduladores digitais (QPSK –
Quadrature Phase Shift Keying, QAM – Quadrature Amplitude Modulation, FSK –
Frequency Shift Keying), Filtros do tipo Passa Alta, Passa Faixa e Rejeita Faixa,
decimadores, misturadores, equalizadores, entre outras funções.
Também há a possibilidade de criar blocos em Python, de modo que supra
alguma necessidade específica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a composição dos blocos disponíveis pelo GNU Radio é possível
desenvolver desde geradores de funções, codificadores, receptores e transmissores de
rádio até sistemas de comunicações de 4ª geração como LTE-A (Long Term Evolution
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Advanced), sistemas que utilizem OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing),
receptores de diversos padrões de TV Digital e receptores de imagens de satélite.
Também é possível explorar sistemas como o sensoriamento espectral que
integrará o substrato de Rádios Cognitivos e sistemas de comunicação de 5ª geração.
Além disso, possibilita as configurações, manipulações, análises e ajustes em tempo real
das aplicações desenvolvidas.
No entanto, o GNU Radio ainda carece de documentações acerca de seus
blocos e funcionalidades, bem como atualização de alguns blocos. Há também bugs que
podem comprometer resultados esperados em alguns experimentos. Por outro lado, tem
funcionamento satisfatório quando utilizado como validação de sistemas e com a
finalidade didática no âmbito acadêmico comparado com outras ferramentas outrora
mencionadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve o intuito de apresentar à comunidade científica, colegiado dos
cursos técnicos e tecnológicos, pesquisadores dos institutos tecnológicos e estudantes o
ambiente GNU Radio, uma ferramenta livre e de código aberto para desenvolvimento de
sistemas através de SDR.
O ambiente GNU Radio é intuitivo e leve, sua simplicidade permite que
experimentos sejam realizados com rapidez e eficiência. Com o GNU Radio é possível
realizar

grande

parte

dos

experimentos

implementados

no

LabView®

e

no

Matlab/Simulink®.
Professores, instrutores e monitores dos institutos federais podem explorar
largamente o ambiente em variados experimentos que envolvam sinais e sistemas.
Permite também que alunos e bolsistas possam realizar esses experimentos em seus
computadores pessoais onde desejarem, não estando atrelados a licença para esse fim.
Em suma, este ambiente pode ser utilizado para dar suporte ás disciplinas dos
cursos técnicos e de engenharia de telecomunicações tais como: radiotransmissão,
processamento de sinais digitais, sinais e sistemas, sistemas de comunicação, sistemas
embarcados, circuitos de rádio-frequência.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

REFERÊNCIAS

FENG, Ge. et al. GNU Radio-Based Digital Communications: Computational Analysis of a
GMSK Transceiver. Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2011):
IEEE, p. 1–6, maio de 2011.
DI BENEDETTO, Maria-Gabriela, et al. Cognitive Radio and Networking for
Heterogeneous Wireless Networks: Recent Advances and Visions for the Future.
Springer International Publishing, 2015.
GNU Radio - The Free & Open Software Radio Ecosystem. Disponível em <
http://gnuradio.org>. Acesso em 15 de agosto de 2015.
MARLOW, R; DOBSON, C; ATHANAS, P. An enhanced and embedded GNU Radio
flow. Field Programmable Logic and Applications (FPL): 24th International Conference,
p. 1-4, março 2014.
NAFKHA, A. et al. Experimental spectrum sensing measurements using USRP Software
Radio plataform and GNU-radio. Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and
Communications (CROWNCOM): 9th International Conference, Finland, p. 429–434,
junho de 2014.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
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Resumo: Estudos sobre fatores críticos de sucesso (FCSs) têm sido recorrente desde a década de 70 e
são considerados uma das formas de melhorar a eficácia da entrega do projeto num ambiente de mudanças
tecnológicas. Nesse sentido, há a necessidade contínua em reconhecer os FCSs de um projeto. Este artigo
tem o objetivo de analisar o panorama da produção científica sobre o tema “fatores críticos de sucesso em
projetos” por meio de uma revisão sistemática de pesquisas publicadas em periódico nos últimos 5 anos
(2010 a 2014). Uma revisão de literatura foi utilizada para identificar os principais aspectos das pesquisas
sobre o tema. Como resultados, identificou-se que a maioria dos pesquisadores tem utilizado o método
survey de abordagem quantitativa para identificar e determinar FCSs em vários tipos de projetos. Pesquisas
em projetos de tecnologia e sistema de informação e de construção civil são mais recorrentes. Alguns FCSs
são comuns entre os vários tipos de projetos e, nesse sentido, podem ser considerados genéricos. Concluise que há usabilidade dos FCSs identificados neste trabalho, pois podem ser utilizados como um guia inicial
para que os profissionais de gerenciamento de projetos possam utilizá-los para analisar e avaliar as
questões relacionadas à implementação de projetos. Conclui-se também que é importante ter uma
perspectiva definida do que é o sucesso do projeto para, então, se definir os FCSs.
Palavras-Chave: fatores críticos de sucesso (FCSs), projeto, revisão sistemática, gestão de projeto,
gerenciamento de projeto.

1 INTRODUÇÃO

O alto índice de falhas e projetos malsucedidos corrobora com a necessidade
das organizações aprimorarem suas técnicas gerenciais (ALBERTIN e AMARAL, 2010).
Segundo Hwang e Lim (2013), as empresas devem estar de acordo com as mudanças
tecnológicas e demandas de qualidade impostas pelo atual ambiente de negócios e a
identificação dos fatores críticos de sucesso (FCSs) é um importante ponto de partida.
Uma das razões das dificuldades em gerir um projeto é a falha na determinação desses
fatores (YOUNG e MUSTAFFA, 2012).
Estudos sobre FCSs foi popularizado no final da década de 70, quando Rockart
(1979) utilizou o conceito numa forma de medir a relevância de informações para tomada
de decisão de maneira mais eficiente em sistemas de informação e gestão de projetos.
De acordo com Young e Mustaffa (2012), o estudo do sucesso e dos fatores críticos é
considerado como uma das formas para melhorar a eficácia do projeto. Azimi e Manesh
(2010) ressaltam que a metodologia do FCSs é um meio para identificar as áreas de
atividade importantes que são essenciais para realizar projeto com sucesso. Para
Lagzian, Abrizah e Wee (2013), para implantar projetos com sucesso, as organizações de
precisam conhecer os fatores críticos de sucesso. Recursos tais como dinheiro, tempo e
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humanos podem ser mais bem aproveitados através do aumento da taxa de sucesso dos
projetos e, se um gerente conhece os FCSs do seu projeto, a probabilidade de sucesso
será maior (ANGELOPOULOS, KITSIOS e PAPADOPOULOS, 2010; SUDHAKAR, 2012;
HWANG e LIM, 2013; NILASHI et al. 2014).
Rockart (1982) salienta que os FCSs se relacionam com as características ou
condições de uma indústria específica, ou seja, os FCSs serão diferentes dependendo do
contexto ambiental, político e legal. Rashvand, Zaimi e Majid (2014) concluem que FCS
indica qualquer fator de sucesso ou critério que pode determinar o sucesso de um projeto.
Segundo os autores previamente citados, esta é a razão de não haver um padrão e
muitos pesquisadores continuarem a sublinhar a necessidade de estabelecer questões
nesta área.
Pode-se dizer que há a necessidade contínua em reconhecer os FCSs de um
projeto influenciada pelas mudanças constantes no ambiente de negócios. Enquanto há
uma onda de pesquisas que relacionam fatores com o sucesso de um projeto, não foi
encontrado literatura atual com uma visão abrangente para compreender esse fenômeno.
O objetivo deste estudo, portanto, é o de proporcionar uma maior compreensão dos
estudos sobre fatores críticos de sucesso em projetos, examinando criticamente e
integrando os principais aspectos dos estudos sobre o tema por meio de uma revisão
sistemática de pesquisas publicadas em periódicos científicos nos últimos cinco anos
(2010 a 2014). Especificamente, esta pesquisa foi orientada pelas seguintes questões: os
trabalhos sobre FCSs são mais recorrentes em que tipo de projetos? Como os
pesquisadores têm identificado e determinado esses FCS nos projetos, ou seja, quais
métodos os pesquisadores têm utilizado? Os FCSs realmente são específicos
dependendo do contexto da indústria?
Em termos estruturais, o artigo se apresenta da seguinte forma: apresentação
dos procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa, resultados da pesquisa
dividos em principais fontes bibliográficas, principais assuntos e temas abordados nas
pesquisas selecionadas, classificação dos procedimentos metodológicos, definição de
sucesso em projetos, conceito de FCSs e os FCSs mais frequentes e comuns. Por fim
são apresentados as conclusões.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho caracteriza-se por ser exploratório, que busca examinar a
realidade das pesquisas sobre fatores críticos de sucesso em projetos nos últimos cinco
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anos completos (2010 a 2014). É descritiva e o procedimento adotado foi o método da
revisão bibliográfica. A revisão de literatura foi utilizada para identificar os principais
aspectos das pesquisas sobre FCSs de projetos. Foram selecionados somente artigos
completos publicados em periódicos e disponíveis integralmente em consulta web, com o
critério de que todos eles identificavam e determinavam um conjunto de FCSs em projetos
ou apresentavam um método de determinação desses fatores. São trabalhos que
abrangem o período de 2010 a 2014 pela preferência em pesquisas recentes para
averiguação do atual panorama sobre o tema “fatores críticos de sucesso de projetos”. A
busca ocorreu em sete etapas: (1) Escolha das bases de dados para a pesquisa: Scopus,
Web of Science e Scielo; (2) Busca por meio da combinação de palavras-chaves “critical
success factor*” e project*; (3) A seleção dos artigos pautou-se apenas em artigos
publicados em periódicos científicos entre janeiro de 2010 a dezembro de 2014
disponíveis integralmente na web. As ferramentas de busca Scopus, Web of Science e
Scielo retornaram, respectivamente: 143, 84 e 12 artigos, totalizando 239 artigos; (4)
Exclusão dos artigos duplicados; (5) Busca dos termos “critical success factor” e “project”
nos títulos, resumos e

palavras-chaves; (6) Após a busca das palavras-chaves, foi

realizada a leitura integral dos artigos, prezando por aqueles trabalhos que apresentavam
conjuntos de FCSs em projetos; (7) Por fim, 58 artigos foram selecionados para compor o
portfólio da pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados apresentados foram organizados em uma planilha eletrônica para
serem analisados. Entre os 58 artigos publicados nos anos 2010 a 2014, houve uma
pequena queda no número de publicações sobre o tema “fatores críticos de sucesso em
projetos” entre 2010 e 2011, mas entre 2011 e 2014 se manteve estável (Figura 1).
Em relação ao contexto geográfico dos estudos, ou seja, os locais em que
foram pesquisados os FCSs dos projetos, identificou-se que os países emergentes e de
economias em desenvolvimento (FMI, 2014) são os mais representativos, sendo: Irã,
Índia, Malásia, Brasil e China. Com 20 artigos, estes países representam 34,5% do
contexto geográfico dos estudos selecionados. Há também pesquisas conjuntas: Hong
Kong e Austrália; Hong Kong e China; e Reino Unido e América do Norte. Incluindo estas
circunstâncias, são quatro estudos na China e em Hong Kong, aumentando a
representatividade desses dois países no portfólio.
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Figura 1 – Número de publicações sobre FCSs em projetos, por ano.
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11
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Fonte: elaborado pelos autores.

3.1 Principais fontes bibliográficas

Os artigos que compõem o portfólio da pesquisa foram publicados em 37
diferentes periódicos, conforme a Tabela 1. O Journal of Enterprise Information
Management possui o maior número de publicações, seguida do Engineering,
Construction and Architectural Management e os periódicos Business Process
Management Journal e Production. Estes quatro periódicos são responsáveis por 29,3%
dos artigos, demonstrando grande representatividade no portfólio.
Cada um dos oito periódicos apresentados a seguir publicaram dois artigos
sobre o tema estudado: Facilities, Industrial Management and Data Systems, International
Journal of Enterprise Information Systems, International Journal of Lean Six Sigma,
International Journal of Quality and Reliability Management, Journal of Knowledge
Management, Scientific Research and Essays e Structural Survey. A soma dos trabalhos
nestes periódicos representa 27,6% da composição do portfólio. Os outros 25 periódicos
representam 43,1% com um trabalho publicado.

3.2 Principais assuntos e temas abordados

Em relação aos assuntos mais abordados, a Tabela 2 mostra que quase a
metade do portfólio (46,6%) trata sobre FCSs em projetos de tecnologia e sistemas de
informação (TSI). Trabalhos em projetos da construção civil representam 25,9%, em
gestão de processo são 15,5%, gestão de projetos 5,2% e gestão do conhecimento e
inovação representam 3,4% cada.
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Tabela 1 – Periódicos que constituem o portfólio da pesquisa sobre FCSs em projetos
NOME DO PERIÓDICO
%
FREQUÊNCIA
Journal of Enterprise Information Management

7

12,1%

Engineering, Construction and Architectural Management

4

6,9%

Business Process Management Journal

3

5,2%

Production

3

5,2%

Facilities

2

3,4%

Industrial Management and Data Systems

2

3,4%

International Journal of Enterprise Information Systems

2

3,4%

International Journal of Lean Six Sigma

2

3,4%

International Journal of Quality and Reliability Management

2

3,4%

Journal of Knowledge Management

2

3,4%

Scientific Research and Essays

2

3,4%

Structural Survey

2

3,4%

Acm Computing Surveys

1

1,7%

Arabian Journal for Science and Engineering

1

1,7%

Benchmarking

1

1,7%

Construction Management and Economics

1

1,7%

Electronic Library

1

1,7%

Energy Policy

1

1,7%

International Journal of Advanced Manufacturing Technology

1

1,7%

International Journal of Information Science and Management

1

1,7%

International Journal of Production Economics

1

1,7%

International Journal of Production Research

1

1,7%

International Journal of Productivity and Performance Management

1

1,7%

International Journal of Project Management

1

1,7%

International Journal of Public Sector Management

1

1,7%

International Journal of Technology

1

1,7%

Journal of Applied Business Research

1

1,7%

Journal of Construction Engineering and Management

1

1,7%

Journal of Management in Engineering

1

1,7%

Journal of Manufacturing Technology Management

1

1,7%

Journal of Medical Internet Research

1

1,7%

Journal of Services Marketing

1

1,7%

Journal of Systems and Software

1

1,7%

Life Science Journal

1

1,7%

Management Research Review

1

1,7%

Neural Computing and Applications

1

1,7%

World Applied Sciences Journal

1

1,7%

TOTAL

58
Fonte: elaborado pelos autores.

29,3%

27,6%

43,1%

100,0%
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Tabela 2 – Assuntos abordados nos artigos do portfólio
Assunto principal
Artigos
%
Tecnologia e Sistema de Informação

27

46,6%

Construção Civil

15

25,9%

Gestão de processo

9

15,5%

Gestão de projeto

3

5,2%

Gestão do conhecimento

2

3,4%

Inovação

2

3,4%

TOTAL

58

100,0%

Fonte: elaborado pelos autores

Esses trabalhos são motivados devido falhas de implementação dos projetos
(HANAFIZADEH et al., 2010; WICKRAMASINGHE e GUNAWARDENA, 2010; DEZDAR,
2012), busca da superação dos problemas que ocorrem nos projetos (ZOUINE e FENIES,
2014; RAM, WU e TAGG, 2014), pouco estudo em relação à proposição de valor dos
projetos (FELDMAN, SCHOOLEY e BHAVSAR, 2014) e à falta de informações sobre
FCSs em determinadas áreas de conhecimento (REAME JÚNIOR e AMARAL 2012). A
motivação também se dá pela busca de maior eficiência do processo de implementação
de projetos, da vantagem competitiva, apoio na tomada de decisão (KAZEMI e
ALLAHYARI 2010), melhor desempenho do projeto (RAM, WU e TAGG 2014) e
estratégias de investimento adequadas (BAI e SARKIS 2013).

3.4 Classificação quanto aos procedimentos metodológicos

Quanto aos métodos utilizados nos trabalhos analisados, os resultados são
apresentados na Figura 2. Percebe-se que o método mais utilizado é o survey
(levantamento) de abordagem quantitativa e os métodos de modelagem e estudo de caso,
em sua maioria, são de abordagem qualitativa.
No total, são 31 (53,4%) trabalhos de abordagem quantitativa, 21 (36,2%) de
abordagem qualitativa e apenas 6 (10,6%) de abordagem quali-quantitativa. Em relação
aos métodos, 21 (36,2%) são do tipo survey, 15 (25,9%) são modelagem, nove (15,5%)
são estudos de casos, quatro (6,9%) são estudos multicasos e teórico-conceituais e
apenas um trabalho (1,7%) em cada um dos seguintes métodos: estudo de campo,
pesquisa-ação, triangulado, misto e simulação.
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Figura 2 – Métodos e abordagens utilizadas nas pesquisas sobre FCSs em projetos
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1

1

1

1
1

1
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11
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44
1 2
1
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6

2

Modelagem
Survey

4
3
5

9
8

15

1

20

21

Quali-quantitativo

Quantitativo

Qualitativo

TOTAL

Fonte: elaborado pelos autores

3.5 Definição de sucesso em projetos

Conforme Heravi e Ilbeigi (2012) o sucesso do projeto é um conceito central do
gerenciamento de projetos, mas sua definição permanece indefinida e na literatura não há
qualquer interpretação coerente do termo “sucesso do projeto”. Garg e Agarwal (2014)
afirmam que o conceito de sucesso é nebuloso e muito subjetivo e para Rashvand, Zaimi
e Majid (2014) permanece um mistério.
Para Ejaz et al. (2013) a realização de um projeto depende do grau em que
sejam alcançados os objetivos e apresentam dois principais componentes distintos de
sucesso do projeto: o sucesso do gerenciamento de projetos e o sucesso do produto.
Nessa mesma linha, Sudhakar (2012) chama atenção para a distinção entre o sucesso do
gerenciamento de projeto e o sucesso do projeto. De acordo com Sudhakar (2012) e Ejaz
et al. (2013) pode-se definir:
 Sucesso do projeto/produto: refere-se aos benefícios alcançados no resultado final
do projeto e dos objetivos estratégicos; pode ser medido apenas após a conclusão
do projeto; e
 Sucesso do gerenciamento do projeto: refere-se principalmente à entrega do
projeto dentro do prazo, custo, qualidade e satisfação das partes interessadas.
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Sudhakar (2012) apresenta também a distinção entre os critérios de sucesso
do projeto que é medida de acordo com o objetivo do projeto e fatores de sucesso do
projeto que são entradas para o sistema de gerenciamento de projetos que levam
diretamente ou indiretamente ao sucesso do projeto.
Para Heravi e Ilbeigi (2012), a definição de sucesso do projeto está diretamente
relacionada com vários objetivos e benefícios dos stakeholders, que por vezes são
divergentes. Então, para os autores o primeiro passo para definir o sucesso do projeto é
identificar o ponto de vista a ser considerado.

3.6 Conceito de FCSs

A análise sistêmica da bibliografia possibilitou a identificação de uma
característica de interesse no que se refere ao tema “fatores críticos de sucesso em
projetos”.

O conceito de FCSs não tem sofrido grandes alterações desde que foi

estudada por Rockart (1979, p.85). Este autor analisou as dificuldades que
administradores tinham para obter as informações que realmente necessitavam para
tomada de decisão em sistemas de informações gerenciais e define FCSs como “o
número limitado de áreas em que os resultados, se satisfatórios, irá garantir desempenho
competitivo de sucesso para a organização. São poucas áreas-chave em que ‘as coisas
devem dar certo’ para o negócio florescer” (ROCKART, 1979, p.85). Dos autores que
apresentam definição de FCSs, a maioria recorre a Rockart (1979) como base para suas
pesquisas (CARLI, DELAMARO e SALOMON, 2010; GANNON e SMITH, 2011;
RAHMAN,

WANG

e

JACKSON,

2011;

REAME

JÚNIOR

e

AMARAL,

2012;

PSYCHOGIOS, ATANASOVSKI e TSIRONIS, 2012; LAGZIAN, ABRIZAH e WEE, 2013;
CHILESHE e KIKWASI, 2014; LOW, GAO e TAY, 2014).
Outro trabalho de Rockart (1982) é base conceitual para as pesquisas de
Young e Mustaffa (2012), Hwang e Lim (2013) e Jefferies, Brewer e Gajendran (2014).
Rockart (1982, p. 4) define FCSs como “aquelas poucas áreas-chave da atividade em que
os resultados favoráveis são absolutamente necessários para um gerente atingir metas”.
Kazemi e Allahyari (2010) recorrem a Williams e Ramaprasad (1996, p. 251)
que afirmam: “FCSs são definidos como sendo necessária e suficiente para o sucesso;
cada elemento é necessário, e o conjunto de fatores é suficiente”.

Para Barima e

Rowlinson (2010), FCSs são variáveis críticas que podem melhorar a entrega de valor
manifesto em projetos. E para Wickramasinghe e Gunawardena (2010), FCSs conduzem
às implementações bem-sucedidas de projetos. Lin et al (2011) está de acordo com a
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afirmação de Savido et al.

(1992, p. 97) que diz: “fatores críticos de sucesso são

definidos como aqueles fatores que predizem o sucesso nos projetos”. Garg e Agarwal
(2014) dizem que os fatores críticos de sucesso podem ser vistos como exemplos que
ajudam a ampliar as fronteiras da melhoria de processos cujo efeito é muito mais rico se
visto dentro do contexto de sua importância em cada etapa do processo de
implementação.
Psychogios, Atanasovski e Tsironis (2012), classificam FCSs como facilitadores
de implementação de projetos, pois têm um impacto positivo e melhoram o processo. De
acordo com Hwang e Lim (2013), fatores críticos são usados para apoiar e medir o
sucesso de uma abordagem estratégica e tática para execução do projeto com a intenção
de garantir o sucesso da entrega de projeto e para apoiar a alocação adequada de
recursos limitados).
Conforme apresentado, o conceito de FCSs é bem difundido entre os
pesquisadores, que utilizam como base os conceitos de Rockart (1979, 1982). Porém,
Nilashi et al. (2014), ressaltam que fatores de sucesso são vistos pela literatura como
metas para cumprir, em vez de áreas de atividade. Em relação ao sucesso de projetos,
não há uma definição concreta e única, então, conforme Heravi e Ilbeigi (2012) deve-se
definir uma perspectiva para analisar o sucesso e a perspectiva, segundo Garg e Agarwal
(2014), é muito subjetiva. Nesse sentido, pode-se dizer que FCSs são elementos que
contribuem para obtenção de um resultado positivo que, por sua vez, se fundamenta em
um critério estabelecido.

3.7 Fatores críticos de sucesso em projetos

Foram identificados, ao total, 898 FCSs nos 58 artigos sendo 669 FCSs
exclusivos. A tabela 3 apresenta os FCSs mais citados nos trabalho (seis ou mais vezes):
suporte/envolvimento/comprometimento da alta gestão, comunicação, gerenciamento de
projetos, treinamento e educação, mudança de gestão, objetivos e metas definidos,
recursos adequados, envolvimento do cliente/usuário, reengenharia de processo de
negócio, comprometimento, disponibilidade dos recursos, monitoramento e confiança.
Destes fatores previamente citados, envolvimento do cliente/usuário e reengenharia de
processo de negócio são citados exclusivamente em trabalhos de TSI.
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Tabela 3 – Lista dos FCSs que aparecem com mais frequência
FCSs mais frequentes
Freq.
Suporte/envolvimento/comprometimento da alta gestão

30

Comunicação

20

Gerenciamento de projeto

19

Treinamento e educação

16

Mudança de gestão

10

Objetivos e metas definidas

9

Recursos adequados

8

Envolvimento do usurário/cliente

8

Reengenharia do processo de negócio

7

Comprometimento

7

Disponibilidade de recursos

6

Monitoramente

6

Confianaça
Fonte: elaborado pelos autores

6

Alguns autores sugerem o agrupamento dos FCSs em diferentes categorias
dependendo a dimensão em que os pesquisadores estão avaliando. Por meio da revisão
sistemática, foi possível analisar as mais abordadas: Em projetos de inovação há a
categorização de fatores relacionados ao produto; Na construção civil os FCSs são
comumente classificados em fatores externos, fatores relacionados ao próprio projeto,
fatores de contratação, fatores de definição de informação (fase conceitual do projeto),
fatores de participantes do projeto, fatores de gerenciamento de projetos, fatores de
equipe, fase inicial, gestão de mudanças, fatores de liderança, fatores de processos e
fatores relacionados ao cliente; e nas pesquisas de TSI é frequente os pesquisadores
categorizarem os FCSs em fatores de processos, gerenciamento do projeto, pessoas,
fatores organizacionais, estratégicos, gestão de mudanças, comunicação, fatores
técnicos, governança e fatores táticos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi analisar o panorama da produção científica sobre
o tema “fatores críticos de sucesso em projetos” por meio de uma revisão sistemática de
pesquisas publicadas em periódico nos últimos 5 anos (2010 a 2014).
Quanto aos questionamentos levantados na introdução, apresenta-se as
seguintes conclusões: i)

Como os pesquisadores têm identificado e determinado esses

FCS nos projetos, ou seja, quais métodos os pesquisadores têm utilizado? A maioria dos
pesquisadores tem utilizado o método survey de abordagem quantitativa para identificar e
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determinar FCSs em projetos; ii) Os trabalhos sobre FCSs são mais recorrentes em que
tipo de projetos? Projetos de tecnologia e sistema de informação e projetos de construção
civil são mais frequentes, pelo menos no período analisado. Esses trabalhos são
motivados devido falhas de implementação dos projetos, busca da superação dos
problemas que ocorrem nos projetos, pouco estudo em relação à proposição de valor dos
projetos e à falta de informações sobre FCSs em determinadas áreas de conhecimento. A
motivação também se dá pela busca de maior eficiência do processo de implementação
de projetos, da vantagem competitiva, melhor desempenho do projeto, estratégia de
investimento, apoio na tomada de decisão e formulação de estratégias adequadas; e iii)
Os FCSs realmente são específicos dependendo do contexto da indústria? Identificou-se
que os FCSs mais citados são: suporte/envolvimento/comprometimento da alta gestão,
comunicação, gerenciamento de projetos, treinamento e educação, mudança de gestão,
objetivos e metas definidos, recursos adequados, envolvimento do cliente/usuário,
reengenharia de processo de negócio, comprometimento, disponibilidade dos recursos,
monitoramento e confiança. A maioria destes FCSs são comuns entre os vários tipos de
projetos e, nesse sentido, podem ser considerados genéricos. Os FCSs “envolvimento do
cliente/usuário” e “reengenharia de processo de negócio” são citados exclusivamente em
trabalhos de TSI, não demonstrando a possibilidade de generalização.
Além dessas, outras conclusões que podem ser apontadas. Em geral, o
número de publicações sobre o tema “fatores críticos de sucesso em projetos” se
manteve estável entre 2010 e 2014, demonstrando que esses estudos têm uma demanda
constante. Os estudos são realizados, em grande parte, em países emergentes e de
economias em desenvolvimento. Isso pode ser interpretado como a busca desses países
em melhorar a eficiência dos projetos. Num total de 37, seis periódicos são responsáveis
por 29,3% das pesquisas analisadas. Não há uma definição exclusiva e conclusiva entre
os pesquisadores sobre sucesso em projeto, mas essa definição é importante para
determinar os FCSs. Grande parte dos trabalhos tem como base conceitual o estudo
realizado por Rockart (1979), e pode-se dizer que, apesar das mudanças tecnológicas e
ambientais que tem ocorrido, o conceito manteve-se estático, ou seja, é um conceito
clássico. Alguns autores sugerem o agrupamento dos FCCs em diferentes categorias,
dependendo a dimensão em que os pesquisadores estão avaliando. As categorias mais
abordadas são aquelas relacionadas ao próprio projeto (produto), fatores externos, fatores
de contratação, fatores de processos, gerenciamento de projetos, pessoas, fatores
organizacionais, gestão de mudanças, comunicação, fatores técnicos e os FCSs são
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analisados nas dimensões estratégicas e táticas e em fases de processo de
implementação.
Os resultados deste estudo podem ser utilizados como um guia inicial no que
diz respeito aos FCSs genéricos para que os profissionais de gerenciamento de projetos
possam utilizá-los para analisar e avaliar as questões em relação à implementação de
projetos dentro de seus próprios contextos. Ou seja, há uma usabilidade dos FCSs
identificados. Por fim, conclui-se que é importante ter uma perspectiva definida do que é o
sucesso do projeto para, então, se definir os FCSs.
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Resumo: A pesquisa acadêmica em identificação por rádio frequência (RFID) proliferou significativamente
ao longo dos últimos anos. Neste artigo, apresenta-se uma análise bibliométrica sobre 31 artigos de
periódicos que foram publicados sobre o assunto entre 2003 e 2014, por meio metodologia baseado na
proposta do Laboratório de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão da UFSC (LAbMCDA).
Descobriu-se que há um interesse crescente nas aplicações RFID, como evidenciado por um grande
número de artigos de países desenvolvidos. Conclui-se que existe a necessidade de uma investigação
aprofundada sobre aplicações de RFID nas indústrias de países em desenvolvimento, como o Brasil, e,
portanto, abre-se uma oportunidade para estudos futuros.
Palavras-Chave: RFID; cadeia de suprimentos; varejo; revisão da literatura.

1 INTRODUÇÃO

O Identificador por Rádio Frequência (RFID) tem ganhado destaque nas áreas
de logística e manufatura, sendo visto como um novo sistema interorganizacional que
objetiva melhorar a performance da cadeia de suprimentos (ZHU, MUKHOPADHYAY e
KURATA, 2012). Atualmente, o RFID é usado para controlar, assegurar e monitorar as
movimentações entre os elos da cadeia de suprimentos (SARAC, ABSI e DAUZEREPERES, 2010).
Ngai et al. (2008) fizeram uma análise da literatura sobre RFID e sua aplicação
nas publicações de 1995 a 2005. Entre as principais conclusões encontradas pelos
autores, evidenciou-se que a literatura sobre o tema desenvolveu mais a partir de 2003 e
focavam nos aspectos técnicos do RFID, pouco se falava sobre o impacto nas empresas.
Segundo Sarac, Absi e Dauzere-Peres (2010), a literatura de RFID aplicada à
gestão da cadeia de suprimentos é limitada, com sua maioria publicada nos últimos 10
anos. Além disso, os autores consideraram duas categorias de publicações: artigos de
aplicação prática e artigos acadêmicos. O foco do primeiro grupo é em relação à análise
do retorno da implantação do RFID em uma cadeia de suprimentos e elaboração de
projetos pilotos. Já o segundo, foca nos benefícios das suas utilizações.
Apesar do desenvolvimento de pesquisas sobre o tema, fica evidente a falta de
estudos sobre esta ferramenta, tanto no âmbito prático quanto acadêmico. A fim de
preencher essa lacuna, o presente artigo objetiva levantar o estado da arte sobre o uso de
RFID em cadeias de suprimentos.
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Foi conduzida uma análise sistemática da literatura de 31 artigos, com base na
metodologia proposta pelo Laboratório de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão
(LabMCDA) da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (VIEIRA, 2012). Foram
considerados os artigos publicados nas bases Scopus e Web of Science, em todo o
período temporal considerado por estas.
2 IDENTIFICADOR POR RÁDIO FREQUÊNCIA – RFID

Segundo Roussos (2006), RFID é um termo genérico utilizado para referir-se a
qualquer sistema que pode transmitir números de identificação por rádio. Na concepção
da Eurobarometer (2003), os sistemas RFID começaram a ser utilizados logo após a
Segunda Guerra Mundial, para identificar aviões aliados de forma automática. Desde
então, tem-se utilizado para rastreamento animal, serviços de pedágios, imobilizadores de
veículos e para sistemas de controle de acesso a edifícios. Srivastava (2004) cita que o
RFID é considerado a próxima etapa de evolução do código de barras, que permite a
captação automática de dados.
A Figura 01 apresenta o funcionamento de um sistema de RFID.
Primeiramente, um código numérico único é atribuído ao objeto, produto ou transferência
que está sendo monitorado e é posteriormente armazenado no chip junto a todas as
informações relevantes sobre o objeto. A informação armazenada numa etiqueta RFID é
detectada, lida e registrada por leitores de ondas de rádio frequência, dispostos em
diversos estágios da cadeia de suprimentos. A cada leitura torna-se possível acompanhar
a evolução do objeto monitorado, bem como sua movimentação. A combinação das
informações coletadas gera um nível de complexidade informacional que deve ser tratado
por sistemas Middleware. Estes sistemas traduzem todas as informações coletadas pelos
hardwares (antenas, leitores, impressoras e sensores) para uma linguagem empresarial e,
por fim, integra a tradução aos sistemas gerenciais da empresa, como ERPs (Enterprise
Resource Planning ou, em português, planejamento dos recursos corporativos), CRMs
(Customer Relationship Management, ou, em português, gestão do relacionamento com o
cliente) e SCM (Supply Chain Management ou, em português, gestão da cadeia de
suprimentos). Todo o fluxo de informação é bidirecional, ocorrendo do sistema para as
etiquetas e vice-versa, gerando integração e informações para a cadeia.
Figura 01 – Como funciona o RFID.
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Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

A adoção do RFID na cadeia de suprimentos limitava-se inicialmente ao uso de
pallets para melhoria das práticas de gestão de inventário. Atualmente, o seu uso
estendeu-se para outras áreas, tais como varejo, logística, pecuária e agricultura, serviços
de biblioteca e equipamentos militares (ZHU, MUKHOPADHYAY e KURATA, 2012).
Para Srivastava (2004), mesmo que a implantação de RFID seja novidade, ela
tem grande potencial para melhorar os processos e para alterar a forma como as cadeias
de suprimento são gerenciadas. Devido à capacidade de rastrear cada item marcado,
empresas tais como Wal-Mart e Target, passaram a implantá-la em seus fornecedores.

3 METODOLOGIA

Visando a elaboração de um panorama das pesquisas sobre RFID e cadeia de
suprimentos, o presente artigo utilizou-se da metodologia proposta pelo Laboratório de
Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão (LabMCDA) da UFSC (VIEIRA, 2012), para
a construção de um portfólio de artigos. O método consiste de oito etapas: definição das
bases de dados, definição de palavras-chave, busca e filtragem na base de dados,
seleção de artigos por alinhamento de título à pesquisa, seleção por reconhecimento
científico, repescagem de referências excluídas, leitura de resumos e, por fim, leitura
integral.
As bases selecionadas para a realização da pesquisa foram Scopus e Web of
Science (WoS), por englobarem os periódicos mais relevantes no campo de Engenharia
de Produção e Logística. As palavras-chave escolhidas foram: “RFID”, “Retail*” e “Supply
Chain”, que poderiam aparecer o título, resumo ou palavras-chave do artigo. A pesquisa

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

foi realizada em outubro de 2014 e refeita em abril de 2015, envolvendo artigos em inglês
e português, abrangendo todo o período temporal das bases.
A pesquisa retornou o total de 206 e 292 artigos na Scopus e WoS,
respectivamente. Estes artigos foram exportados para o software de gerenciamento de
artigos Endnote. A Tabela 01 traz um resumo do método de seleção do portfólio de
artigos.

Etapa

Tabela 01 – Método de seleção dos artigos.
Filtros

Resultado

1 Definição das bases de dados Scopus e Web of Science

-

2 Definição das palavras-chave "RFID" and "Retail*" and "Supply Chain"

-

3 Busca e filtragem

4

5

Scopus

206

Web of Science

292

Total, com a exclusão dos duplicados

420

Seleção dos artigos por

Conceitos, características e estudos de

alinhamento do título

caso sobre RFID e Cadeia de Suprimentos

Seleção por reconhecimento

1º bloco (artigos anteriores a 2012):

científico

número de citações (Google Acadêmico)

104

34

2 º bloco (artigos posteriores a 2012):
6

Repescagem de referências

Journal Citation Reports® - índice criado

excluídas

pela Thomson Reuters (2015) para medir

32

o impacto do journal.
7 Leitura de resumos
8

Conceitos, características, vantagens/
desvantagens ou dificuldades/facilidades

Leitura integral

66
31

Fonte: Elaborado pelos autores (2015).
A partir dos artigos selecionados, buscou-se a elaboração de uma análise
bibliométrica, com a finalidade de desenvolver estudos e avaliações das produções e
comunicações científicas, utilizando a técnica quantitativa e estatística para mensurar os
níveis de produção do conhecimento científico (ARAÚJO, 2006). Foram analisados os
seguintes aspectos: distribuição cronológica, autores, artigos, periódicos (journals) mais
relevantes e instituições e países que mais publicaram.
Para a análise contextual foram consideradas as palavras-chave, as
metodologias apresentadas e as oportunidades de pesquisa apontadas pelos autores
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analisados. Esta análise classifica o texto publicado, refinando-o e transformando as
informações em dados relevantes e maleáveis (WEBER, 1990).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Bibliometria

Das 498 obras inicialmente mapeadas, foram escolhidas 31 que contabilizaram
2.902 citações. A maioria dos artigos analisados foi escrita por mais de um autor sendo,
muitas vezes, autores de países e instituições diferentes. Foram identificadas na análise a
presença de 71 autores, de 16 países diferentes e 42 instituições distintas, que
publicaram em 19 periódicos diversos.

3.1.1 Distribuição cronológica

A Figura 02 apresenta a distribuição cronológica dos artigos de alto impacto
sobre RFID, Cadeia de Suprimentos e varejo. Percebe-se que os artigos de alto impacto
que englobam os três temas são mais recentes, sendo que o primeiro da lista foi
publicado por Kourouthanassis e Roussos (2003). Outro aspecto que pode ser
identificado é que os anos de 2006 a 2008 concentraram o maior número de publicações
de alto impacto. Um dos motivos que pode explicar o aumento de publicações é o
barateamento e melhora da acessibilidade dos tags (AVOINE, DYSLI e OECHSLIN,
2006), o que tornou o uso dessa tecnologia pelos varejistas mais acessíveis.
Figura 02 – Distribuição cronológica dos artigos de grande impacto em RFID, Cadeia de
Suprimentos e varejo.
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Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

Nota-se também no Figura 02 que não foi identificado nenhum artigo entre os
anos de 2010 e 2011. Cabe salientar que não houve artigos com muitas citações no
período e, por isso, não foram considerados na relação de artigos analisados. Contudo,
isso não significa que não houve publicações sobre o assunto. Além disso, percebe-se
uma grande quantidade de artigos no período após 2012, o que pode ser explicado pela
divisão dos artigos em dois blocos, sendo que os artigos de 2012 a 2014 compreenderam
aqueles publicados em periódicos (journals) de alto impacto na área.

3.1.2 Autores e artigos mais relevantes

A relevância do autor quanto ao número de publicações foi analisada pela
relação entre autores, quantidade de publicações e pelo número total de citações que
cada autor possui, considerando um ranking de cinco autores. No total, tiveram 81 autores
com publicações na área, sendo que 76 deles apresentam apenas um artigo de grande
impacto. 5 autores publicaram mais de um artigo, sendo 4 com dois artigos e apenas um
com 3 artigos, o que também não representa uma quantidade significativa.
Quanto à relevância dos artigos, dos 31 artigos analisados na pesquisa, a
Tabela 02 apresenta os cinco primeiros colocados em relação ao número de citações:
Tabela 02 – Ranking dos 5 artigos mais citados.
Nº

Autor

Título

Citações

Economical assessment of the impact of RFID
1 Bottani; Rizzi (2008)

technology and EPC system on the fast-

263

moving consumer goods supply chain
2

3

4

5

Prater; Frazier; Reyes
(2005)
Gaukler; Seifert;
Hausman (2007)
Delen; Hardgrave;
Sharda (2007)
Larson; Bradlow; Fader
(2005)

Future impacts of RFID on e-supply chains in
grocery retailing
Item-level RFID in the Retail Supply Chain
RFID for better supply-chain management
through enhanced information visibility
An exploratory look at supermarket shopping
paths: an exploratory look at supermarket

249

246

241

224
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shopping paths
Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

Analisando a Tabela 02, é possível identificar que os autores com mais
citações são Bottani e Rizzi (2007), com o artigo Economical assessment of the impact of
RFID technology and EPC system on the fast-moving consumer goods supply chain.
Outros artigos com grande número de citações foram os de Prater, Frazier e Reyes
(2005), Gaukler, Seifert e Hausman (2007), Delen, Hardgrave e Sharda (2007) e Larson;
Bradlow; Fader (2005) com 249, 246, 241 e224 citações, respectivamente.
Cabe destacar que o autor Hardgrave, um dos cinco autores com mais de um
artigo publicados, também apresenta um artigo entre os mais citados, intitulado RFID for
better supply-chain management through enhanced information visibility (DELEN,
HARDGRAVE e SHARDA, 2007). Além disso, um dos artigos publicados por Hardgrave
foi trabalhado em conjunto com Aloysius, outro autor que apresenta mais de um artigo na
área (RFID-Enabled Visibility and Retail Inventory Record Inaccuracy: Experiments in the
Field – HARDGRAVE, ALOYSIUS e SANDEEP, 2013). Thiesse e Fleisch tambem
escreveram dois artigos em conjunto, o RFID-Enabled shelf replenishment with backroom
monitoring in Retail stores (CONDE, THIESSE e FLEISCH, 2012) e o The impact of falsenegative reads on the performance of RFID-based shelf inventory control policies
(METZGER et al., 2013).

3.1.3 Journals mais relevantes

Os 31 artigos selecionados estão distribuídos em 19 periódicos distintos, o que
evidencia que não há uma concentração expressiva nos temas pesquisados. Isto
provavelmente se deve ao fato de que são conteúdos mais abrangentes e que podem ser
utilizados nas mais diversas áreas do conhecimento. Entretanto, é possível inferir os
periódicos mais relevantes na área de RFID na Cadeia de Suprimentos: 5 dos 19
periódicos possuem mais de 1 publicação, compondo 55% de todas publicações
analisadas.
Dentre os 5 periódicos com o maior número de publicações, destaca-se o
International Journal of Production Economics, que foca em tópicos de engenharia e
gerenciamento. Os outros journals com mais número de publicações são o Production
and Operations Management, com 4 artigos; European Journal of Operational Research,
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com 3; e o Decision Support Systems e Supply Chain Management: an Internarional
Journal, ambos com 2 artigos cada.

3.1.4 Países mais relevantes

Ao se analisar os artigos selecionados sobre a ótica da origem das
publicações, percebe-se que diferentes países possuem publicações na área. Nesta
análise, considera-se a quantidade de autores e não de artigos (várias obras foram
desenvolvidas por conjuntos de autores de diferentes nacionalidades). A Figura 03
apresenta a relação de artigos publicados por país.
Figura 03 – Quantidade de publicações por país.

Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

3.1.5 Instituições mais relevantes

Das 42 instituições observadas nos artigos relevantes, apenas 8 delas
aparecem mais de 1 vez. O destaque são as Universidades de Arkansas (EUA), ETH
Zurich (Suíça) e a Universidade de St. Gallen (Suíca). Os EUA foi o país com maior
representatividade em relação às instituições, mostrando sua representatividade de país
com maior foco no estudo de RFID na Cadeia de Suprimentos. As outras Universidades
com mais de uma publicação no assunto são: University of Wuerzburg (Suíca), Auburn
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University (EUA), Oklahoma State University (EUA), University of Florida (EUA), University
of London (Reino Unido), que publicaram, cada uma, dois artigos sobre o assunto.

3.2 Análise semântica

3.2.1 Palavras-chave

Selecionou-se 3 palavras-chave de cada um dos 31 artigos analisados. Optouse por selecionar 3 palavras-chave de cada artigo, tendo em vista que este número varia
de um artigo para o outro. Esta seleção prevaleceu às palavras-chave iguais ou
relacionadas àquelas que foram utilizadas na pesquisa na base dados, apresentadas na
seção 3.
A Tabela 03 resume a relação de palavras-chave encontradas, classificadas
conforme a proximidade com os termos RFID, Cadeia de Suprimentos e Varejo.
Observou-se o total de 31 palavras-chave relacionadas à RFID, com 11 variações. 19
palavras-chave do total utilizaram a abreviatura “RFID”. Em relação ao termo “Cadeia de
Suprimentos”, identificou-se o total de 24 termos, com 9 variações. O termo mais citado,
com 9 ocorrências, foi “Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos”. Em relação a palavrachave “Varejo”, observou-se o total de 17 referências, com 10 variações. As palavraschave que não tinham relação com “RFID”, “Cadeia de Suprimentos” ou “Varejo” foram
classificadas como outras e indicou o total de 12 palavras-chave e variações.
Tabela 03 – Classificação das palavras-chave.
Variações

Total

RFID (19); Radio Frequency Identification (2); RFID em nível de item (1);
RFID

Radio Frequency Identification (RFID) (1); Tecnologias de comunicação
(1); Adoção de tecnologia (1); Tecnologia RFID (1); Rastreamento (2);

31

Sistemas de informação (1); Avaliação da TI/SI (1); Rede RFID-EPC (1);
Sistemas de tempo real (1)
Suprimentos

Cadeia de

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (9); Encolhimento de inventário
(3); Registro impreciso de inventário (2); Cadeia de Suprimentos (2);
Encolhimento (1); Controle de inventário (1); Inventário (1); Gerenciamento
de inventário (1); Visibilidade da Cadeia de Suprimentos (1); Cadeia de
suprimentos de produtos de rápido consumo (1); Coordenação da Cadeia

24
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de Suprimentos (1); Desempenho da Cadeia de Suprimentos (1)

Varejo

Varejo (8); Processamento de dados do varejo (1); Cuidados com a saúde
(1); Modelo do vendedor de jornais (1); Comércio eletrônico (1); Negócio
varejista (1); Varejista (1); Indústria varejista (1); Operações de varejo (1);

17

Resposta rápida (1)

Outras

Tomada estratégica de decisão (1); Marcação parcial e completa (1); Erros
de transação (1); Revisão da literatura (1); Segurança e privacidade (1);
Código de barras (1); Tomada de decisão (1); Opções reais (1); Tomada

12

de decisão em grupo (1); Complementares/substitutos (1); Análise de
investimento (1); Comportamento de compra (1)
Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

3.2.2 Metodologia

Quanto

a

metodologia

adotada

nos artigos,

percebe-se que

muitos

apresentavam um ou mais métodos de pesquisa, sendo todos considerados na análise.
Os métodos que apareceram com mais frequência foram estudo de caso e modelagem
e/ou simulação, com 10 ocorrências cada. O terceiro método mais utilizado, com 5
ocorrências, foi a análise quantitativa e/ou qualitativa de dados. O modelo do newsvendor,
um modelo matemático para identificação do nível ótimo de inventário (REKIK, SAHIN e
DALLERY, 2008), e análise de cenários foram utilizados em 4 artigos cada. Outros
métodos utilizados foram: análise de cenários; survey; revisão de literatura; dinâmica de
sistemas; discussão conceitual; Delphi; Balanced Scorecard; análise exploratória;
experimento; estudo de viabilidade; estudo analítico; abordagem positiva e transversal.

3.2.3 Estudos futuros

Entre as oportunidades de pesquisa elencadas pelos autores, percebe-se que
muitos indicam a extensão do modelo proposto em seus artigos (KOUROUTHANASSIS e
ROUSSOS, 2003; LARSON, BRADLOW e FADER, 2005; HEESE, 2007; BROWN e
RUSSELL, 2007; GAUKLER, SEIFERT e HAUSMAN, 2007; DELEN, HARDGRAVE e
SHARDA, 2007; BOTTANI e RIZZI, 2008; VAN KOK; VAN DONSELAAR e WOENSEL,
2008; REKIK, SAHIN e DALLERY, 2008; ZHOU, 2009; CHAN, CHOI e HUI, 2012; DE
MARCO et al., 2012; KASIRI, SHARDA e HARDGRAVE, 2014; CONDEA, THIESSE e
FLEISCH, 2012; HARDGRAVE, ALOYSIUS e GOYAL, 2013; METZGER et al., 2013;
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HINKKA e TÄTILÄ, 2013; FAN et al., 2014) . O fato de grande parte dos métodos
utilizados nos artigos ter sido o uso de modelagem pode ter influenciado essas sugestões.
Bottani e rizzi (2008) sugeriram utilizar os resultados encontrados no artigo para realizar
experimentos. Os autores Kourouthanassis e Roussos (2003), Brown e Russell (2007) e
Feng et al. (2014) sugeriram a extensão de seus artigos para outras localidades; Heese
(2007) e Zhou (2009) aconselham a extensão de seus estudos de caso. Os outros
autores, que aconselham a extensão dos modelos propostos, sugerem para seus
modelos a consideração de outras variáveis e agentes.
Outras oportunidades de pesquisa apontadas foi o estudo do impacto dos
investimentos ou não em tecnologia por parte das empresas (GUNASEKARAM, NGAI e
MCGAUGHEY, 2006; WAMBA et al., 2008; ZHU e MUKHOPADHYAY, 2012). Wamba et
al. (2008) ainda sugerem a análise das etapas de desenvolvimento do RFID nas
empresas e da aplicação integrada de RFID e EPC (Código Eletrônico de Produto) em
Business to Business (B2B) e-commerces.
Prater, Frazier e Reyes (2005) propõem que sejam desenvolvidos trabalhos a
fim de identificar a aplicação de RFID em indústrias de alimento. Wicks, Visich e Li (2006)
e Piramuthy, Wochner e Grunow (2014) apontam como lacuna de pesquisa a falta de
estudos da aplicação do RFID na saúde e em produtos de baixo custo, respectivamente.
Zhu, Mukhopadhyay e Kurata (2012) sugeriram o desenvolvimento de modelos
(financeiros, payback ou retorno de investimento) para mensurar o valor da informação
relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de RFID em cadeias de suprimentos. Por
fim, Chan, Choi e Hui (2012) sugerem o desenvolvimento de estudos empíricos a fim de
analisar a implementação do contrato de partilha de superávit proposto em seu artigo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo teve como principal objetivo levantar o estado da arte da literatura
sobre o uso de RFID em Cadeias de Suprimentos. Para isto, foram definidos cinco
critérios de análise: distribuição cronológica, relevância de autores, periódicos (journals),
países e instituições. Além da análise semântica, considerando palavras-chave utilizadas,
metodologias empregadas nos artigos e oportunidades de pesquisa.
A partir da revisão de literatura estruturada, foi possível identificar uma
tendência de crescimento de publicações relacionadas ao tema, fato que reforça a
importância de aprofundar estudos sobre o uso efetivo da tecnologia RFID em diversos
setores. Também foi possível identificar os periódicos mais relevantes, dos quais se
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salienta a presença massiva de periódicos reconhecidos da área da Engenharia de
Produção. Em termos de países e instituições, ainda é evidente a predominância dos
países desenvolvidos, principalmente dos EUA e alguns outros da Europa, o que abre
oportunidades para procurar aprofundar os estudos sobre RFID em países como o Brasil.
Em relação às metodologias utilizadas nos artigos, observa-se a forte presença
de estudos de caso e modelagem e/ou simulação. Foi possível identificar como
oportunidade de pesquisa a extensão dos artigos analisados, o que pode ser explicado
pela alta frequência de estudos de caso e modelagem e/ou simulação, que permitem
considerar outras variáveis em suas análises.
Por fim, pode-se concluir que há um interesse crescente sobre o RFID, como
evidenciado pela revisão de literatura estruturada, com maior ênfase nos países
desenvolvidos. Existe, portanto, um espaço para o aprofundamento teórico-empírico das
aplicações de RFID na indústria de países em desenvolvimento, como o Brasil.
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Resumo: Este estudo identifica a presença dos conteúdos da Matemática junto aos artigos científicos da
área da engenharia. Os artigos analisados foram publicados em revistas com conceito Qualis, segundo
classificação da CAPES/CNPq. Utilizou-se a pesquisa bibliométrica longitudinal para a análise de artigos
publicados no período 2004-2014. O estudo bibliométrico, enquanto modalidade de pesquisa é utilizada
para realizar levantamento da quantidade e qualidade de artigos sobre um tema de determinada área. O
objetivo da pesquisa é identificar a presença dos conteúdos de matemática dos Anos Finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio junto aos artigos científicos analisados. A investigação busca responder
aos questionamentos: que conteúdos de matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio são
citados nos artigos de engenharia e, como são utilizados? Os resultados constataram que os conteúdos de
maior incidência nos 35 artigos analisados foram os números racionais, mais especificamente o conteúdo
de porcentagem, presente em 94% dos artigos, seguido das equações de 1º e 2º graus, com 66% de
incidência e, funções, com 57% de presença, dentre outros conteúdos de menor participação.
Palavras-Chave: Análise bibliométrica, ensino, matemática aplicada, engenharia.

1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a cada dez alunos matriculados no 9o Ano, nove têm dificuldades na
resolução das quatro operações fundamentais da matemática (MEC, 2010). Considerando
que a formação de professores de matemática é prerrogativa das instituições de ensino
superior público, deve-se criar mecanismos para extinguir e/ou pelo menos minimizar
essa problemática. Desta forma, desenvolveu-se o projeto de iniciação científica junto ao
Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio. Esse projeto tem como
objetivo identificar a presença dos conteúdos de matemática dos Anos Finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio junto aos artigos científicos da área das Engenharias,
por meio da análise bibliométrica longitudinal.
A pesquisa busca responder aos problemas apresentados: que conteúdos de
matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio são citados nos artigos de
engenharia e, como são utilizados?

Assim, acredita-se que esse projeto forneça

informações sistematizadas que possa contribuir com a melhoria do ensino da
matemática. A formação de licenciados/professores desenvolve o senso investigativo,
para que saibam analisar como e onde se aplica a matemática.
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Para a condução da pesquisa, empregou-se a Bibliometria. Este tipo de
pesquisa possui três leis básicas (FERREIRA, 2010), a saber, a Lei de Bradford que
levanta a produtividade de periódicos, a Lei de Lotka que identifica a produtividades de
autores e a Lei de Zipf que levanta a frequência de ocorrência de palavras. A partir desta
especificidade, delineou-se a realização deste estudo por meio da Lei de Zipf que “incide
na medição de frequência do aparecimento das palavras em vários textos” (FERREIRA,
2010, p. 6).
A realização desta pesquisa traz como contribuição aos acadêmicos que estão
se licenciando em Matemática, o conhecimento de que o professor pode visualizar como
conteúdo ensinado na Educação Básica é aplicado. A deficiência nestes saberes
dificultam o entendimento e o trabalho de outras áreas da ciência, como as Engenharias,
por exemplo. Como reflexo, propostas como este estudo preveem uma melhoria na
qualidade dos cursos de licenciatura com profissionais mais qualificados e também uma
melhoria na educação básica.

2 METODOLOGIA

Para a execução desta pesquisa foram realizados encontros semanais entre os
acadêmicos bolsistas e o coordenador e colaboradores do projeto visando:
a) Discutir e elencar critérios para seleção dos artigos, utilizando a subdivisão da
CAPES em áreas do conhecimento.
b) Selecionar artigos para serem analisados dentre as diversas engenharias
elencadas no portal da CAPES, tais como engenharia Aeroespacial, Agrícola,
Biomédica, Civil, Alimentos, Energia, Produção, Transportes, Elétrica, Eletrônica,
Mecânica Térmica e dos Sólidos, Naval e Oceânica, Nuclear, Química, Sanitária,
Telecomunicação.
c) Levantar os conteúdos de matemática do ensino fundamental e médio a partir dos
Parâmetros Curriculares Nacionais, compondo uma tabela de conteúdos e ano em
que são desenvolvidos.

Após a seleção de artigos, iniciou-se a coleta das informações, classificando-se
os trabalhos por título, autor, área da engenharia e conteúdos da matemática abordados,
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conforme pode ser observado nos resultados e discussões. De acordo com a Lei de Zipf
(FERREIRA, 2010) a frequência de ocorrência de uma palavra, ou conteúdo de
matemática, como definido junto a esta pesquisa, representou a incidência de seu uso
para posteriormente ser identificado o momento em que é ensinado junto à Educação
Básica.
A pesquisa analisou 35 artigos, Qualis A2 a B3. A classificação Qualis
CAPES/CNPq enquadra a qualidade dos artigos com os indicativos A1, para o mais
elevado ou ainda os indicativos A2; B1; B2; B3; B4; B5.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Matemática aplicada
A matemática aplicada é um ramo da matemática que investiga a aplicação do
conhecimento matemático a outras ciências (FEYNMAN, 2014). Neste sentido, a pesquisa
busca identificar estes conteúdos, realizando a análise dos conteúdos de matemática dos
Anos Finais do ensino fundamental e do Ensino Médio (tabelas 1 e 2) que tiveram maior
frequência nos artigos analisados. Ou seja, registrou-se os conteúdos de matemática que
foram necessários para a produção dos artigos científicos da área de engenharias
conforme subdivisão já mencionados anteriormente.

2

Matrizes
Determinantes
Sistemas Lineares
Números Complexos
Polinômios
Equação/Inequação Polinominal
Algébrica
Trigonometria
Estatística (probabilidade) e Matemática
Financeira

Ge
om
Pl etr
an ia
a

Ál
ge
br
a

Progressões (PA, PG)

Ge
om
An etr
a l ia
íti
ca

Ge
om
Es etr
pa ia
cia
l

3

Ál
ge
br
a

Espaço de formas
Operação com nº naturais (potencia,
raiz...)
Grandezas e medidas
Tratamento de Informação

Ensino Médio
Cálculo Numérico e Algébrico**
Conjuntos e Conjuntos Numéricos
Funções Elementares

Ál
ge
br
a

Ensino Fundamental
Sistema Decimal
Números Racionais/ Fração/ Porcent.
Equações 1º e 2º Grau

1

Tabela 1 – Conteúdos Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Fonte: Autores

Semelhanças de Triângulos
Relação Métrica no Triângulo Retângulo
Áreas de Superfícies Planas
Teoremas (Pitágoras, Tales)
Teorema da Bissetriz de um ângulo int.
de um triângulo
Posições relativas - Reta e Plano
Paralelismo e Perpendicularidade
Poliedros
Prisma
Pirâmide
Cilindro
Cone
Esfera
Ponto
Reta
Circunferência
Introdução as Cônicas
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Através dessa análise bibliométrica longitudinal, do período de 2004 a 2014,
tabulou-se os conteúdos dos Anos Finais do ensino fundamental e do Ensino Médio da
matemática aplicada nos artigos científicos de engenharia, conforme tabela 3.
Tabela 3 – Conteúdos e suas respectivas frequências

Ano

Conteúdo

Ge
om
Pla et r
na ia

Álg
eb
ra

3

Álg
eb
ra

2

Álg
eb
ra

1

Fu

E
nd nsi n
am o
en
tal

Artigos % 1 2 3 4 5
Sistema Decimal
11 31
Números Romanos
0
0
Unidade de Medidas e Conversões
7 20
Potenciação
16 46
x
x
Conjuntos (naturais)
1
3
Figuras Geométricas Planas
5 14
x
Fração (porcentagem)
33 94 x x x
x
Juros
0
0
Equações 1º e 2º Grau
23 66 x x x x
Figuras Sólidas
2
6
Radiciação
3
9
x
Cálculo Numérico e Algébrico**
18 51 x x x x
Conjuntos e Conjuntos Numéricos
2
6x
Funções Elementares
20 57 x x
x
Progressões (PA, PG)
0
0
Matrizes
6 17
x x
Determinantes
0
0
Sistemas Lineares
7 20 x
Números Complexos
0
0
Polinômios
1
3x
Equação/Inequação Polinominal Algébrica
17 49 x
x
Semelhanças de Triângulos
0
0
Relação Métrica no Triângulo Retângulo
0
0
Áreas de Superfícies Planas
5 14
x
Teoremas (Pitágoras, Tales)
2
6
x
Teorema da Biss. de um âng. Inter. de um triângulo
0
0
Geometria Espacial
2
6
Geometria Analítica
2
6
Trigonometria
9 26
x x x
Estatística (probabilidade) e Matemática Financeira
14 40
x
x
Fonte: Autores
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Para a comparação e interpretação das informações obtidas, os dados da
tabela representam a quantidade em que os respectivos conteúdos foram empregados
junto aos artigos. No gráfico 1 pode-se notar os conteúdos com maior frequência nos
artigos pesquisados.

Gráfico 1 – Conteúdos com maior Frequência

Conteúdos de maior Frequência
Estatística (probabilidade) e Matemática Financeira
Trigonometria

40%
26%

Equação/Inequação Polinominal Algébrica
Sistemas Lineares

49%
20%

Funções Elementares

57%

Cálculo Numérico e Algébrico**

51%

Equações 1º e 2º Grau

66%

Fração (porcentagem)

94%

Potenciação
Unidade de Medidas e Conversões

46%
20%

Sistema Decimal

31%

OBS.: No presente gráfico foram descartados
conteúdos com frequência menor que 20%
Fonte: Autores

Observa-se junto ao gráfico que os conteúdos que tiveram incidências maiores
entre os 35 artigos analisados, são ensinados nos Anos Finais do Ensino Fundamental,
que são: os números racionais, principalmente a porcentagem presente em 94% das
amostras e equações do 1 e 2 graus, referenciadas em 66% destas. Nota-se também que
cerca de 50% dos artigos fizeram uso dos conteúdos de funções elementares, cálculo
numérico e algébrico que são ministrados do Ensino Médio.
Acredita-se que essas informações venham contribuir com subsídios em
futuras pesquisas e na tomada de decisão de professores de matemática, pois várias
vezes somos questionados e nos questionamos, que conteúdo enfatizar? Onde se aplica
esse conteúdo? Onde se utiliza? Para que serve?
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Portanto esta pesquisa traz informações importantes aos acadêmicos, e aos
professores que oferecem conteúdos com aprendizagem significativa, pois considera-se
de suma importância que o professor tenha conhecimento sobre o conteúdo a ser
ensinado, bem como respostas aos questionamentos de seus discentes. A visão da
aplicabilidade ou deficiência na apreensão dos conteúdos matemáticos trazem
implicações às decisões no âmbito das escolhas futuras do estudante.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A motivação inicial desta pesquisa teve o propósito genuíno de criar
habilidades e competências para a produção de redação científica em acadêmicos do
curso de Licenciatura em Matemática, por meio da aplicação de investigação
bibliométrica. Por estas vias, a realização desta pesquisa se constituiu como estratégia
didática para minimizar a dificuldade na produção textual científica, que resulta da falta de
leitura dos acadêmicos do curso de graduação em Licenciatura em Matemática do IF
Catarinense – Campus Avançado Sombrio.
No entanto, no avançar do desenvolvimento da pesquisa, as motivações e
resultados que emergiram do trabalho se deslocaram para o objeto da investigação: a
localização dos conteúdos da matemática ensinados ao longo dos anos escolares da
Educação Básica junto às áreas das engenharias.
Os resultados do estudo bibliométrico realizado identificou os conteúdos de
matemática presentes nos artigos científicos de engenharia, com classificação de
conceito Qualis A2 a B3, segundo a tabela CAPES/CNPq. Analisando-se 35 artigos,
constatou-se que os três conteúdos de maior frequência, foram os números racionais,
mais especificamente o conteúdo de porcentagem, utilizados em 94% dos artigos,
seguido das equações do 1º e 2º graus com 66% de incidência e funções elementares
com 57% de incidência, entre outros conteúdos de menor porcentagem.
Considera-se que o objetivo da pesquisa, identificar a presença dos conteúdos de
matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio junto aos artigos
científicos analisados, foi alcançado. A partir deste estudo o grupo de pesquisa que
desenvolveu este trabalho intenciona ampliar o objeto de estudo, criando novos projetos e
investigação junto a outros ramos de aplicabilidade da matemática.
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ESTIMATIVA DO POTENCIAL PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA
PLATAFORMA DE PESCA NO SUL DE SANTA CATARINA
Raffaela Zandomenego1, Nágila Lucietti Schmidt1, Carla de Abreu D’Aquino1
¹UFSC/Laboratório de Hidrologia, Hidrodinâmica e Geoprocessamento/raffaela.zan@hotmail.com
Resumo: O objetivo principal deste estudo foi realizar a análise de dados de ondas coletados por um
ondógrafo em Tramandaí (RS) para calcular o potencial energético das ondas na região de Balneário Arroio
do Silva (SC). Os dados de Tramandaí foram utilizados devido às características semelhantes das costas
oceânicas entre as duas praias. Os cálculos foram feitos para determinar o potencial energético total e para
cada estação do ano, na região de Balneário Arroio do Silva. Esse potencial energético das ondas
oceânicas poderia ser aproveitado para geração de energia renovável para a cidade. Um fator que
contribuiu para o estudo foi que a cidade possui uma plataforma de pesca localizada na Praia da Meta, que
poderia servir de estrutura fixa para a instalação de um protótipo conversor de energia das ondas em
energia elétrica. A análise estatística dos dados foi realizada no software MatLab e após o cálculo dos
parâmetros mais importantes, tais como altura e período significativos, foram utilizadas equações
matemáticas para o cálculo da potencia e energia total. Como os dados foram coletados em águas
intermediárias e a plataforma de pesca se encontra em águas rasas, os dados de energia foram calculados
para as diferentes profundidades, com diferentes equações, obtendo-se maior potencial em águas rasas.
Foi encontrado o maior valor de potência para o período de inverno, sendo esse período o mais energético
para produção de energia a partir das ondas na região.

Palavras-Chave: Energia das ondas, Potencial energético, Santa Catarina.

1 INTRODUÇÃO
A quantidade de energia produzida pelas ondas é dependente da transferência
de energia recebida do sol para a atmosfera e oceano, sendo que a intensidade dos
ventos incidentes, a dimensão da área sobre a qual os ventos estão incidindo (pista) e a
duração desta transferência de energia são os principais fatores determinantes na área de
geração de ondas (OLIVEIRA, 2008; CARVALHO, 2010).
De acordo com CARVALHO (2010), através de uma climatologia da energia de
ondas, é possível estimar a intensidade dessa energia e sua variação temporal. O clima
de ondas corresponde ao padrão estatístico dos seus parâmetros descritivos, tais como a
altura, período, direção de propagação e energia (STRAUCH et. al., 2009). Estes
parâmetros permitem identificar quais as regiões com maior potencial para a conversão
de energia de ondas em energia elétrica.
Estima-se que o potencial energético brasileiro, levando em consideração
apenas ondas e marés, é de 114 GW, que poderia contribuir para a ampliação da
demanda de energia e para a diversificação da matriz energética. O potencial está divido
entre o uso da energia das marés na região Norte e a energia das ondas nas regiões
Nordeste, Sul e Sudeste. A Tabela 1 apresenta o potencial teórico da energia das ondas
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no país, onde nota-se que no Sul, ele é maior quando comparado com as outras regiões
(ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE, 2012).
Tabela 1 - Potencial energético teórico por regiões do Brasil.

Região

Potência (GW)

Norte (marés)

27

Nordeste (ondas)

22

Sudeste (ondas)

30

Sul (ondas)

35

Total

114

Fonte: ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE, 2012.

O foco do estudo foi a determinação do potencial energético de ondas em
Balneário Arroio do Silva (SC), uma vez que o município possui uma plataforma de pesca
que poderia abrigar conversores de ondas (Figura 1 - a).
Figura 1 – Foto de satélite: a) Balneário Arroio do Silva – SC, b) Tramandaí – RS.

Fonte: GOOGLE EARTH - MAPAS, 2015.

2 METODOLOGIA
Para a realização do trabalho foram utilizados dados de ondas coletados “in
situ” na praia de Tramandaí (RS), a qual está a aproximadamente 134 km ao sul de
Balneário Arroio do Silva (SC). Os dados foram adquiridos através de um ondógrafo
direcional waverider da Datawell, fundeado em novembro de 2006 na praia de Tramandaí
(STRAUCH et. al., 2009).
A utilização de dados de Tramandaí para estimar o potencial energético em
Balneário Arroio do Silva justifica-se pelas características oceanográficas da costa.
Conforme Tessler e Goya (2005), o segmento litorâneo que vai do Cabo de Santa Marta
(SC) até o Chuí (RS), tem a mesma caracterização, dada por uma linha de costa retilínea,
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associada a planícies costeiras extensas e arenosas e de baixa altitude (Figura 1). Assim,
pode-se atribuir o mesmo clima de ondas para ambas as regiões, com diferença
desprezível entre seus padrões de comportamento de ondas durante o ano. Segundo
Alves et al. (2009), os campos de ondulações provenientes de Sudoeste dominam
praticamente todo o Oeste do Atlântico Sul. Este estado de mar deixa de ser dominante,
no momento em que ondas do quadrante Norte, provavelmente gerados pela circulação
atmosférica à superfície associada ao anticiclone do Atlântico, passam a dominar algumas
áreas.
A descrição das ondas no oceano é de grande complexidade, uma vez que elas
são produto de diversas interações e superposições. O aquecimento da superfície da
terra, por meio da radiação solar, provoca diferentes campos de pressão que resultam no
surgimento dos ventos, os quais transferem energia para a água do mar (através da
atuação das tensões cisalhantes) provocando um distúrbio na superfície. Quando as
ondas atingem um determinado tamanho, o vento pode exercer uma ação mais intensa na
sua face, acarretando um crescimento maior ainda (COSTA, 2004 apud ASSIS, 2010).
A superfície do oceano pode ser interpretada como o resultado da soma de
várias componentes senoidais de diferentes amplitudes, períodos e direções com fases
aleatórias. Para uma onda senoidal plana e progressiva, a elevação da superfície (η) em
função do tempo (t) e da distância (x) é dada por:
(

)

(

)

(1)

Sendo H a altura da onda, T o período e L o comprimento de onda. Sendo a
amplitude é a metade da altura da onda, a frequência absoluta é
onda

e o número de

.
As ondas oceânicas podem viajar muitos quilômetros sem perder energia.

Conforme a onda se aproxima da costa ocorre à interação com o fundo do mar e a
densidade de energia tende a diminuir, devido ao atrito. No trânsito entre águas
profundas, intermediárias e rasas, a onda começa a perder velocidade, seu comprimento
passa a diminuir e sua altura a aumentar cada vez mais, até que ocorre a quebra da onda
(Figura 2). Como a energia da onda é função do quadrado da altura, essa transformação
pode ter grande importância na estimativa do potencial de energia das ondas em águas
rasas, próximo à costa.
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Figura 2 – Classificação das ondas quanto à profundidade relativa.

Fonte: SILVA, 2012.

A energia total contida em uma onda é a soma das energias cinética e
potencial da mesma. Onde a primeira é resultante do movimento das partículas da água
através do fluido e o segundo consequência do deslocamento da superfície livre da onda.
Estima-se o potencial energético das ondas de uma região de interesse através
da energia total (Eq. 4), para ondas de gravidade, a qual resulta da soma das equações
da densidade média de energia cinética (Eq. 2) e da densidade média de energia
potencial (Eq. 3), assim tem-se:
(2)
(3)
(4)
Onde g é a aceleração da gravidade, em m/s²; e a é a amplitude, em metros.
Essa energia total pode ser utilizada para encontrar o fluxo médio de energia, que é a
taxa que a energia das ondas se propaga por unidade de comprimento de crista, por meio
de um plano vertical perpendicular à direção de propagação da onda.
O fluxo de energia (Eq. 5) pode ser obtido pela multiplicação da densidade de
energia total (

) com a velocidade de grupo em águas profundas (

), dada pela Eq. 6:
(5)
(6)

Substituindo a Eq. 6 na Eq. 5 obtêm-se a equação da potência (fluxo médio de
energia) para águas profundas, a qual é função da altura significativa e do período das
ondas:
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(7)
A Equação 7 foi calculada conforme as médias anual e sazonal, buscando a
diferença de disponibilidade energética das diferentes estações do ano. Os parâmetros
utilizados foram a altura significativa (Hs) e no período médio de energia (Te). A altura
significativa pode ser entendida como a média das alturas do terço superior das ondas
individuais, ordenadas da menor até a maior, durante o período de observação, sendo a
melhor representação de uma onda irregular, que é usada quando se faz necessário
apenas o valor de altura de onda, como é o caso da aplicação da equação de
conservação de energia para estudo das transformações da onda (ASSIS et. al., 2013;
D’AQUINO, 2004).
Devido às modificações que as ondas sofrem ao se aproximarem da costa,
espera-se que haja perda de energia nesse processo (OSTRITZ, 2012) e torna-se
interessante uma avaliação mais detalhada acerca do seu potencial energético em águas
rasas e intermediárias, visto que o local desejado para instalar uma estrutura conversora
de energia das ondas consiste em uma plataforma de pesca construída na costa, em
águas rasas.
Dessa forma, a Eq. 6 foi utilizada para o cálculo de potência foi modificada
conforme a profundidade local, considerando-se águas profundas (de onde as ondas
vêm), águas intermediárias o local de coleta de dados e águas rasas o local onde a
plataforma de pesca se encontra. Assim em uma praia reta e longa, com inclinação do
fundo uniforme, as ondas tendem a se propagar perpendicularmente à linha da costa. Em
águas intermediárias temos:
√

(8)
Já em águas rasas, é:
(9)
Sendo

a profundidade da coluna de água,

a velocidade de grupo e L o

comprimento de onda. Logo obtemos a equação geral da potência para águas rasas (Eq.
10) e para águas intermediárias (Eq. 11):
√

(10)
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√

(11)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 3 mostra a altura significativa das ondas medidas no período de
novembro de 2006 a setembro de 2007 na região de Tramandaí, onde se observa que a
altura significativa está distribuída entre 0,5 e 2 m. A Tabela 2 resume os parâmetros de
onda calculados, a altura significativa (Hs) média anual é 1,2 m, porém, nos meses de
verão e inverno, observa-se o registro de maiores picos de altura, alcançado quase os 3
metros.
Tabela 2 – Valores encontrados para cada estação do ano.

Estação do ano
Primavera
Verão
Outono
Inverno
Média Total

Hs média (m)
1,2
1,3
1,2
1,4
1,2

Ts médio (s)
6,6
7,2
7,8
7,8
7,7

Figura 3 – Gráfico de altura significativa mensal.
3
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Percebe-se que em todas as estações do ano, os valores de Hs média
ultrapassam 1 m. Os valores de período significativo (Ts) médio variam entre 6,6 e 7,8 s,
o que indica uma dominância de mar local. Strauch et. al. (2009) Hs associou a ocorrência
de ondas de 4 metros no outono a chegada de ondas longas provenientes de
tempestades extratropicais, cujo foco de geração é no extremo sul do continente. Já Toldo
Jr et. al. (1993, 2006) descreveram a observação de ondas com média de 1,4 m e
períodos de pico de 7 a 9 segundos na região. Motta (1963) observou que as alturas
significativas de maior frequência eram de 1,5 m e o período de 7 a 8 s, o que mostra que
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os valores encontrados para Balneário Arroio do Silva se encaixam com o que foi descrito
pelos autores.
O clima de ondas é tradicionalmente representado pelos diagramas de
dispersão (COLI, 2000), os quais apresentam a distribuição conjunta dos parâmetros
altura significativa, período significativo e direção das ondas, sintetizando os dados de
forma que se pode verificar o espalhamento dos dados. Foram construídos diagramas de
dispersão que relacionam a direção e altura significativa das ondas. A Figura 4 mostra a
distribuição para a série de dados coletados durante todo o período.
Figura 4 - Diagrama de ocorrência conjunta da direção (graus) e altura significativa (m) para a série de dados de
novembro de 2006 a setembro de 2007
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Considerando o valor zero para a direção norte e seguindo em sentido horário,
cada direção está localizada a 45 graus uma da outra. As maiores frequências
observadas, indicam incidência de ondas entre 75 a 175 graus, distribuído desde NE até o
S, sendo que a faixa mais frequente é de 100 – 125 graus, correspondendo a 25% do
total de observações, seguido pela faixa de 125 – 150, responsável por 21,4% das
observações para o período amostrado. De acordo com as classes mais frequentes,
observa-se o predomínio de ondas de L, SE e S e considerando essas três direções em
conjunto, são responsáveis por 81,6% das direções predominantes para as ondas
incidentes no período amostrado.
Na Figura 4 observa-se um padrão que as ondas que predominam nas
direções com menores valores possuem menor altura significativa de onda e
gradualmente enquanto os valores para direção aumentam, as alturas significativas
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também aumentam. Apesar de poucas observações para SW, W e NW, são essas as que
possuem maiores valores de altura significativa.
Conforme Siegle e Asp (2007), as ondas incidentes na costa, provenientes de
NE e SW são as menos importantes na geração de fluxos longitudinais, pois devido aos
seus baixos ângulos de incidência em relação à costa, elas causam apenas um pequeno
transporte para Sul e Norte, favorecendo a potencial acumulação de sedimentos nessa
área. Por outro lado, as ondas que controlam a maior parte do fluxo longitudinal na região
são provenientes de L e do quadrante S, sendo que as ondas de leste agem por toda a
costa catarinense, gerando um forte transporte para o Sul, devido à orientação da linha de
costa.
A Figura 5 mostra a frequência da energia das ondas para o ano e para cada
estação. A maior frequência anual para os valores de energia se encontram na faixa de
1500 J/m², podendo alcançar valores de pico de 10500 J/m², mesmo que com baixa
ocorrência. Os valores de energia na primavera foram menores, quando comparada as
outras estações do ano. A maior frequência encontrada na primavera corresponde a
ondas com energia de aproximadamente 1500 J/m². As frequências mostradas no gráfico
para a primavera são baixas pelo pouco tempo de monitoramento dos dados de onda
neste período.
Figura 5 – Histograma de energia das ondas.

No verão, o maior valor de energia atingido foi de 10500 J/m², porém, em
frequências muito baixas. O pico de energia observado foi de aproximadamente 1500
J/m² com alta frequência observada, aproximadamente 210 vezes. Já no outono, o pico
de energia permaneceu semelhante ao verão, também com 1500 J/m², mas com uma
frequência muito maior (aproximadamente 600 vezes), conforme Strauch et. al. (2009)
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associados a eventos mais energéticos que ocorrem durante o outono, provenientes de
tempestades extratropicais. A Figura 5 ainda mostra uma queda na frequência das
maiores energias de onda observadas no outono. Para o inverno, observa-se a maior
frequência de energia em aproximadamente 1500 J/m², podendo atingir a frequência de
9500 J/m², ainda que com pouca ocorrência.
Esse padrão de ondas com sua respectiva distribuição de energia viajam em
direção à costa. Embora ocorra uma perda de energia de aproximadamente 5 a 10%
durante a aproximação das ondas à costa (principalmente devido ao atrito com o fundo),
do ponto de vista da engenharia, é mais viável instalar estruturas conversoras de energia
das ondas em águas rasas, principalmente em função do menor custo de instalação e
manutenção, redução na perda do transporte e resistência à grandes ondulações
(OSTRITZ, 2012).
O fluxo médio de energia relaciona-se com a celeridade de grupo, uma vez que
superfície do oceano pode ser interpretada como o resultado da soma de várias
componentes senoidais de diferentes amplitudes, períodos e direções com fases
aleatórias. As deformações das ondas ao se propagarem em águas rasas provocam
modificações na celeridade ocorrem devido à configuração da batimetria, correntes e o
vento. Em regiões costeiras as características não lineares das ondas se tornam mais
importantes, induzindo padrões mais complexos e com maior variabilidade temporal e
espacial, em comparação com sua evolução em águas profundas (CARVALHO, 2002;
VIOLANTE – CARVALHO et. al., 2010).
Com objetivo analisar as variações de energia e potência resultantes da
transformação das ondas, foram calculados os comprimentos de onda (L), na
profundidade do local de coleta de dados (z) e o valor de profundidade de fechamento
interna (di). Os valores médios de altura significativa e período significativo anual e
sazonal foram utilizados na estimativa do comprimento de onda conforme a Eq. 12:

(12)
A profundidade de fechamento interna foi calculada por (HOEFEL, 1998, p. 23):

(

)

(13)
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Onde

é a altura de onda significativa local (nas adjacências da

arrebentação) que é excedida 12 horas por ano,
. O valor de

é o período significativo associado à

pode ser conseguido através da Eq. 14:

(14)

Onde

é o desvio padrão anual de onda significativa. Os valores anual e

sazonal são mostrados na Tabela 3.
Tabela 3 – Classificação das ondas.

L (m)
z (m)
di (m)

Anual

Primavera

Verão

Outono

Inverno

91,7
17
4,8

68,6
17
4,4

80,7
17
4,9

95,8
17
4,4

96,3
17
5,2

A profundidade de fechamento interna limita a região na qual são notados os
efeitos da interação do fundo com as ondas sobre o transporte de sedimentos. De tal
forma, analisando os resultados das profundidades de fechamento interna (Tabela 3),
percebe-se que a onda começa a ter sua forma alterada a aproximadamente cinco metros
de profundidade. Deste modo, como a plataforma de pesca está localizada a 4 m de
profundidade, as ondas estão em transição de águas rasas para a zona de arrebentação,
nessa transição, as ondas tendem a aumentar sua altura. O ganho de altura pode implicar
em ganho de potência.
A Tabela 4 indica a potência sazonal e anual para cada classificação das
águas, de acordo com a sua profundidade. A perda de potência observada de águas
profundas para intermediárias é ocasionada pela perda de energia devido ao contato da
onda com o fundo, em que ocorre uma desaceleração das ondas. Conforme as ondas se
aproximam da costa, elas sofrem influência do atrito ocasionado pelo fundo oceânico, o
que resulta em um incremento de altura. Esse incremento de altura proporciona um
considerável aumento nos valores de potência para águas rasas, como mostrado na
Tabela 4.

Tabela 4 – Potência sazonal e anual de acordo com as profundidades.

Potência (kW/m)

Rasas
Intermediárias
Profundas

Primavera

Verão

Outono

Inverno

Anual

12,3
2,4
4,9

15,2
3,0
6,9

11,2
2,2
5,6

16,2
3,2
8,2

13,2
2,6
6,4
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Na mudança de águas profundas para intermediárias, há uma perda de 59% na
potência e das intermediárias para rasas, há um ganho de 80%. Visto que a plataforma de
pesca está localizada a quatro metros de profundidade, enquadrando-se em águas rasas,
indica que haverá maior aproveitamento da conversão de energia das ondas em energia
elétrica, sendo propicia a instalação de um modelo conversor de ondas na estrutura física
da mesma.
Foi possível comparar valores médios de período e altura significativa das
ondas incidentes em Porto de Pecém com os valores médios de período e altura
significativa das ondas de Balneário Arroio do Silva. A Tabela 5 indica os valores médios
para as duas localidades, bem como a potência anual média calculada.
Tabela 5 – Comparação de parâmetros de onda anuais entre Porto do Pecém e B. Arroio do Silva.

Local

Hs (m)

Ts (s)

P média (kW/m)

Porto de Pecém
B. Arroio do Silva

1,5
1,2

7,5
7,7

7,7
6,4

De acordo com Beserra (2007), as alturas significativas, períodos significativos
e potências médias são relativas a águas profundas, devido à localização do quebra-mar,
onde foi instalada a usina conversora de ondas. O valor calculado da potência média
anual de Balneário Arroio do Silva para águas profundas (Eq. 9) corresponde a 83% da
potência média obtida para o Porto de Pecém. Com isso, verifica-se que seria
interessante investir na implantação de um protótipo conversor de energia das ondas em
energia elétrica. Assim, torna-se importante realizar um estudo de viabilidade econômica
acerca da implantação da estrutura conversora de ondas mencionada.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados disponíveis apresentam descontinuidade dos registros nos meses de fevereiro e julho, não sendo possível
determinar qual a contribuição desses meses para o padrão de ondas. Esse fator implica em um erro associado aos
valores médios dos parâmetros utilizados no cálculo de potência das ondas, o que não é desejado. Apesar da
defasagem na coleta de dados foi possível estimar aproximadamente os valores de potência por estação do ano. Foi
constatado que o período mais energético é o inverno sendo a maior potência encontrada de 3,2 kW. Como a
plataforma se encontra na zona de transição entre águas rasas e zona de arrebentação, devido à interação das ondas
com o fundo oceânico as alturas significativas serão maiores, e um incremento na altura de ondas aumentará a potência
(80%), o que torna a plataforma de pesca um local atraente para instalação de uma usina conversora de ondas. Porém,
um ponto importante é conseguir viabilizar a coleta de dados de onda na região de Balneário Arroio do Silva, para que
se possa garantir uma maior confiabilidade dos dados de altura significativa, período e por consequência, a potência de
ondas oceânicas.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

AGRADECIMENTOS
Este trabalho não teria sido possível sem a colaboração do Professor Elírio E. Toldo Júnior, o qual cedeu gentilmente os
dados de onda utilizados. Agradecimentos também ao CNPq/PIBIC/UFSC que fomentou a bolsa de iniciação científica,
a Plataforma de Pesca Entremares e a Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

REFERÊNCIAS
ALVES, J. H. G. de M.; RIBEIRO, E. O.; MATHESON, G. S. G.; LIMA, J. A. M.; RIBEIRO,
C. E. P. Reconstituição do clima de ondas no sul-sudeste brasileiro entre 1997 e 2005.
Revista Brasileira de Geofísica, Rio de Janeiro, vol. 27, n. 3, p. 427-445, 2009.
ASSIS, L. E. Avaliação e aproveitamento da energia de ondas oceânicas no litoral do
Rio Grande do Sul. 2010. 82 p. Dissertação (mestrado) – Programa de PósGraduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Instituto de Pesquisas
Hidráulicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
ASSIS, L. E. de; BELUCO, A.; ALMEIDA, L. E. B. Avaliação e aproveitamento da energia
das ondas oceânicas no litoral do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Recursos
Hídricos, v.18, n.3, p. 21-29, jul/set 2013.
BESERRA, E. R. Avaliação de sítios para o aproveitamento dos recursos
energéticos das ondas do mar. 2007. 198 p. Tese (doutorado) – Programa de
Engenharia Oceânica, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em
Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.
CARVALHO, M. P. de. Fatores meteorológicos, oceanográficos, morfodinâmicos,
geológicos e urbanos relacionados à incidência de afogamentos nas praias da
costa atlântica de Salvador. 2002. 167 p. Dissertação (mestrado) – Curso de PósGraduação em Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 2002.
CARVALHO, J. T. Simulação da distribuição de energia das ondas oceânicas ao
largo do litoral brasileiro. 2010. 143 p. Dissertação (mestrado) – Curso de PósGraduação em Meteorologia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José
dos Campos, 2010.
COLI, A. B. Estudo sobre o clima de ondas em Rio Grande – RS. Dissertação
(mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2000.
D'AQUINO, C. de A. . 2004. 110 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geociências,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.
ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE. 1 ed. Rio de Janeiro: Coppe
Gigtech, Caderno 1. 2012.
GOOGLE EARTH
05/08/2015.

-

MAPAS.

http://mapas.google.com.

Consulta

realizada

em

HOEFEL, F. G. Morfodinâmica de Praias Arenosas Oceânicas. Itajaí: Univali, 1998.
MOTTA, V. F. 1963. Relatório – análise e previsão de alturas de ondas em Tramandaí.
Instituto de Pesquisas Hidraulicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 30p.
OLIVEIRA, M. P. de. Análise dos parâmetros meteorológicos e oceanográficos de
um evento de maré meteorológica ocorrido em Tramandaí – Rio Grande do Sul.
2008. Monografia (Especialização) - Curso de Geografia, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

OSTRITZ, F. F. Estimativa do potencial energético gerado por ondas na costa do
Brasil com ênfase no estado do Ceará. 2012. 58 p. Dissertação (mestrado) –
Programa de Engenharia Oceânica, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e
Pesquisa em Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.
SIEGLE, E.; ASP, N. E. Wave refraction and longshore transport patterns along the
southern Santa Catarina coast. Brazilian Journal of Oceanography, São Paulo, v. 55, n.
2, p. 109-120, 2007.
SILVA, J. S. da. Viabilidade de geração de energia elétrica através de ondas
oceânicas no litoral norte do Rio Grande do Sul: estudo de um sistema híbrido de
energias renováveis. 2012. 118p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2012.
STRAUCH, J. C., et. al. O Padrão das Ondas de Verão e Outono no Litoral Sul e Norte do
Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 14, n. 4,
p.29-37, out/dez 2009.
TESSLER, M. G.; GOYA, S. C. Y. Processos costeiros condicionantes do litoral brasileiro.
Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, v. 17, p. 11-23, 2005.
TOLDO JR, E. E.; ALMEIDA, L. E. S. B.; DILLENBURG, S. R.; TABAJARA, L. L.;
FERREIRA, E. R.; BORGHETTI, C. 1993. Paramêtros morfodinâmicos e deriva litorânea
da praia de Tramandaí, RS. GeoSul, 15:75-86, 1993.
TOLDO JR, E. E.; ALMEIDA, L. E. S. B.; NICOLODI, J. L.; ABSALONSEN, L.; GRUBER,
N. L. S. O controle da deriva litorânea no desenvolvimento do campo de dunas e da
antepraia no litoral médio do Rio Grande do Sul. Pesquisas em Geociências, UFRGS,
Porto Alegre, vol. 33, n. 2, p. 35-42, 2006.
VIOLANTE – CARVALHO, N.; et. al. Sobre os mecanismos de imageamento do radar de
abertura sintética SAR para a estimação do espectro direcional de ondas geradas pelo
vento. Revista Brasileira de Geofísica, v. 28, n. 4, p. 593-607, 2010.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR NO EVAPORADOR DE UM CHILLER
POR ADSORÇÃO
Bruno Rocha Colonetti1, Daniel João Generoso2, Rogério Gomes de Oliveira3
1

2

Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Araranguá/colonettib@gmail.com
Instituto Federal de Santa Catarina/Campus Araranguá/danieljoaogeneroso@gmail.com
3
Universidade Federal de Santa Catarina/Campus Araranguá/rogerio.oliveira@ufsc.br

Resumo: Este trabalho refere-se a análise da transferência de calor no evaporador de um refrigerador por
adsorção em diferentes condições operacionais. Os dados experimentais de potência frigorífica e o
coeficiente de transferência de calor do evaporador para cada condição de operação foram comparados aos
valores teóricos calculados a partir de correlações disponíveis na literatura. Buscou-se encontrar uma
combinação de correlações que preveja satisfatoriamente o comportamento do evaporador para toda a faixa
de operação do refrigerador. A combinação de correlações para o escoamento da água dentro dos tubos do
evaporador e para evaporação da amônia ao redor desses tubos que resultou em maior aderência aos
valores de coeficiente de transferência de calor calculados experimentalmente nas condições descritas
acima incluíam a correlação de Petukhov e Popov e de Bhatti e Shah e a correlação de Mostinski para
ebulição em piscina.

Palavras-Chave: Evaporador; Chiller; Adsorção; Evaporação.

1 INTRODUÇÃO

A demanda mundial por energia tem crescido significativamente nos últimos
anos e uma parte desse crescimento é devida ao aumento do uso de sistemas de
refrigeração e climatização, pois de acordo com Hassan (2013), entre 10 e 20 % do total
de energia elétrica gerada no mundo é consumida em sistemas de refrigeração e
climatização. Os sistemas de refrigeração mais comuns são aqueles que usam
eletricidade como fonte principal de energia. O uso de outros tipos de fonte de energia,
tais como calor de rejeito térmico ou energia solar térmica é uma alternativa para diminuir
o consumo de energia elétrica pelos sistemas de refrigeração e climatização. Além disso,
desde o estabelecimento do protocolo de Montreal em 1989, o uso de refrigerantes de
clorofluorocarbono (CFCs) em sistemas de refrigeração nos países que aderiram ao
protocolo foi descontinuado, o que incentivou o uso de sistemas de refrigeração que não
utilizam esse tipo de refrigerante. Dentre as alternativas de sistemas de refrigeração e
climatização que não utilizam CFCs estão os sistemas por sorção (absorção e adsorção)
o refrigerante geralmente é a água, o metanol ou a amônia.
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O chiller é uma das tecnologias que pode ser empregada com a utilização de
refrigerantes não nocivos. Essa tecnologia consiste no resfriamento de água para seu
posterior uso em refrigeração ou climatização. Além disso, as técnicas de sorção podem
ser aplicadas nos chiller.
O efeito frigorífico nos sistemas de refrigeração e climatização por sorção
ocorre quando o refrigerante absorve calor no evaporador e, nesse processo, o vapor de
refrigerante é absorvido pelo sorvente. Desta forma, as características de transferência de
calor no evaporador estão diretamente relacionadas com a capacidade e com a eficiência
com que o sistema de refrigeração produz o efeito frigorífico.
Dentre os diversos tipos de evaporadores, um dos mais utilizados nos sistemas
de refrigeração por sorção é aquele do tipo de casco e tubo devido aos altos índices de
transferência de calor por volume, o que garante otimização de espaço. Além de sua
utilização em sistemas de refrigeração, esse tipo de trocador de calor é utilizado em uma
variedade de processos industriais como geração de potência, na indústria química,
climatização de prédios e sistemas de refrigeração (KABUL, 2010). Assim, dada a
importância dos evaporadores do tipo casco e tubo, é imprescindível que o seu projeto e
dimensionamento sejam bem feitos e que seu funcionamento possa ser predito com
exatidão satisfatória.
Com base no exposto, o objetivo deste trabalho foi encontrar uma combinação
de correlações que melhor pudesse prever as características de transferência de calor no
evaporador refrigerador por adsorção utilizado para produzir água gelada em diferentes
temperaturas.

2 METODOLOGIA

O refrigerador estudado era composto por dois reatores, um evaporador, um
condensador e um reservatório de amônia. As correntes de água que passam por cada
elemento vinham de fontes externas. Enquanto um dos reatores recebia vapor de amônia
do evaporador, o outro reator enviava vapor de amônia ao condensador. Para que isso
pudesse acontecer, era necessário que a amônia fosse dessorvida do adsorvente que
estava dentro do reator. Como tal processo é endotérmico, a amônia requeria uma fonte
externa de energia e, esta fonte, neste caso, provinha da água que escoava a uma
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temperatura de 70°C. Depois de passar pelo condensador, a amônia ficava armazenada
em reservatório para que antes do início da etapa final do ciclo de refrigeração, ela
pudesse escoar para o evaporador e repor a amônia que evaporou e foi adsorvida.
A temperatura de entrada da água no evaporador foi de 12°C ou 15°C. No
reator, a amônia foi adsorvida pelo adsorvente, essa reação liberou calor que foi, então,
absorvido por uma corrente de água que escoava pela carcaça do reator à temperatura
ambiente, que nos experimentos relatados foi de 28°C. O evaporador podia enviar vapor
de amônia para cada um dos dois reatores. Como o funcionamento do refrigerador ocorria
em ciclos, durante a primeira metade do ciclo, o evaporador enviava vapor de amônia a
um dos reatores e durante a última metade do ciclo, o evaporador fornecia vapor ao
segundo reator. Cada metade do ciclo tinha 30 min de duração.
A potência experimental no evaporador foi obtida por meio de equações
termodinâmicas alimentadas por dados de sensores de temperatura, instalados na
entrada e na saída de água do evaporador, bem como por um medidor de vazão instalado
à jusante da entrada de água do evaporador. No evaporador também foram instalados um
sensor de temperatura dentro do casco para a amônia e um transdutor de pressão
também no lado do casco. Todas grandezas foram coletadas por uma central de
aquisição de dados e então tratadas e analisadas para cada ponto de operação do chiller.
Os dados de todos os sensores instalados no evaporador foram utilizados para alimentar
correlações de transferência de calor que geraram valores teóricos de potência e
coeficiente de transferência de calor. Essas potências e coeficientes estimados foram
então comparados àqueles mesmos parâmetros experimentais. Essa comparação foi
fundamental para definir um grupo de correlações que melhor se adaptaria ao evaporador
no contexto da máquina de refrigeração por adsorção. Essa análise do evaporador foi
simplificada a partir de uma série de suposições que foram o completo isolamento térmico
do evaporador, a consideração de que a transferência de calor se deu em regime
permanente, o escoamento dentro dos tubos do evaporador aconteceu em regime
plenamente desenvolvido e a temperatura da superfície externa dos tubos era uniforme
em todo instante do tempo.
A partir dessas suposições, foram escolhidas correlações de transferência de calor
para o escoamento nos tubos e para a evaporação de amônia no casco. Essas
correlações foram combinadas para gerar um coeficiente de transferência de calor teórico
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que foi então comparado ao coeficiente calculado experimentalmente. Para excluir da
análise os períodos com maior transiente do começo e do fim de cada ciclo, os 10 min
iniciais e os 5 min finais de cada ciclo foram desconsiderados porque durante esses
intervalos a temperatura de entrada da água oscila em amplitudes muito grandes o que
acaba por invalidar a suposição de que a transferência de calor se deu em regime
permanente.
Foram examinadas nove combinações de correlações para o escoamento de
água nos tubos do evaporador as quais englobam o regime de transição e/ou o regime
turbulento de escoamento. Para o lado do casco, foram consideradas duas possibilidades,
a evaporação poderia se dar em regime de convecção natural ou ebulição em piscina.
Foram utilizadas duas correlações para o regime de ebulição em piscina e uma para o
caso de convecção natural.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Definiu-se como parâmetro de comparação entre combinações de correlações o
RMSE (MENTASCH et al., 2013). Portanto, a combinação de correlações que apresentou
o menor RMSE foi considerada como a melhor combinação para a determinada condição
de operação do refrigerador. A seguir são apresentados resultados para condições de
operação selecionadas.
O tipo de escoamento encontrado dentro dos tubos do evaporador foi turbulento e
o tipo de evaporação encontrada foi a de ebulição em piscina.
Primeiramente, são apresentados os resultados para o ponto de operação de 12°C
para a entrada de água no evaporador e 70°C para a entrada de água no reator durante o
processo de dessorção. O ciclo completo dura 1h, então, cada reator esteve conectado ao
evaporador por 30 min. Como explicado anteriormente, desses 30 min foram excluídos os
períodos com maior comportamento transiente, e que foram respectivamente, de 10 min
no início e 5 min no final de cada metade do ciclo.
Nas figuras 1 e 2 abaixo mostram, respectivamente, os coeficientes de
transferência de calor teórico e experimental e os limites das incertezas são mostrados
para a primeira e a segunda metade do ciclo caracterizado pela temperatura de entrada
de 12°C no evaporador e de 70°C num dos reatores. Para o mesmo ciclo, as figuras 3 e 4
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mostram as potências teórica e experimental e os limites das incertezas são mostrados
para a primeira e a segunda metade do ciclo, respectivamente. O coeficiente de
transferência de calor teórico e a potência teórica foram calculados a partir das
correlações de Bhatti e Shah e Petukhov e Popov (Shah e Sekulic, 2003) para o
escoamento nos tubos do evaporador e a correlação de Mostinski (SPINDLER, 2010)
para a evaporação de amônia sobre os tubos do evaporador. Essa combinação de
correlações foi a que em geral melhor se adaptou às condições de operação do
evaporador, de acordo com a condição de menor erro RMS médio para as condições de
operação descritas neste trabalho.

Figura 1 - Coeficientes de transferência de calor

Figura 2 - Coeficientes de transferência de calor

experimental e teórica da primeira metade do ciclo de

experimental e teórica da segunda metade do ciclo de

12°C e 70°C

12°C e 70°C

Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 3 - Potências experimental e teórica da primeira

Figura 4 - Potências experimental e teórica da segunda

metade do ciclo de 12°C e 70°C

metade do ciclo de 12°C e 70°C
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Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor

Seguindo a mesma metodologia aplicada ao ciclo de 12°C e 70°C, os resultados
para a condição de 15°C e 70°C são mostrados nas figuras 5, 6, 7 e 8. As potências e
coeficientes teóricos foram calculados a partir da mesma combinação de correlações
descrita anteriormente para o ciclo de 12°C e 70°C. As figuras 5 e 7 referem-se à primeira
metade do ciclo, que também tem 1h de duração, enquanto as figuras 6 e 8 referem-se à
última metade.

Figura 5 - Coeficientes de transferência de calor

Figura 6 - Coeficientes de transferência de calor

experimental e teórica da primeira metade do ciclo de

experimental e teórica da segunda metade do ciclo de

15°C e 70°C

15°C e 70°C
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Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 7 - Potências experimental e teórica da primeira

Figura 8 - Potências experimental e teórica da segunda

metade do ciclo de 15°C e 70°C

metade do ciclo de 15°C e 70°C

Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor

Nota-se nas imagens para os ciclos de 12°C e 70°C e 15°C e 70°C que existe uma
relação de proporcionalidade entre a potência do evaporador e o coeficiente global de
transferência de calor do evaporador. Esse comportamento era esperado já que,
mantendo-se as demais variáveis constantes, com o aumento do coeficiente global de
transferência de calor há um aumento proporcional na potência. Similarmente, a
diminuição do coeficiente global de transferência de calor acarreta uma diminuição da
potência do evaporador.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificou-se que, em diferentes condições de funcionamento, haverá uma
combinação de correlações que será a melhor combinação para cada condição em
particular. Ou seja, não existirá uma única combinação de correlações que sempre será a
melhor combinação possível para todas as condições de operação.
A mesma série de combinações de correlações foi usada nas análises tanto da
condição de 12°C e 70°C quanto da condição de 15°C e 70°C. Porém, neste artigo, só foi
apresentada aqui a combinação que melhor se adaptou às condições de operação
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mostradas, essa combinação foi a de Bhatti e Shah e Petukhov e Popov

para o

escoamento nos tubos do evaporador e a correlação de Mostinski. Sendo que, o critério
usado para determinação da melhor combinação de correlações foi o de erro RMS
mínimo. Pode-se concluir que a combinação que em média melhor se adaptou às
condições de operação às quais o evaporador estudado estava operando não é a
combinação de correlações que será sempre a melhor opção de combinação para cada
condição individual de operação.
Por fim, considerou-se que os parâmetros de potência e coeficiente de
transferência de calor calculados pela combinação das correlações de Bhatti e Shah e
Petukhov e Popov e Mostinski se aproximaram satisfatoriamente bem aos dados
experimentais, em especial o coeficiente de transferência de calor.
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Resumo: Todos os fenômenos podem ser modelados e escritos em linguagem matemática de forma a se
obter o comportamento do sistema, seja respondendo à ação de uma força ou apenas ao retorno à sua
posição de repouso. Neste artigo será apresenta a obtenção de um modelo matemático descrito em
equações diferencias de um sistema elétrico. O circuito a ser estudado é do tipo RL, Resistor-Indutor, que
contém uma fonte de corrente dependente e é chaveado periodicamente, resultando em dois períodos
distintos de análise. O comportamento no tempo das equações que descrevem o circuito foi obtido com
auxilio do MatLab e a simulação computacional do circuito foi realizada no software PSIM. Ao final deste
artigo, os dados obtidos em ambos os casos são confrontados a fim de se confirmar a validade da utilização
de métodos numéricos computacionais para a obtenção de respostas de circuitos não lineares.
Palavras-Chave: Equações Diferenciais, Circuitos Elétricos, Simulação

1

INTRODUÇÃO

Um circuito elétrico é constituído por uma série de elementos elétricos
conectados entre si que tem a função de formarem caminhos fechados para a corrente
elétrica. Sistemas elétricos e eletrônicos são muito utilizados e extremamente essenciais
na maioria dos sistemas dinâmicos, sendo imprescindível a compreensão de seu
funcionamento para a melhoria de tarefas.
Os circuitos equivalentes às redes elétricas com as quais trabalhamos
consistem basicamente em três componentes lineares passivos que regem o
comportamento da maioria dos circuitos lineares e são os principais componentes que
são necessários conhecer na modelagem matemática desse tipo de sistema. Esses
componentes são os resistores, os capacitores e os indutores.
A Tabela 1 relaciona o comportamento da tensão e corrente em cada um
desses três componentes.
Tabela 1 - Relação Tensão x Corrente nos principais componentes elétricos

Fonte: Santos, 2013

As equações de um circuito elétrico obedecem às leis de Kirchhoff, que
estabelecem:
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 Lei de Kirchhoff das tensões: A soma algébrica das quedas de tensão ao
logo de um circuito fechado é igual à zero.
 • Lei de Kirchhoff das correntes: A soma algébrica das correntes em uma
junção ou nó é igual a zero.

1.1

Fontes independentes
Estas fontes são conceitos muito úteis para representar modelos de estudo de

circuitos elétricos. O fato de serem chamadas de independentes significa que elas
fornecem tensão e corrente a um circuito sem interação com este circuito.
Figura 1 - Fontes independentes (a) de tensão, (b) de corrente

Fonte: Filho, 2013

1.2

Fontes dependentes
Uma fonte é considerada dependente, quando o valor de tensão ou corrente

fornecido pela mesma depende de algum parâmetro do circuito em estudo.
Figura 2 – Fontes dependentes (a) de tensão, (b) de corrente

Fonte: Filho, 2013

As fontes dependentes ainda podem ser dependentes de tensão ou de
corrente, assim como fornecer tensão e corrente.
A partir destas relações é possível modelar matematicamente o circuito,
escrevendo as equações diferenciais que definem seu comportamento ao longo do
tempo. Neste contexto, o objetivo do trabalho é obter um modelo matemático de um
circuito elétrico de primeira ordem, composto por componentes passivos, fontes
independentes e dependentes de tensão e corrente, além de dispositivos de manobras
que permitam a compreensão do comportamento de um caso singular de um circuito cuja
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constante de tempo é negativa em parte de seu ciclo, fazendo com que os níveis de
tensão e corrente em seus componentes tendam ao infinito, o que, na prática pode
ocasionar desde a queima de tais componentes, até perigo real para a segurança do
equipamento no qual o circuito está inserido ou até mesmo seres humanos envolvidos no
processo.
A utilização de ferramentas matemáticas para modelagem de sistemas reais se
demonstra eficiente no ensino de engenharia, pois nem sempre é possível aplicar alguns
sistemas para estudo prático.
2

METODOLOGIA

A primeira etapa deste artigo foi delimitar um problema de forma que este
pudesse exemplificar uma aplicação da teoria dos circuitos elétricos que desperte o
interesse e a curiosidade de estudantes dessa área em geral.
Definido este problema, buscou-se em fontes e referências bibliográficas
métodos para solucionar a resposta no tempo do circuito escolhido.
A partir deste ponto, o desenvolvimento do trabalho focou-se na resolução
matemática, baseando-se nas leis de Kirchhoff das tensões. Após a conclusão dos
procedimentos de cálculo, foi utilizado um software para simulação de circuitos.
Para a simulação do circuito objeto de estudo deste artigo, foi utilizado o
software PSIM, pois é disponível em versões livres e apresenta uma boa confiabilidade,
suficiente para este exemplo.
De posse dos dados extraídos da simulação computacional, é realizada uma
comparação entre as resposta em vários instantes de tempo obtidas na análise
computacional e as respostas obtidas nas soluções das equações diferenciais que
descrevem o comportamento do circuito.
Essa análise é realizada para apenas um período de funcionamento do circuito,
ou seja, para um período de carga (chave fechada) e um período de descarga (chave
aberta), considerando que após um período o comportamento do circuito deve seguir um
padrão repetitivo.

3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O

circuito

escolhido

para

realizar

a

modelagem

apresenta

certas

peculiaridades, como será mostrado ao longo da análise e modelagem matemática que é
realizada. A Figura 3 ilustra o circuito proposto
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Figura 3 – Circuito Elétrico RL com fonte dependente e chave

Fonte: Próprio Autor, 2014

3.1

Análises Matemáticas do Circuito
Para iniciar a análise, primeiramente é necessário dividir o circuito em etapas

de operação. A primeira etapa será considerada a etapa com a chave fechada, a segunda
etapa será considerada a etapa com chave aberta.
O próximo passo é calcular as condições iniciais do sistema. Admitindo que a
corrente inicial no indutor seja igual a , calcula-se a tensão inicial no indutor através da
Lei de Kirschoff das correntes no nó A, considerando o circuito com a chave fechada. O
circuito com a chave fechada simplificado é mostrado na Figura 4.
3.1.1 Condições Iniciais
Considerando que a corrente no indutor no instante
(

é nula, obtém-se

):
(1)

∑

(2)

3.1.2 Primeira Etapa: Chave fechada
A chave presente no circuito da Figura 3 é chaveada em uma frequência de
, ou seja, com um período de

. Considerando que a chave permanece metade

desse período conduzindo e metade desse período bloqueada, o tempo de condução da
chave é de

. A Figura 4 apresenta o circuito simplificado quando a chave conduz.
Figura 4 – Circuito chave fechada

Fonte: Próprio Autor, 2014
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Aplica-se novamente a Lei de Kirchhoff das correntes, equação (1), ao nó A da
Figura 4 para obter-se a equação diferencial ordinária da tensão no nó A para o tempo de
condução da chave. A análise desse nó fornece:
∫
Unindo os termos que multiplicam

e derivando a equação acima:

Integrando a equação obtida acima, obtém-se:

Aplicando o antilogaritmo em ambos os lados da equação acima:

Considerando

:

Sabe-se, da equação (2) que

, então, é possível calcular o valor

de :
(3)
A equação que determina o comportamento da tensão no nó A durante o
tempo de condução da chave é dada por:

Como é possível notar, a constante de tempo do circuito nesse caso é
negativa, um fato que não é muito comum de ser estudado. O fato de a constante de
tempo ser negativa significa que a tensão e a corrente no indutor tendem ao infinito
quando o tempo tende ao infinito, ou:

Se a chave presente no circuito falhar ao abrir no tempo certo, o resultado seria
que a tensão e a corrente iriam crescer exponencialmente até o momento em que algum
componente do circuito fosse destruído, fazendo com que a corrente parasse de circular.
É importante calcular os valores de tensão no ponto A e corrente no indutor no
instante de transição da chave (

), pois estes valores servirão como condições

iniciais para a próxima etapa de operação, com a chave aberta.
Assim, a tensão no ponto A no instante

será:
(4)

A corrente no indutor é dada por:
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∫
E a corrente no instante de comutação da chave pode ser descrita por:
∫

(5)
A corrente no indutor para o período de condução da chave pode ser calculada
como:
(6)
3.1.3 Segunda Etapa: Chave aberta
A chave presente no circuito da Figura 3 abre a partir de metade de um
período, ou seja, em

e fecha novamente no final do período, ou seja, em

.A

Figura 5 apresenta o circuito simplificado durante o tempo em que a chave não conduz.
Figura 5 – (a) Circuito chave aberta; (b) Circuito chave aberta simplificado

(a)

(b)
Fonte: Próprio Autor, 2014

Aplica-se, agora, a Lei de Kirchhoff das tensões à malha (1) da Figura 5 para
obter-se a equação diferencial ordinária da tensão no nó A para o tempo de bloqueio da
chave. Um fato que facilitará bastante essa análise é o fato de que a corrente

é nula

durante todo o período no qual a chave permanece bloqueada.
Pela Lei de Kirchhoff das tensões:

∑
Assim, a análise dessa malha fornece:

(7)
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Neste momento, deve ser feita uma consideração importante para a correta
representação dessa etapa de operação. Considerando que o tempo no qual a equação a
seguir será válida é de

, ou seja,

, onde

representa o período de

dividindo ambos os lados por

e reorganizando a equação anterior:

, e

⁄

Integrando a equação obtida acima, obtém-se:
⁄

Aplicando o antilogaritmo em ambos os lados dessa equação:
⁄

Substituindo os valores de R e L e considerando

:
(8)

Sabe-se, da equação (4), que

, então, é possível calcular o

valor de :

⁄

A equação que determina o comportamento da tensão no nó A durante o
tempo de bloqueio da chave é dada por:

⁄

(9)

Para esta etapa de operação, o circuito é estável e isto pode ser verificado
calculando-se o limite da equação da tensão neste período.

Como é possível notar, a constante de tempo do circuito nesse caso é positiva.
Agora, é importante notar a variação de tensão no nó A do circuito. Devido à
característica do indutor de não suportar variações de corrente muito elevadas, a tensão
sobre este componente varia instantaneamente de
variação de

para

, uma

. Essa magnitude de esforço de tensão deve ser levada em

consideração no dimensionamento de um circuito como este.
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Após a análise de ambas as etapas de operação deste circuito, é possível
escrever uma equação que descreva o comportamento da tensão no indutor para o
primeiro período. Essa equação é dada, juntando-se as equações (3) e (9), por:

⁄

Da mesma forma, pode-se escrever uma equação que descreva o
comportamento da corrente no indutor durante o primeiro período juntando as equações
(5) e (8) para obter:

⁄

3.2

Simulação Computacional utilizando o software PSIM
Para realizar a análise computacional do circuito da Figura 3 foi utilizado o

software para simulação de circuitos elétricos e eletrônicos PSIM. É importante ressaltar
que em uma simulação computacional, geralmente os componentes utilizados são
considerados ideais, o que facilita a análise de circuitos, porém, pode ocasionar erros
quando comparados com casos reais.
A simulação foi realizada para analisar apenas o primeiro período do circuito,
sendo que o tempo correspondente para este período é de apenas

. Para que se

obtenha uma resolução de cálculo satisfatória, foi definido que o tempo do passo de
simulação seja de

. Dessa forma, tem-se uma quantidade considerável de amostras

(10000) em um período.
A Tabela 2 apresenta os dados relacionados à tensão e à corrente no indutor
no indutor. Para que se obtenha uma dimensão da aproximação entre os resultados
obtidos, a Tabela 3 apresenta os dados referentes aos erros referentes aos dados da
tensão e da corrente calculadas com os dados dessas mesmas variáveis fornecidas pelo
software.
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Tabela 2 – Comparação entre dados calculados e simulados de tensão e corrente

Fonte: Próprio Autor, 2014
Tabela 3 – Erros referentes aos dados calculados e os dados simulados no indutor

Fonte: Próprio Autor, 2014

Observa-se que os dados calculados e os dados simulados de tensão e
corrente são muito parecidos. Há, contudo, uma pequena discordância entre os valores
calculados e simulados após a segunda etapa de operação, que consiste na descarga do
indutor. Esta dispersão pode ter sido causada por erros de truncamento ou por erros de
arredondamento. Ainda assim, é válida a análise feita para o circuito em questão.
Nota-se que os erros obtidos nas simulações são praticamente insignificantes
quando comparados ao valor real da variável. O erro obtido nos cálculos e simulações
referentes à tensão chega ao valor máximo de
considerado bastante satisfatório.

, um valor que pode ser
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Figura 6 – Resposta do circuito no tempo (Tensão e Corrente no Indutor) (a) Calculada; (b) Simulada

(a)

(b)
Fonte: Próprio Autor, 2014

Já o erro máximo obtido nos cálculos e simulações referentes à corrente é de
. Também um valor satisfatório que representa a validade dessa análise.
A Figura 6 apresenta o comportamento da tensão e da corrente no indutor no
período desejado.
É possível realizar uma comparação gráfica das respostas no tempo calculadas
e simuladas. Os gráficos mostram o quão próximas ficaram as respostas, sendo
praticamente impossível verificar as disparidades entre os gráficos sem os dados
presentes na Tabela 2, e na Tabela 3.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os dados apresentados nas tabelas é possível afirmar que métodos
computacionais de simulações de sistemas que apresentem respostas que possam ser
descritas por soluções de equações diferencias são bastante satisfatórios, pois os erros
acumulados nos cálculos são pequenos em relação à magnitude da grandeza estudada.
Em vista disso, quando não é possível trabalhar uma solução analítica devido à
complexidade

que

problemas

desse

tipo

podem

assumir,

uma

aproximação

computacional pode ser obtida.
No caso apresentado, além do sistema apresentar uma descontinuidade, a
constante de tempo característica do circuito em parte do período de simulação é
negativa, consequentemente não estável, podendo oferecer riscos se o chaveamento não
for controlado com precisão ou se os componentes não forem dimensionados
corretamente.
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É importante lembrar que, para fins de cálculo, geralmente considera-se
componentes ideais, facilitando assim a análise dos sistemas. Porém, na prática,
idealidades praticamente não existem, o que na maioria das vezes não afasta as
respostas calculadas para componentes ideais dos resultados obtidos com componentes
reais. Entretanto, em casos extremos, como o circuito apresentado aqui, os resultados
encontrados na análise considerando componentes ideais podem divergir o suficiente dos
resultados reais a ponto de causar danos nos componentes que constituem o sistema.
Apesar de não ser um sistema difundido em aplicações reais, a análise
realizada neste trabalho apresenta validade didática, pois demonstra a aplicação de
softwares de simulações para o ensino da engenharia.
Conclui-se, portanto, a partir dos resultados obtidos, que é válida a análise de
circuitos lineares com o uso de softwares de simulação para obter-se as respostas no
tempo desses circuitos. Isso pode ser afirmado pela proximidade dos resultados obtidos
analiticamente e computacionalmente, validando, portanto, a modelagem do circuito
estudado aqui.
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Resumo: Muitas empresas buscam cada vez mais meios de conquistar a competitividade no mercado,
entre os diversos fatores que gera a competitividade está o layout, correspondendo ao arranjo dos objetos
em um determinado ambiente. Um bom layout traz diversos benefícios para a organização, porém o
desenvolvimento de um layout é uma tarefa multidisciplinar, congregando diferentes setores da
organização. A Gestão de Design busca promover a integração de esforços como ação estratégica trazendo
o design como um programa formal de atividades para atingir os objetivos da organização. Nesta
perspectiva denotou-se a possibilidade de utilizar a Gestão de Design para potencializar os ganhos, em
relação aos fatores competitivos, na elaboração de layouts. O presente trabalho teve por objetivo identificar
a interação da Gestão de Design com a elaboração de layouts. O trabalho foi segregado em dois momentos
distintos, sendo o primeiro um levantamento bibliográfico exploratório dos respectivos assuntos Layout,
Design e Gestão de Design e no segundo momento, uma análise da interação dos mesmos foi realizada.
Como resultado este trabalho propõem uma ilustração que sintetiza a interação dos níveis da Gestão de
Design com a elaboração de layouts, além de identificar que a Gestão de Design pode ser utilizada como
meio para atingir a competitividade, por meio da gestão estratégica, na elaboração de layouts.
Palavras-Chave:
Layout, Gestão de Design, Design

1 INTRODUÇÃO

Muitos são os fatores de competitividade que influenciam nas empresas, e na
busca de soluções para competir pelo mercado as empresas buscam formas de atingirem
a eficiência. (SILVA e BARBOSA, 2002). Diversos são os caminhos que as empresas
buscam para alcançar esta competitividade, um destes caminhos é relacionado à
disposição do ambiente de trabalho. Verdussen (1978) aborda que a melhora deste
ambiente pode promover diversos benefícios, o que acarreta em possíveis vantagens
competitivas.
A disposição dos objetos em lugares determinados no ambiente de trabalho,
também é chamada de layout e corresponde a estrutura física da empresa. Diversos
autores discorrem sobre os benefícios de um bom layout, entre eles podem ser citados:
segurança para os colaboradores; acessibilidade; a clarezas dos fluxos produtivos; entre
outros. (CORRÊA e CORRÊA, 2013; SLACK et al., 2009).
A elaboração de layout conforme Petrônio e Laugeni (2012), é uma tarefa
multidisciplinar, envolvendo diversas áreas da empresa. Muther (1978) descreve que a
elaboração de layout necessita de um gestor e pode integrar diversos grupos ou pessoas
no desenvolvimento de um layout.
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Wolff (2010) destaca que a Gestão de Design gerencia o design para promover
a integração e inserção de competências, equipes, pessoas e processos, como parte da
estratégia da empresa. Para Teixeira (2005) a implementação do design na estratégia
pode ocorrer através de suas técnicas, modelos e ferramentas, trazendo o design e suas
potencialidades para alcançar os objetivos da empresa. O enfoque estratégico do design,
como recurso empresarial é representado pela planificação da Gestão de Design
(MERINO, 2010). Ainda segundo Menezes e Paschoarelli (2009) e Merino (2010) a
inserção do design na gestão estratégica da empresa pode proporcionar vantagens e
diferenciais competitivos.
Com esta perspectiva das abordagens dos temas este artigo tem como
identificar a interação da Gestão de Design com a elaboração de layouts.

2 METODOLOGIA

Este trabalho constitui-se em dois momentos distintos, sendo o primeiro
apresentado por meio de uma revisão bibliográfica dos respectivos assuntos Layout,
Design e Gestão de Design e o segundo uma análise da interação dos mesmos.
No primeiro momento a revisão bibliográfica tem caráter exploratório com o
intuito de um aprofundamento no conhecimento para proporcionar maior familiaridade aos
respectivos assuntos (GIL, 2002).
No segundo momento este trabalho visa uma análise entre os assuntos para
realçar suas interfaces de contato. Marconi e Lakatos (2003) atribuem um roteiro para
análise consistindo em: definição do assunto; aspectos principais e secundários; as
partes; e relações existentes.

3 DESENVOLVIMENTO

Os respectivos assuntos são apresentados em forma de revisão bibliográficas,
segregado nos seguintes assuntos: Layout; Design e Gestão de Design.

3.1 Layout

O layout, ou arranjo físico, é caracterizado pela distribuição físicas dos objetos
em uma determinada área, segundo Slack et al. (2009) proporcionando a forma física e
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aparência de um processo. Um layout pode trazer diversas implicações práticas e
estratégicas a uma organização (RITZMAN e KRAJEWSKI, 2004).
Entre os diversos benefícios que um bom layout proporciona, segundo os
autores Corrêa e Corrêa, (2013), Krajewski et al. (2009) e Slack et al. (2009), podem ser
citados: minimização de custos de movimentação e manuseio; segurança para os
funcionários; uso adequado do espaço; acessibilidade; facilitar a comunicação; facilitar a
coordenação gerencial; facilitar o fluxo de materiais e informações; e clareza de fluxos.
Ritzman e Krajewski (2004) descrevem a elaboração de um layout a partir da
escolha do local de sua instalação, que afeta setores como contabilidade, distribuição,
recursos humanos, marketing, entre outros. Após a localização, descrevem 3 etapas, que
consistem em:
Colher informações que consiste em levantar as informações de produto e
processos, necessárias para iniciar o desenvolvimento de layout, algumas dessas
informações são citadas como necessidade de espaço, espaço disponível e fatores de
aproximação;
Desenvolver um plano geral, considerando uma visão mais ampla das
atividades para sua organização; e
Projetar um arranjo físico, consiste no detalhamento do layout, considerando os
objetos equipamentos do mesmo.
Já Muther (1978) no Systematic Layout Planning (SLP) traz 4 fases distintas
para a elaboração de um layout, sendo elas:
I – Localização; corresponde ao local onde será feito o layout ou re-layout,
podendo envolver a decisão de utilização de uma planta existente, a reforma ou
ampliação de uma planta ou ainda a escolha de um novo local para a implantação.
II – Arranjo físico geral; corresponde ao posicionamento relativo das diversas
áreas da organização, considerando principalmente suas inter-relações.
III – Arranjo físico detalhado; corresponde ao planejamento do posicionamento
efetivo de equipamentos, máquinas e móveis em um espaço previamente determinado.
IV – Implantação; consiste na instalação dos equipamentos em seus locais
previamente planejados.
A decisões na elaboração de layouts são importantes pois erros podem
representar elevados custos para readequação, fluxos longos ou confusos, estoques
desnecessários, inconveniência para clientes (SLACK et al, 2009).
Um projeto para novas instalações demanda diversas áreas de conhecimento.
Santoro e Moraes (2001) mencionam estas diversas áreas envolvidas na elaboração de
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um layout, onde há o grupo de especialistas em desenvolvimento de layouts e grupos que
o apoiam como especialistas em automação, ergonomia, instalações industriais,
movimentação, manutenção entre outros.
Já Mokhtar et al. (1998) relata esta multidisciplinaridade em projetos de
construção onde há a necessidade de diferentes especialistas, que podem estar
separados, e que tomam decisões autônomas segundo suas respectivas áreas
necessitando muitas vezes um gerenciamento para estas informações serem compatíveis
com o desenvolvimento do projeto final. As equipes multidisciplinares são caracterizadas
por

Rezende

(2008)

como

equipes

que

congregam

diferentes

competências,

conhecimentos, vivências e experiências.
Mokhtar et al. (1998) ainda apontam que o estágio detalhado é considerado
crítico pois condensa maior quantidade de informações e posicionamento específico de
objetos,

para

os

quais

as

modificações

na

implementação

podem

aumentar

drasticamente.

3.2 Design

O design é abordado pelo lnternational Council Societies of Industrial Design
(ICSID) como atividade criativa, que tem por objetivo atender durante todo o ciclo de vida
processos, produtos e serviços e seus sistemas, agindo como fator central da
humanização inovadora das tecnologias. O ICSID ainda ressalta como tarefas do design:
promover a sustentabilidade global; oferecer benefício e liberdade a comunidade humana;
apoiar a diversidade cultural; fornecer produtos e serviços; e ser expressivos e coerentes.
Segundo Mozota (2011) o design estabelece uma ponte entre a ciência, com o
método cientifico, e a arte com as dimensões intuitivas e trabalhos criativos. Rosa (2013)
aborda o design como recurso que auxilia a estrutura da organização, a integração e a
coordenação de pessoas e processos.
Segundo Franzato (2011) cabe aos designers mediar, no sentido do projeto, as
redes de trabalho transdisciplinares, afim de conectar e orientar as contribuições de
diferentes especialistas. Minuzzi et al. (2003) realçam que por ser multidisciplinar o design
em sua incorporação afeta todos os departamentos.
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Rosa (2013) destaca que a necessidade da Gestão de Design como forma de
integração das diversas áreas e formas de ação do design, assim como a integração dos
profissionais no sistema formado pela atuação do design.

3.3 Gestão de Design

A Gestão de Design tem suas origens na garantia da comunicação entre os
escritórios de designs e seus clientes na década de 60 na Inglaterra (WOLFF, 2010).
Conforme Casteião (2006) a Gestão de Design pode ser vista como uma
ferramenta de integração das funções operacionais em todos os setores da empresa,
coordenando suas comunicações, ambientes, serviços e produtos.
A Gestão de Design busca trazer o design como um programa formal de
atividades para atingir os objetivos da organização em todos os seus níveis.
Apresentando dois objetivos, sendo eles: treinar gestores e designers para familiariza-los
com a gestão e o design; e desenvolver métodos para integrar o design no ambiente de
trabalho (MOZOTA, 2011).
Merino (2010) traz o papel da Gestão de Design como a forma de oferecer de
um modo eficiente e com custos adequados uma solução efetiva de design.
A Gestão de Design é abordada em três níveis distintos, descritos como
(MOZOTA, 2011): estratégico; tático/funcional; e operacional.
No nível Estratégico Mozota (2011) traz a introdução do design como
ferramenta para a formulação de estratégias da organização, Silva (2012) complementa
citando o design como participante da formulação estratégica e de processos, trazendo o
design para participar da seleção de um caminho e posteriormente gerando ações para
implementar esta estratégia. Wolff (2010) descreve que o nível estratégico visualiza o
valor dos clientes como alvo dos negócios e utiliza o design como estratégia para
alcança-lo.
O nível Tático conforme Mozota (2011) atua na melhoria de processos para o
desenvolvimento de novos produtos, Rosa (2013) complementa que este nível é
responsável pela coordenação das estratégias de design, utilizando inovação, marketing e
a comunicação. Wolff (2010) reforça que neste nível a empresa utiliza o design como
ferramenta para projeto e processos de desenvolvimento de identidade ou produto,
voltado para a gestão de projetos.
Já o nível Operacional é voltado segundo Mozota (2011) para melhorias no
processo de produção, Wolff (2010) aborda a realização dos projetos. Buso e Martins
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(2012) cita que as funções operacionais do design integram os setores da empresa com
função estratégica de formalizar o design corporativo.
Através dos níveis de atuação a Gestão de Design busca transformar as
estratégias em ações, visando o tratamento e cumprimento dos objetivos da organização
(TEIXEIRA, 2005).

4 O Layout e a Gestão de Design

Com base no levantamento bibliográfico a elaboração do layout pode ser
descrita por meio das 4 fases conforme Muther (1978), sendo elas: a definição do local, o
arranjo físico geral, o arranjo físico detalhado e a instalação. Estas fases contemplam os 3
níveis descritos por Mozota (2011), da Gestão de Design, correspondendo aos níveis:
estratégico, tático e operacional.
A fase 1 correspondendo a localização, segundo Muther (1978) é abordada
como de maior interesse pela alta administração. Os custos de transporte e matéria prima
são apresentados como função direta da localização, podendo ainda ser impactada em
relação a legislação local e a disponibilidade de mão de obra (CORRÊA e CORRÊA,
2013).
A fase 2 o Arranjo Físico Geral, corresponde a um levantamento de
informações tanto do fluxo de materiais, quanto na relação das atividades envolvidas e a
respectiva área para realização destas atividades, resultando no layout global ou de
blocos (MUTHER, 1978). Esta fase contempla noções estratégicas como projeção de
vendas, variedade e volume a ser produzidos, e técnicas correspondendo a sequência de
processos a serem utilizados assim como capabilidade de equipamentos.
A fase 3 contempla o Arranjo Físico Detalhado corresponde ao detalhamento
da posição dos equipamentos no espaço previamente estabelecido. (MUTHER, 1978).
A fase 4, Instalação é uma fase em síntese operacional, onde ocorre a
execução do planejado na fase 3, ou seja, a instalação dos equipamentos nos respectivos
locais. Esta fase contempla o treinamento e capacitação para a utilização dos
equipamentos segundo Muther (1978).
Com esta síntese das fases e suas respectivas utilizações pode ser
apresentada a Figura 01, ilustrando esta interação das fases com os níveis do design
estratégico e com o nível de detalhamento e quantidade das informações necessárias
para a elaboração do um layout.
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Figura 01 – Interação dos níveis da Gestão de Design com as fases de elaboração de Layouts.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2015)
Esta representação gráfica, Figura 01, é a apresentação da interação da
relação entre a Gestão de Design e a elaboração de layouts. Esta figura não apresenta
divisões explícitas entre os níveis da Gestão de Design, justamente pelas fases do layout
abrangerem mais de um nível, podendo variar conforme projeto a ser executado. O
mesmo ocorre em relação as informações necessárias para a elaboração de um layout,
que podem variar de acordo com o projeto a ser executado.
Conforme Martins (2004) os benefícios da Gestão de Design podem ser
percebidos como o aumento do padrão de qualidade e aumento o potencial de
competição pela inovação além de integrar os diversos segmentos do design.
Para Buso e Martins (2012) só é alcançada a estratégia na Gestão de Design
quando os departamentos trabalham em conjunto de forma sistêmica, como pensadores
de design. Castro e Cardoso (2010) abordam a possibilidade de inserir o design
transversalmente em diferentes disciplinas, compreendendo e estabelecendo redes entre
elas. Mostrando assim a importância e a potencialidade do design como ferramenta
estratégica.
Casteião (2006, p. 96) complementa descrevendo que “A Gestão de Design
demonstra ter como principal função à articulação das informações por meio de métodos
que facilitem a integração e a interação de diferentes áreas, minimizando erros, riscos e
incertezas e ajudando assim a viabilização e a concretização de uma ideia inicial”.
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5 Conclusão

Conforme os objetivos estabelecidos este trabalho por meio da análise do
levantamento bibliográfico dos assuntos referentes a elaboração de layouts e técnicas
para gerar possíveis diferenciais competitivos, analisou os mesmos e identificou que a
Gestão de Design pode ser utilizada como meio para atingir a competitividade, através da
gestão estratégica, na elaboração de layouts.
Por meio da análise da interação dos assuntos uma ilustração foi elaborada
com o intuito de simplificar o entendimento destas interações. Assim este trabalho
enfatiza a interação das fases de elaboração do layout com os níveis da Gestão de
Design, assim como o nível de detalhamento e quantidade de informações para a
elaboração de layouts.
Como sugestão de estúdios futuros, nota-se a pouca estruturação do
gerenciamento das informações na elaboração de um layout, ainda demandam formas
mais estruturadas e formais.
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Resumo: A conversão de energia solar em energia elétrica está se tornando cada vez mais atrativa no
cenário energético brasileiro. Existe um grande esforço em pesquisas para que ocorra redução de custos e
aumento da confiabilidade e da durabilidade dos sistemas fotovoltaicos. A geração fotovoltaica é uma forma
silenciosa e não poluente de gerar energia elétrica, agregada de robustez, alta confiabilidade, baixa
manutenção e custo de operação, o que torna esta fonte de energia um importante complemento à matriz
energética brasileira. Além disso, com as novas leis de microgeração conectada à rede elétrica, existe uma
expectativa de crescimento do setor nas cidades brasileiras. Este trabalho apresenta uma análise do
potencial fotovoltaico na região sul de Santa Catarina e também explora os requisitos técnicos para conexão
de sistemas fotovoltaicos com a rede elétrica. A metodologia é demonstrada através de um estudo de caso,
do qual se pode concluir que a região escolhida possui potencial solar e se torna assim uma escolha
razoável para implantação de projetos no âmbito da microgeração.

Palavras-Chave: Energia. Fotovoltaica. Irradiação.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da humanidade há muito tempo está ligado à disponibilidade
energética. Atualmente, a matriz energética mundial está baseada nos combustíveis
derivados de petróleo, que possuem alto coeficiente energético, mas que também geram
grande degradação ambiental em sua exploração e utilização. As fontes renováveis têm
como vantagem a geração de energia sem danos significativos ao meio ambiente. Dentre
essas, a energia solar fotovoltaica surge como um grande potencial de geração limpa e
descentralizada. (SANTOS, 2013).
O mercado fotovoltaico tem crescido em patamares consideráveis nos últimos
anos, contribuindo para a geração de energia renovável no mundo, com preços mais
atrativos e maior confiabilidade aos consumidores. Isto se deve ao grande esforço em
pesquisa e desenvolvimento para aprimoramento das tecnologias já existentes, e para o
desenvolvimento de novas tecnologias. Como prova disso, estimasse que cerca de 150
GW provindos de energia solar abasteceram a rede mundial em 2014. (NPD
SOLARBUZZ, 2014).
Em 2014, a instalação de uma usina solar com 3 MWp, a maior usina solar em
operação do Brasil, evidenciou o potencial da energia fotovoltaica na região sul do país.
Esse projeto possui cerca de 20 mil módulos, com três diferentes tecnologias, duas
produzidas no Japão e uma na Alemanha. O empreendimento, com investimento de R$
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30 milhões de reais, pode abastecer em torno de 2,5 mil residências por ano.
(TRACTEBEL, 2015).
O Brasil é um país emergente que teve crescimento econômico médio de 3,7% nos
três últimos anos. (BRASIL, 2013). A estimativa de crescimento da demanda energética
brasileira esperada para o período de 2010-2019 é próxima a 5% ao ano, caso o
crescimento econômico também se mantenha próximo da estimava. (ENERGÉTICA,
2010-2019). Esse aumento médio na potência instalada representa 5 GW a cada ano,
inseridos na matriz elétrica brasileira. A energia fotovoltaica pode ajudar a suprir esse
aumento na demanda de uma forma descentralizada e, além disso, ajudar a ampliar a
matriz energética brasileira. (NASCIMENTO, 2010).
O fornecimento de energia seguro e sustentável é um dos maiores desafios que a
nossa sociedade está encontrando no início do século 21. (RUTHER, 2014). Os estímulos
à geração distribuída se justificam devido aos benefícios que tal pode gerar ao sistema
elétrico. Dentre eles, pode-se citar o adiamento de investimentos em expansão dos
sistemas de transmissão e distribuição, o baixo impacto ambiental, a redução no
carregamento das redes, a minimização das perdas e a diversificação da matriz
energética. Assim sendo, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), regulamentou
a mini e microgeração através das Resoluções Normativas (RN) 482, de 17 de abril de
2012, e 506, de 4 de setembro de 2012. A primeira estabelece as condições gerais para o
acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de
energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica, sendo que a
microgeração se enquadra na faixa de potência de até 100 kW, e a minigeração na faixa
compreendida entre 100 kW e 1 MW. A RN 506/2012 estabelece as condições de acesso
ao sistema de distribuição por meio de conexão a instalações de propriedade de
distribuidoras e dá outras providências. Nesta se encontram todas as determinações da
distribuidora para que a unidade consumidora se conecte à rede de forma adequada.
(ANEEL, 2015).
A micro e mini geração por parte dos usuários da rede elétrica permitirá aliviar as
redes de distribuição, diminuindo os custos de expansão do sistema por parte das
distribuidoras de energia. (ANEEL, 2015).
Com a perspectiva de aumento da mini e microgeração descentralizada conectada
à rede elétrica, esse trabalho pretende caracterizar sistemas fotovoltaicos, com um
levantamento de dados climatológicos da região sul de Santa Catarina, para definir os
aspectos técnicos do projeto de uma unidade de energia solar fotovoltaica conectada à
rede elétrica de baixa tensão. Além disso, também será feita uma análise, através de um
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estudo de caso, do sistema de compensação tarifária de uma microgeração hipotética
conectada à rede elétrica, com o objetivo de demonstrar a aplicação da compensação, e
dar perspectiva do investimento e retorno necessários para uma instalação no nível
residencial.

2 METODOLOGIA
2.1 Aquisição de dados climatológicos

A CELESC regulamenta como deve ser feita a conexão de micro ou minigeração à
rede. Sabendo que é possível a utilização desta modalidade, deve-se verificar
inicialmente se os recursos naturais viabilizam o projeto. Para isso, é necessário criar um
perfil de irradiação solar local.
O equipamento mais adequado para fazer essa análise é o piranômetro. O
piranômetro é um instrumento que é utilizado para medir a densidade de fluxo de
irradiação solar.
O tempo necessário para criar um perfil de irradiação confiável para uma região é
variável, de acordo com a necessidade do projeto. Existe uma estimativa de que uma
medição de 3 a 5 anos é capaz de levantar dados realísticos para a construção de uma
usina solar. (BROWNSON, 2013).
Para o presente trabalho, os dados utilizados foram do website Avaliação de
Recursos Solar e Energia Eólica, Solar and Wind Energy Resource Assessment
(SWERA).
2.2 Caracterização da carga
O presente trabalho tem como objetivo a utilização de microgeração na modalidade
fotovoltaica para abastecer uma residência convencional na região Sul de Santa Catarina.
A residência analisada possui 5 habitantes, e pode ser representada pela curva de
consumo de energia apresentada na Figura 1. Os dados apresentados na figura foram
extraídos de uma fatura de energia real. A potência instalada na residência é de 43 kW.
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Figura 1 – Consumo mensal de energia de uma unidade consumidora convencional. Fonte autor (2015).

3.3 Projeto do sistema de geração

Para realizar o projeto, foi usado um programa que trabalha com sistemas de
energias renováveis, denominado System Advisor Model (SAM). O SAM é um programa
de modelo financeiro e de desempenho, projetado para ajudar nas decisões relacionadas
à indústria de energias renováveis. (SAM, 2015).
O SAM é capaz de fornecer previsões de desempenho e estimativas de custo de
energia para sistemas conectados na rede, baseados em custos de operação e
instalação. Dependendo das necessidades e localização do projeto, o SAM possui um
banco de dados próprio; porém, se necessário, o usuário pode inserir seu próprio banco
de dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Regulamentação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é um órgão regulamentador
vinculado ao Ministério de Energia, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção,
transmissão e comercialização de energia elétrica. (ANEEL, 2015). Percebendo o
potencial de micro geração no Brasil, a ANEEL regulamentou sua produção através das
normativas 482 de 17 de abril de 2012 e 506 de 4 de setembro de 2012.
A normativa 482, de 17 de abril de 2012, “estabelece as condições gerais para o
acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de
energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências.”
(ANEEL, 2015).
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Esta normativa estabelece o que é considerado como microgeração, que abrange a
potência até 100 kW, e a minigeração, de 100 kW a 1 MW. Também estabelece como
funcionará o sistema de compensação, no qual o usuário irá injetar na linha o excedente
de sua produção e ser compensado quando necessitar. Dentre outros fatores técnicos, a
norma também define níveis de tensão que deverão ser gerados, e o sincronismo com a
frequência da rede.
A normativa 506, de 4 de setembro de 2012, “estabelece as condições de acesso
ao sistema de distribuição por meio de conexão a instalações de propriedade de
distribuidora e dá outras providências.” (ANEEL, 2015).
Esta normativa estabelece como devem se comportar as alterações realizadas na
rede de energia para a implantação do novo sistema, além de estabelecer um conjunto de
regras, a respeito de custos, instalação, manutenção, entre outros, para que o sistema
funcione de forma adequada. Ressalta-se que as despesas de adequação da rede devem
ser arcadas pela distribuidora.
O acesso à rede deve ser realizado de forma com que as distribuidoras tenham
seus sistemas adequados às referidas normas e ao Procedimento de Distribuição de
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST). Um dos requisitos estipulados
é que o sistema de micro ou minigeração deve possuir uma potência instalada que seja
menor ou igual à carga instalada na unidade consumidora.
A energia ativa não utilizada pela unidade será injetada na rede, gerando assim um
crédito, que deverá ser compensado em um prazo de 36 meses pela unidade ou outra de
mesma titularidade. (CELESC, 2015).
Dentro desse sistema de empréstimo, o custo de disponibilidade pode ser cobrado,
devido às diferentes taxas de consumo para diferentes períodos do dia. O proprietário da
instalação também possui a opção de usar seu crédito em outra unidade consumidora, na
qual seja titular.
O sistema fotovoltaico se adequa ao sistema de compensação, devido à
descontinuidade de geração das unidades. Grande parte das fontes de energia usadas
em micro e minigeração funcionam somente em determinados períodos do dia. Um outro
exemplo que pode ser citado é a energia eólica, que tem seu funcionamento majoritário
em períodos vespertinos. Sendo assim, a unidade fornece energia durante determinados
períodos do dia, gerando créditos, e em períodos sem geração utiliza esses créditos,
usando a energia fornecida pela distribuidora.
Em relação à medição, é necessário utilizar um medidor bidirecional, ou dois
medidores – um para medir a energia injetada na rede, e outro para medir a energia
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consumida da rede. Os custos relacionados à instalação do sistema são de
responsabilidade da unidade geradora, porém os custos de operação e manutenção são
de responsabilidade da distribuidora. (ANEEL, 2014).
Para uma instalação correta, a Central Elétrica de Santa Catarina (CELESC) criou
um Manual de Procedimentos chamado “Requisitos para a conexão de Micro ou Mini
geradores de Energia ao Sistema Elétrico da CELESC Distribuição” com a identificação I432.0004, que pode ser acessado no website da CELESC. (CELESC, 2015).
Este manual cita as etapas a serem seguidas desde a solicitação de instalação até
o uso final da energia. Um ponto importante abordado pelo manual são os Critérios
Básicos da Conexão. Dentre os requisitos e procedimentos aplicáveis, o manual
estabelece que:
a) A conexão de sistemas de geração de micro ou minigeração distribuída só se aplica
aos consumidores cativos. (CELESC, 2015).
b) A conexão não poderá causar problemas de desempenho ou qualidade no sistema
elétrico. (CELESC, 2015)
c) A conexão não poderá causar problemas de segurança na manutenção. Portanto, o
sistema deve suprimir o fenômeno de ilhamento. (CELESC, 2015).
d) A distribuidora pode, a qualquer momento, desligar a unidade consumidora caso
verifique problemas. (CELESC, 2015)
e) Para definição da tensão de conexão, deve ser considerada a potência instalada no
acessante, sendo que até 75 kW a instalação deve ser na rede de baixa tensão, e de
75 kW a 1000 kW, na rede de média tensão. Para redes monofásicas, a instalação
deve ser em baixa tensão. (CELESC, 2015).
A CELESC também determina os requisitos para o sistema de proteção. Pode-se
destacar:
- Caso a instalação da micro ou minigeração requeira a utilização, pelo acessante, de
inversores eletrônicos (normalmente no caso de fonte solar ou eólica), os inversores
devem possuir certificações emitidas pelo INMETRO.
- Caso a instalação da micro ou minigeração requeira a utilização, pelo acessante, de
geradores síncronos, o acessante deverá prever minimamente as funções de proteção em
sua instalação de acordo com o manual de microgeração da CELESC.
- O sistema deve prever uma proteção anti-ilhamento, ou seja, o sistema deve ser
desligado automaticamente em no máximo 2 segundos após a rede da distribuidora ser
desligada.
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Em relação aos requisitos de Qualidade de Energia, nesta subdivisão pode-se
observar que:
- Cada harmônica individual deve estar limitada aos valores apresentados no manual de
acesso à microgeração da CELESC.
- Quando a tensão desrespeitar os valores estabelecidos pela norma, o sistema deverá
interromper o fornecimento de energia. Para o caso de geradores que utilizem inversores,
devem ser respeitados os parâmetros de acordo com o manual.
Em adição à qualidade da energia, outro fator a ser observado é o Padrão de
Entrada e Medição. O acessante é o responsável pela adequação da entrada de energia
do sistema a receber micro ou minigeração. Para isso, deve-se instalar um dispositivo de
proteção contra surtos (DPS) padrão de entrada. A CELESC será a responsável por
instalar um medidor de energia bidirecional, em substituição ao unidirecional que é usado
normalmente nas unidades consumidoras. (CELESC, 2015).

3.2 Estudo de caso

O seguinte projeto foi desenvolvido no programa System Advisor Model (SAM),
descrito previamente. Os dados da cidade desejada não foram encontrados, sendo assim
foram utilizados dados da cidade mais próxima, Florianópolis.
A localização da unidade residencial em estudo, como especificado anteriormente,
é em Tubarão, Santa Catarina, Brasil. O fuso horário é GMT -3 com uma elevação de 5
m. A latitude é de -27,67 graus e a longitude -48,55 graus. Os recursos disponíveis para
este local são: irradiação solar direta normal de 1424,6 kWh/m², irradiação global
horizontal igual a 1647,2 kWh/m², temperatura de bulbo seco de 20,7ºC, e velocidade
média de vento igual a 3,3 m/s. (SWERA, 2014).
O próximo passo, após a inserção de dados, é a escolha do módulo fotovoltaico. O
programa disponibiliza uma lista de módulos com todas as informações oferecidas por
fabricantes, como mostra a Figura 2.
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Figura 2 – Escolha do painel fotovoltaico na tela do programa SAM. Fonte: SAM (2015).

O módulo escolhido para ser usado no projeto é o Yingli Energy (YL250P-29b).
Este é um módulo chinês, que possui uma eficiência de 15,33%, potência máxima de
235W (cc), corrente máxima de 8,24 A (cc) e tensão máxima de 30,4 V (cc). Todas essas
condições com irradiação total de 1000 W/m² e temperatura na célula de 25 ºC. Na Figura
3, observa-se o gráfico da curva característica do módulo, curva I-V. Este módulo foi
escolhido devido a sua disponibilidade e preço no Brasil.

Figura 3 – Característica V x i do módulo escolhido. Fonte: SAM (2015).

A característica construtiva desse módulo consiste em um material Silício Multi
Cristalino, com uma área de 1,634 m², onde estão localizadas 60 células.
Após a escolha do módulo, o inversor é o próximo equipamento a ser escolhido.
Sua escolha também ocorre a partir de uma lista fornecida pelo programa. A lista está
apresentada na Figura 4.
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Figura 4 – Escolha do inversor na tela do programa SAM. Fonte: SAM (2015).

O inversor selecionado é da marca Power-One, e o modelo é o PVI 3.0 – OUTD-S,
de 240 V. Esse inversor possui uma eficiência de 96,035%, potência máxima de 3000 W,
consumo de 19,88 W durante operação, e tensão nominal alternada de 240 V. Além
disso, esse inversor é aprovado pela CELESC. Pode-se observar, na Figura 5, as curvas
de eficiência do inversor. A curva em vermelho (MPPT-hi) representa a tensão máxima de
operação cc, conforme especificado pelo fabricante. A curva em azul (MPPT –low)
representa a tensão mínima de operação cc, e a curva em verde (Vdco) representa a
média entre a tensão mínima e máxima de operação cc.

Figura 5 – Curvas de rendimento do inversor. Fonte: SAM (2015).

A partir das seleções do projetista, o software requer a definição da potência
desejada, em kWp (quilowatts de pico), ou do número de módulos desejados. A potência
estipulada pelo autor foi de 5 kWp, conforme mostra a Figura 6, sendo esse o consumo
de um residência no município de Tubarão/SC com dois homens e uma mulher.
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Figura 6 – Definição da potência de pico na tela do programa SAM. Fonte: SAM (2015).

A partir da definição da potência desejada, e da escolha dos modelos de módulos e
inversores, o programa, com base no potencial de irradiação da região, determinou o
número de módulos necessário para atender à especificação.
O programa dimensionou o sistema para operar com 11 módulos de 235 W, que
apresentam potência de 2,56 kW, em corrente contínua (cc). Os mesmos cobrem uma
área de 17,97 m², que se enquadram na disponibilidade da residência. O projeto também
determinou o uso de 1 inversor, que têm uma capacidade máxima de 3 kW (cc); essa
diferença se justifica para permitir uma possível inserção de novos módulos no mesmo
projeto em um futuro, e também como fator de segurança. O número de inversores foi
determinado de acordo com a potência de cada módulo e a potência máxima suportada
por cada inversor.

3.2 Resultados da simulação do balanço de energia

O sistema projetado terá uma capacidade estimada de geração de energia de 3,7
kWh por ano, com uma potência de pico de 5 KWp segundo o programa, distribuída
mensalmente em vermelho, de acordo com a Figura 7. Este resultado foi obtido pelo
programa, analisando informações climatológicas da região, como irradiação e
temperatura, junto com as propriedades características dos módulos fotovoltaicos e
inversores selecionados. No gráfico também podemos conferir a curva de consumo.
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Figura 7 – Consumo x Produção da unidade geradora. Fonte: Autor (2015).

Pode-se perceber que o projeto será suficiente para abastecer a residência durante
alguns períodos do ano, quando irá gerar um acumulado de créditos devido à produção
extra. Durante os meses que o sistema não será suficiente para abastecer a unidade, a
unidade utilizará parte da energia da distribuidora local (no caso, a CELESC), utilizando
como forma de pagamento os créditos acumulados previamente.
Para ter uma previsão de custos, uma estimativa do investimento foi levantada, de
acordo com orçamentos de empresas da região Sul de Santa Catarina. Um sistema
conforme projetado pelo autor tem um custo médio total de R$ 35.000,00, com a
instalação inclusa. Estes sistemas possuem uma garantia média de 25 anos, nos módulos
fotovoltaicos. (SOLAR ENERGY, 2015).
A Tabela 1 mostra um comparativo entre o consumo de energia da residência com
a energia gerada pelo sistema fotovoltaico.
Tabela 1 – Produção x Consumo.
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL

Consumo
430
390
372
275
223
210
222
233
259
276
380
476
3746

Injetado (KWh)
354.834
309
363.362
309.704
291.973
257.507
245.314
298.629
284.826
324.091
329.569
338.877
3707.686

Créditos
Créditos Acumulados (KWh)
-75.166
-75.166
-81
-156.166
-8.638
-164.804
34.704
-130.1
68.973
-61.127
47.507
-13.62
23.314
9.694
65.629
75.323
25.826
101.149
48.091
149.24
-50.431
98.809
-137.123
-38.314
-137.123
-38.314

Fonte: Autor (2015).

Analisando a Tabela 1, pode-se perceber que a unidade consumidora está
consumindo um total de 3746 kWh por ano. Já a micro usina fotovoltaica está produzindo
um total de 3707,68 kWh. Com o sistema de créditos utilizado pela CELESC, a unidade
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se torna quase alto suficiente. Como a produção não é uniforme durante o ano, em alguns
meses existe uma produção maior que o consumo, e vice-versa.
A unidade consumidora analisada possui uma tarifa de R$ 0,505 por kW. A análise
de retorno é uma questão dinâmica, pois vários fatores podem alterar o resultado. Um
exemplo é a aplicação da tarifa branca, que atribui diferentes valores para a fatura, de
acordo com o horário de consumo. Para obter uma estimativa de tempo de retorno, o
autor considerou que o aumento do preço da energia decorre de acordo com a inflação
atual 9% (2015) e o faturamento do primeiro ano da usina decorre como apresenta o
gráfico da Figura 8.

Figura 8 – Faturamento da Usina Solar. Fonte: Autor (2015).

O faturamento anual estimado da usina é de R$ 1853 reais no primeiro ano. Para
uma análise simples de tempo de retorno foi considerado que o preço da energia sobe
anualmente 9%. Assim, a usina levaria um tempo de 7 a 9 anos para se pagar.
Atualmente, no Brasil, existe um projeto denominado Fundo Solar, que vem
trabalhando com incentivos para a instalação de novos sistemas fotovoltaicos. O projeto
prevê um incentivo de até R$ 5.000,00 para sistemas com até 5 kWp. Este incentivo
reduziria ainda mais o tempo de retorno. (FUNDO SOLAR, 2015).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou uma avaliação do potencial fotovoltaico na região Sul de
Santa Catarina, explorando os requisitos técnicos para conexão de módulos fotovoltaicos
com a rede elétrica.
A metodologia foi baseada no estudo do potencial fotovoltaico na região,
englobando a conexão com a rede e um estudo de caso. Foi apresentada a metodologia
para o projeto de uma unidade geradora de 5 kWp para uma residência com 5 habitantes,
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no qual o balanço energético foi próximo a zero, ao fim de 1 ano. Esse sistema só se
mostrou efetivo devido ao novo sistema de créditos empregado pela ANEEL, no qual a
energia excedente em meses de pico pode ser utilizada em meses com pouca geração.
A região selecionada mostrou que possui um bom potencial para energia solar. O
projeto demonstrado pode ser usado como uma complementação da energia da
distribuidora, evitando assim a total dependência dos preços empregados pela mesma.
Além disso o projeto é uma maneira sustentável de gerar energia, o que pode ser
interessante para clientes que desejam marketing verde.
Alguns países da Europa que tem microgeração desenvolvida, possuem a opção
de venda de energia da unidade geradora para a distribuidora local. Essa opção faria com
que o estudo de caso tivesse um retorno mais rápido.
Atualmente, a falta de incentivos fiscais do governo para a compra de
equipamentos para geração fotovoltaica, ainda é um dos grandes obstáculos para a
disseminação dessa forma de geração distribuída. A ANEEL já vem trabalhando para a
definição de uma nova política pública mais eficiente para geração distribuída, além da
RN 482 já proposta. Esta questão deve ser efetivamente inserida no contexto do
planejamento energético nacional com a definição de ações de incentivo de médio e longo
prazo no tocante à comercialização e distribuição dessa energia.
Com as perspectivas de mudança, uma proposta para trabalho futuro considerando
outros aspectos, como a venda de energia e a tarifa branca, pode tornar o projeto
fotovoltaico mais atrativo economicamente.
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Resumo: O presente trabalho buscou analisar e simular um modelo matemático de um dispositivo de
extração da energia proveniente das ondas do oceano em uma plataforma de pesca situada na cidade de
Balneário Arroio do Silva, Santa Catarina, Brasil. Este estudo considera a utilização de um dispositivo
conversor do tipo Coluna de Água Oscilante (CAO ou OWC, do inglês Oscillating Water Column), composto
por tubos ﬁxados nos pilares da plataforma de pesca. O uso deste dispositivo em uma plataforma de pesca
representa uma condição de operação diferente do que já foi considerada em outros estudos sobre o tema.
A modelagem deste dispositivo foi realizada utilizando conceitos de mecânica dos ﬂuidos, a ﬁm de
descrever as características físicas do escoamento do ar no interior do dispositivo e determinar as perdas
de velocidade do escoamento devido à inﬂuência das paredes do tubo e as perdas de carga. Para a
conversão do movimento do ar em energia mecânica foi considerada a utilização de uma turbina Wells. A
simulação do modelo matemático foi realizada utilizando o programa Matlab/Simulink. Os resultados obtidos
permitem avaliar o desempenho do OWC sob a inﬂuência de diferentes fatores e fornecer suporte teórico
para uma futura instalação de um equipamento desta natureza na plataforma de pesca.
Palavras-Chave: Energia das ondas, Coluna de Água Oscilante, Modelagem

1 INTRODUÇÃO
A busca por novos dispositivos com capacidade de geração de energia
utilizando fontes renováveis é objeto de discussão em todo o mundo devido ao grande
apelo para reduzir emissões de gases poluentes e reduzir também os impactos
ambientais. Por essas razões tem-se usado cada vez mais fontes renováveis de energia
como o sol, vento, rios e, nesse caso em especial, as ondas.
A energia das ondas pode ser considerada uma forma concentrada da energia
solar, pois as ondas são consequência da ação do vento que por sua vez é originado
devido ao aquecimento disforme da superfície do oceano.
A conversão da energia das ondas em energia elétrica tem sido utilizada em
diversos países, onde protótipos e plantas de geração são instalados a fim de suprir a
demanda energética de pequenas cidades ou outras instalações. O uso deste tipo de
energia tem um caráter promissor em países como o Brasil devido ao seu extenso Litoral.
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Falcão (2010); Falnes (2007); e Mehrangiza (2013) apresentam estudos sobre
a extração da energia das ondas e como transformá-la em energia elétrica utilizando
novas tecnologias e dispositivos, com o objetivo de obter a forma mais eficiente de extrair
esta energia. Os dispositivos mais estudados no mundo podem ser divididos em:
dispositivos de coluna de água oscilante (OWC, do inglês Oscillating Water Column),
dispositivos de corpos flutuantes e dispositivos de galgamento.
Protótipos de dispositivos OWC podem ser encontrados na China (província de
Guangdong, 2001), Japão (Sakata,1990), Índia (Vizhinjam, 1990), Portugal (Pico de
Açores, 1999) e UK (na Ilha de Islay, Escócia, 2000). Os protótipos PowerBuoy (Espanha,
2008), AWS (Portugal, 2004), CETO (Austrália, 2011), Pelamis (Portugal, 2008), Oyster
(Escócia, 2009), FO3 "Buldra" (Noruega, 2004) e Wave Star (Dinamarca, 2009) são
dispositivos em operação cuja classificação se enquadra nos dispositivos de corpos
flutuantes. Os dispositivos de galgamento são os menos usados e protótipos destes
podem ser encontrados na Noruega (Protótipo Tapchan) e na Dinamarca (Protótipo
WaveDragon).
O dispositivo OWC consiste basicamente de um tubo cujos movimentos das
ondas em seu interior provocam a movimentação do ar, forçando-o a passar pela turbina
localizada no topo do dispositivo. Para este dispositivo geralmente são utilizadas turbinas
Wells que tem como principal característica manter o mesmo sentido de rotação
independentemente do sentido do fluxo de ar ser para cima ou para baixo (Figura 1).
Figura 01 - Princípio de operação do dispositivo OWC

Fonte: Do autor
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Em virtude de suas características físicas e de funcionamento, o dispositivo
OWC mostra-se adequado para fixação em uma plataforma de pesca (Figura 2), sendo
que esta aplicação, ao conhecimento dos autores, ainda não foi estudada em outros
projetos.
Figura 02 - Dispositivo OWC fixado na plataforma de pesca.

Fonte: Do autor

Uma das ferramentas que pode ser utilizada para avaliar o desempenho do
equipamento é a simulação de modelos matemáticos que reproduzam o comportamento
físico do dispositivo de extração de energia das ondas. As referências Morrison (1992);
Josset e Clément (2007); e Gomes et al. (2009), são exemplos de artigos sobre este
tema.
Dentro deste contexto, este artigo apresenta a análise de um modelo
matemático para sistemas de geração de energia a partir das ondas do oceano, com o
foco em uma aplicação envolvendo um dispositivo do tipo OWC operando em uma
plataforma de pesca no município de Balneário Arroio do Silva. Com base nos resultados
preliminares apresentados em Dalla Vecchia et al. (2015), é realizada uma
ar que escoa em seu
interior. A perda de carga ocasionada pelo afunilamento do tubo também é investigada.
O artigo está estruturado da seguinte forma: na seção 2 é apresentada a
metodologia utilizada. Na seção 3 são apresentados os resultados e discussão do artigo,
sendo essa seção subdividida nas subseções 3.1, que aborda os dados de entrada e
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parâmetros utilizados, e 3.2 que explicita como foi feita a simulação do modelo
matemático. Por fim, são apresentadas as considerações finais na seção 4, seguida dos
agradecimentos.
2 METODOLOGIA
A metodologia do estudo consiste em descrever um modelo matemático de um
dispositivo OWC. Inicialmente será apresentada a modelagem do comportamento do ar
no tubo, depois as equações que descrevem a turbina Wells.
A modelagem realizada consistiu na determinação da velocidade na seção 3 do
tubo (Figura 3), baseada em conceitos de Mecânica dos Fluidos referentes à camada
limite e perda de carga. Na análise, calculou-se a velocidade na seção 3 baseada na
velocidade do ar na seção 1 passando pela seção 2 que pode ser considerada uma seção
intermediária.
Figura 03 - Dispositivo OWC analisado.

Fonte: Do autor
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Dean e Dalrymple (1991); e Bouali e Larbi (2013) apresentam a equação da
onda incidente no dispositivo na direção , que é definida por
(

)
(

onde
por

)

é a altura da onda,
onde

(

é o tempo e

(

)
)

é a aceleração da gravidade,

é o comprimento de onda,

frequência da onda, dada por
onda,

(

)

onde

(

)

(1)

é o número de onda, dado

é a profundidade do local,

é o período da onda,

é a

é a posição da

é a variação da posição entre a superfície livre da água e o

assoalho oceânico.
A variação no espaço da variável , descrita na Eq. (1), pode ser escrita como
, onde
(

)

(
(

)
)

(

)

(

)

(2)

Foi assumido que o dispositivo é construído com um tubo com espessura fina.
Desta forma, é possível considerar que as vibrações originadas pelo impacto das ondas
incidentes não interferem de forma significativa neste problema. Sendo assim, as parcelas
da onda difratadas e refletidas podem ser desconsideradas.
Outra consideração feita, assim como em Bredmo, Falnes e Lillebekken (1996),
foi a que a superfície da água no interior do tubo pode ser considerada como um pistão
rígido de massa desprezível, assim a velocidade na direção

pode ser desconsiderada

no problema. Baseado nessas considerações e supondo que a energia da onda é
transferida por completa para o ar logo acima dela, é possível descrever o perfil de
velocidade do ar visto na seção 1 da Figura 3 através das Eq. (1) e (2).
Para se obter o perfil de velocidade da seção 2 da Figura 3, primeiramente foi
analisado o tipo de escoamento que ocorre no interior do tubo. Essa análise consiste no
cálculo do número de Reynolds (3) como função do comprimento do tubo e a
determinação da espessura da camada limite através da Eq. (4)
(3)
(4)

onde

é a espessura da camada limite,

a velocidade média do escoamento.

o comprimento do tubo,

a viscosidade do ar e
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Uma consideração importante feita neste trabalho é que o escoamento do ar no
interior do dispositivo OWC é turbulento e não completamente desenvolvido. Esta
consideração pode ser justificada devido a característica laminar do escoamento ser
encontrada apenas em velocidades muito baixas e, consequentemente, em uma parcela
muito inferior à característica turbulenta. Desta forma, a Eq. (4) que indica a espessura da
camada limite de um escoamento turbulento, pode ser utilizada para determinar até que
ponto, partindo da parede do tubo, a velocidade do escoamento sofre variação. Logo,
determina-se a velocidade nesse ponto através da equação
(

onde

)

(5)

representa a distância entre a parede e o ponto de análise e

escoamento na distância

é a velocidade do

da parede do tubo, como apresentado por Fox, Mcdonald e

Pritchard (2003); e Munson, Young e Okiishi (2005). Desta forma, é possível calcular a
velocidade em cada ponto do tubo e, consequentemente, determinar a velocidade média
na seção 2 do tubo da Figura 3.
A velocidade média na seção 3 é determinada utilizando a lei de conservação
da massa, que estabelece que toda massa que atravessa a seção 2 do tubo deve
obrigatoriamente atravessar a seção 3. Desta forma o fluido em questão, nesse caso o ar,
deve sofrer um aumento na sua velocidade, calculado pela Eq. (6), uma vez que o
diâmetro da seção 3 do tubo é menor que o diâmetro da seção 2.
̅

̅

(6)

onde ̅ representa a velocidade média na seção 2 do tubo e ̅ representa a velocidade
média na seção 3 do tubo.
Foi utilizado também o conceito de perda de carga devido ao afunilamento que
ocorre na transição da seção 2 para a seção 3 do tubo. Esta perda de carga foi
determinada a partir da seguinte equação
̅

( )

onde

é a perda de carga no afunilamento,

(7)

é o coeficiente de perda de carga

baseado na Tabela 1 e ̅ é a velocidade média na seção 3 do tubo desconsiderando a
perda de carga.
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Tabela 01 - Coeficientes de Perda (K) para Contrações Graduais: Dutos Circulares e Retangulares.

Ângulo Incluso, , Graus
A2/A1

10

15-40

50-60

90

120

150

180

0,50

0,05

0,05

0,06

0,12

0,18

0,24

0,26

0,25

0,05

0,04

0,07

0,17

0,27

0,35

0,41

0,10

0,05

0,05

0,08

0,19

0,29

0,37

0,43

Fonte: (FOX; MCDONALD; PRITCHARD, 2003)

Para a modelagem da conversão da velocidade do ar em energia mecânica foi
considerada uma turbina Wells devido a sua característica de manter o mesmo sentido de
rotação independentemente do sentido do escoamento do ar. Na Figura 4 é possível
verificar as velocidades e forças atuando nas pás desta turbina que, juntamente com a
equação (8), mostra a relação entre a velocidade relativa ( ), o ângulo de ataque ( ) e a
velocidade absoluta ( ).
Figura 04 - Diagrama de forças e velocidades na admissão e exaustão de ar em uma turbina Wells.

Fonte: Adaptado de (DHANASEKARAN; GOVARDHAN, 2005).
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(

(8)

)

Dias et al., (2013); e Mohamed (2011) apresentaram um estudo teórico
referente aos diferentes tipos de perfis aerodinâmico das pás deste tipo de turbina,
analisando os perfis NACA0012, NACA0015,NACA0018, NACA0020 e NACA0021. Dias
et al. (2013); Raghnathan, Tan e Ombaka (1985); e Webster e Gato (1999) optaram pelo
perfil NACA0021 devido ao seu melhor desempenho.
A equação que determina o torque obtido através da turbina Wells pode ser
escrita como
(

onde

é a densidade do ar,

pás da turbina,
turbina, e
onde

)

(9)

é a velocidade relativa do escoamento,

é o comprimento das pás,

é o comprimento da corda,

é o coeficiente da força tangencial, dado por

é o coeficiente de sustentação,

é o número de

é o coeficiente de arrasto,

é o raio da

( )
é a solidez e

( ),
éo

ângulo de ataque.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com as equações do modelo matemático, foi elaborado um ambiente de
simulação utilizando o programa Matlab/Simulink, como o mostrado na Figura 5.
Figura 05 - Diagrama de blocos da simulação gerado no Simulink.

Fonte: Do autor
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3.1 Dados de entrada e parâmetros
Como dados de entrada para simulação foram utilizados os dados de onda da
zona costeira da cidade de Tramandaí, localizada aproximadamente a 130 km ao sul de
Balneário Arroio do Silva. O uso destes dados pode ser justificado devido às
características oceanográficas desta cidade. Segundo Tessler e Goya (2005), o
seguimento costeiro entre Cabo de Santa Marta (SC) e Chuí (RS) tem a mesma
caracterização dada por uma linha de costa retilínea, associada a planícies costeiras
extensas e arenosas de baixa altitude. Adicionalmente, Siegle e Asp (2007); Alves et al.
(2009); e Pianca, Mazzini e Siegle (2010) mostram que o regime de ondas em toda essa
região é similar.
Baseando-se nesta consideração, os valores de período, altura e profundidade
usados na simulação são os mesmos utilizados por Strauch et al, (2009). O comprimento
de onda foi obtido utilizando as equações presentes em Silva (2012). Os dados obtidos e
calculados podem ser vistos na Tabela 2.
Tabela 02 - Características da onda

Característica

Valores

Período (T)

7.4 s

Altura (H)

1.2 m

Comprimento (L)

75.7 m

Profundidade (h)

17.0 m

Fonte: Do autor

Os parâmetros do dispositivo OWC foram determinados baseados nas
características das ondas e da plataforma de pesca. Os valores usados foram L=3 m,
D3=0.5 m, e D2=1 m. Os dados construtivos da turbina Wells utilizados na simulação
podem ser vistos na Tabela 3.
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Tabela 03 - Características geométricas e propriedades do perfil aerodinâmico NACA0021.

Grupo

Perfil aerodinâmico

Variáveis

NACA0021

Número de pás -

5

Solidez -

0.4

Características

Raio da turbina -

Geométricas

Comprimento das pás Corda -

(mm)
(mm)

(mm)

Área varrida -

(m²)

245
73.5
105
0.18857

Coeficiente de sustentação -

1.20

Propriedades

Coeficiente de arrasto -

0.8859

do perfil

Ângulo de ataque -

15

aerodinâmico

Coficiente de força tangencial -

0.22449

Eficiência da turbina -

0.70995409

Fonte: Adaptado de (DIAS et al. 2013)

3.2 Simulação
A Figura 6 mostra a comparação entre as velocidades na seção 3 do tubo
considerando e desconsiderando a influência da parede do tubo (perda por viscosidade) e
a perda de carga devido ao afunilamento.
Figura 06 - Influência das paredes do tubo e da perda de carga devido ao afunilamento na velocidade.

Fonte: Do autor
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O afunilamento que ocorre no tubo causa um acréscimo na velocidade de
cerca de 300% devido às leis de conservação de massa, por outro lado ocorre uma
redução da velocidade devido à perda de carga causada por este afunilamento.
Somando-se a perda devido à influência das paredes do tubo com as perdas devido ao
afunilamento, é possível chegar a um valor médio de aproximadamente 11%, conforme
mostra a Figura 7, sendo que cerca de 6% ocorrem devido à influência da parede do tubo
e os outros 5% são devido a perda de carga no afunilamento.
Figura 07 - Diferença entre as velocidades considerando e desconsiderando a influencia das paredes do tubo e a perda
de carga devido ao afunilamento.

Fonte: Do autor

Os resultados da simulação do torque da turbina podem ser vistos na Figura 8.
É possível observar que, quando a comparação é feita em relação ao torque, a diferença
entre os resultados considerando e desconsiderando as perdas passa de 11% para 21%.
Este aumento na diferença se dá devido à relação quadrática entre o torque e a
velocidade, vista na Eq. (9).
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Figura 08 - Influência das paredes do tubo e da perda de carga devido ao afunilamento no torque.

Fonte: Do autor

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou um estudo sobre a modelagem e simulação de um
dispositivo conversor da energia das ondas em energia elétrica considerando sua
instalação em uma plataforma de pesca na cidade de Balneário Arroio do Silva. Foram
analisadas a influência que as paredes do tubo causam na velocidade final do ar que
escoa em seu interior e também a perda de carga ocasionada pelo afunilamento presente
no tubo. A partir de dados de onda considerados para o local, estimou-se o torque gerado
por uma turbina do tipo Wells com o perfil aerodinâmico NACA0021.
Atualmente, os autores estão trabalhando na inclusão do gerador elétrico no
modelo do dispositivo, bem como no dimensionamento do dispositivo visando à máxima
eficiência.
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Resumo: Muitos dos atuais sistemas de iluminação são de baixa eficiência energética, utilizando sistemas
com lâmpadas incandescentes ou outras. Este trabalho revisa brevemente os conceitos de iluminação e de
seus sistemas, com ênfase no uso dos Diodos Emissores de Luz (LED). Estes dispositivos possuem baixo
consumo energético, baixa manutenção e alta durabilidade. Este trabalho também apresenta um projeto de
iluminação de uma sala comercial para lâmpadas fluorescentes e LED e uma análise de retorno de
investimento para a instalação de lâmpadas tubulares de LED. É feita uma comparação com os valores
gastos em relação a uma instalação com lâmpadas fluorescentes, levando-se em consideração os valores
gastos com a instalação, com a energia gasta e o com a substituição devido à vida útil dos componentes.
Palavras-Chave: Lâmpadas LED, Lâmpadas fluorescente, Eficiência energética, Economia, Luminotécnica.

1. INTRODUÇÃO
A iluminação é responsável por cerca de 17% de toda a energia consumida no
Brasil (MAMEDE, 2010). Ela é importante e ocupa uma fatia tão considerável no cenário
energético brasileiro, pois os recintos devem ser adequadamente iluminados para permitir
que o consumidor realize de forma confortável suas atividades e obtenha o melhor
rendimento possível em suas tarefas.
Muito se discute atualmente sobre eficiência energética e como os
equipamentos podem consumir menos energia, e essa discussão se estende também à
iluminação.
Os diodos emissores de luz (LEDs) são fontes modernas de luz que tem a
capacidade de reduzir o consumo de energia na iluminação e proporcionar longa vida útil
à lâmpada ou luminária. Esses são os dois principais atributos que intensificaram a
popularização desta tecnologia e a tornaram potencial substituta às lâmpadas
incandescentes, fluorescentes, vapor de mercúrio e sódio.
O objetivo deste trabalho é, primeiramente, realizar uma análise comparativa
entre duas tecnologias utilizadas para iluminação (Lâmpadas fluorescentes tubulares e
lâmpadas LED tubulares), para que se possa verificar o custo gerado por cada uma
dessas tecnologias. Após essa análise, espera-se demonstrar a viabilidade financeira na
escolha de novas tecnologias, mais eficientes, em projetos luminotécnicos.
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1.1

Conceitos básicos
A seguir, serão apresentados alguns conceitos básicos de iluminação e

cálculos de luminotécnica.
1.1.1 Iluminância
De acordo com Mamede (2010), iluminância pode ser definida como “o limite
da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado,
para a área da superfície, quando esta tende para zero”.
A iluminância é expressa em lux ou lm/m², e corresponde ao fluxo luminoso
incidente em uma determinada superfície por unidade de área. Desta forma, 1 lux
corresponde a um lúmen incidindo perpendicularmente a uma superfície de 1 m². Assim, a
iluminância pode ser expressa por:

onde:

– fluxo luminoso, em lúmens;
– área da superfície iluminada, em m²
– Iluminância

1.1.2 Fluxo luminoso
Mamede

(2010)

também

descreve

o

fluxo

luminoso

como

sendo

correspondente à potência de radiação emitida por uma fonte luminosa em todas as
direções do espaço. É expresso em lúmens. Também pode ser definido como a potência
emitida por uma determinada fonte de luz e avaliada pelo olho humano.
1.1.3 Eficiência luminosa
É a razão entre o fluxo luminoso emitido por uma fonte de luz e a potência em
watts consumida por essa fonte para gerar esse fluxo. Pode ser expressa por

onde

– eficiência luminosa
– fluxo luminoso emitido, em lúmens;
– potência consumida, em W.

1.1.4 Luminância
A luminância é entendida como a medida da sensação de claridade provocada
por uma fonte de luz ou superfície iluminada e avaliada pelo cérebro. Sua unidade é
expressa em candela por metro quadrado (cd/m²). Pode ser determinada pela equação:
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– luminância

onde

– intensidade luminosa;
– superfície iluminada;
– ângulo entre a superfície iluminada e a vertical.
1.1.5 Refletância
É a relação entre o fluxo luminoso refletido por uma dada superfície e o fluxo
luminoso incidente sobre a mesma (MAMEDE, 2010).
1.1.6 Emitância
É a quantidade de fluxo luminoso emitido por uma fonte superficial por unidade
de área. Sua unidade é expressa em lúmen/m²

1.2

Roteiro para cálculo do método de lúmens
A seguir, é apresentado um roteiro para o cálculo pelo método de lúmens

(UNICAMP).
1) Determinar a iluminância ( ) utilizando a Tabela 1;
Tabela 1 - Iluminância (em lux) para cada grupo de tarefas visuais

Iluminância
20 – 30 – 50
50 – 75 – 100
100 – 150 – 200
200 – 300 – 500
500 – 750 – 1000

Classe A (áreas de uso
contínuo e/ou execução de
tarefas simples)
Classe B (áreas de
trabalho em geral)
Classe C (áreas com
tarefas visuais
minunciosas)

1000 – 1500 – 2000
2000 – 3000 – 5000
5000 – 7500 – 10000
10000 – 15000 – 20000

Tipo de Ambiente / Atividade
- Ruas públicas e estacionamentos
- Ambientes de pouca permanência
- Depósitos
- Trabalhos brutos e auditórios
- Trabalhos normais: escritórios e fábricas
- Trabalhos especiais: gravação, inspeção,
indústrias de tecidos
- Trabalho contínuo e exato: eletrônica
- Trabalho que exige muita exatidão: placas
eletro-eletrônicas
- Trabalho minuncioso especial: cirurgia

Fonte: Adaptado de UNICAMP, 200-?.

2) Calcular o índice do local ( ):
(1)
onde:

– comprimento do local
– largura do local
– altura entre a luminária e o plano de trabalho
3) Escolher o tipo de lâmpada e a luminária;
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4) Em função do índice do local ( ), dos índices de reflexões do teto, parede e
piso, determina-se o fator de utilização (

), na tabela da luminária escolhida.

Tabela 2 - Índices de refletância das superfícies

Branco
80%

Teto
Parede
Piso

Claro
70%
50%

Médio
50%
30%
30%

Escuro
30%
10%
10%

Fonte: Adaptado de UNICAMP, 200-?.

5) Fator de depreciação – o fator de depreciação depende do ambiente e
tempo previsto para manutenção. A tabela a seguir apresenta alguns fatores típicos:
Tabela 3 - Fator de Depreciação

Ambiente
Fator de Manutenção

Limpo
0,9

Médio
0,8

Sujo
0,6

Fonte: Adaptado de UNICAMP, 200-?.

6) Calcular o fluxo luminoso necessário:
(2)
onde:

– fluxo luminoso
– iluminância desejada
– área do local
– fator de utilização
– fator de depreciação
7) Calcular a quantidade de luminárias
(3)

onde:

– número de luminárias necessárias
– fluxo luminoso fornecido pela lâmpada escolhida

1.3

Lâmpadas fluorescentes
Lâmpadas fluorescentes são constituídas por longos cilindros de vidro, cujo

interior é revestido por camadas de fósforos de diversos tipos, produto esse, que possui a
capacidade de emitir luz visível quando injetado luz ultravioleta (SOUZA, 2015). A vida útil
dessas lâmpadas pode variar muito de acordo com o tipo e apresentam elevada eficiência
luminosa em comparação com lâmpadas incandescentes.
As lâmpadas fluorescentes tubulares, ao contrário das incandescentes, não
podem controlar o fluxo de corrente sozinhas, assim, é preciso instalar em conjunto com a
lâmpada um reator, o que pode aumentar o consumo da instalação.
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1.4

Lâmpadas LED
Os diodos emissores de luz (LEDs) são fontes modernas de luz que tem a

capacidade de reduzir o consumo de energia na iluminação e proporcionar longa vida útil
à lâmpada. Esses são os dois principais atributos que intensificaram a popularização
desta tecnologia e a tornaram potencial substituta às lâmpadas incandescentes,
fluorescentes, vapor de mercúrio e sódio.
As lâmpadas de LED possuem uma melhor eficiência e desempenho no gasto
de energia elétrica, com uma transformação relativamente baixa em calor, (SILVEIRA et
al., 2010). Os LEDs têm taxas de eficiência entre 30 e 50%, dependendo da tecnologia
com que são fabricados. Possuem uma longa expectativa de vida, com cerca de mais de
50.000 mil horas enquanto lâmpadas fluorescentes têm em média 16.000 mil horas,
(SILVEIRA et al., 2010).

2

METODOLOGIA

Primeiramente, será apresentada a planta baixa de uma sala comercial cujo
projeto de iluminação deve ser realizado. Em seguida, o projeto será realizado de acordo
com o método de cálculo de lúmens, para determinar qual o fluxo luminoso deve possuir a
instalação a ser realizada.
A partir daí, serão realizados dois projetos, um utilizando lâmpadas
fluorescentes tubulares, acompanhadas de reator, e outro utilizando lâmpadas
equivalentes de LED, também tubulares. Será utilizado um modelo típico de cada uma
das lâmpadas para realizar o estudo e as principais características de cada lâmpada
serão apresentadas para fim de realizar a comparação.
Considerando a quantidade de horas por dia em que as lâmpadas estarão
ligadas, será feita uma análise comparativa entre as duas instalações, de acordo com o
custo com energia e o custo com a substituição dos equipamentos dado o fim de sua vida
útil.

3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A planta baixa da sala comercial que será objeto de estudo pode ser observada

na Figura 1.
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Figura 1: Planta baixa da sala comercial cujo projeto de iluminação será realizado

Fonte: Próprio autor, 2015

A sala comercial apresenta as seguintes características:
Largura ( ): 8,5 m
Comprimento ( ): 13,75 m
Altura do pé direito (

): 3,45 m

Altura do plano de trabalho (

): 0,8 m

Intensidade luminosa desejada (
Área: 112 m²

): 750 lux
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3.1

Cálculos de lúmens
Utilizando os dados de dimensão e luminosidade desejada da sala comercial

apresentada anteriormente, calcula-se a luminosidade pelo método de lúmens:
Cálculo de , pela Eq. (1):

O Fator de utilização (
utilizando o fator

) pode ser encontrado no manual de cada luminária

encontrado acima. Para a luminária mostrada na Figura 2, esse valor

é de 0,67. A Figura 2 também apresenta a tabela que relaciona o fator de área

e a

refletância das superfícies, do teto (70%), das paredes (50%) e do piso (10%).
Figura 2 – Ilustração da luminária escolhida e tabela do seu fator de utilização

Fonte: UNICAMP, 200-?.

O Fator de depreciação (

) para luminárias nas condições de uso submetidas

é 0,85
Para essa sala comercial, foi descontada a área referente ao banheiro e à sala
do escritório. Assim, o cálculo de lúmens necessários é dado pela Eq. (2):
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3.2

Comparação entre fluorescente e LED
Para que sejam feitas as devidas comparações, foi necessário escolher um

modelo específico de uma determinada marca para que se tenham dados reais que
sirvam de modelo para a análise, pois cada marca e cada modelo apresentam dados
específicos de potência, luminosidade e preço. Caso outros modelos sejam escolhidos, os
resultados não devem variar de forma significativa, exceto para alguns casos especiais.
As lâmpadas utilizadas para comparação apresentam características apresentadas na
Tabela 4:
Tabela 4: Características das lâmpadas comparadas

LED

Fluorescente

Potência (W)

18

30

Lúmens (lm)

1750

1700

Lâmpada (R$)

80,00

9,00

Reator (R$)

não utiliza

20,00

Luminária (R$)

100,00

100,00

Vida útil (h)

40000

13000

Modelo

T8

T8

Marca

OSRAM

OSRAM

Fonte: Próprio autor, 2015

A Equação (3) pode ser utilizada para encontrar o número de lâmpadas e
luminárias necessárias. Para calcular o número de lâmpadas necessárias para a sala
comercial é utilizada a seguinte equação:

Assim, calcula-se o número de luminárias necessárias:

Portanto, se fossem utilizadas lâmpadas fluorescentes, seriam necessárias 78
lâmpadas e se fossem utilizadas lâmpadas de LED, seriam necessárias 76 lâmpadas.
Multiplicando o número de lâmpadas pelo valor de cada uma, dado pela Tabela
4, tem-se o investimento inicial necessário para instalar os dois tipos de lâmpadas. Assim,
o investimento inicial para instalar as lâmpadas fluorescentes seria de R$ 5.382,00, e para
instalar as lâmpadas de LED, seria de R$ 9.880,00, considerando os gastos com
lâmpadas, luminárias e reatores e desconsiderando os gastos com mão de obra.
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Considera-se que as lâmpadas na sala comercial ficarão ligadas durante um
período de 9 horas nos dias da semana e 4 horas nos sábados, totalizando, no decorrer
de um ano, 2550 horas. Considerando a vida útil de cada lâmpada e o número de horas
que elas permanecem ligadas diariamente, observa-se que a manutenção de troca de
lâmpadas ocorre a cada 5 anos para as fluorescentes e 15 anos para as de LED. Por
isso, a análise de custos será realizada projetando um período de 15 anos.
Considerando R$ 0,43844 por kWh sendo o valor da tarifa elétrica para um
consumidor do tipo B3 com tarifação convencional, acima de 150 kWh. O valor gasto por
ano em R$ é calculado pelo valor de instalação, o valor referente à substituição dos
componentes por término de sua vida útil e o valor gasto com energia, utilizando cada
uma das lâmpadas citadas anteriormente. A Tabela 5 apresenta os gastos acumulados
ano-a-ano:
Tabela 5: Gastos acumulados utilizando cada tipo de lâmpada

Ano

LED

Fluorescente

0

R$ 9.880,00

R$ 5.382,00

1

R$ 11.408,25

R$ 7.996,12

2

R$12.936,51

R$ 10.610,24

3

R$ 14.464,76

R$ 13.224,36

4

R$ 15.993,02

R$ 15.838,48

5

R$ 17.521,27

R$ 19.934,60

6

R$ 19.049,53

R$ 22.548,72

7

R$ 20.577,78

R$ 25.162,84

8

R$ 22.106,04

R$ 27.776,96

9

R$ 23.634,29

R$ 30.391,08

10

R$ 25.162,55

R$ 34.487,20

11

R$ 26.690,80

R$ 37.101,32

12

R$ 28.219,05

R$ 39.715,43

13

R$ 29.747,31

R$ 42.329,55

14

R$ 31.275,56

R$ 44.943,67

15

R$ 32.803,82

R$ 47.557,79

Fonte: Próprio autor, 2015

Pela Tabela 5, observa-se que em quatro anos, os gastos com lâmpadas LED
são praticamente os mesmos do que os gastos com lâmpadas fluorescentes, e, a partir do
quinto ano, os gastos com lâmpadas fluorescentes se tornam muito mais elevados
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quando comparados aos gastos com lâmpadas de LED. Essa diferença é referente à
economia de energia e à economia referente aos custos com manutenção que são
menores em instalações que utilizam lâmpadas de LED. Esses custos são ilustrados no
Gráfico 1.
Gráfico 1: Progressão dos custos utilizando cada tipo de lâmpada

R$ 50.000,00
R$ 45.000,00
R$ 40.000,00
R$ 35.000,00
R$ 30.000,00
R$ 25.000,00

LED

R$ 20.000,00

Fluorescente

R$ 15.000,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Fonte: Próprio autor, 2015

Esses dados foram verificados analisando os modelos de lâmpadas específicos
escolhidos para este trabalho. Podem-se alcançar resultados diferentes se outros
modelos forem utilizados, porém, as lâmpadas utilizadas são uma boa representação dos
modelos mais comuns que se encontram no mercado e os resultados podem ser
considerados verdadeiros para a maioria das aplicações.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou uma comparação entre a utilização de lâmpadas
fluorescentes e LED com relação ao valor de investimento inicial, o valor gasto com
energia, e o valor gasto com manutenção.
Em geral, pode-se afirmar que mesmo as lâmpadas de LED sendo mais caras,
em longo prazo apresentam vantagem financeira, principalmente devido ao menor gasto
de energia e em segundo plano por possuir vida útil mais longa. Também por este motivo,
pode-se dizer que quanto mais tempo as lâmpadas ficam ligadas por dia, mais rápido é o
retorno do investimento feito se a instalação é feita com lâmpadas de LED.
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Outra vantagem é referente à geração de resíduos sólidos contaminantes, uma
vez que as lâmpadas fluorescentes possuem metais pesados em sua composição e sua
vida útil é menor, sendo necessárias substituições frequentes.
Portanto, a utilização de lâmpadas LED se mostrou vantajosa, não apenas no
quesito de eficiência energética como também na diminuição de resíduos sólidos.
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Resumo: O foco deste trabalho é apresentar a aplicação de um modelo de referência de PDP (Projeto de
Desenvolvimento do Produto) para a concepção de um novo produto. Trata-se de um dispositivo móvel, no
formato de maleta, que poderia coletar energia por uma placa solar e uma hélice móvel, tendo como
principal finalidade ser transportável para ambientes onde a energia elétrica é inviável, como em
acampamentos e trilhas. A primeira etapa do modelo de referência consistiu na identificação das principais
necessidades dos possíveis consumidores do produto, realizada com o auxílio de um questionário, e na
sequencia, a identificação das características técnicas dessas necessidades. A fase seguinte do modelo
consistiu na utilização da Casa da Qualidade - QFD (Quality Function Deployment), que relacionou as
necessidades dos clientes com os requisitos técnicos, juntamente com a análise da concorrência,
definindo que o projeto final deveria focar na matéria prima, na potência e no preço final. Como resultado
final foi construída uma matriz morfológica e determinadas as especificações finais do produto como o ciclo
de produção, a matéria prima, a potência operante e o peso aproximado do equipamento. Com a aplicação
das fases do PDP, foi possível construir o conceito de um produto sustentável que poderá captar energia
por uma placa solar e uma hélice móvel, além de atender as principais necessidades do público alvo.

Palavras-Chave: PDP, Desenvolvimento de Produtos, QFD, Energias Limpas.

1 INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica e as condições de vida em meios urbanos parecem
afastar as pessoas do contato com a natureza. No entanto, conforme afirma Marinho
(2008), objetivando fugir do estresse dos grandes centros urbanos, é sintomático a
procura cada vez maior por atividades em meio à natureza, como trilhas e
acampamentos. É o que também mostra uma pesquisa da Organização Mundial de
Turismo, que aponta o crescimento do ecoturismo à uma taxa de 20% ao ano, enquanto o
turismo tradicional cresce somente 7,5% (MATOS; FLORÊNCIO, 2015).
No entanto, essas incursões em locais isolados podem durar dias, e muitas
vezes os praticantes não possuem orientações, equipamentos e acessórios adequados
que garantam o bem estar e a segurança. Por uma pesquisa exploratória em lojas
especializadas em equipamentos de camping, não é possível encontrar muitas opções de
produtos focados à essas atividades e que disponibilizem energia elétrica adequada para
tais locais.
Outra perspectiva dessa realidade de maior consciência e práticas ambientais,
está no uso cada vez mais frequente de energias renováveis. Com previsões de futuros
investimentos governamentais, espera-se que no Brasil a energia eólica aumente 62% até
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o final de 2015, em comparação à 2014, e a energia solar alcance até 2023 o patamar de
2% de toda matriz energética brasileira (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2014; PORTAL BRASIL,
2015). Esses dados mostram o desafio das indústrias em atender essa crescente
demanda para o desenvolvimento de novos produtos voltados à captação e utilização de
energias renováveis.
No

desenvolvimento

de

um

novo

produto,

o

PDP

(Processo

de

Desenvolvimento de Produto) requer uma série de detalhes e etapas para a identificação
e atendimento dos interesses de todos os envolvidos. Rápidas mudanças tecnológicas,
aumento da concorrência, diminuição do ciclo de vida dos produtos e maior exigência por
parte dos consumidores demandam das empresas agilidade, produtividade e alta
qualidade que dependem necessariamente da eficiência e eficácia do PDP (BAXTER,
1998).
O objetivo deste trabalho é aliar a necessidade desse público alvo
ambientalmente consciente, que pratica atividades em meio a natureza, com a utilização
de energias renováveis e desenvolver um novo conceito de produto utilizando técnicas
consagradas de PDP. Para a identificação das necessidades dos clientes e transformação
em requisitos de produto, para análise de concorrência e decomposição funcional, foram
utilizadas ferramentas de qualidade sugeridas pelo modelo de PDP proposto por
Rozenfeld et al. (2006).
Utilizando-se esta abordagem de PDP, pretende-se desenvolver o conceito de
um equipamento que realize a captação de energia solar por placas foto voltaicas,
associado à captação de energia eólica por uma hélice desmontável, e transforme e
armazene em energia elétrica por uma bateria sólida. A geração de energia hídrica não foi
abordada devido à restrição de mobilidade do equipamento, que foca em ser um
equipamento facilmente transportado para locais de difícil acesso, como em trilhas e/ou
acampamentos.

2 METODOLOGIA

Com a ideia inicial do uso de uma técnica de PDP para a concepção de um
equipamento para captação de energia solar e eólica, foi realizada uma revisão
bibliográfica nas bases de dados Scopus e Science Direct. Identificaram-se 19 recentes
publicações que tratavam paralelamente de processos de desenvolvimento com
equipamentos e ou/produtos que utilizavam energias renováveis.
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O procedimento metodológico de PDP escolhido para este estudo de caso é
baseado no modelo proposto por Rozenfeld et al. (2006), que desmembra o projeto de um
produto em três macro fases, o Pré-desenvolvimento, Desenvolvimento e PósDesenvolvimento (Figura 1):
Figura 1 - Modelo de Processo de Desenvolvimento de Produto utilizado no trabalho.

Fonte: Rozenfeld et al. (2006).

Os aspectos relacionados ao posicionamento do mercado, como a ideia do
novo produto ou a melhoria de um produto existente reúnem-se no Pré-Desenvolvimento.
Na macro fase de Desenvolvimento encontram-se as fases de projeto informacional,
conceitual e detalhado, ou seja envolve a pesquisa de mercado e análise dos principais
concorrentes, e determinam-se as necessidades do consumidor com os requisitos
técnicos do produto. O Pós-Desenvolvimento consiste no acompanhamento do produto
quando já inserido no mercado, avaliando o faturamento frente aos possíveis
concorrentes, atualizações, e a análise do ciclo de vida do produto após retirada do
mercado, incluindo o acompanhando do impacto ambiental (ROZENFELD et al., 2006).
Por se tratar de um projeto conceitual, o presente estudo focou apenas nas
macros fases de Pré-Desenvolvimento e Desenvolvimento. As técnicas sugeridas pelo
modelo, e usadas para definir os requisitos e as exigências que o produto deve atender
de modo a satisfazer as necessidades dos clientes foram: Casa da Qualidade da matriz
QFD (Quality Function Deployment) - para o estabelecimento de prioridades na
concepção do projeto; pesquisa de produtos semelhantes já existentes no mercado;
Matriz Morfológica – para a escolha das melhores alternativas de concepção; e a análise
do ciclo produtivo – para a visualização geral do produto, desde a concepção até o
descarte.
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Na conclusão pretende-se avaliar a contribuição do uso de metodologias de
PDP para o desenvolvimento de um produto sustentável que consiga atender as
expectativas do público alvo.
A sequência de etapas do trabalho é retratada na imagem a seguir:
Figura 2 - Sequência das etapas do trabalho.

Ideia Inicial
Desenvolvimen
to de um
equipamento
que capte e
armazene
energias
limpas e possa
ser
transportado
para trilhas e/
ou campings

Revisão
Bibliográfica
Modelos PDP
Energias
Renováveis

Metodologia

Desenvolvimento

Fases iniciais
do PDP
proposto por
Rozenfeld et
al. (2006)

Ques onário

Conclusões

QFD
Pesquisa Produtos semelhantes
Matriz Morfológica

Ciclo de vida
de produtos

Conceito Final
Ciclo Produ vo
Fonte: Autor.

3 RESULTADOS

3.1 Revisão Bibliográfica

Com uma pesquisa nas bases de dados Scopus e Science Direct, foram
identificados 19 publicações que relacionam metodologias de PDP com equipamentos e
produtos relacionados a energias sustentáveis.
Muitos trabalhos aplicaram PDP para concepção de equipamentos que usavam
biomassa para a produção de energias limpas, como por exemplo Palazzotto, Timar e
Beckman (2012), que apresentam o projeto de desenvolvimento de um novo produto que
utiliza biogases de fontes renováveis como lubrificante de um motor. Neste caso, o
processo de desenvolvimento foi focado na parte técnica do produto.
Bonou, Olsen e Hauschild (2015, p. 45), desenvolveram um estudo de caso
que analisou produtos da indústria eólica, e apresentaram a importância da utilização da
do LCA (Life Cycle Assessments), a análise do ciclo de vida dos produtos, em todas as
etapas do PDP.
Dentre as publicações encontradas, em dois trabalhos foi identificada a
utilização da técnica de QFD (Quality Function Deplyment), uma ferramenta que relaciona
dois grupos de parâmetros - “O que é requerido” x “Como esses requisitos podem ser
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atendidos” - e identifica por uma matriz de prioridade os requisitos mais importantes
(AKAO, 1994). Em PDP, o QFD é frequentemente utilizado para identificação das
especificações alvo para o produto final.
Paul et al. (2010, p. 2182) aplicaram o QFD no desenvolvimento de um BIPV
(Building-Integrated Photovoltaic) - modelo de células fotovoltaicas usadas para substituir
materiais de construção convencionais em partes externas de um edifício. Neste estudo o
QFD foi usado especificamente para identificar os parâmetros mais influentes na
distribuição de insolação de uma placa solar para BIPV.
Nixon, Dey e Davies (2013, p. 150), apresentaram o processo de
desenvolvimento e a comparação de três diferentes tipos de coletores térmicos solares
por metodologias multicritérios para tomadas de decisões, utilizando o QFD, a Matriz de
Pugh e AHP (Analytical Hierarchy Process). Os autores destacam a eficiência da
utilização de tais técnicas nas áreas de design sustentável e energias renováveis.
Na revisão bibliográfica realizada foi observado que grande parte dos trabalhos
encontrados focavam apenas no desenvolvimento de técnicas de melhoria da captação
energética. Não foram identificadas publicações, dentro das bases de dados utilizadas,
trabalhos que relacionassem simultaneamente processos de desenvolvimento de novos
produtos com equipamentos que utilizassem ao mesmo tempo captação de energia solar
e eólica.

3.2 Principais necessidades dos clientes

Para a identificação das principais necessidades dos clientes, foi realizado um
questionário semiestruturado composto por 11 questões objetivas e distribuído entre
estudantes de uma universidade, que afirmaram possuir o hábito de praticar atividades
em meio a natureza, como acampamentos ou trilhas. Ao total, foram computadas 63
respostas.
Entre as principais respostas, seguem os dados a seguir:
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Figura 3 - Principais resultados do questionário aplicado para identificação das necessidades dos clientes.
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Fonte: Autor.

Ao observar os principais dados obtidos pelo questionário, verifica-se que os
possíveis clientes valorizariam um produto que apresente baixo peso e fácil transporte,
pois, muitos afirmaram que utilizariam em locais de difícil acesso para veículos, como
matas e montanhas.
Grande parte dos entrevistados afirmaram que priorizariam o tempo de duração
da carga do equipamento como fator determinante, fato que deve ser levado em
consideração no momento da escolha da bateria que constituirá o produto.
Identificou-se que grande parte das pessoas questionadas utilizariam este
produto para recarregar equipamentos de pequeno porte, como lâmpadas e celulares.
Grande parte dos entrevistados, 81%, afirmaram que estariam dispostos a pagar a mais
por um produto que utilizasse materiais recicláveis e energias renováveis.
De acordo com os dados obtidos pelo questionário, juntamente com outras
informações encontradas em meios online, além da opinião de profissionais da área de
desenvolvimento, foram listadas como as principais necessidades para os clientes: a
mobilidade (formato e dimensões do equipamento), a variedade de eletrônicos que pode
recarregar, a duração da carga da bateria, o peso, a segurança contra falhas, e o preço
final.
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3.3 Identificação dos requisitos técnicos e especificações metas

Com as informações obtidas pelo questionário e outras pesquisas, as
necessidades dos clientes identificadas foram transformadas em requisitos técnicos, de
forma que fosse possível mensurar tais dados.
Paralelamente,

foram

pesquisados

e

identificados

três

produtos

que

apresentavam uma proposta semelhante ao produto em desenvolvimento, segue na
tabela a seguir as principais características dos produtos concorrentes:
Tabela 1 - Principais características dos produtos concorrentes.
Características

Concorrente A

Concorrente B

Concorrente C

Tensão (V)

15,4

12,0

12,0

Potência (W)

21

80

400

Peso (Kg)

1,5

12,0

6,0

Preço (R$)

538,00

872,50

1625,00

Formato

Placa dobrável

Mala grande

Hélice

Fonte: Autor.

Como é possível constatar, a principal diferença entre os produtos é o formato.
Nos concorrentes A e B a forma de captação de energia é apenas por placas solares,
enquanto que no concorrente C isso é feito por meio eólico, com o uso de uma hélice. Os
dados dos concorrentes foram utilizados para uma análise de Benchmarking comparativa
com o produto em desenvolvimento.
A etapa seguinte foi a utilização da Casa da Qualidade – QFD (Figura 4), que
relacionou e mensurou as necessidades dos clientes com os requisitos técnicos, e desta
forma identificou por um ranking as especificações metas que devem ser focadas para a
decisão do conceito final do produto. Junto à essa correlação, é apresentado um
Benchmarking comparativo dos principais produtos concorrentes já presentes no mercado
(Tabela 1). Segue na imagem a seguir a matriz QFD:
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Figura 4 - Casa da Qualidade da Matriz QFD para o produto em desenvolvimento.
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Como observado, com o ranking obtido pelo QFD, foram definidas como
especificações meta do produto, nesta sequencia: potência do equipamento, preço final,
peso e dimensões.

3.4 Matriz morfológica e conceito final

Na matriz morfológica foram propostas diferentes princípios de solução, de
acordo com a função específica de cada opção. Dentre as alternativas foi escolhido o
conceito final do produto, de acordo com as especificações meta identificadas
anteriormente.
Segue a matriz morfológica do produto em desenvolvimento, com destaque
para os princípios de solução escolhidos para o conceito final:
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Tabela 2 - Matriz Morfológica do produto em desenvolvimento.
Função
Armazenar
energia
Transporte
Resistência
mecânica
Energia Solar

Energia Eólica
Ergonomia

Variáveis

Princípios de Solução

Tipo de bateria

Lítio

Comum

-

Formato do casco

Caixa

Mochila

Maleta

Dimensões

60x60x60 cm

60x40x20 cm

40x40x15 cm

Material do casco

ABS*

HIPS**

-

Potência

4W

10 W

20 W

Peso

1,13 Kg

0,4 Kg

0,7 Kg

Comprimento do suporte

2m

3m

-

Formato da hélice

Curvilíneo

Reto

-

Reforço da alça

Com

Sem

-

*ABS - Acrilonitrila Butadieno Estireno
**HIPS - Poliestireno de Alto Impacto
Fonte: Autor.

Conforme observado na matriz morfológica, o conceito final do produto foi
definido como uma maleta, feita de ABS reciclável, utilizando uma bateria de lítio (menor
peso e dimensão que a bateria comum, no entanto com maior custo), com peso total final
de 3,086 quilogramas (Figura 5).
O produto sugerido seria composto por uma central de captação solar
(Componente A), com placas solares de 4 Watts, onde também estaria a parte eletrônica
do equipamento. A central eólica (Componente B) seria formada por hélices e por uma
haste desmontável de 2 metros de comprimento, ambos produzidos de ABS reciclável.
Na imagem a seguir é possível observar o ciclo produtivo com a identificação
dos principais processos e componentes do conceito final do produto, desde a matéria
prima até o descarte após o uso:
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Figura 5 - Ciclo produtivo do produto em desenvolvimento, desde a matéria prima até o descarte após o tempo de uso.
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Fonte: Autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com técnicas orientadas para o processo de desenvolvimento de produtos,
baseadas nas etapas iniciais do modelo proposto por Rozenfeld et al. (2006), elaborou-se
o conceito de um produto inovador capaz de captar e armazenar energia solar e eólica.
Visando como público alvo pessoas adeptas à atividades em meio à natureza,
como trilhas e campings, buscou-se escalonar as principais necessidades desses
possíveis consumidores e relacioná-las com requisitos técnicos, obtendo como
especificação meta um produto de baixo peso, potência suficiente para recarregar
eletrônicos simples, e com um preço acessível. Com tais características e utilização de
algumas técnicas sugeridas pelo modelo seguido, definiu-se como conceito final um
equipamento portátil, em formato de maleta, capaz de captar energia solar e eólica, e
armazenar em forma de energia elétrica, com foco em recarregar eletrônicos em geral.
O modelo de PDP utilizado apresenta a versatilidade de modificações e
adições de outras funcionalidades ao produto. Sugere-se em trabalhos futuros, o
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aprimoramento do conceito do produto, utilizando novos desdobramentos do QFD e incluir
a geração de energia hídrica, além da possibilidade de realização das etapas seguintes
do modelo de referência.
Embora tenha se concebido apenas as etapas conceituais, a aplicação do PDP
mostrou a possibilidade de desenvolvimento de um produto versátil e eficiente quanto à
captação de energia limpa, além de agregar um apelo ecológico por permitir a utilização
de materiais recicláveis na fabricação. Tais características fortificaram o objetivo principal
do produto, ser ecologicamente correto desde a concepção até a obsolescência,
permitindo durante a vida útil suprir a necessidade de energia de forma sustentável e
prática, e com isso atender às principais necessidades do público alvo.

AGRADECIMENTOS

Os pesquisadores agradecem à Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, em especial o Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção –
PPGEP. Agradecem também à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES pelo financiamento que possibilitou este estudo.

REFERÊNCIAS

AKAO Y. Development history of quality function deployment, the customer driven
approach to quality planning and deployment. Tokyo-107, Japan: Asian Productivity
Organization, ISBN 92-833-1121-3; 1994.
BAXTER, M. Projeto de Produto - Guia Prático para o Desenvolvimento de Novos
Produtos. São Paulo, Editora Edgar Blücher, 1998.
BONOU, A.; OLSEN, S. I.; HAUSCHILD, M. Z. Introducing life cycle thinking in product
development – A case from Siemens Wind Power. CIRP Annals - Manufacturing
Technology, v. 64, n. 1, p. 45-48, 2015. ISSN 0007-8506. Disponível em: <
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000785061500061X >.
ÉPOCA NEGÓCIOS. Os desafios da energia solar no Brasil. 2014. Disponível em:
<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2014/09/os-desafios-daenergia-solar-no-brasil.html>. Acesso em 10 de julho de 2015.
MARINHO, Alcyane. Lazer, Aventura e Risco: reflexões sobre atividades realizadas na
natureza. Movimento: Movimento, Porto Alegre, v. 2, n. 14, p.181-206, ago. 2008.
Trimestral.
MATOS, Kenya Mércia; FLORêNCIO, Priscila. Ecoturismo cresce no Brasil e ganha

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

adeptos
no
Piauí.
Disponível
em:
<http://www.ufpi.br/jornalismo/materias/index/mostrar/id/9876>. Acesso em: 10 jul. 2015.
NIXON, J. D.; DEY, P. K.; DAVIES, P. A. Design of a novel solar thermal collector using a
multi-criteria decision-making methodology. Journal of Cleaner Production, v. 59, p.
150-159,
2013.
ISSN
0959-6526.
Disponível
em:
<
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613004186 >.
PALAZZOTTO, J. D.; TIMAR, J.; BECKMAN, A. T. Design and development of a new
landfill/biogas engine oil for modern, high BMEP natural gas engines. Journal of
Engineering for Gas Turbines and Power, v. 134, n. 8, 2012. ISSN 07424795.
Disponível
em:
<
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.084863464733&partnerID=40&md5=84444eb02153381d51b9b352dbd9eec7 >.
PAUL, D. et al. Optimization of significant insolation distribution parameters - A new
approach towards BIPV system design. Renewable Energy, v. 35, n. 10, p. 2182-2191,
2010. ISSN 09601481. Disponível em: < http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2s2.0-77954863560&partnerID=40&md5=4d049d9f1ce7de34741aa3af4e25e29b >.
PORTAL BRASIL. Capacidade de energia eólica deve crescer 62%. 2015. Disponível
em: <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/04/capacidade-de-energia-eolica-devecrescer-62-em-2015-no-pais>. Acesso em 10 de julho de 2015.
ROZENFELD, H; FORCELLINI, F.A; TOLEDO, J.C; AMARAL, D.C.;ALLIPRANDINI, D.H;
SCALICE, R.K; SILVA, S.L. Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência
para a melhoria do processo. São Paulo, SP: Saraiva, 2006. 542p.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS E HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL:
PROPOSTA PARA O MUNICÍPIO DE CANOINHAS-SC
Ana Paula Pupo Correia1, Mariele Aparecida Wendt2, Rafaella de Souza Caldas2
1

Instituto Federal de Santa Catarina /Professora do Curso Técnico em Edificações/ ana.pupo@ifsc.edu.br
2,3
Instituto Federal de Santa Catarina / Estudante do Curso Técnico em Edificações

Resumo: A indústria da construção civil causa sérios impactos sobre o meio ambiente. Neste sentido,
acredita-se na importância da pesquisa para buscar soluções que possam auxiliar a qualidade, além da
redução de impactos ao meio ambiente. Este projeto trata de questões relacionadas ao desenvolvimento da
construção de edificações de interesse social. Por se tratar de um projeto multidisciplinar, diversas áreas do
conhecimento construtivo serão abordadas de forma integrada, tais como: projeto arquitetônico, qualidade
ambiental, energia renovável, reuso da água, gerenciamento de resíduos, entre outros. O objetivo principal
será estudar as diretrizes e soluções sustentáveis para habitação de interesse social, utilizando, quando
possível, materiais da região na construção de habitação produzindo um menor impacto ambiental. Desse
modo, serão analisados os sistemas de avaliação de sustentabilidade de edifícios, dentre eles: Legislações
Federais, normas técnicas, certificações Aqua, LEED e Selo Azul da Caixa, e outras legislações existentes
no Estado de Santa Catarina. O material escolhido para a análise foi o chamado tijolo-ecológico, um
material alternativo utilizado na construção preocupada com a agressão ao meio ambiente. As questões
ligadas à construção sustentável têm se mostrado de grande importância entre diversas considerações
necessárias ao campo da construção civil. Trazendo os conceitos de sustentabilidade na construção civil e
habitação de interesse social, na cidade de Canoinhas, pode auxiliar o desenvolvimento das comunidades
carentes da região. Portanto, o projeto poderá beneficiar as famílias de baixa renda com a utilização de
materiais produzidos na região e propor uma alternativa de construção para habitações mais sustentáveis.
Palavras-Chave: Certificações Ambientais, Projeto Arquitetônico, Tijolo Ecológico.

1 INTRODUÇÃO

As construções sustentáveis transcendem à simples produção no ambiente
construído. Segundo Sattler, todas as habitações assim como as infraestruturas sociais
ou qualquer edificação, deveriam ser construídas de modo sustentável, tanto em termos
ambientais quanto econômicos, além de sustentáveis em termos sociais. Ainda para o
mesmo autor, as construções devem adicionar valor à qualidade de vida do indivíduo e da
comunidade (SATTLER, 2012). A pesquisa justifica-se como uma oportunidade de levar a
uma das regiões do Estado de Santa Catarina, com necessidades de desenvolvimento na
área de construção civil, uma proposta de construção habitacional sustentável ao
município, que leve em consideração a adoção de ações relevantes do ponto de vista
socioambiental. Por se tratar de um projeto multidisciplinar, diversas áreas do
conhecimento foram abordadas de forma integrada, tais como: projeto arquitetônico,
qualidade ambiental, energia renovável, reuso da água, gerenciamento de resíduos, entre
outros. Pretende-se propor alternativas de construção de habitações de baixo custo e
mais sustentáveis, por isso, será realizado à análise de projetos que utilizam os princípios
da sustentabilidade. Além disso, estudos sobre os sistemas de avaliação de
sustentabilidade para a construção civil, dentre eles: Legislações Federais, Normas
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Técnicas, certificações Aqua, LEED e Selo Azul da Caixa, e outras legislações existentes
no Estado de Santa Catarina. Os objetivos específicos consistem em propor um projeto
arquitetônico para habitação de interesse social que atenda as diretrizes e soluções
sustentáveis na construção civil, utilizando quando possível os materiais da região, com a
finalidade de produzir o menor impacto ambiental.
A relevância do trabalho evidencia-se na possibilidade de difundir e incentivar a
conscientização para o fortalecimento das políticas ambientais do município. Além disso,
a conscientização dos alunos sobre o tema poderá auxiliar a comunidade na implantação
de práticas mais sustentáveis na fase do projeto, considerando aqui um elo fundamental
de toda a cadeia produtiva do edifício.
Os resultados esperados com a proposta foi a elaboração de um projeto
arquitetônico de habitação de interesse social, com vistas a implantar técnicas e diretrizes
adequadas para estabelecer a promoção do desenvolvimento sustentável compatíveis
com a utilização racional dos recursos de forma a garantir a qualidade de vida da
população do município.

2 METODOLOGIA

Os encaminhamentos metodológicos adotados no decorrer do projeto foram:
a) Pesquisa bibliográfica e normas técnicas que tratam sobre o conceito de
sustentabilidade e suas implicações na área da construção civil;
b) Análise dos projetos arquitetônicos utilizados pela prefeitura do município de
Canoinhas para construção de habitações populares.
c) Pesquisa sobre o tijolo ecológico fabricado por empresa da região com a
finalidade de verificar a resistência do material e sua viabilidade para o uso de projetos
habitacionais de baixo custo.
d) Estudo das diversas certificações ambientais da construção civil e a
proposição de ações para diminuir o consumo de energia, reaproveitamento da água,
gestão de resíduos, entre outros.
e) Elaboração de um projeto arquitetônico para habitação de interesse social e
desenvolvimento sustentável na construção civil.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os projetos de um edifício sustentável devem contemplar de forma adequada,
a redução do consumo da água (aproveitamento da água da chuva), racionalizar o
consumo de energia, a utilização de materiais e tecnologias que agridam o menos
possível o meio ambiente, seja durante o processo de obtenção, aplicação ou durante a
sua vida útil, ou seja, um conjunto de propostas que possam minimizar os impactos
gerados ao meio ambiente e aos usuários, bem como ser projetada e construída visando
uma vida útil prolongada a custos de execução e manutenção viáveis (MOTTA, 2005).
O conceito de sustentabilidade na construção civil e as preocupações que
envolvem o debate teórico nesta área reúnem uma diversidade de novos sentidos nas
inter-relações de temas como qualidade de vida, equilíbrio ambiental e desenvolvimento
tecnológico (JACOBI, 2010).
Os tópicos abaixo destacados como: A importância das Certificações
Ambientais; Tijolo Ecológico; Projeto Arquitetônico – Estudo para habitações populares,
foram as etapas desenvolvidas no decorrer da pesquisa.

1.1 A importância das Certificações Ambientais
As certificações ambientais da construção civil, foram desenvolvidas com a
finalidade de comprovar que determinada edificação foi projetada e executada utilizando
materiais e soluções menos agressivas ao ambiente e também com o objetivo de
comprovar sua eficiência em relação as questões sustentáveis.
De uma maneira geral, as certificações, possuem critérios de avaliação que
devem ser atendidos para que o empreendimento seja certificado. Foi realizado estudos
sobre as certificações ambientais utilizadas no Brasil, verificando, quais as exigências,
critérios, processos de avaliação e etapas de concessão.
As legislações e certificações visam à conscientização de todos os envolvidos
no processo de construção, desde a fase de projeto, até o usuário final, incorporando
soluções que permitirão uma redução no uso de recursos naturais. O objetivo das
certificações é promover uma conscientização de todos os envolvidos no processo
(SILVA, 2012). Cada uma dessas Legislações (Política nacional do Meio Ambiente,
Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução CONAMA, Lei 17.094, entre outras) e
as Certificações Ambientais organizam critérios de avaliações por meio de pré-requisitos
que devem atender as seguintes categorias: Sustentabilidade do Espaço, Racionalização
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do Uso da Água, Eficiência Energética, Qualidade Ambiental Interna, Materiais e
Recursos, Inovação e Processos de Projeto e Certificados Regionais. Esses prérequisitos são condições mínimas a serem atendidas para que uma edificação receba um
ou mais itens da certificação ambiental, a principal colaboração visa minimizar os
impactos ambientais utilizados de forma mais consciente os recursos naturais.
Nesse sentido, Da Rosa (2005) menciona que a crescente conscientização
sobre a magnitude dos impactos ambientais produzidos pela construção civil, “vem
surgindo por todo o mundo iniciativas no sentido de reduzir as agressões ambientais
produzidas por essa indústria e essas iniciativas, em conjunto, formam o que se
convencionou chamar de construção sustentável, ”verde” ou construções de alto
desempenho” (DA ROSA, 2005, p. 29).
É importante ressaltar que os critérios de sustentabilidade ambiental para o
espaço construído, muitas vezes representam um investimento inicial alto, mas que ao
longo da vida útil do empreendimento vão sendo minimizado, por meio dos ganhos com
eficiência energética, uso racional da água e durabilidade da edificação.
A importância de se aprofundar nos estudos das certificações ambientais para
a área da engenharia foi conscientizar estudantes, comunidade e políticos, da
obrigatoriedade legal de se projetar um empreendimento que atendam as categorias de
avaliações que cumpram os pré-requisitos da eficiência da edificação.
1.2 Tijolo Ecológico – eco-materiais
O principal elemento construtivo estudado foi o tijolo ecológico, por ser um
material já fabricado na região de Canoinhas. O tijolo ecológico surgiu no mercado pela
evolução de políticas ambientais e mobilização da sociedade civil com a preocupação do
desenvolvimento sustentável. Segundo Sjöstrom (1996) o tijolo é denominado ecológico
por atenuar a agressão ambiental em razão da diminuição da extração de argila, da baixa
emissão de CO₂ na atmosfera e da redução na derrubada de árvores para queima. No
decorrer da pesquisa deverão ser realizados estudos para verificar a eficiência do uso
deste material como: teste de resistência, custo final da obra, mão de obra para
execução, entre outros.
Nesse sentido, para Valente (2009) a construção sustentável se desenvolve a
partir de ações que permitam à construção civil enfrentar e criar soluções aos problemas
ecológicos, utilizando tecnologia, selecionando os materiais e seus fornecedores, criando
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construções que atendam às necessidades de seus usuários como também do meio
ambiente.
Para a análise dos resultados e no desenvolvimento do projeto foi adquirido
tijolo ecológico fabricado na região de Canoinhas para verificar os seguintes itens: a
resistência do material, o custo/benefício e sua viabilidade para o uso de projetos
habitacionais de baixo custo.
As amostras foram preparadas em dez corpos de prova, por meio do sistema
de capeamento dos tijolos. Foi observado que as amostras coletadas apresentavam
aspecto homogêneo e compacto, bem como não foram observadas fissuras ou outros
defeitos que pudessem comprometer a resistência do corpo de prova ou mascarar os
resultados do ensaio de compressão.
Foi realizado ensaios no Laboratório de Materiais do IFSC/Florianópolis e
comparado com os ensaios fornecidos pela empresa com a finalidade de verificar a
resistência à compressão do tijolo ecológico. As Normas Técnicas utilizadas para análise
dos resultados foram: Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural –
Determinação da resistência à compressão e da absorção d’água (NBR 10836: 2013) e
Bloco Vazado de solo-cimento sem função estrutural – Especificação (NBR 10834: 2012).
Segue abaixo tabela os resultados do ensaio de compressão simples:

Tabela 01- Resultado do ensaio de compressão simples
N. Amostra

Largura (cm)

Comprimento

Resistência

(cm)

(Mpa)

Tijolo 1

12,5

25,0

2,30

Tijolo 2

12,5

24,2

2,80

Tijolo 3

12,5

25,0

2,72

Tijolo 4

11,5

25,0

2,60

Tijolo 5

12,5

25,0

2,50

Tijolo 6

12,5

25,0

2,70

As amostras ensaiadas de acordo com a NBR 10834:2012 não apresentaram a
media dos valores de resistência à compressão menor do que 2,0 MPa (20 Kgf/cm2) nem
valor individual inferior a 1,7 MPa (17 kgf/cm2). Os valores obtidos apresentaram o
resultado médio dos testes de resistência à compressão de 2,50 MPa. A figura 01
representa os exemplos dos tijolos trabalhados no laboratório:
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Figura 01 – Tijolo ecológico

Fonte: IFSC-Canoinhas

Também chamados de tijolo solo-cimento, a técnica é o resultado da mistura
de solo, cimento e água, compactadas na forma de tijolos, blocos ou paredes monolíticas.
Importante ressaltar o cuidado com a qualidade do solo, com isso deve-se ter uma análise
constante do material. O processo de fabricação do tijolo de solo-cimento prensado
corresponde as seguintes etapas: preparação do solo (quebrar e peneirar o solo); preparo
da mistura (adiciona-se o cimento ao solo preparado e realiza-se uma mistura com os
materiais seco, após adiciona-se); molda-se o tijolo; cura e armazenamento (após 6 horas
de moldados e durante os sete primeiros dias deve-se manter úmido o tijolo), (ABNT:
NBR 10832, 1989 e ABNT: NBR 10833, 1989)
Para a comparação entre custo/benefício do tijolo ecológico e outro tipo de
alvenaria como tijolo maciço comum, tijolo solo-cimento foi realizado uma pesquisa
comparativa com os materiais fornecidos na região de Canoinhas. Com relação ao
custo/benefício da construção com o uso do tijolo ecológicos se comparado a alvenaria
convencional foi constatado um aumento de aproximadamente 15% mais cara, mesmo
com a redução do tempo da obra. Mais testes com materiais de outras regiões devem ser
realizados para que esta afirmação possa ser confirmada.
Outras atividades realizadas pelos bolsistas foram a produção de tijolo
ecológico com aplicações de técnicas simples e soluções viáveis. No entanto, dificuldades
foram encontradas para o desenvolvimento desta etapa do trabalho principalmente pela
falta de equipamentos para a realização de testes e obtenção resultados para verificação
da qualidade do material.
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1.3 Projeto Arquitetônico – Estudo para habitações populares.
A função das habitações de interesse social resulta da combinação de dois
fatores: a necessidade das pessoas possuírem um local para morar e a necessidade da
ordenação da estrutura urbana em comunidade, nas cidades.
As pesquisas que trazem discussões sobre Habitação de Interesse Social
definem uma série de soluções voltadas à população de baixa renda. Segundo
Fernandes, as construções habitacionais desempenham três funções importantes: social,
ambiental e econômica. A função social tem a finalidade a de abrigar a família permitindo
que se desenvolva e viva de maneira digna. A função ambiental está ligada ao estudo do
impacto que a habitação pode exercer sobre o meio ambiente. Já a função econômica
consiste na inserção dessa habitação no ambiente urbano para que sejam assegurados
os princípios básicos de infraestrutura, saúde, educação, transportes, trabalho e lazer
(SATTLER, 2007).
Diversos protótipos de casas buscam soluções mais sustentáveis e pesquisas
estão sendo realizadas em diversas regiões do país. No Centro de Inovação e Tecnologia
Industrial do SENAI, em Campina Grande, Paraíba, chamada de Casa Ecoeficiente. Na
Universidade Federal de Santa Catarina outro exemplo é a Casa Eficiente, centro de
demonstração de conforto ambiental, eficiência energética, matérias diferenciadas e uso
racional de água. Escritório Ecológico projetado pela UTFPR (Universidade Tecnológica
Federal do Paraná) funcionando como modelo de escritório comercial sustentável. São
cerca de 150m² que utilizam tecnologia de construção a seco em madeira, painéis de
madeira pinus tratada, com manta para isolamento térmico em PET reciclado e manta
para conforto acústico de pneus reciclados. Estes estudos realizados estão auxiliando
para o desenvolvimento de pesquisas sobre construções sustentáveis.
O projeto proposto foi de aproximadamente 57 m2, contemplando 2 quartos, 1
banheiro, sala, cozinha e garagem. Na sala de jantar/estar foi proposto uma área de
janela superior para melhorar o conforto térmico e diminuir o gasto energético pelo
aumento de iluminação natural. Estas alternativas facilmente implantadas no processo
projetual e com pouco aumento de custo, influencia no desempenho e conforto térmico,
mas importante destacar que a orientação solar deve se adequar ao projeto.
Muitos estudos realizados na área demostram que a diferença no desempenho
térmico está ligada com a orientação solar (SCHLEIFER, 2011). No Brasil a fachada
principal de uma edificação, para melhorar o conforto térmico, deve ser a norte, para que
a insolação se torne mais equilibrada durante o ano, com máxima exposição no inverno e
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mínima no verão. Muitas vezes soluções mais simples, como a orientação solar correta,
podem tornar uma casa mais eficiente em vários aspectos. Abaixo a planta e elevação
proposta para o projeto para habitações populares:

Figura 2 – Planta Baixa do projeto Habitacional.

Figura 3 – Elevação do projeto Habitacional.

Alguns pontos importantes pensados no projeto como: acessibilidade, todas
as portas possuem o tamanho de 80 cm para facilidade de cadeirante e a inclinação do
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telhado com a possibilidade de instalação de placas fotovoltaicas

e facilitar a captação

da água de chuva.
A pesquisa sobre o tema não se esgota, autores como KEELER e BURKE
(2010) apresentam que uma obra sustentável deve contemplar sistemas e tecnologias
que permitam a redução no consumo de água, racionalização do uso de energia, uso de
materiais e tecnologias, que agridem o menos possível o meio ambiente, seja durante o
processo de obtenção, fabricação, aplicação e vida útil.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sustentabilidade e a habitação de interesse social estão em franco processo
de transformação. É flagrante a necessidades de pesquisas nestas duas áreas, que
possam contribuir para intervenções com mais qualidade por parte dos nossos futuros
profissionais. Os resultados apresentados exemplificam a relevância da consideração de
aspectos de projeto para que a habitação de interesse social seja socialmente
sustentável. Assim, é possível fazer recomendações projetuais adequadas às
necessidades dos usuários e, logo, que venham qualificar o projeto da habitação de
interesse social. A transformação do ambiente construído em um ambiente sustentável
requer o apoio federal contínuo e um amplo comprometimento dos órgãos públicos, com
tal apoio e comprometimento, o projeto sustentável poderia se tornar o padrão de projeto
para quase todas as novas construções.
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Resumo: No Brasil, recentemente foi lançado pelo Governo Federal o Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), com o objetivo de facilitar e intensificar o acesso à moradia e, também, o Selo Casa Azul (SCA),
cuja contribuição é intensificar e incentivar a adoção de ações sustentáveis nos edifícios residenciais
brasileiros. No entanto, ambos os programas não estão relacionados, não sendo necessária a certificação
residencial para empreendimentos financiados e subsidiados pelo PMCMV. Desta forma, este artigo busca
caracterizar a sustentabilidade socioambiental de edifícios multifamiliares do PMCMV em Criciúma,
utilizando como ferramenta o SCA, identificando também as adequações necessárias para que estes
edifícios estejam aptos à cada um dos três níveis certificação, além dos custos adicionais associados a
estas adequações. Foram identificados, junto a Superintendência Regional da Caixa, os edifícios do
PMCMV aprovados para construção na cidade e, avaliada a infraestrutura disponível em seus entornos. Por
meio de estudos de caso, verificou-se os critérios do SCA previamente atendidos por estes
empreendimentos, permitindo posterior proposição de adequações e verificação dos custos adicionais
associados a elas. O trabalho traz resultados de dissertação de mestrado que vem sendo desenvolvida
pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina,
enquadrando-se na área de concentração e linha de pesquisa, denominadas, respectivamente: Projeto e
Tecnologia do Ambiente Construído; Métodos e Técnicas Aplicadas ao Projeto em Arquitetura e Urbanismo.
Palavras-Chave: sustentabilidade; certificação residencial; Selo Casa Azul; Programa Minha Casa Minha
Vida; custos.

1 INTRODUÇÃO

O Programa Minha Casa Minha Vida foi criado pelo Governo Federal em 2009,
concedendo subsídios e empréstimos facilitados por meio da Caixa Econômica Federal
(CAIXA), com o intuito de ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional
brasileiro que, segundo a Fundação João Pinheiro (2014), é de 5,79 milhões de moradias.
No ano seguinte, a CAIXA lançou o Selo Casa Azul (SCA), com o intuito de reconhecer os
empreendimentos habitacionais e, incentivar a adoção de medidas que contribuam para a
redução dos impactos socioambientais da construção civil (CAIXA, 2010).
Embora tanto o PMCMV quanto o SCA estejam vinculados à CAIXA, no
momento, ambos os programas não estão ligados. Esta poderia ser uma grande
contribuição do poder público para viabilizar, intensificar e incentivar a sustentabilidade
dos edifícios residenciais brasileiros, visto que, somente em 2009, a CAIXA foi
responsável

por

71%

de

todo

o

crédito

imobiliário

do

mercado,

atingindo

aproximadamente 897 mil famílias com um montante de R$ 47 bilhões (CAIXA, 2010).
O SCA avalia os projetos por meio de 53 critérios, os quais estão divididos em
seis categorias: Qualidade Urbana; Projeto e Entorno; Eficiência Energética; Conservação
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de Recursos Naturais; Gestão da Água e Práticas Sociais. Desta forma, concede a
certificação nível Bronze para os empreendimentos que atenderem aos 19 critérios
obrigatórios. Para atingir os níveis Prata e Ouro, além dos critérios obrigatórios, devem
ser atendidos outros 6 e 12 critérios de livre escolha, respectivamente (CAIXA, 2010).
O PMCMV completou cinco anos em abril de 2014, contratando 3,39 milhões
de unidades, das quais, 1,68 milhão foram entregues até esta data, beneficiando mais de
seis milhões de pessoas com um investimento de R$ 234 bilhões (CAIXA, 2014). Por
outro lado, foram certificados pelo SCA até o mês de julho de 2015, somente 10
empreendimentos, totalizando 1.499 unidades habitacionais (CAIXA, 2015).
No município de Criciúma, o qual tem a construção civil como uma das suas
principais atividades econômicas, o PMCMV é, atualmente, o principal programa
habitacional. No entanto, nenhum dos 27 conjuntos habitacionais do programa, aprovados
para construção na cidade, sequer se candidataram ao SCA (SRC, 2015).
O desconhecimento das metodologias de avaliação da sustentabilidade,
associado a um pressuposto de que a adoção de medidas mais sustentáveis onera o
edifício, são fatores que distanciam estas práticas da construção civil.
Diante desta situação, e tendo Criciúma como recorte para o estudo, definiu-se
as seguintes questões norteadoras da pesquisa: 1) Qual o atual nível de atendimento dos
edifícios multifamiliares do PMCMV em Criciúma, perante uma avaliação pelo Selo Casa
Azul? 2) Quais adequações são necessárias para que um edifício multifamiliar do PMCMV
em Criciúma, não certificado, receba cada um dos três níveis do SCA? 3) Qual o impacto
econômico associado às adequações necessárias, para que edifícios multifamiliares do
PMCMV, atinjam cada um dos três níveis de certificação do SCA?

2 METODOLOGIA

O trabalho se concentrou basicamente em realizar estudos de caso que,
segundo Yin (2001), é uma forma de se realizar uma pesquisa investigativa de fenômenos
inseridos em seu contexto real, extraindo deles, informações a partir de uma problemática
estabelecida.
A pesquisa está pautada em um método indutivo onde, por meio dos estudos
de caso definidos, pretende-se visualizar um panorama da sustentabilidade dos edifícios
do PMCMV em Criciúma. A pesquisa caracteriza-se ainda como não participante e
aplicada, procurando identificar alternativas para solução de um problema. Os dados
coletados são tratados de forma quantitativa (LAVILLE; DIONNE, 1999).
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Para coletar as informações necessárias para o presente estudo, foram
realizados contatos com o Departamento de Planejamento Físico Territorial e
Departamento de Habitação do Município de Criciúma, além da Superintendência
Regional da CAIXA (SRC).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Seleção dos estudos de caso

Como um critério para a seleção dos empreendimentos do PMCMV para os
estudos de caso, foram realizadas avaliações prévias destes empreendimentos pelo
critério “Qualidade do entorno – infraestrutura”, da categoria “Qualidade Urbana” do SCA.
Utilizando a ferramenta Google Maps e realizando visitas aos edifícios, avaliou-se a
infraestrutura disponível no entorno dos 27 Residenciais, indicados pela SRC (ver Quadro
01), tendo por base os indicadores e distâncias estabelecidas pelo SCA.
Quadro 01 – Avaliação pelo critério “Qualidade do entorno - infraestrutura

Fonte: autores, 2015
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Para as avaliações, foram estabelecidas três escalas: atende; atende
parcialmente e não atende aos indicadores e distâncias exigidas (ver Quadro 01). Apenas
um empreendimento não possui escola pública e equipamento de saúde acessível por
pedestre a uma distância máxima de 1,5 e 2,5Km do empreendimento, respectivamente.
O indicador menos contemplado foi o de drenagem pluvial, avaliado pela existência de
bocas de lobo. Na sequência, identificou-se a pavimentação viária, considerado o
atendimento parcial na maioria dos casos pela existência de pavimentação somente na
testada do lote, não atendendo boa parte da vizinhança ou, ainda, com pavimentação
somente da caixa de rolamento, desconsiderando o passeio público. Quanto aos
comércios e serviços, foram considerados atendimentos parciais, os casos em que se
identificou a presença somente de um mercado na distância máxima exigida, sendo
menos frequente o atendimento por farmácias.
Após a avaliação, os empreendimentos com atendimento parcial de no máximo
dois indicadores, foram classificados como atendendo parcialmente a este critério.
Desta forma, os casos considerados como não atendendo as exigências do
SCA foram previamente descartados, considerando que as transformações urbanas
necessárias para o atendimento deste critério obrigatório, o tornam mais distantes da
certificação. No entanto, considerando que de um total de 27 empreendimentos
analisados, apenas 7 Residenciais (aprox. 1/3) contemplaram todos os indicadores,
utilizou-se desta mesma proporção para a definição dos três estudos, resumindo-se
assim: um estudo que tenha atendido integralmente e dois que atenderam parcialmente.
Partindo deste princípio, bem como da disponibilidade dos projetos pelas
construtoras, definiu-se como estudos de caso os três empreendimentos destacados no
Quadro 01: Condomínio Residencial Moradas do Bosque (Residencial A); Condomínio
Residencial Jardim das Orquídeas (Residencial B); Residencial Lazise (Residencial C).
Ambos os empreendimentos se enquadram na Faixa II do PMCMV.

3.2 Avaliação pelo Selo Casa Azul

O Quadro 02 apresentado a seguir, traz os resultados das avaliações dos
Residenciais A, B e C pelo SCA. No entanto, visto que os projetos selecionados não são
candidatos ao Selo, na maioria dos casos, mesmo atendendo aos critérios estabelecidos,
não possuem, ao menos na totalidade, a documentação comprobatória necessária. Neste
caso, considerou-se para as avaliações, a interpretação e análise dos projetos, bem como
as informações obtidas em contato com as construtoras.
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Quadro 02 – Avaliação dos estudos de caso pelo SCA

Atende.

Atende parcialmente.

CATEGORIAS / CRITÉRIOS
1. Qualidade urbana
1.1 Qualidade do entorno - infraestrutura
1.2 Qualidade do entorno - impactos
1.3 Melhorias no entorno
1.4 Recuperação de áreas degradadas
1.5 Reabilitação de imóveis
2. Projeto e conforto
2.1 Paisagismo
2.2 Flexibilidade de projeto
2.3 Relação com a vizinhança
2.4 Solução alternativa de transporte
2.5 Local para coleta seletiva
2.6 Equipamentos de lazer, sociais e esportivos
2.7 Desempenho térmico – vedações
2.8 Des. térmico – orientação ao sol e ventos
2.9 Iluminação natural de áreas comuns
2.10 Vent. e iluminação natural de banheiros
2.11 Adequação às condições físicas do terreno
3. Eficiência energética
3.1 Lâmp. de baixo consumo – áreas privativas
3.2 Dispositivos econ. – áreas comuns
3.3 Sistema de aquecimento solar
3.4 Sistema de aquecimento a gás
3.5 Medição individualizada - gás
3.6 Elevadores eficientes
3.7 Eletrodomésticos eficientes
3.8 Fontes alternativas de energia
4. Conservação de recursos materiais
4.1 Coordenação modular
4.2 Qualidade de materiais e componentes
4.3 Comp. industrializados ou pré-fabricados
4.4 Fôrmas e escoras reutilizáveis
4.5 Gestão de resíduos de const. e demolição
4.6 Concreto com dosagem otimizada
4.7 Cimento de alto forno e pozolânico

Critérios obrigatórios

Não atende.

RESIDENCIAIS
A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

CATEGORIAS / CRITÉRIOS

RESIDENCIAIS

4. Conservação de recursos materiais
4.8 Pavimentação com RCD
4.9 Facilidade de manutenção da fachada
4.10 Madeira plantada ou certificada
5. Gestão de água
5.1 Medição individualizada - água
5.2 Dispositivo econ. – sistema de descarga
5.3 Dispositivo economizador – arejadores
5.4 Disp. econ. – registro regulador de vazão
5.5 Aproveitamento de águas pluviais
5.6 Retenção de águas pluviais
5.7 Infiltração de águas pluviais
5.8 Áreas permeáveis
6. Práticas sociais
6.1 Educação para gestão de RCD
6.2 Educação ambiental dos empregados
6.3 Desenv. pessoal dos empregados
6.4 Capacitação profissional dos empregados
6.5 Inclusão de trabalhadores locais
6.6 Participação da comun. / projeto
6.7 Orientação aos moradores
6.8 Educação ambiental dos moradores
6.9 Capacit. p/ gestão do empreendimento
6.10 Ações para mitigação de riscos sociais
6.11 Ações para a geração de emprego e renda
Critérios obrig. atendidos (integralmente)
Critérios não obrig. atendidos (integralmente)
Total geral (atendidos)

A

B

C

A

B

C

A

B

C

10
5

9
4

12
4

15

13

16

Critérios obrig. atendidos (parcialmente)
Critérios não obrig. atendidos (parcialmente)

5
3

4
1

2
5

Total geral (atendidos parcialmente)

8

5

7

C

Fonte: autores, 2015

Nenhum dos três estudos de caso atenderam a todos os critérios obrigatórios
do SCA e, portanto, não estão aptos a receberem a certificação. No entanto, identificou-se
que em ambos há o atendimento, total ou parcial, de critérios não obrigatórios. Sendo
assim, à medida que estes empreendimentos atendam aos critérios obrigatórios, estarão
muito próximos de receberem a certificação nível Prata do SCA, visto que, para isso, é
necessário o atendimento de mais 6 critérios de livre escolha.
Dos projetos avaliados, o Residencial C foi o que obteve o melhor
desempenho, atendendo integralmente a 16 critérios. Quanto aos critérios de atendimento
parcial, estes serão definidos como prioritários, juntamente com os critérios obrigatórios
não atendidos, para as proposições de adequações ao SCA.
O Gráfico 01 a seguir, traz um resumo dos critérios atendidos, total ou
parcialmente, pelos estudos de caso, podendo-se, assim, identificar que a categoria que
obteve o melhor desempenho foi a “Categoria 2 – Projeto e Conforto”. É válido ainda
identificar que, comparando-o com o Gráfico 02, o qual traz uma síntese dos critérios
atendidos pelos 10 empreendimentos atualmente certificados pelo SCA no Brasil, os
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estudos de caso não possuem um atendimento homogêneo das categorias, o que é
característico entre os edifícios certificados e o que melhor caracteriza a sustentabilidade.
Gráfico 01 – Critérios do SCA atendidos pelos estudos de caso

Fonte: autores, 2015
Gráfico 02 – Critérios do SCA atendidos pelos edifícios já certificados

Fonte: CAIXA, 2015, elaborado pelos autores

3.3 Adequações para o Selo Casa Azul

Tendo realizada as avaliações dos empreendimentos pelo SCA, selecionou-se
o Residencial A (ver Figura 01) como o estudo de caso para dar continuidade ao trabalho,
propondo-lhe adequações para o atendimento de cada um dos níveis da certificação.
Figura 01 – Implantação do Residencial A

Fonte: Construtora A, 2015

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

3.3.1 Proposições para a certificação SCA- Bronze

Para a certificação nível Bronze do SCA, é necessário o atendimento dos 19
critérios obrigatórios. Destes, conforme Quadro 02 anterior, 9 não foram atendidos
integralmente e, para estes, foram propostas adequações. A seguir, serão apresentadas
as adequações mais significativas:
1) Critério 1.1 – Qualidade do entorno / infraestrutura: no projeto do Residencial
A, está previsto a pavimentação de dois metros do passeio público na testada do lote,
com os rebaixos necessários e, fazendo-se uso de blocos intertravados de concreto. Visto
que esta já é uma exigência da legislação municipal, sugere-se que nesta urbanização do
passeio sejam criadas também áreas arborizadas e estacionamentos paralelos a via,
conforme a Figura 02 a seguir. Desta forma, pode-se também atender a demanda por
vagas de estacionamento para visitas, não contempladas internamente. Com a proposta,
são criadas 15 novas vagas de estacionamento. Além disso, visto que trata-se de um
terreno de esquina e está especificada a pavimentação para o passeio de apenas uma
das ruas, indica-se a pavimentação e arborização também da segunda via;
Figura 02 – Padrão de passeio sugerido para a R. Felipe Colombo

Fonte: autores, 2015

2) Critério 2.1 – Paisagismo: reflorestamento das APPs limitantes do
empreendimento, fazendo uso de espécies nativas disponibilizadas pelo Horto Florestal
Municipal (HFM); substituição da pavimentação das vagas de estacionamento interno por
blocos permeáveis tipo piso grama; arborização das áreas de estacionamento e lazer
externo; arborização do passeio conforme proposição anterior;
3) Critério 2.7 – Desempenho térmico / vedações: alterações nas dimensões e
características das esquadrias, adequando as condições de ventilação e iluminação
natural dos ambientes de permanência prolongada, conforme Quadro 03;
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Ambiente
Dormitório (9,00m²)
Dormitório (7,60m²)
Estar/Copa/ Coz. / A.S.
(22,25m²)

Quadro 03 – Características das aberturas do residencial A.
Situação
Vent. (m²)
%
SCA (%)
Ilum. (m²)
Atual
0,65
7,20
1,15
Proposta
0,77
8,53
1,44
Atual
0,65
8,52
1,15
Proposta
0,77
10,10
1,44
7
Atual

1,62

7,28

Proposta

2,25

10,11

Situação atual (Dormitórios)

%
12,80
16,00
15,15
18,94

3,48

15,64

3,62

16,28

SCA (%)

16

Situação proposta (Dormitórios)

Duas folhas de correr em
alumínio e vidro
120x120/100

Duas folhas de correr em alumínio
e vidro com veneziana integrada
160x120/100

Situação atual (Cozinha / A.S.)

Situação proposta (Cozinha / A.S.)

Duas folhas de correr em
alumínio e vidro

Permanece sem alteração: a deficiência dos valores
apresentados para Estar / Copa / Cozinha / A.S. está nas
contribuições da sala.

150x120/100

Situação atual (Estar)

150x120/100
150x50/35

Situação proposta (Estar)

Duas folhas de correr em
alumínio e vidro + vidro fixo no
peitoril

Duas folhas de correr em alumínio
e vidro + bandeira maxim-ar
160x165/100
bandeira de 45cm

Fonte: autores, 2015

4) Critério 2.8 – Desempenho térmico / orientação ao sol e ventos: rotação dos
blocos 1, 2, 3, e 4, além de alteração na posição do banheiro da suíte dos apartamentos
com final 03 e 04 (ver Figura 03). Desta forma, pôde-se reduzir de 80 para 64 o número
de ambientes de permanência prolongada com orientação sul. Além disso, favoreceu-se
as condições de ventilação, insolação, iluminação natural e privacidade entre os blocos;
Figura 03 – Implantação proposta para o Residencial A

Fonte: Construtora A, editado pelos autores, 2015
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5) Critério 5.2 – Dispositivo economizador / sistema de descarga: substituição
das bacias sanitárias com caixa de descarga de acionamento simples de 6 litros, por um
modelo com duplo acionamento de 3 e 6 litros.

3.3.2 Proposições para a certificação SCA- Prata

Para receber a certificação nível Prata do SCA, o empreendimento precisa
atender, além dos critérios obrigatórios, 6 critérios de livre escolha. Conforme já indicado
anteriormente, o Residencial A atendeu, total ou parcialmente, a 8 critérios diferentes dos
obrigatórios. Destes, apenas 3 foram atendidos parcialmente, o que torna o Residencial A,
após atender os critérios obrigatórios, muito próximo da certificação Prata. Para estes,
foram propostas adequações, com destaque no critério a seguir:
1) Critério 2.10 - Ventilação e iluminação natural de banheiros: embora todas
as janelas dos banheiros do Residencial A estão voltadas para o exterior, estas não
possuem a área mínima de ventilação e iluminação correspondentes a 12,5% da área do
piso. Por esta razão, foram propostas novas dimensões, conforme Tabela 01.
Tabela 01 – Características das janelas dos banheiros do Residencial A
Janela (m²)
% Ilum. / Vent. (RTQ-R)
Ilum. / Vent. (m²) % Piso
Janela atual: 1 folha maxim-ar (abertura 90º) de 60x60x160 cm
0,36
80
0,288
9,6
0,36
80
0,288
11,42
Janela proposta: 2 folhas maxim-ar (abertura 90º) de 50x100x170 cm
0,50
80
0,4
13,33
0,50
80
0,4
15,87
Fonte: autores, 2015

Banheiro (m²)
3,00
2.52
3,00
2.52

SCA (%)

12,5

3.3.3 Proposições para a certificação SCA- Ouro

O atendimento dos critérios obrigatórios, além dos critérios de livre escolha
atendidos previamente, total ou parcialmente, foram suficientes para que o Residencial A
estivesse apto para a certificação nível Prata do SCA. Para a sua certificação nível Ouro,
são necessários o atendimento de outros 6 critérios de livre escolha.
Para definição destes novos critérios, foram verificados os critérios e categorias
atendidos até o momento. Nesta análise, verificou-se que a categoria 2 (Projeto e
Conforto) é a que melhor foi atendida, tendo contemplado 81,8% de seus critérios. Por
outro lado, as categorias 3 (Eficiência energética) e 5 (Gestão de água), tiveram atendidos
apenas 37,5% de seus critérios e, a categoria 6 (Práticas sociais), apenas 36,3%.
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Entendendo que o princípio básico da sustentabilidade é o equilíbrio, definiu-se
a seleção de um critério para cada uma das 4 categorias menos atendidas. Sendo assim,
para a certificação nível Ouro do SCA, foram propostos o atendimento de apenas mais 4
critérios, visto que para o nível Prata foram considerados os 8 critérios que já eram
atendidos, total ou parcialmente. Desta forma, propôs-se adequações para os critérios:
1) Critério 3.4 – Sistema de aquecimento a gás: indicou-se a instalação de um
aquecedor de passagem a gás com classificação nível A pelo PBE/Inmetro, localizandoos na área de serviço de cada uma das unidades habitacionais;
2) Critério 4.7 – Cimento de alto-forno e pozolânico: segundo Battagin (2009,
p.01), na região sul do país “é difícil encontrar um cimento com escória já que, por ser um
resíduo de siderúrgicas, está disponível na região Sudeste. No Sul, utiliza-se mais a
pozolana, resíduo da queima de carvão mineral das termoelétricas. ” Por esta razão,
propõe-se para o Residencial A, a especificação de cimento CP-IV;
3) Critério 5.3 – Dispositivo economizador / arejador: instalação de arejadores
nas torneiras de pias e lavatórios dos 12 apartamentos dos 3 primeiros pavimentos de
cada bloco, além das torneiras das duas pias e do lavatório dos quiosques de festas, cujo
abastecimento é direto. Nesta situação, foram necessários 243 arejadores;
4) Critério 6.8 – Educação ambiental aos moradores.

3.4 Avaliação dos custos adicionais

Com base nas proposições indicadas, necessárias para o atendimento dos
critérios e certificações pelo SCA, realizou-se uma estimativa dos custos associados a
estas adequações. Considerando o valor global e inicial da obra em R$ 9.003.620,17,
verificou-se também a relação percentual dos custos destas adequações (ver Tabela 02).
Embora para a certificação nível Prata fosse necessária a adaptação de
apenas um critério, na tabela a seguir são apresentados os três critérios com atendimento
parcial prévio, visto que para dois destes três critérios não houve custo adicional.
Conforme a Tabela 02, percebe-se que para as soluções adotadas, a
adequação que demandou o maior investimento foi a revisão dos tipos e dimensões das
esquadrias, totalizando entre os critérios 2.7 e 2.10, um investimento adicional estimado
em R$ 590.000,00. Na sequência, com um valor também bastante expressivo, estão as
instalações de água quente, com um valor de R$ 320.000,00. Em termos percentuais, a
certificação nível Bronze foi a que exigiu o maior incremento (7,80%) ao custo global da
obra, chegando-se a um adicional total de 11,60% para a certificação nível Ouro.
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Tabela 02 – Custos adicionais estimados das adequações para a certificação pelo SCA
Variação
Custo
Critério
Situação
R$
Proposta
R$
/ custo
Qtde.
adicional
unit. (R$)
(R$)
Proposições para o SCA – Bronze
Estacionam. / passeio /
Passeio / canteiro
191,31
363,36 172,05
86 m
14.796,30
canteiro
84,04
10 un.
840,40
(1) Arborização (muda + plantio) do passeio
1.1
Passeio em piso paver de 1,2 m na da R. Frederico Zilli
79,31
180 m²
14.275,80
Plantio de espécies nativas concedidas pelo Horto Florestal Municipal
9,63
25 un.
240,75
(HFM) para reflorest. da APP junto a R. Frederico Zilli
(2)
1.2
Não atendido. Investimento público necessário
--Paver
79,31
Piso grama
81,03
1,72
1600 m²
2.752,00
9,63
300 un.
2.889,00
(3) Plantio de mudas concedidas pelo HFM para reflorestamento das APPs
2.1
Arborização (muda + plantio) da implantação
84,04
30 un.
2.521,20
Arborização do passeio (custo considerado no critério 1.1)
0,00
Dormitório:
2 folhas de correr em alumínio
320
2 folhas de correr em
595,73 e vidro c/ veneziana integrada 2.342,66 1.746,93
559.017,60
un.
alumínio e vidro (120x120)
(160x120)
(4)
2.7
Estar:
2 folhas de correr em alumínio
2 folhas de correr em
128
840,35 e vidro (160x120) + bandeira 991,29 150,94
19.320,32
alumínio e vidro (150x120)
un.
maxim-ar (160x45)
+ vidro fixo (150x50)
1.565,87 m² de área pavimentada 1.724,7 m² de área pavimentada para
(5)
2.8
79,31 158,83 m² 12.596,80
para circulação de carros
circulação de carros
Escoras de madeira
781,22
Escoras metálicas
7.531,62
8
(6)
4.4
42,40
339,20
blocos
Mão-de-obra
9288,0
Mão-de-obra
2.580,00
(7)
5.1
1 hidrômetro / bloco
1 hidrômetro / apartamento
550,00
128
70.400,00
5.2 Não foi considerado custo adicional
0,00
(8)
6.2
Palestras / oficina – Educação ambiental dos empregados
3.000,00
Subtotal: R$ 702.989,37
Incremento ao valor global da obra:
7,80%
Proposições para o SCA – Prata
(9)
2.3
Não foi considerado custo adicional
(10)
2.10
Janela 60x60 cm
121,90
Janela 50x100 cm
194,90
6.5 Não foi considerado custo adicional

0,00
11.826,00
0,00
Subtotal: R$ 11.826,00
Incremento ao valor global da obra:
0,13%
73,00

162

2500

128

Proposições para o SCA - Ouro
(11)

3.4
4.7
5.3
(12)
6.8

Inst. de água quente a gás de passagem
Não foi considerado custo adicional
Arejador fixo instalado
Palestra FAMCRI

320.000,00
0,00
13,99
243
3.399,57
7.000,00
Subtotal: R$ 330.399,70
Incremento ao valor global da obra:
3,67%

SELO CASA AZUL – TOTAL: R$ 1.045.215,07
Incremento ao valor global da obra:
11,60%
Observações:
As estimativas de custos tiveram por base: as tabelas SINAPI (IBGE; CAIXA, 2015); DEINFRA (2011); TCPO (2010);
além de consultas locais de preço. Para os valores do DEINFRA, foi considerado um acréscimo de 35 % referente a
variação do CUB de agosto de 2011 a julho de 2015.
(1), (3) Valores considerando material e mão-de-obra.
(2) Pela necessidade de grande investimento e ações do poder público, este critério foi considerado como não
atendido. Problemas evitados com a seleção de uma melhor localização.
(4), (10) Considerado somente material. Não foram considerados a ampliação e reforço de vergas e contravergas.
(5) Custo com a ampliação da área pavimentada. Custos com a mudança da prumada hidráulica não foram
considerados.
(6) Foram considerados o custo (SINAPI) para escoras em eucalipto roliço reutilizados 4 vezes (um bloco); custo
(SINAPI) para aluguel mensal de escoras metálicas, considerando um ciclo de 28 dias de escoramento. Por se tratar
de alvenaria estrutural, sugere-se optar por blocos canaleta, reduzindo o volume de fôrmas.
(7) Valor médio por apartamento (SINDICONET, 2015).
(8) Serviços considerados: aluguel de tenda; aluguel de 30 cadeiras; coffee break; confecção de material educativo.
(9) Custo considerado no Critério 2.8.
(11) Valor médio por apartamento obtido em consulta local de preço (material + mão-de-obra).
(12) Considerado: aluguel de tenda; aluguel de 250 cadeiras; coffee break; ajuda de custo ao palestrante da FAMCRI.
Fonte: autores, 2015
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O Gráfico 03 apresentado a seguir, ilustra a distribuição destes recursos pelos
três níveis de certificação do SCA, sendo que os níveis Bronze (67%) e Ouro (32%),
foram os que demandaram o maior investimento. Com relação as categorias do SCA, em
razão dos investimentos nas esquadrias e instalações de água quente, as categorias 2
(Projeto e Conforto) e 3 (Eficiência Energética), concentraram a maior parte dos
investimentos, representando 58% e 31% respectivamente.
Gráfico 03 – Recursos por níveis de certificação e por categorias do SCA

Fonte: autores, 2015

É importante recordar dos benefícios resultantes destas adequações, inclusive
reduzindo os custos de operação dos edifícios, reduzindo as contas de água e energia
elétrica. Portanto, embora os custos iniciais são importantes para o empreendedor e
usuários, eles podem justificar uma redução nos custos de operação, manutenção e
descarte. Para se ter uma visão mais clara a respeito, seria necessária uma avaliação dos
custos do ciclo de vida do empreendimento, não abordados neste trabalho.
Para

todos

os

casos,

não

foram

considerados

os

custos

com

o

desenvolvimento dos projetos específicos necessários, bem como para a elaboração de
toda a documentação comprobatória necessária.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As proposições adotadas para as adequações dos critérios estabelecidos,
foram definidas com flexibilidade, permitindo diferentes escolhas, conforme características
iniciais do empreendimento. No entanto, é bastante claro neste estudo, que melhores
escolhas seriam possíveis, bem como custos seriam evitados, caso os projetos fossem
concebidos considerando os princípios da sustentabilidade indicados pelo SCA. Isto
indica o desconhecimento ou negligência a alguns indicadores, com decisões baseadas
no menor custo inicial dos edifícios, visando facilidades de venda.
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Dos 27 empreendimentos do PMCMV identificados na cidade, apenas 7 estão
localizados em áreas da cidade com a infraestrutura mínima necessária, conforme
indicadores do SCA. A grande maioria destes empreendimentos encontra-se nas
periferias da cidade, geralmente em loteamentos novos, intensificando a expansão
horizontal da cidade, sem a mesma ampliação da infraestrutura e serviços necessários.
Esta localização está diretamente relacionada aos custos do solo urbano e, da
necessidade de oferta de moradias a custos reduzidos.
É evidente que a qualidade da habitação fica prejudicada à medida que se
pretende construir, em um curto prazo, com recursos financeiros, humanos e materiais
limitados, uma quantidade de habitações suficientes para enfrentar o déficit habitacional
brasileiro. No entanto, embora os problemas são inúmeros, o PMCMV possui grande
potencial para superá-las, considerando principalmente a sua própria dimensão,
reduzindo os custos pela escala.
De qualquer modo, grande parte dos questionamentos acerca da qualidade e
sustentabilidade das construções do PMCMV, poderiam ser resolvidos, ou ao menos
minimizados, caso seus empreendimentos estivessem necessariamente vinculados ao
Selo Casa Azul. O estudo demostrou um incremento estimando de 11,6 % no custo global
da obra, isto ainda sem o atendimento do critério “1.2 Qualidade do entorno – impactos”,
que em razão dos fatores de risco identificados do entorno, seria fundamental uma
parceria com o setor público, principalmente para viabilizar as deficiências na
infraestrutura viária, no saneamento básico e desassoreamento de rios. A vinculação do
PMCMV ao SCA, contribuiria assim para localizações mais apropriadas, além da
incorporação de indicadores da sustentabilidade nas rotinas dos escritórios responsáveis
pelos projetos, contribuindo também para o desenvolvimento de um histórico de soluções
de projeto.
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Resumo: Neste artigo foi realizado um estudo do consumo de água potável em uma residência unifamiliar
na cidade de Criciúma-SC. Para caracterizar seu consumo foi realizado um levantamento dos usos finais
dos aparelhos hidrossanitários, verificando suas vazões e tempo de uso por um período de dez dias. Com
estes dados verificou-se que a máquina de lavar e a bacia sanitária são responsáveis por 50% do consumo
da residência. Após esta caracterização foram estudados os dados pluviométricos da cidade de CriciúmaSC e realizado o dimensionamento de um sistema de aproveitamento de água de chuva para atendimento
destes dois aparelhos hidrossanitários. Os dados foram bastante satisfatórios para a instalação de sistemas
de abastecimento com aproveitamento de água de chuva, pois a região sul apresenta índices
pluviométricos que atenderam na maioria dos meses toda a demanda de água projetada, viabilizando assim
o seu uso.
Palavras-Chave: aparelhos hidrossanitários; água de chuva; aproveitamento.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente o Brasil está passando por uma de suas maiores crises hídricas, e
segundo Ghisi (2006), um dos fatores preocupantes está na má distribuição populacional.
Os locais mais populosos são justamente os que possuem pouca água, o maior exemplo
está na região sudeste que dispõe de 6% de potencial hídrico, porém conta com 43% da
população nacional.
Segundo Botelho (2006), as regiões Nordeste e Sudeste terão uma
disponibilidade hídrica abaixo de 1000 m³ per capita por ano próximo do ano de 2100.
Estimativas mostram que a disponibilidade de água na região Sul diminuirá para números
abaixo de 5.000 m³ per capita por ano em 2075.
Tabela 01 – Classificação da disponibilidade de água
Disponibilidade de água
(m³ per capita/ano)
> 20.000
10.000 – 20.000
5.000 – 10.000
2.000 – 5.000
1.000 – 2.000
< 1.000

Classificação
Muito alta
Alta
Média
Baixa
Muito Baixa
Extremamente Baixa

Fonte: Unep (2002).
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Um dos trabalhos precursores sobre o que se entende hoje por perfil do
consumo e usos finais da água em residências foi realizado nas cidades inglesas de
Malvern e Mansfield (THACKRAY et al.; 1978), cujos resultados apresentaram o consumo
doméstico de água em seus usos característicos. A pesquisa foi feita em 1971 e valeu-se
de uma metodologia embasada em anotações manuais de duas informações: (a) leitura
diária dos hidrômetros instalados junto às tubulações de abastecimento dos prédios; e (b)
anotações diárias feitas pelos moradores, indicando as utilizações de água feitas e o
número de vezes que isso ocorria. Além disso, alguns consumos típicos de equipamentos
que não eram susceptíveis à interferência do usuário, como o volume de água gasto em
bacias sanitárias com caixa acoplada ou o volume de água gasto em lavadoras de roupa,
foram previamente determinados em laboratório e, posteriormente, computados em
função do número de usos apontados pelos moradores. A Tabela 2 mostra um resumo
dos resultados do trabalho executado, apresentando o uso da água, nos consumidores
domiciliares, expresso em termos de consumo per capita por tipo de uso.

Tabela 02 – Usos da água nas cidades de Malvern e Mansfield
Uso de água
Lavagem de carro
Rega de jardim
Irrigação de gramado
Banho de banheira
Banho de chuveiro
Descarga na bacia
Triturador de lixo
Lavadora de roupa
Lavagem de roupa (tanque)
Lavadora de louça
Uso básico
Total

Malvern
Litros por dia/pessoa
0,3
3,8
0,3
14,7
1,6
30,0
0,3
7,5
2,7
0,3
36,3
97,0

%
0,3
3,9
0,3
15,0
1,6
30,7
0,3
7,7
2,8
0,3
37,1
100,0

Mansfield
Litros por dia/pessoa
0,4
2,1
0,1
14,8
1,1
33,0
Não disponível
9,7
4,0
0,3
32,6
98,2

%
0,4
2,1
0,1
15,1
1,1
33,6
Não disponível
9,9
4,1
0,3
33,2
100,0

Fonte: Unep (2002).

Segundo Lee et al. (2000), as técnicas mais comuns para coleta da água da
chuva são através da superfície de telhados ou através de superfícies no solo, sendo que
o sistema de coleta de chuva através da superfície de telhados é considerado mais
simples e, na maioria das vezes, produz uma água de melhor qualidade se comparado
aos sistemas que coletam água de superfícies no solo.
Para Unep (2002), United Nations Environment Programme, o sistema de
coleta de água de chuva é composto basicamente por uma área de captação, tubulação
para condução da água, reservatórios para o armazenamento, além de filtros e telas para
limpeza e remoção de material particulado.
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1.1 OBJETIVO
Realizar levantamento do uso final dos aparelhos hidrossanitários em uma
residência unifamiliar e dimensionar um sistema de aproveitamento de água de chuva. A
caracterização dos dados pluviométricos da cidade de Criciúma-SC e uma análise
econômica do aproveitamento de água de chuva também foram realizados neste artigo.

2 METODOLOGIA

2.1 LEVANTAMENTO DOS USOS FINAIS
O seguinte trabalho foi realizado em uma residência unifamiliar localizada na
cidade de Criciúma-SC com área de 150 m². A Figura 1 mostra a localização da mesma e
o croqui da planta de cobertura.

Figura 01 – Localização e cobertura

Fonte: Autor (2015)

O levantamento de usos finais foi realizado em uma residência, que é ocupada
por dois moradores, caracterizados na tabela abaixo:

Tabela 3 – Caracterização dos moradores

Caracterização dos moradores
Nome
Morador 1
Morador 2
Idade
29
27
Sexo
Masculino
Feminino
Profissão
Docente
Nutricionista
Almoça em casa Sim
Sim
Período de trab. Vesp. / Noturno Matutino
Fonte: Autor (2015)
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O consumo médio de água nos últimos 12 (doze) meses na residência foi de
5,62m³, que é metade da taxa mínima de utilização cobrada pela CASAN (Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento), na qual faz parte da região de abrangência da
pesquisa.
Figura 02 - Histórico de consumo pela fatura da CASAN

m³

Consumo (m³)

10
8
6
4
2
0

Fonte: Autor (2015)

Pode-se observar que há um aumento de consumo na fatura de janeiro, devido
as limpezas externas realizadas na residência, em seguida uma baixa no consumo,
decorrido ao período de férias.
A residência estudada possui: 02 chuveiros (CH), 01 lavatório (LV), 02 vasos
sanitários com válvula de descarga (VS), 01 pia, 01 tanque de lavar roupas (TQ), 01
máquina de lavar roupas (ML), uma lavadora de alta pressão (JT), e 02 torneiras de
jardim (TJ).
Com o auxílio de um recipiente de volume conhecido e um cronômetro, foram
medidas as vazões das torneiras, lavadora de alta pressão e dos chuveiros, o consumo
da máquina de lavar foi retirado do manual do fabricante, e a vazão da válvula de
descarga foi medida coletando o volume que chegou pela tubulação até a entrada da
fossa séptica.
Na tabela 4, são demonstrados os dados das vazões em l/seg de todos os
equipamentos hidráulicos da residência. A máquina de lavar possui 04 (quatro) níveis de
operação e cada nível possui um consumo de água, que pode ser triplicado cado o
usuário decida pela opção de 03(três) enxágues. Após ter caracterizado todos os
aparelhos, foram realizadas as anotações de consumo, foram anotados os consumos por
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10 dias consecutivos, do dia 29/07/15 ao dia 07/08, totalizando um consumo medido de
3390 litros.
Tabela 4 – Vazões dos Aparelhos
Equipamento
Vazão (L/seg)
Chuveiro
0,08
Pia
0,07
Lavatório
0,1
Jato
0,13
Vaso sanitário
1,6
Torneiras
0,21
Tanque
0,2

Fonte: Autor (2015)

Tabela 6 – Consumo máquina de lavar

Consumo (litros)
35
70
105
140

Nível
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4

Fonte: Autor (2015)

O consumo pode ser melhor interpretado analisando o gráfico 3, onde é
descrito o consumo diário em litros/dia.
Figura 03 – Consumo diário em litros
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Fonte: (Autor, 2015)

No dia 31/07/15, houve um consumo de água anormal para o período, pois
neste dia foi realizado a lavagem externa da residência. Este fato ocorre em média duas
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vezes por ano. É possível verificar que o consumo da máquina de alta pressão foi
relativamente maior do que os demais, porém considerando que este equipamento não
tem utilização convencional, foi ilustrado um novo gráfico retirando a lavadora.
Figura 4 – Relação de consumo sem a lavadora de alta pressão
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Fonte: Autor (2015)

2.2 RESERVATÓRIOS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE CHUVA

Como a edificação está localizada a aproximadamente 12Km de uma estação
meteorológica em Criciúma-SC, foram retirados os dados do site da Epagri-Ciram,
estação meteorológica 1043 localizada na UNESC (Universidade do Extremo Sul
Catarinense).
Os dados foram coletados desde o dia 01/01/2010, totalizando 2028 dias.
Fazendo uma média destes 05 anos de chuva na cidade podemos verificar na tabela o
índice pluviométrico deste período.
Tabela 7 – Dados pluviométricos
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

2010
103,8
96,8
46,6
24,6
94,8
22,8
50,6
13,8
32
39,6
117,2
32

2011
195,8
149,6
46,6
59,2
27,4
40,2
55,8
52,6
33,2
26,2
18
81,4

2012
100,6
85
47,6
20,4
30,6
38,2
31,4
11,2
41,6
49,2
14,2
43,4

2013
61,6
116
59,8
41,2
14
27,4
31
77,8
41,2
37,6
27,4
74,6

Fonte: Epagri (2015)

2014
251,6
126,2
104,6
50,4
33
76,8
16,4
21
52,8
38
29,2
83,2

2015
118,4
182,8
93,8
53,6
66,8
42,6
59,8

Média
138,63
126,07
66,50
41,57
44,43
41,33
40,83
35,28
40,16
38,12
41,20
62,92
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Figura 5 – Dados pluviométricos Criciúma desde 2010
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Fonte: Epagri (2015)

Geralmente em análises com séries históricas mais elevadas, o gráfico
apresentaria maior linearidade, porém nos últimos anos na cidade de Criciúma-SC os
meses de Janeiro e Fevereiro tem se caracterizado por meses chuvosos sobrepondo-se
aos demais meses.
Após caracterização das chuvas na cidade, foi utilizado o software Netuno 4,
do laboratório de eficiência energética da UFSC, para o dimensionamento dos
reservatórios. Foram inseridos os dados de precipitação diária, totalizando 2028 dias
(01/01/2010 a 30/07/2015), considerando um descarte inicial de 1 mm para efeito da água
da primeira chuva que molha e lava o telhado ser descartada.
O telhado da residência, incluindo os beirais somam uma metragem quadrada
plana de 165 m².
O

Software

Netuno

4,

solicita

alguns

dados

de

entrada

dimensionamento dos reservatórios, e os dados utilizados foram:
•

Demanda total a ser substituída por água de chuva: 50%;

•

Escoamento superficial: 90%;

•

Área de capitação: 165 m²;

•

Número de moradores: 2;

•

Volume máximo do reservatório inferior: 5000L

•

Intervalo entre volumes: 250L

•

Diferença entre potencial de economia de água potável: 5%/m³.

para

o

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Para o cálculo da demanda total diária per capita, foram utilizados os dados
obtidos no recordatório de usos finais conforme tabela abaixo.
Tabela 8 – Demanda diária de água
Dia
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Média

Demanda de água utilizada per capita (l)
95
111,5
130
135
175
121
277,9
149,34

Fonte: Autor (2015)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No estudo, verificou-se que os maiores consumos estão no chuveiro 34,56% e
na máquina de lavar 30,69%. No período analisado as torneiras de jardim não foram
utilizadas. Diariamente foi realizado a leitura no medidor para comparar o consumo
medido com o consumo real, verificou-se que as medições apresentaram coerência e as
variações podem estar no tempo que água leva para encher novamente o reservatório ou
preenchimento inadequado da planilha.
No fim do período de dez dias, os dados foram apresentando distorções e erros
mais significativos, então as anotações foram encerradas para não comprometer o
trabalho, este fato é decorrente da anotação incorreta do uso dos aparelhos sanitários.

Figura 6 – Comparativo medição x medidor
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Fonte: Autor (2015)
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Através do gráfico apresentado na figura 4, optou-se em utilizar a água
coletada da chuva para abastecer o vaso sanitário e máquina de lavar roupas, que juntas
somam 50,05% do consumo diário, logo foi utilizado no Netuno como 50% da demanda
total a ser substituída por água de chuva.
O sistema de captação de água de chuva pode ser executado com um
reservatório somente, ou com dois reservatários, um inferior e outro superior. Como a
demanda média de água é de 150L, optou-se por utilizar um reservatório superior que
atendesse esta demanda, e como no mercado o reservatório mais próximo com custo
accessível é o de 250L, optou-se então por este volume. Por ser um reservatório
pequeno, e para que a bomba não fique ligando muitas vezes ao dia, foi determinado que
elá só recalcará água para o reservatório superior assim que o reservatório atingir 30% do
seu volume, ou seja, 75L.
O volume ideal do reservatório inferior informado pelo Netuno foi de 2250L,
então o volume adotado foi de 2500L, por ser mais acessível no mercado, com este
volume é possível a utilização de 48,03% da água potável coletada. Com este volume é
possível utilizar 143,20L de água pluvial por dia, um valor muito próximo do ideal (50%).
Para o volume de 2500L do RI, em 95,71% das ocasiões ele atenderá a
demanda solicitada, e extravasará diariamente em média 488 litros/dia.
Tabela 9 – Resumo do dimensionamento
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Média

Potencial de uso de água pluvial (%)
50
50
50
50
49,7
44,3
44,35
40,7
47,38
50
50
50
48,03

Volume consumido (l)
149,43
149,18
149,1
149,66
148,53
131,95
132,9
121,43
142,1
149,16
148,9
149,25
143,42

Volume extravasado (l)
786,05
671,59
545,09
411,34
445,96
123,6
182,23
234,85
508
520,21
553,22
679,33
470,94

Atendimento (%)
100
100
100
100
99,46
86,67
88,07
78,71
94,67
100
100
100
95,71

Média de recalques
1,85
1,85
1,85
1,85
1,84
1,6
1,63
1,45
1,76
1,85
1,85
1,85
1,77

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sistemas de abastecimentos brasileiros nos últimos meses estão passando
pela chamada “crise hídrica”, os reservatórios destinados ao abastecimento estão com
volumes mínimos e em alguns casos até secos.
Diante desta problemática, muitas empresas têm trazido para o mercado da
construção civil alternativas para um consumo mais eficiente, e tais alternativas englobam
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a utilização de aparelhos sanitários econômicos, controladores de vazão, arejadores, e
muito mais.
Porém é preciso conhecer o consumo individual de cada residência ou
edificação para que se possa tomar as ações corretas para atenuação deste problema.
Muitas vezes, assim como na residência do autor do trabalho, que sempre achou que o
maior consumo estava no vazo sanitário, soluções simples podem resolver problemas de
falta de água e ajudar muito na economia de água.
O trabalho apresentou um potencial de economia de aproximadamente 48% de
água, um valor bastante significativo para uma residência unifamiliar. Além é claro sem
falar que o volume de água que é extravasado será pode ser direcionado diretamente
para rede pluvial, evitando infiltrações do terreno, contribuindo assim para a manutenção
das patologias causadas por infiltrações.
Financeiramente, para residências que possuem consumo médio inferior a tava
de disponibilidade da concessionária de água (CASAN 10 m³), o sistema não é viável,
porém para um consumo superior a 15 m³ o sistema já apresenta retorno financeiro para
o usuário.
Por fim, concluo que é possível economizar água potável, e dar um destino
para a água pluvial que em nossa região apresenta volume bastante satisfatório conforme
dados apresentados.

AGRADECIMENTOS
Agradeço em especial ao meu orientador, professor Enedir Ghisi pelos
ensinamentos transmitidos, pela UFSC pela oportunidade de cursar o programa de
mestrado, pelo IFSC que tanto apoia seus servidores na qualificação profissional e nas
pesquisas científicas.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS et al. Conservação e Reúso da Água em
Edificações. São Paulo: Prol Editora Gráfica, 2005a. 152p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR: 15527: Água de chuva:
aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis: requisitos.
São Paulo. 2007.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR: 13713: Aparelhos
hidráulicos acionados manualmente e com ciclo de fechamento automático. São
Paulo. 1996.
BARRETO, D. Water conservation and the monitoring of sanitary appliances. 196 f.
Dissertação (Mestrado em Building Services Engineering) – , Heriot Watt University
Edinburgh, Edinburgh, 1990.
DEOREO, W.B.; MAYER P.W. Residential end uses of water. Research Foundation,
xxxviii, 310 p. 1999.
GHISI, E. Potential for potable water saving by using rainwater in the residential
sector of Brazil. Building and Environment, West Lafayette, v. 41, n. 11, p. 1544-1550,
2006.
SABESP. Estudo de casos em São Paulo. Disponível em: < http://www.sabesp.com.br >.
Acesso em: 28 de Julho 2015.
SABESP. Manual de gerenciamento para controladores de consumo de água.
Disponível em: < http://www.sabesp.com.br >. Acesso em: 28 de Julho 2015.
SIEGERT, K. Introduction to water harvesting: some basic principles for planning,
design and monitoring. In: FAO, Rome. Water harvesting for improved agricultural
production,1994.
SOARES, G.O. Avaliação da redução do consumo d'água pelo emprego de
arejadores. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - PPGEC. UFSC. Santa
Catarina. Brasil. 2010.
KOENIG, K. Rainwater harvesting: public need or private pleasure? Water 21,London:
IWA, feb, p. 56-58, 2003.
LEE, K. T. et al. Probabilistic design of storage capacity for rainwater cistern
systems. J. agric. Engng Res, v. 3, n. 77, p. 343-348, 2000.
THACKRAY, J.E., COCKER, V. ARCHIBALD, G.G. The Malvern and Mansfield studies
of domestics water usage. Proc. Inst. Civil Enginer, 64p. 1978.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
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Resumo: A indústria da construção civil brasileira é caracterizada por seus processos tradicionais de baixa
produtividade. A incorporação da industrialização neste setor pode possibilitar um grande incremento em
eficiência, otimizando as atividades inerentes a construção, permitindo construir mais e melhores
edificações pelo mesmo custo ou, construir a mesma quantidade, com a mesma qualidade, mas a um custo
menor. Neste caminho, o artigo tem por objetivo apresentar os benefícios da industrialização e
racionalização da construção civil a partir do uso de painéis de GRC (Glassfibre Reinforced Concrete), que
são capazes de incorporar os conceitos de automação, mecanização, industrialização, pré-fabricação e
racionalização, permitindo reduzir os desperdícios por meio do uso mais eficiente dos recursos materiais e
humanos disponíveis. Como método, buscou-se por meio de uma revisão bibliográfica e estado da arte,
caracterizar o uso de painéis de GRC para vedação, identificando suas contribuições para a otimização das
atividades da construção civil. Os resultados do estudo demonstram a capacidade do material de
modernizar os processos, de aumentar a produtividade no canteiro de obras e diminuir os desperdícios, tão
comum na indústria da construção civil brasileira, sendo capaz também de proporcionar produtos de
qualidade e durabilidade por meio da gestão e controle dos processos de fabricação. Este artigo é resultado
de trabalho desenvolvido na disciplina de Desenvolvimento de Sistemas e Processos Construtivos ofertada
pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Palavras-Chave: Industrialização, racionalização, construção civil, GRC.

1 INTRODUÇÃO

A construção civil é um importante setor da economia brasileira, representando
em 2012, segundo Gonçalves (2012), 36,3% do PIB nacional. Considerando o PIB total
da cadeia da construção civil, 64% está relacionado ao setor de edificações. No entanto, o
segmento ainda apresenta baixa produtividade, com grandes desperdícios de insumos e
elevados prazos de execução. A construção civil brasileira é caracterizada por técnicas e
processos tradicionais onde há a predominância de mão de obra pouco qualificada,
mantendo-se baixo o padrão tecnológico no setor.
Fazendo-se uma breve comparação com outros segmentos da economia,
conforme pode-se observar no Gráfico 01, a produtividade atingida na construção civil é
muito inferior. Esta diferença ocorre por uma série de fatores, entre eles pode-se citar: a
baixa qualificação da mão de obra e o baixo interesse por parte das pequenas e médias
empresas em proporcionarem esta qualificação; o baixo investimento em pesquisa e
desenvolvimento por parte das empresas; os elevados índices de desperdícios de
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materiais e retrabalhos necessários pela ausência ou ineficácia do planejamento;
ausência ou insuficiência de investimentos em técnicas de pré-fabricação, modulação,
gerenciamento e uso de sistemas de TI, além da informalidade existente em muitas
atividades relacionadas ao setor (CGEE, 2009).
Gráfico 01: Produtividade das indústrias brasileiras

Fonte: CGEE, 2009.

Comparando com outras regiões do mundo, como os Estados Unidos e a
União Europeia, conforme pode-se observar na Gráfico 02 a seguir, a produtividade da
construção civil brasileira é de apenas 15% da produtividade americana. Para se ter uma
ideia, a produtividade média no Brasil é de U$$ 6.177,76 por trabalhador, enquanto na UE
é U$$ 31.247,44 e nos EUA é de U$$ 41.528 por trabalhador. Além disso, o prazo das
obras no Brasil é em média três vezes o americano e duas vezes o europeu. No Brasil, o
prazo médio de obras de edificações é de 30 meses, enquanto na UE e nos EUA são de
14,3 e 10 meses, respectivamente.
Gráfico 02 – Comparação entre prazos (esq.). Comparação entre as produtividades (dir.).

Fonte – CGEE, 2009.
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Visando uma maior eficiência na construção civil e uma mudança positiva deste
panorama, duas premissas importantes precisam estar incorporadas a estes processos: a
racionalização e a industrialização. De modo a ampliar o conhecimento e a divulgação de
um sistema com grandes promessas em relação a estes aspectos na construção de
edifícios, foram pesquisados os painéis de GRC.
A

pesquisa

é

parte

das

atividades

desenvolvidas

na

disciplina

de

“Desenvolvimento de sistemas e processos construtivos” do Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo da UFSC, sob orientação do Professor Dr. Humberto Ramos
Roman.

2 METODOLOGIA

O trabalho consistiu basicamente na realização de uma pesquisa bibliográfica
que, segundo Lakatos e Marconi (2003), ocorre quando o pesquisador coloca-se em
contato direto com o que já foi escrito sobre determinado assunto. Esta pesquisa buscou
levantar os conceitos de industrialização e racionalização na construção civil, bem como,
a partir da investigação e caracterização dos painéis de GRC, identificar as suas
contribuições para o incremento na eficiência do setor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Industrialização e racionalização na construção civil

Na busca de entender de fato os impactos destes fatores na realidade da
construção civil, é necessário identificar primeiramente seus conceitos. São vários os
autores que tratam do assunto e muitas divergências existem entre eles.
Segundo Orlandi (apud SABBATINI, 1989, p.49), a industrialização da
construção “é um método de processamento industrial onde são pré-fabricados em
usinas, ou eventualmente nos canteiros, componentes e elementos construtivos em
condições de serem acoplados na execução das obras mediante operações de prevalente
montagem.” Sob este ponto de vista, a industrialização se confunde com o conceito de
pré-fabricação, não representando de fato toda a complexidade e contribuições que
podem estar atreladas a ela. Ampliando um pouco a definição da industrialização na
construção civil, Foster (1973) defende que:
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Industrialização é um processo organizacional caracterizado por: continuidade no
fluxo de produção; padronização; integração dos diferentes estágios do processo
global de produção; alto nível de organização do trabalho; mecanização em
substituição ao trabalho manual sempre que possível; pesquisa e experimentação
organizada, integradas à produção (FOSTER, 1973, apud SABBATINI, 1989, p.
49).

Nesta segunda definição, a industrialização está muito mais relacionada a
organização das atividades nela inerentes, podendo ou não serem desenvolvidas em um
parque fabril. A pré-fabricação e a mecanização das atividades desenvolvidas, embora
contribuam para a industrialização, não a representam por si só. Complementando este
conceito, Sabbatini (1989) expõe o que parece ser o conceito de industrialização mais
relacionado com a produtividade, organização e inovação que se espera da construção ao
industrializá-la. Segundo ele, a industrialização é:
[...] um processo evolutivo que, através de ações organizacionais e da
implementação de inovações tecnológicas, métodos de trabalho e técnicas de
planejamento e controle, objetiva incrementar a produtividade e o nível de
produção e aprimorar o desempenho da atividade construtiva (SABBATINI, 1989,
p. 52)

Com esta abordagem, associamos a industrialização a um processo
organizacional onde visa-se, antes de mais nada, um incremento em sua eficiência, a
partir da otimização de todas as atividades inerentes a construção, onde pretende-se
construir mais e melhores edificações pelo mesmo custo ou, construir a mesma
quantidade, com a mesma qualidade, mas a um custo menor. No entanto, para que haja
uma mudança, é necessário agir diferente. A organização é essencial, porém, são
necessárias ações e processos mais eficientes para que se tenha este incremento na
produtividade. Desta forma, o processo evolutivo, inovador e organizado definido por
Sabbatini (1989), materializa-se através de algumas práticas como a mecanização, a préfabricação e a automação, além da racionalização como instrumento de controle.
Figura 01 – Esquema síntese da industrialização.

Fonte – Teixeira, 2014.
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A Figura 01 apresentada anteriormente, resume a cadeia da industrialização
construtiva. Nela, um conceito fundamental precisa ser esclarecido, o da racionalização.
Ainda segundo Sabbatini (1989, p.54), a "racionalização é um processo composto pelo
conjunto de todas as ações que tenham por objetivo otimizar o uso dos recursos
materiais, humanos, organizacionais, energéticos, tecnológicos, temporais e financeiros
disponíveis na construção em todas as suas fases.” Em outras palavras, racionalizar é
eliminar os desperdícios fazendo-se o melhor uso dos recursos materiais e humanos
disponíveis, incrementando a produtividade. Para tal, a mecanização, a pré-fabricação e a
automação apresentam grande contribuição.
Por mecanização entende-se como o uso de maquinários para auxiliar as
atividades humanas, potencializando suas atividades manuais ou substituindo-a. Na
construção, são inúmeros os exemplos, tais como o uso de betoneiras, furadeiras e
serras, que permitem agilizar a execução de várias atividades cotidianas, com maior
qualidade e precisão. Embora possa parecer banal, a mecanização é um instrumento
importante para se incrementar a racionalização e o grau de industrialização da obra. A
racionalização pode ainda ser intensificada por meio da automação de algumas
atividades, onde sistemas computacionais fazem o gerenciamento e controle de
equipamentos que executarão funções antes exercidas por mão de obra humana,
reduzindo sua participação e, consequentemente, as possibilidades associadas de erros e
limitações produtivas.
Como percebe-se, a racionalização não é um instrumento que, ao ser utilizado,
proporcionará uma maior agilidade na execução das atividades, aumentando a
produtividade e reduzindo seus custos. A racionalização é de fato um conjunto de
objetivos que necessitam de ferramentas para que possam ser aplicados e permitam seus
benefícios (VIVAN, 2012).
Falando-se de industrialização, fica fácil relacionar-se à produção seriada
característica das indústrias automobilísticas e de alimentos. De fato, a produção em
grande escala, seriada e com a repetição das atividades exercidas pelos funcionários,
tendem a contribuir para a racionalização de todo o processo. No entanto, como relata
Teixeira (2014), na construção civil a industrialização mostra-se de maneira diferente à
indústria de outros setores, pois o produto a ser produzido não se desloca ao longo de
uma linha de produção e montagem, mas sim às matérias-primas, operários e
ferramentas. Da mesma forma, a produção em série não mostra-se como uma alternativa
pertinente na construção de edificações, afinal o edifício surge para dar resposta as
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necessidades de um indivíduo ou, um conjunto deles, que apresentam exigências e
anseios singulares, tal qual o contexto onde se materializarão.
No entanto, embora a produção de edifícios idênticos tenha se mostrado como
não recomendável, isto não significa que seus inúmeros componentes não possam ser
disciplinados, normalizados e coordenados, afim de otimizar a produção. Apesar de as
singularidades de cada edifício inviabilizarem a mecanização e automação maciça dos
processos e atividades de produção de uma edificação, esta industrialização pode
também ocorrer fora do canteiro de obras, permitindo a pré-fabricação de vários
componentes e instalações (RIBEIRO, 2002).
Segundo a NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto prémoldado, os elementos pré-fabricados e os elementos pré-moldados apresentam
diferentes significados. Ambos são executados fora do local de utilização definitiva,
contudo, o primeiro, de forma industrial, apresenta rigorosos controles de qualidade. O
segundo, não sendo um produto industrial, é realizado nos canteiros de obras, podendo
seguir tanto um processo racionalizado, como artesanal.
Na construção civil, a industrialização apresenta uma série de benefícios, tais
como: a eliminação das improvisações nos canteiros, ou pelo menos uma redução
significativa; o emprego de mão de obra mais qualificada que representará a execução de
serviços de maior qualidade e a redução dos retrabalhos; a otimização do custo da obra
como reflexo da redução dos desperdícios gerados; a padronização e racionalização; a
produção seriada e em escala, além de cronogramas rígidos que permitirão a entrega da
obra em um menor prazo, antecipando seu retorno financeiro.
Como exemplo prático dos conceitos até então apresentados, há o emprego de
painéis GRC (cimento reforçado em fibra de vidro) na construção. Este sistema, se
utilizado corretamente, pode traduzir a ideia de industrialização, racionalização,
mecanização, automação e pré-fabricação como instrumentos para uma maior otimização
das atividades da construção de edifícios.

3.2 GRC - Glassfibre Reinforced Concrete

Os Painéis de GRC (Glassfibre Reinforced Concrete), cujo nome já caracteriza
os principais materiais empregados, são constituídos por uma matriz cimentícia (Cimento
Portland, agregados de pequenas dimensões – areia silicosa, água e aditivos) reforçada
com fibras de vidro resistentes ao meio alcalino. Os primeiros estudos na década de 60
sobre o compósito, utilizavam fibras de vidro do tipo E. No entanto, diante do processo de
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hidratação do cimento, estas fibras sofriam ataques alcalinos, diminuindo a resistência
mecânica do compósito. Com o avanço das pesquisas, identificou-se que a incorporação
do óxido de zircônia e polímeros aumentavam a resistência aos álcalis do cimento,
contribuindo para a durabilidade das fibras. A adição deste óxido às fibras de vidro fez
surgir, em 1971, à denominação vidro AR, que ainda hoje é a mais utilizada na fabricação
do GRC, sofrendo mínimas alterações na composição (BARTH; VEFAGO, 2007).
Segundo os mesmos autores, a fabricação do GRC pode ser realizada por dois
métodos:
 No tipo Spray up, a fibra de vidro (fornecida através de bobinas) e a
argamassa são projetadas simultaneamente através de uma pistola, porém o contato
entre elas ocorre apenas ao estarem na superfície do molde. As fibras são distribuídas
bidimensionalmente e aleatoriamente.

Para a correta impregnação da fibra e para a

retirada do ar, utiliza-se um rolo que promove a compactação do compósito;
 No método de pré-mescla (premix), o cimento, a areia e a fibra (nesta
ordem) são misturados antes de serem colocados no molde. Nesta situação, a relação
água/cimento deve ser preferencialmente inferior a 0,35, sendo necessários polímeros
plastificantes para melhor trabalhabilidade. Este método garante maior homogeneidade
na distribuição das fibras nas três dimensões.
Atualmente, apesar do processo de projeção e compactação do GRC ser
tradicionalmente manual, há no mercado, equipamentos de projeção automatizada que
reduzem o tempo da produção e a quantidade de funcionários, além de uma maior
uniformidade das fibras e espessuras do compósito, proporcionando maior qualidade
global ao componente. Muitos moldes industriais passaram a ser flexíveis e adaptáveis a
diferentes dimensões, de acordo com as necessidades do cliente, reduzindo o custo que
os moldes diferenciados provocariam. Mesmo assim, a modulação deve ser realizada
para acelerar o processo de produção e, no caso da não utilização dos moldes flexíveis,
maximizar o reaproveitamento daqueles utilizados. (SILVA; SILVA, 2003).

3.3 Características dos painéis GRC

Para conseguir linhas de montagens mais rápidas na execução, além da
possibilidade de equipes independentes, é necessária uma logística operacional e a
compatibilização dos projetos e de seus subsistemas, para a integração do conjunto.
No projeto das fachadas, segundo Barth e Vefago (2007), algumas situações
devem ser analisadas e trabalhadas, tais como:
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 A existência de uma modulação da estrutura faz com que, muitas vezes, por
questão de economia e racionalidade, o sistema de vedação se adeque a modulação
inicial da estrutura. Quando não há uma modulação estabelecida por pilares, lajes e vigas,
ou quando estes estiverem muito distantes, existe a possibilidade de estruturas auxiliares
com modulações independentes;
 As dimensões dos painéis podem apresentar limitações em relação ao
transporte e deslocamento, além da necessidade de equipamentos especiais;
 As juntas devem ser maiores e mais profundas à medida que o tamanho dos
painéis aumentam, garantindo que os mesmos sejam capazes de acomodar as variações
de temperatura e umidade. Em painéis pequenos, há um número maior de juntas e um
aumento considerável no custo. Cabe então a escolha da melhor opção para cada
construção;
 Os moldes de painéis com grandes índices de repetição devem ser feitos de
materiais mais duráveis, permitindo seu melhor reaproveitamento. Já a família de painéis
com pequenas variações dimensionais pode ter moldes com partes removíveis,
possibilitando diferentes tipos de painéis;
 Apesar do sistema de GRC seguir uma modulação e padronização, nem
sempre é possível garantir que os demais sistemas obedeçam ao mesmo controle de
execução e precisão. Por isso, o sistema permite pequenos ajustes nos elementos de
fixação, corrigindo erros com imprecisões dimensionais, como por exemplo, a falta de
alinhamento e diferenças de prumo.

3.4 Tipos de painéis de GRC

Com uma diversidade de aplicações, há no mercado uma variedade de tipos de
painéis de GRC, apresentados a seguir:
1) Tipo Casca: formado por uma lâmina de 10 a 15 mm, é utilizado para
produção de peças planas com dimensões de até 1m. Nestas peças, são necessárias
saliências que possam aumentar a sua rigidez. Entretanto, não podem ser utilizadas como
elementos de vedações.
2) Nervurado: é formado por uma reduzida camada de GRC (12 a 13 mm), no
qual são acrescentadas nervuras de reforço no tardoz da peça. As tiras de poliestireno ou
poliuretano, materiais indicados para as nervuras de reforços, são envolvidas pelo GRC,
formando seções tubulares retangulares que aumentam a rigidez dos painéis. Estas
nervuras devem estar distanciadas a no máximo 1000 mm e terem dimensões de 20 a
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100 mm, dependendo do tamanho da peça. As dimensões máximas da superfície, em
formas planas, são de cerca de 7 m².
3) Sanduiche: é composto por duas placas de GRC, separadas por um núcleo
leve de material isolante, podendo ser o poliestireno, poliuretano, lã de rocha, lã de vidro,
etc. Apresentando fixações rebaixadas no painel, dispensa a colocação de um
revestimento interno. O sistema, fabricado de forma plana, consegue dimensões máximas
de 12m² de superfície. As placas normalmente apresentam 10 mm de espessura e um
núcleo leve de 100 mm.
4) Stud Frame: é um painel de GRC com espessura média de 10 mm e
reforçado com uma estrutura metálica no seu tardoz. A estrutura, tanto horizontal como
vertical, deverá estar distanciada entre si (eixo a eixo) no máximo 600 mm. Esta estrutura,
além da função de reforço da placa, auxilia na fixação dos painéis. A cavidade entre o
painel e o elemento do edifício, proporcionada por este sistema, propicia a passagem das
instalações elétricas, hidráulicas e de telecomunicação, assim como a utilização de
materiais isolantes e fono-absorventes.

Este tipo de painel, com uma estrutura que

garante maior rigidez no conjunto, permite alcançar dimensões superiores em relação às
nervuradas,

podendo

atingir

superfícies

máximas

de

22m².

Este

sistema

é

preferencialmente utilizado nos Estados Unidos por ser mais econômico e, de grande
produtividade. Em países onde o custo do aço é superior, a relação custo/benefício é
observada e verificada individualmente (PEREIRA, 2013).

3.5 Vantagens dos painéis de GRC

A grande vantagem dos painéis de GRC é a sua versatilidade, encaixando-se
em diferentes aplicações, tanto em edificações tradicionais, futurísticas, como na
reprodução de características históricas (PEREIRA, 2013).
Segundo Barth e Vefago (2007), as fachadas pré-fabricadas de GRC tornam-se
economicamente competitivas em edificações com grandes dimensões e/ou com grandes
alturas, onde a execução das vedações costuma fazer parte do caminho crítico da obra.
Em edifícios comerciais, a redução do tempo de execução das fachadas pode significar
uma antecipação no prazo de entrega do empreendimento, o que resulta para o
empreendedor, a antecipação do faturamento e da amortização dos custos do edifício.
A plasticidade do material faz com que o mesmo possa adquirir diferentes
formas e texturas, permanecendo na cor natural ou recebendo diferentes pigmentos. Sua
capacidade de modelagem e de diferentes composições, destaca-se entre os demais
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materiais. O compósito apresenta uma excelente resistência ao envelhecimento, a tração
na flexão, à tração pura quanto ao impacto e uma elevada resistência a compressão, sem
que para isso sejam necessárias peças robustas e pesadas.
A industrialização das fachadas pode minimizar os desperdícios e os
retrabalhos na obra, reduzindo os tempos de execução. Possibilita também reduzir
consideravelmente a mão de obra no canteiro, transferindo-a para a indústria, o que
possibilita treinar equipes e gerar melhores condições de trabalho (BARTH; VEFAGO,
2007).
A seguir, são apresentadas algumas vantagens dos painéis de GRC em
relação a diferentes aspetos:
1) Transporte: o deslocamento dos painéis da fábrica até o local da obra ocorre
através de caminhões. As placas normalmente são colocadas longitudinalmente e
inclinadas para evitar grandes tensões e fissuras. O sistema do GRC, por ser leve e com
espessura reduzida, leva vantagem ao ser comparado com um sistema de concreto
comum, uma vez que o custo do transporte é estabelecido através da massa e do volume
transportado, resultando em uma maior área de painéis embarcados por vez. O peso
reduzido dos painéis de GRC auxilia ainda na manipulação dos mesmos, utilizando
equipamentos de menor porte. (SILVA; JOHN, 1998).
2) Mecanização: o processo de modelagem dos painéis de GRC normalmente
é realizado por formas padronizadas, que são ajustadas de acordo com o tamanho
desejado para o projeto e, seguem um rigoroso processo de precisão. Com equipamentos
modernos e procedimentos cuidadosos de fabricação, o uso dos materiais são altamente
otimizados, reduzindo os desperdícios e os danos ao meio ambiente (ACKER, 2002).
Como consequência, tem-se canteiros de obras mais limpos e organizados.
3) Automação: há uma procura crescente por métodos que acelerem a
execução dos edifícios, de modo a permitir um rápido retorno do investimento. Assim,
torna-se inviável as alterações de projeto durante a execução, além de paralisações das
obras, comumente observadas em construções tradicionais, onde até mesmo as
condições climáticas podem interferir no cronograma. A construção dos painéis em um
ambiente adequado, sem receber interferências externas e de forma padronizada (não
restritamente a uma produção em série), faz diminuir o tempo de produção,
proporcionando rápidas construções.
No entanto, o investimento na automação das indústrias pode ser uma barreira
para os empresários. Contudo, ao se ter uma produção em escala, há uma abertura no
mercado e maiores possibilidades de concorrência com os produtos das demais indústrias
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automatizadas. Consequentemente, com uma maior produção, há a amortização dos
custos iniciais.
4) Racionalização: a precisão das peças, o controle da quantidade de materiais
na produção, aliado a uma modulação, garante a utilização completa das estruturas sem
desperdícios. O próprio sistema de içamento dos painéis, com pontos determinados, é
utilizado

para

diferentes

funções,

como:

operações

de

desmolde,

transporte,

armazenamento e movimentações, assim como nas fixações definitivas dos painéis na
estrutura. Este procedimento evita novas perfurações nos painéis (pontos frágeis) e uma
quantidade excessiva de materiais de fixação e içamento. A racionalização acontece
também nos projetos complementares, permitindo o aumento da área útil do edifício, com
paredes de espessuras inferiores às tradicionais, com igual ou superior nível de conforto
termo acústico (SILVA; SILVA, 2003).
5) Pré-fabricação: os painéis de GRC podem ser desenvolvidos no próprio local
da obra ou em indústrias especializadas, sendo esta solução a mais utilizada e com
possibilidades de um melhor desempenho. Nesta última situação, há um maior controle
de qualidade, utilização de mão de obra especializada, repetições de tarefas e maior
racionalização.
Diante da concorrência e pressão da sociedade, a indústria da construção civil
está em constante desenvolvimento, aprimorando e criando elementos, sistemas e
técnicas construtivas. Neste processo, a automação e as inovações tecnológicas tornamse cada vez mais essenciais.
É importante desmitificar a ideia de que sistemas pré-fabricados não são
capazes de produzir uma boa arquitetura. Embora a maior parte da produção aconteça
em série, com a repetição de unidades, é possível, com um projeto especializado, atender
tanto os princípios de modulação e racionalização, como também propor uma arquitetura
diferenciada.

Para

tal,

há

a

padronização

de

soluções

construtivas

e,

não

necessariamente, edificações semelhantes, sem qualquer flexibilidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de painéis de GRC mostra-se como uma opção inovadora para a
construção civil. Os painéis para uso externo estão no mercado desde o início da década
de 80 e o volume da produção anual é significativo e, tende a crescer. Os painéis de GRC
vêm sendo empregados em barreiras antirruídos, renovação de fachadas, restauração de
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edificações de valor histórico, apresentando-se como uma alternativa competitiva aos
painéis pesados de concreto na vedação de fachadas.
Esta tecnologia proporciona um aumento de produtividade no canteiro de obra,
acelerando as construções e diminuindo os custos, tanto o de mão de obra quanto o
global. Ela racionaliza o processo e diminui os desperdícios, tão comuns na indústria da
construção. O projetista tem uma ampla gama de opções de acabamentos para sua obra
e a edificação tem seus recursos otimizados.
Os painéis de GRC são um exemplo de que a industrialização pode promover o
desenvolvimento tecnológico da construção, onde o sistema de gestão e controle dos
processos de fabricação e montagem resultam em produtos de qualidade e durabilidade
compatíveis com o nível de exposição das fachadas.
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Resumo: No contexto da diversificação da matriz energética e do melhor aproveitamento dos recursos
energéticos brasileiro, uma das formas de geração de energia com grande potencial e perspectiva
promissora é a geração a partir das ondas. Aliado ao aproveitamento desse recurso, também é necessário
estudos relacionados ao uso eficiente da energia. O presente trabalho apresenta um estudo de eficiência
energética em uma plataforma de pesca, localizada no município de Balneário Arroio do Silva, no litoral sul
catarinense na qual se estuda a implantação de um protótipo de gerador de energia a partir das ondas do
mar. O objetivo principal deste trabalho é aplicar técnicas de eficiência energética na plataforma de pesca,
estimando uma redução de consumo de energia. Além disso, é dimensionado um sistema de conversão e
armazenamento de energia elétrica, visando diminuir a dependência da rede de distribuição de energia. Foi
realizado um diagnóstico de consumo a partir de medições no local com um registrador de grandezas
elétricas. Se verificou que a demanda máxima atual é de aproximadamente 2 kW e que a carga instalada
predominante é o sistema de iluminação. Assim as alternativas de redução de consumo propostas dão
ênfase a esta carga. A partir da expectativa de redução de consumo com a metodologia proposta, foram
simulados diversos cenários para um sistema de armazenamento de energia elétrica em bancos de
baterias, considerando variáveis como potência e autonomia. Os resultados desse trabalho estão sendo
aplicados em um projeto de âmbito maior, que integra a avaliação do potencial energético e a modelagem e
construção do sistema de conversão de energia das ondas na plataforma.

Palavras-Chave: Energia das ondas. Eficiência energética. Conversão de Energia.

1 INTRODUÇÃO

Dentre as fontes renováveis de produção de energia, a oceânica enquadra-se
como umas das mais promissoras alternativas, possuindo potencial para ser aprimorada e
vir a suprir parte da demanda energética de um pais. (FALNES, 2007)
Juntamente

com

este

pressuposto

é

necessário

que

exista

uma

conscientização no uso da energia. Aliado ao aumento populacional e do poder aquisitivo
da população, se a elevação do consumo ocorrer de forma exagerada e ineficiente haverá
a necessidade de aumento gradativo na produção de energia elétrica, chegando em
algum momento a um ponto em que haverá falta de energia disponível. Uma forma de
evitarmos este aumento do consumo é através do uso racional da energia, empregando
alternativas mais eficientes em seu uso, obtendo reduções de consumo e uma
consequente economia. (FALNES, 2007)
Neste contesto o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise do
consumo de uma plataforma de pesca visando desenvolver um sistema para eficiência
energética onde se utilize a energia produzida pela conversão da energia das ondas de
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forma eficiente e racional, além de dimensionar um sistema de baterias, para servir como
meio de se armazenar energia, e a distribuir conforme a perspectiva de demanda
existente.
O trabalho foi realizado na Plataforma de pesca entremares, localizada na praia
da Meta, na cidade de Arroio do Silva – SC – Brasil. O empreendimento foi inaugurado
em 1995, possuindo uma extensão de 410 metros, além de uma área destinada a
escritórios e a recepção dos visitantes que chegam ao local. A estrutura é apresentada na
Figura 1.
Figura 1 – Plataforma de pesca de Arroio do Silva – SC - Brasil

Fonte: Autor

Será

apresentada

uma

análise

do

consumo

local

destacando

suas

peculiaridades, uma proposta voltada a redução do consumo, estimando a economia
gerada, e também um dimensionamento do banco de baterias necessário para que ao
armazenar energia, torne possível o atendimento à carga sem que exista geração ou
fornecimento de energia elétrica da rede convencional.
Vale ressaltar que o trabalho apresentado está vinculado a um estudo de maior
abrangência, denominado “Estudo experimental do potencial das ondas para a geração
de energia elétrica em uma plataforma de pesca no sul de Santa Catarina, Brasil – Fase
I”, desenvolvido pelo grupo de pesquisa “Bacia hidrográfica, zona costeira e potencial
energético”. Este projeto é dividido em três linhas de atuação: I, Levantamento do
potencial energético das ondas na região de Balneário Arroio do Silva (SC); II,
Desenvolvimento de um protótipo de geração de energia elétrica a partir das ondas; e, III,
Estudo de técnicas de eficiência energética para aplicação no local, considerando as
particularidades da energia das ondas e do perfil de carga da plataforma.
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O estudo apresentado é referente as atividades desenvolvidas pela linha de
pesquisa III, onde trabalha-se com a forma na qual a energia gerada a partir das ondas é
gerenciada, ficando a cargo das outras linhas de pesquisa desenvolver os estudos
relacionados a fonte de produção e a modelagem do dispositivo.

2 METODOLOGIA

Nessa seção serão detalhados os procedimentos para a realização do
diagnóstico do consumo da Plataforma de pesca e do dimensionamento do banco de
baterias a ser instalado no local.

2.1 Diagnóstico de consumo local

O diagnóstico iniciou-se através do levantamento das cargas do local, no qual
realizou-se inspeções da área interna, onde estão localizados os escritórios e recepção, e
da área externa, que conta com o sistema de iluminação da estrutura. Estas inspeções
possuíram o intuito de documentar os pontos de consumo na estrutura e determinar qual
a carga predominante encontrada. Neste processo verificou-se que a carga predominante
da plataforma é o sistema de iluminação externa.
Após esta etapa iniciou-se o processo de medições das grandezas elétricas
relacionados ao circuito do local, através da utilização do equipamento portátil de medição
PowerNET P-600, mostrado na Figura 2.
Figura 2 – Equipamento de medição portátil Power NET P-600

Fonte: IMS

O equipamento de medição possui três anéis flexíveis que são utilizados para a
medição da corrente, onde cada anel é utilizado em uma fase do circuito. No caso da
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plataforma de pesca a alimentação é monofásica, portanto foi só utilizado um destes
anéis. O próprio aparelho possui uma interface na qual é possível programar os
parâmetros elétricos a serem registrados em memória. Nele também é possível
determinar os intervalos de registros, podendo ser entre 0,25 s até 60 min. Nas medições
realizadas utilizou-se o intervalo de 10 min entre cada registro.
Na Plataforma de pesca foram realizadas diversas instalações do aparelho em
pontos específicos, de forma a analisar parte distintas do sistema local. Realizaram-se
medições de curta duração nestes pontos a fim de aferir a influência de determinadas
cargas no consumo total do empreendimento. Por fim o equipamento foi instalado na
entrada de energia do local, de modo que todo o consumo fosse registrado. Esta medição
de toda a Plataforma de pesca foi realizada em um período de aproximadamente 30 dias
ininterruptos e forneceu o panorama de variação do consumo do local com o tempo.
Após a realização das medições, os dados foram descarregados em um
computador através de software especifico do aparelho. Nele é possível realizar o
tratamento dos dados e obter diversos gráficos que representem a variação das grandeza
de interesse.

2.2 Dimensionamento do banco de baterias

O dimensionamento proposto parte do pressuposto que a energia convertida
das ondas será utilizada para o consumo local, e que exista produção suficiente para
suprir a demanda diária da Plataforma de pesca. Para tanto é necessário que exista um
sistema composto por baterias que armazenem a energia produzida nos períodos em que
ocorra uma produção superior ao consumo, além de abastecer o empreendimento nos
períodos de pico, onde a demanda por energia elétrica supere a produção.
O banco de baterias deverá ser dimensionado considerando as características
de produção de energia e consumo local. O dimensionamento possui suma importância
pois é através dele que se define o número de baterias necessárias e a autonomia que a
plataforma de pesca terá sem que ocorra necessidade do uso da rede convencional para
o abastecimento nos períodos em que não houver geração.
Uma representação simplificada do sistema de produção e conversão de
energia oceânica, conectado as cargas é apresentado na Figura 3. O modelo apresenta
os principais componentes necessários, como o sistema de controle de carga, banco de
baterias e inversores. Através desse sistema, a energia elétrica produzida pode ser
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armazena no banco e utilizada posteriormente, ou ser diretamente utilizada, bastando
apenas realizar a conversão de CC para CA.
Figura 3 – Representação dos componentes conectados a fonte geradora

Fonte: Autor

Para realizar o dimensionamento foi necessário definir os parâmetros
apresentados na Tabela 1, com base no consumo típico da plataforma de pesca e a partir
do modelo de bateria estacionária selecionado para a aplicação.
Tabela 01 – Parâmetros utilizados no processo de dimensionamento do banco de baterias

Parâmetros
Valor utilizado no dimensionamento
Potência da carga
1800 W
Tempo diário de uso da carga
8h
Autonomia desejada
1 dias
Tensão do banco de baterias
12 V
Profundidade
80 %
Capacidade da bateria
150 Ah
Fonte: Autor

Após a definição dos dados a serem utilizados é possível estimar o número de
baterias necessárias para atender a carga da plataforma de pesca.
O processo se inicia com a determinação do consumo diário,

(W*h), do

local, apresentado na Equação (1), onde “D” é a demanda existente, em Watts e “t” o
tempo diário de utilização em horas. (AVARENGA, 2012)
(1)
O segundo passo é determinar a energia total a ser armazenada no banco de
baterias, “E” (W*h), através da Equação (2), sabendo que “ ” é a profundidade da bateria
e “Aut” é a autonomia. Deve salientar que a profundidade da descarga da bateria
determina a sua vida útil, sendo que quanto maior a profundidade utilizada menor é a vida
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útil do equipamento. Portanto é aconselhável o uso de baterias estacionárias, que são
desenvolvidas para operar com profundidades elevadas sem reduzir significativamente a
vida útil. (AVARENGA, 2012)
(2)
Após determinar a energia total armazenada é possível calcular a capacidade
do banco de bateria, “

” (A*h), através da Equação 3, onde V é a tensão definida

para o banco. Esta tensão é função da própria tensão de saída da bateria, definida pelo
fabricante, e do arranjo escolhido para o banco. Na realização de conexões em série
consegue-se aumentar a tensão do banco, sendo somadas as tensões de cada bateria da
ligação. Em conexões em paralelo, a capacidade total é a soma das capacidades
individuais das baterias conectadas. (AVARENGA, 2012)
(3)
Por fim, através da Equação (4), é possível determinar o número de baterias N
a serem utilizadas, sendo “

” a capacidade de cada bateria. (AVARENGA, 2012)
(4)

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Análise de demanda elétrica

Através

das

medições

realizadas

no

local

foi

possível

verificar

as

características do consumo, determinando os períodos do dia em que existe maior
demanda de energia elétrica, e verificar a relevância do sistema de iluminação externa no
consumo total.
A Figura 4 apresenta a curva de demanda (kW) da Plataforma de pesca em um
intervalo de tempo de 3 dias. Devido ao comportamento semelhante da curva a cada 24
horas torna-se possível a verificação de um comportamento diário típico da demanda
energética da plataforma de pesca.
Figura 4 – Curva típica de carga
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Fonte: Autor

O intervalo compreendido entre 20h00min e 6h00min, representa o período de
maior consumo. O aumento de consumo neste período ocorre devido ao acionamento do
sistema de iluminação externa, e o consumo mantem-se relativamente constante em todo
o período noturno, pois o sistema permanece acionado.
O sistema de iluminação externo foi projetado para um total de 52 lâmpadas,
divididas em dois conjuntos de 26 lâmpadas em cada lateral do empreendimento.
Atualmente ele conta com apenas 37 lâmpadas em operação, sendo que destas 9 são do
tipo incandescente e o restante do tipo fluorescente compacta.
Este levantamento mostrou a presença de lâmpadas notadamente de baixa
eficiência e a grande possibilidade de redução de consumo e da possibilidade de
aumentar a eficiência energética do empreendimento.

3.2 Propostas para redução de consumo

Devido à relevância do sistema de iluminação externa perante a carga
instalada no local, os esforços para buscar uma melhor eficiência energética foram
concentradas nesse sistema.
O sistema de iluminação externa conta com lâmpadas fluorescentes e
incandescentes, de potências entre 15 e 60 W que levam a uma demanda energética
aproximada de 2 kW nos períodos de pico no consumo. Nas condições atuais ressalta-se
que não existem lâmpadas em todos os locais definidos em projeto; apenas 37 lâmpadas
são responsáveis pela iluminação de toda a estrutura.
Ao realizar a troca por lâmpadas mais eficientes é possível obter uma
estimativa de quanto poderá a vir ser reduzido. As lâmpadas sugeridas são do tipo LED
com potência de 9 W. A escolha por este nível de potência ocorreu pois a iluminância das
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lâmpadas é equivalente, e em alguns casos superior, a das lâmpadas existentes
atualmente.
Com a substituição de todas as lâmpadas que compõem o sistema por
lâmpadas LED do modelo sugerido consegue-se obter uma redução de aproximadamente
60% do consumo. Vale ressaltar que esta economia pode ser obtida mesmo com a
instalação de todas as 52 lâmpadas possíveis. A carga instalada total do sistema de
iluminação proposto é de 693 W. Neste valor já se encontra inclusa a carga da iluminação
interna, que não foi considerada no novo projeto luminotécnico, pois além deste estudo
ser voltado à iluminação externa, a troca da iluminação interna não acarretaria em
reduções significativas.

3.3 Dimensionamento do banco de baterias

A partir do dimensionamento realizado foi possível obter uma estimativa do
número de baterias necessárias para atender a carga. A estimativa é apresentada na
Figura 5.

Carga [W]

Figura 5 – Relação entre a carga e o número de baterias necessárias
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Fonte: Autor

Ao considerarmos a carga típica de pico da plataforma de pesca, em torno de
1,8 kW, e os parâmetros da Tabela 1, pode-se dimensionar a quantidade de baterias que
deve existir no banco. Para a carga de 1,8 kW, são necessárias 10 baterias.
Outro fator a ser analisado é a autonomia que o banco de baterias possui, ao
consideramos um consumo fixo de 1,8 kWh. A Figura 6 apresenta a autonomia do banco
à medida que se aumenta a sua quantidade de baterias.
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Figura 6 – Relação entre a autonomia e o número de baterias do banco
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Fonte: Autor

Para o banco dimensionado, que contém 10 baterias, a autonomia prevista é
de 24 h. Assim a energia armazenada é capaz de suprir a demanda energética diária da
plataforma sem a necessidade de utilização de energia da rede elétrica convencional.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo apresentou a metodologia e os principais resultados de
implantação de técnicas de eficiência energética em uma plataforma de pesca, visando o
uso racional da energia gerada por um sistema de microgeração em estudo para
implantação no local.
Ao se realizar estudos referentes à eficiência na plataforma de pesca se espera
reduzir o consumo local para que, ao instalar o sistema de produção de energia, a
sustentabilidade da plataforma seja melhorada, reduzindo a necessidade de uso da
energia da rede elétrica convencional. Além disso, espera-se melhorar a qualidade de
energia no local, especialmente no caso de níveis de tensão, que nos períodos de verão
tornam-se críticos na região litorânea.
Através do dimensionamento do banco de baterias deseja-se otimizar a
quantidade de baterias necessárias para armazenar e suprir a energia a vir ser produzida
pelo protótipo de geração a ser desenvolvido no projeto global, além de desenvolver um
banco de baterias que opere de forma eficiente na armazenagem do excedente de
produção e ao suprir a energia demandada, de forma total ou parcial, pela plataforma de
pesca.
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Resumo: A conversão de potência é um tema em constante aprimoramento, sendo desenvolvidos estudos
em diferentes áreas visando à melhoria na conversão. Um grande salto ocorreu com a transição dos
conversores lineares para os conversores chaveados, melhorando significativamente a eficiência. Estes
conversores chaveados exigem elevadas frequências de chaveamento de modo a diminuir o volume dos
filtros utilizados, o custo do conversor e minimizar a oscilação de corrente e tensão na carga. Entretanto, a
operação em frequências elevadas expõe os semicondutores a condições de operação extremas, sujeitos a
picos de tensão e corrente. Em vista disso, circuitos auxiliares têm sido adicionados à topologia original dos
conversores com o objetivo de auxiliar a comutação dos semicondutores, minimizando as condições
forçosas e promovendo operação segura. Estes circuitos auxiliares são denominados snubber e possuem
diferentes topologias que podem ser aplicados em diferentes tipos de conversores. Neste trabalho são
apresentadas três topologias de circuitos auxiliares, especificamente do tipo snubber turn-off, aplicados em
um conversor CC-CC tipo Buck. As condições de operação sem circuitos auxiliares são verificadas
experimentalmente com um conversor CC-CC Buck, sendo dado foco ao transistor responsável pelo
controle da potência. Em seguida são detalhados os projetos dos circuitos auxiliares e os resultados obtidos
a partir da posterior implementação destes snubber no conversor, finalizando com a comparação das três
topologias quanto à contribuição de cada uma para a operação do semicondutor.
Palavras-Chave: Circuitos Auxiliares, Snubber turn-off, Conversores CC-CC Buck.

1.

INTRODUÇÃO

O conversor de potência CC-CC abaixador de tensão (Buck) é muito utilizado
no desenvolvimento de fontes de alimentação CC e também no controle de velocidade de
motores CC. A Figura 1 ilustra a topologia deste conversor, onde
o diodo roda livre,

e

o indutor e capacitor do filtro

,

é a tensão de entrada,
é o resistor de carga e

é o transistor responsável pelo chaveamento (Mohan et al., 2002).
Figura 1 – Circuito de um Conversor Buck com filtro

passa-baixas.

Fonte: Adaptado de Mohan et al., 2002

Este e outros conversores chaveados de potência utilizam dispositivos
semicondutores para realizar o controle do fluxo de potência da entrada para a saída.
Este controle se dá através da alternância entre estado ligado e desligado destes
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semicondutores em frequências elevadas. A combinação do chaveamento em altas
frequências com as imperfeições dos dispositivos e leiaute do circuito contribui para a
diminuição da eficiência do conversor, além de originar elevados valores de tensãocorrente e ressonâncias na ordem de mega-hertz, submetendo o semicondutor a
condições forçosas de operação. Dependendo dos níveis de tensão e corrente
envolvidos, a implementação de um conversor exigirá o superdimensionamento dos
semicondutores, ou até mesmo se tornará inviável, pois há grande possibilidade de
acarretar dano aos semicondutores, comprometendo o funcionamento do conversor. Em
vista disso, circuitos auxiliares são adicionados ao conversor com o propósito de modificar
estas condições de operação e tornar possível a aplicação segura destes conversores.
O objetivo deste trabalho, é apresentar e comparar três topologias de circuitos
auxiliares, tratados como snubber, aplicados no auxílio à comutação do transistor

do

conversor CC-CC Buck. São apresentadas metodologias de projeto, funcionamento e
resultados obtidos com estes circuitos inseridos em um protótipo de baixa potência.

2.

CARACTERÍSTICAS DE COMUTAÇÃO

O conversor CC-CC Buck regula uma tensão CC média na saída (

) de

acordo com a razão cíclica do sinal PWM, Pulse Widht Modulation, aplicado na chave ,
sendo a razão cíclica a relação entre o período de chave ligada (
chaveamento (

) e o período de

), tal que:
(1)

onde

é a tensão de entrada.
O semicondutor utilizado para realizar este chaveamento é geralmente o

transistor MOSFET, Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistors, por suportar
frequências de comando mais elevadas, que implicam na redução dos valores do indutor
e capacitor do filtro de saída do conversor. Entretanto, o aumento da frequência também
implica no aumento de perdas na comutação da chave (Hart, 2012). São duas as
principais fontes de perdas na chave: perdas por condução e perdas por comutação.
Neste trabalho, é dado foco sobre as perdas por comutação.
A Figura 2 apresenta as formas de onda de um interruptor chaveando um
circuito com característica indutiva, tal como o conversor CC-CC Buck ilustrado na Figura
1. São feitas aproximações da operação real objetivando a simplificação da discussão
(Mohan et al., 2002).
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Figura 2 - Característica de Chaveamento: (a) sinal de comando, (b) formas de onda da tensão e corrente na chave,
(c) potência instantânea dissipada no interruptor.

Fonte: Adaptado de Mohan et al., 2002

Se o transistor está desligado, aplicando uma tensão no terminal de controle do
interruptor, o gate no caso do MOSFET, este passará para o estado ligado. Durante esta
transição, após um período de atraso
valor final durante o período

, tempo de subida da corrente. Apenas após o transistor

atingir a corrente nominal, o diodo
diminui até um valor mínimo

, a corrente sobe continuamente até o seu

é polarizado reversamente e a tensão no interruptor

durante o período

, tempo de caimento da tensão. A

energia dissipada durante a transição pode ser aproximada como:
(2)

onde

.
Novamente, se o transistor está ligado, retirando a tensão do terminal de

controle, este passará para o estado desligado. Após um período de atraso
tensão

cresce até o seu valor final

Chegando nesta tensão nominal, o diodo

no período

, a

, tempo de subida da tensão.

é diretamente polarizado e começa conduzir a

corrente do transistor, até chegar a corrente nominal após o período

, tempo de

caimento da corrente. A energia dissipada nesta transição é:
(3)

onde

.
A forma de onda ilustrada na Figura 2(c) torna clara a perda de potência que

ocorre no semicondutor durante os períodos de transição entre o estado ligado e
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desligado. Para expressar esta potência dissipada na chave durante as comutações,
deve-se observar que estas ocorrem a cada

, ou seja, a cada ciclo de chaveamento.

Sendo a potência a razão da energia sobre tempo, pode-se afirmar que em um período de
chaveamento ocorrerá dissipação na entrada em comutação e no bloqueio, tal que a
potência pode ser calculada pela Eq. 4:
(4)

Logo, a potência dissipada média devido ao chaveamento pode ser
aproximada pelas Eq. 2, 3 e 4 como:
(5)

Este resultado mostra que a perda de potência na comutação do semicondutor
é diretamente proporcional à frequência e com os tempos de transição característicos do
transistor (Mohan et al., 2002).

2.1

Características do Transistor MOSFET

A simbologia de um transistor MOSFET de canal N está ilustrada na Figura 3.
Trata-se de um dispositivo controlado por tensão e está completamente ligado quando a
tensão aplicada entre os terminais de gate e source
limiar do dispositivo

é maior que o valor de tensão de

(Mohan et al., 2002).

Figura 3 - MOSFET de canal N: (a) Simbologia, (b) Circuito com não idealidades.

(a)
Fonte: Adaptado de Barkhordarian, n.d.

(b)
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O circuito ilustrado na Figura 3(b) é o transistor MOSFET real, que apresenta
indutância, capacitância e resistência intrínsecas. A resistência de estado ligado
aumenta consideravelmente com a taxa de tensão suportada pelo dispositivo, chamada
tensão de ruptura – breakdown voltage –

. A relação entre a resistência de estado

ligado com a tensão de ruptura pode ser expressa por:
(6)

onde

é uma constante que depende da geometria do dispositivo e , uma constante que

varia entre 2,5 e 2,7. Portanto, apenas dispositivos com baixa tensão de ruptura têm
menor resistência

e permitem menores perdas por condução (Mohan et al., 2002).

O comportamento do MOSFET durante o chaveamento também sofre
interferência das capacitâncias parasitas entre os três terminais do transistor, que são as
capacitâncias entre gate-source (

, gate-drain (

) e drain-source (

). Essas

capacitâncias são não-lineares e dependem da geometria e estrutura do dispositivo, além
da tensão de alimentação (Barkhordarian, n.d.). As indutâncias

e

também são

características do encapsulamento do dispositivo. A redução do seu efeito fica limitada,
pois a ligação interna dos terminais drain e source são fixas, sendo possível apenas
diminuir o efeito dessas indutâncias através da redução dos terminais externos do
transistor (Choi et al., 2014).

3.

CIRCUITOS AUXILIARES SNUBBER
Entre os caminhos que podem ser tomados quando existem problemas na

comutação pode-se citar a troca do semicondutor utilizado por outro que suporte níveis de
tensão e corrente mais elevados, melhorar o leiaute do circuito ou inserir circuitos
auxiliares. A última opção se demostra mais viável, pois o aumento da capacidade do
semicondutor acarreta em maior perda em condução e encarece o conversor, quanto à
alteração do leiaute do circuito pode ficar limitada devido à dimensão dos dispositivos e
espaço físico restrito da placa. Desta forma, inserem-se circuito auxiliares nos
conversores com o objetivo de reduzir os esforços dos semicondutores durante a
comutação para níveis elétricos compatíveis com o dispositivo utilizado. Os snubber
podem contribuir com essa redução através da: (Mohan et al., 2002; Severns, n.d.)
•Limitação da tensão/corrente aplicada aos dispositivos durante a transição
turn-off ou turn-on, respectivamente;
•Limitação da taxa de crescimento da corrente (
transição turn-on ou turn-off do semicondutor, respectivamente;

) ou tensão (

) na
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•Amortecimento de ressonâncias parasitas, na transição turn-on ou turn-off.
Quando ocorre o fechamento do semicondutor, existirá pico de corrente e
quando ocorre abertura do semicondutor haverá pico de tensão, portanto, existirão duas
classes de snubber: snubber turn-on para o controle da corrente e snubber turn-off para o
controle de tensão. Estes circuitos auxiliares podem ainda ser classificados como: (a)
dissipativos ou não dissipativos, dependendo se retornam energia ao circuito ou se a
dissipam em elementos resistivos; (b) ativos ou passivos, quanto à utilização de
transistores auxiliares e (c) polarizados ou não-polarizados quando utilizados diodos.
Desta forma, os componentes que podem ser envolvidos no projeto de circuitos auxiliares
são resistores, capacitores, indutores, diodos e transistores (Tood, 1993).
Um capacitor conectado em paralelo com o semicondutor irá controlar a tensão
neste semicondutor; um indutor conectado em série com o semicondutor irá controlar a
corrente sobre este elemento (Tood, 1993). Isso torna o projeto de circuitos snubber turnon mais complexos e caros em relação ao snubber turn-off por envolver também o projeto
e construção do indutor. Neste trabalho serão abordados apenas os snubber turn-off, para
atuar no controle de tensão, utilizando componentes passivos, como resistores,
capacitores e diodos. A Figura 4 apresenta a topologia de cada circuito auxiliar que será
abordado e os pontos a e b aos quais são inseridos no conversor conforme Figura 1.
Cada circuito apresenta melhoria na condição de comutação do transistor,
podendo diminuir perdas, reduzir emissão de ruído eletromagnético e evitar dano ao
dispositivo, suprimindo níveis não suportados de tensão. Informações mais completas de
cada circuito auxiliar são apresentadas a seguir.
Figura 4 - Topologias de circuitos snubber (a) Amortecimento, (b) Controle de Derivadas, (c) Grampeamento de tensão.

Fonte: Adaptado de Todd, 1993.

3.1

Snubber para Amortecimento de Oscilações
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O interesse ao se utilizar esta topologia de circuito auxiliar, ilustrada na Figura
4(a), está na diminuição da ressonância que ocorre na abertura do transistor MOSFET,
contribuindo principalmente para a diminuição da interferência eletromagnética (EMI) e da
potência dissipada pelo semicondutor. A corrente que passa pelo transistor quando este
se encontra em condução não se extinguirá instantaneamente com a abertura da chave.
Pelo contrário, esta corrente faz com que ocorra ressonância entre a capacitância e a
indutância parasitas (

e

, respectivamente) (Tood, 1993).

Para amortecer essa ressonância, é necessário que o resistor do circuito
auxiliar seja igual à impedância que caracteriza essa ressonância. De um circuito RLC
série pode ser obtida a equação (NXP Semicondutor, 2012):
√ ⁄

Onde
e

e

(7)

é a resistência do circuito auxiliar, ξ é o coeficiente de amortecimento

são a indutância e capacitância parasitas.
O valor da indutância e capacitância parasitas responsáveis pela ressonância

não são precisamente conhecidas, pois, mesmo com um valor de referência no datasheet
do dispositivo, o leiaute também contribui e seu valor não é facilmente obtido. Assim
sendo, há um método apresentado por NXP Semicondutcor (2012) pare se obter um valor
aproximado tanto da indutância e da capacitância parasita.
Neste método, primeiramente é medida a frequência de ressonância da chave
sem a utilização de circuitos auxiliares, denominada
pequena capacitância
ressonância, denominada
coeficiente

. Em seguida, é adicionada uma

em paralelo com a chave e medida a nova frequência de
. A relação entre as duas frequências de ressonância é um

que está relacionado exclusivamente com a capacitância

.
(8)
(9)

Finalmente é calculada a indutância parasita a partir da ressonância
característica:
√

(10)

Com os valores de indutância e capacitância obtidos a partir da Eq. 9 e da Eq.
10 já é possível obter o valor da impedância e consequentemente o valor da resistência
do circuito snubber, calculado a partir da Eq. 7 com coeficiente de amortecimento ξ
escolhido de acordo com a característica desejada. Entretanto, não se recomenda utilizar
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apenas o resistor em paralelo com o MOSFET, pois o resistor forneceria um caminho
alternativo para a corrente e o semicondutor não conseguiria controlar a potência da
carga conforme desejado. Portanto, é adicionado um capacitor em série com o resistor. O
valor deste capacitor

é obtido para que a frequência de corte do circuito snubber

seja igual à frequência da ressonância inicial

(NXP Semicondutor, 2012):
(11)

3.2

Snubber para controle de derivadas

Com a utilização desta topologia, Figura 4(b), deseja-se controlar a taxa de
crescimento da tensão no momento em que ocorre a abertura da chave. Desta forma,
ocorrerá tanto a diminuição da tensão máxima como a diminuição da taxa de variação
na chave, reduzindo a sobreposição de tensão e corrente, ilustrada na Figura 3,
consequentemente a potência dissipada.
No momento da abertura da chave, ocorre um elevado pico de tensão que irá
polarizar diretamente o diodo

, ocorrendo a carga do capacitor. Quando a chave volta a

conduzir, como o diodo fica sem polarização, o capacitor

é descarregado no resistor

.
O projeto deste circuito auxiliar considera os parâmetros desejados para a
carga do capacitor, tal como a tensão de carga (
tensão (

), o tempo que leva para atingir esta

) e a corrente que passa pela chave antes de ocorrer a abertura ( ). Logo, a

partir da Eq. 12 é possível obter o valor da capacitância necessária (Tood, 1993):
(12)

Para que seja efetivo em controlar a tensão, é necessário que o capacitor seja
descarregado em cada ciclo, para no ciclo seguinte ser capaz de absorver toda a energia
novamente. Para isso, a constante de tempo do circuito snubber é determinada
tipicamente a ser um décimo do período em que a chave está fechada, tal que:
(13)

3.3

Snubber para grampeamento de tensão

Para proteger o semicondutor dos picos de tensão se utiliza o snubber para
grampeamento de tensão, Figura 4(c).
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O capacitor deste snubber está baseado no montante de energia armazenada
nas indutâncias parasitas do circuito. Como a tensão do capacitor será o nível de
grampeamento, a energia armazenada nas indutâncias parasitas deve realizar uma
mudança relativamente pequena na tensão do capacitor (Tood, 1993). Desta forma, a
indutância parasita deve ser descarregada a cada ciclo no capacitor, sendo possível fazer
a seguinte relação:
(14)

Onde

é a energia armazenada na indutância parasita,

inicial armazenada no capacitor e

é a energia

é a energia final armazenada no capacitor, tal que:
(15)

Resolvendo para

:
(16)

Onde

é a indutância parasita,

tensão a cada ciclo e

é a corrente na chave,

é a variação de

é a tensão inicial do capacitor, que depende do ponto ao qual o

snubber é conectado. O resistor deste circuito auxiliar deve ter tal valor que proporcione
constante de tempo superior ao período de chaveamento, pois o capacitor não poderá
descarregar a cada ciclo. Desta forma, considerando constante de tempo dez vezes
superior ao período de chaveamento, o resistor

é obtido por:
(17)

4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas sessões seguintes são detalhados os projetos dos circuitos snubber com
base nas especificações do conversor Buck, verificadas na Tabela 1. São também
apresentadas as formas de onda do transistor com a implementação dos circuitos
auxiliares, obtidas com auxílio de um osciloscópio, de modo a verificar o desempenho que
proporcionam.
Inicialmente, para efeito de comparação, é apresentada a forma de onda da
tensão sobre o transistor (

do conversor Buck sem circuito para auxílio à comutação,

que pode ser analisada na Figura 5. Observa-se pico de tensão de 109V e acentuada
ressonância presente na chave no momento em que ocorre o desligamento da mesma.
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Tabela 1 - Dados do conversor CC-CC Buck utilizado para o estudo

Descrição
Chave Principal
Diodo ( e )
Indutor do Filtro ( )
Capacitor do Filtro ( )
Potência de saída
Tensão de Entrada ( )
Tensão de Saída ( )
Frequência de Chaveamento ( )

Especificação
MOSFET IRF 540N
MURR 460
núcleo EE 30/15/7 26 Espiras
Eletrolítico

Fonte: Autor Próprio, 2015.

Figura 5 - Tensão

do MOSFET sem auxílio à comutação

Fonte: Autor Próprio, 2015.

4.1

Snubber amortecimento de oscilações

Neste projeto é necessário conhecer a frequência de ressonância da chave,
cujo valor observado experimentalmente foi de
capacitor de

. Com a adição de um

, a nova frequência observada foi de

frequências, calcula-se o valor do fator

e de

. A partir destas

, a partir da Eq. 8 e da Eq. 9,

respectivamente:

A indutância parasita é calculada pela equação 10, tal que:

Agora, têm-se os valores dos dois elementos parasitas que são responsáveis
pela ressonância presente na chave. Sendo o coeficiente de amortecimento ξ igual a um,
o resistor é calculado pela Eq. 7:
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Finalmente, é calculado o valor do capacitor do snubber a partir da Eq. 11:

4.2

Controle de derivadas

Neste projeto, são definidos os parâmetros desejados para a carga do
capacitor, determinando a taxa

de carga do capacitor. Com

tensão da fonte especificada na Tabela 1, e

de valor

igual a 12,0 V,

, o valor de

é calculado

pela Eq. 12, sendo a corrente que passa pela chave 2,5 A:

Para satisfazer o requisito de constante de tempo na Eq. 13, o resistor

é

calculado:

4.3

Grampeamento de Tensão

A partir da Eq. 16, o valor do capacitor é calculado com o valor de
conhecido,

a corrente de 2,5 A que circula na chave,

já

igual a 4,0 V e tensão de

inicial igual à zero, tal que

Para cumprir o requisito imposto anteriormente de constante de tempo superior
a do período de chaveamento, o resistor é calculado pela Eq. 17:

Para a realização dos testes do conversor com a aplicação dos circuitos
auxiliares, foram utilizados componentes de valores comerciais próximos aos valores
calculados anteriormente, e quando necessário, foram realizadas associações para se
chegar a um valor aproximado. A Tabela 2 apresenta os valores dos componentes dos
circuitos auxiliares utilizados para a implementação no conversor.
Tabela 2 - Valores dos Circuitos Auxiliares Calculados

Amortecimento

Derivada

Fonte: Autor Próprio, 2015.

Grampeamento
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4.4

Implementação dos circuitos auxiliares no conversor

A Figura 6 apresenta as formas de onda da tensão

obtidas com o

conversor operando com os três circuitos auxiliares em paralelo com a chave.
Figura 6 - Tensão VDS com circuitos auxiliares: (a) Amortecimento de oscilações, (b) Controle de derivadas, (c) Grampeamento de tensão. CH1: Tensão do transistor (VDS) CH2: Sinal de comando (VGS).

Fonte: Autor Próprio, 2015.

Com a adição do circuito para amortecimento de oscilações, comparando com
a Figura 5, observa-se a ausência de ressonância acompanhada de um pico de tensão
ainda elevado de 66V.
O resultado para o circuito para controle de derivadas pode ser verificado na
Figura 6(b). Observa-se que além de reduzir o pico de tensão, também apresenta
inclinação (taxa

) menos acentuada que o conversor sem auxílio à comutação,

diminuindo a sobreposição de tensão e corrente durante a transição turn-off,
consequentemente a perda de potência neste instante.
Observa-se a partir da Figura 6(c), que o circuito para grampeamento de
tensão diminui a tensão sobre a chave quatro vezes em relação à operação sem auxílio.
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4.5

Perdas no resistor do Snubber

Como dito anteriormente, alguns circuitos auxiliares são inseridos em um
conversor com o objetivo de diminuir a perda de potência em algum semicondutor.
Entretanto, os circuitos abordados neste trabalho têm o objetivo de apenas absorver a
energia que é excessiva ao transistor, tirando este semicondutor de uma condição de
estresse.
Portanto, ainda existirá perda de potência e esta estará ocorrendo no resistor
do circuito snubber. A potência dissipada sobre o resistor pode ser calculada pela
equação:
(18)

A Tabela 3 apresenta a tensão obtida experimentalmente sobre cada resistor
dos circuitos auxiliares e a potência dissipada, aplicando na Eq. 18 os valores de
resistência da Tabela 2. A Tabela 3 apresenta também a relação entre a potência do
snubber,

, e a potência do conversor Buck,

, especificada na Tabela 1.

Tabela 3 - Potência dissipada nos resistores de snubber

Amortecimento

Derivada

Grampeamento

Fonte: Autor próprio, 2015.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os conversores estão sujeitos a problemas provenientes das não
idealidades dos dispositivos e do leiaute do circuito. Mesmo em proporções menores em
relação a conversores de alta potência, também podem ocorrer danos aos componentes
de conversores de baixa potência.
Como os circuitos snubber dissipativos possuem topologia relativamente
simples, tendo como vantagem o custo e o volume baixos, são facilmente aplicados em
projeto de conversores de baixa potência. Apesar da simplicidade, proporcionam ao
conversor melhoria em relação aos picos de tensão e ressonâncias.
Desta forma, este trabalho comparou três topologias de circuitos auxiliares,
apontando suas principais contribuições para o conversor Buck. Todos os circuitos
estudados fornecem soluções simples e baratas para aplicação no conversor,
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promovendo a proteção do circuito, a diminuição dos ruídos eletromagnéticos e a
diminuição dos picos de tensão.
A principal desvantagem destes circuitos é o método de projeto para a
determinação dos valores dos componentes dos circuitos auxiliares. Em alguns casos
envolve a implementação prática, necessitando primeiramente o desenvolvimento do
conversor para posterior análise das condições de operação e projeto dos circuitos, como
no caso do amortecimento de oscilações. Em outros casos, envolve a determinação de
alguns dados de modo empírico, sendo algumas vezes necessária a experimentação para
ponderação do melhor resultado, tal como no circuito para grampeamento de tensão e no
circuito para controle de derivadas.
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Resumo: O Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) é um diferencial para à competitividade e a
busca pela melhoria das empresas, à utilização de um método para gerenciar o processo de
desenvolvimento é de fundamental importância para acelerar o tempo de desenvolvimento. Este trabalho
utiliza da metodologia de Desenvolvimento de Produto e suas ferramentas para a elaboração da concepção
de um cortador de unhas com características diferenciadas, utilizando uma adaptação do método
apresentado por Rozenfeld et al. (2006). O trabalho foi realizado em parceria com o LADEP – Laboratório
de Desenvolvimento de Produtos na UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele caracterizase por meio de pesquisa tecnológica, que busca a geração de novos produtos. A metodologia aplicada
inicia-se com o Projeto Informacional onde são extraídas informações sobre as reais necessidades do
mercado referente ao produto. O levantamento de informações é realizado através de pesquisa de mercado
e os dados são clarificados com auxílio da matriz QFD, posteriormente é realizado o Projeto Conceitual,
onde a visão de mercado é transformada em um conceito tecnologicamente atrativo, para isso são
realizados a modelagem funcional do produto, a pesquisa pelos princípios de solução e a seleção de uma
alternativa de concepção viável as necessidades dos clientes. Após é realizado o Projeto preliminar onde
são apresentados os desenhos do conceito do produto e uma lista preliminar de materiais.
Palavras-Chave: Engenharia do produto, Desenvolvimento de produto, Inovação, Gerenciamento

1 INTRODUÇÃO

O Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) é um diferencial para a
competitividade e a busca pela melhoria das empresas. Hoje a equipe responsável é
multifuncional, composta por engenheiros e técnicos de diversas áreas. Equipes com este
perfil permitem potencializar a concepção do projeto, avaliando todos seus possíveis
aspectos. Para Slack (2009) o principal objetivo ao se desenvolver produtos é atender as
necessidades e garantir a satisfação dos consumidores, principalmente suas expectativas
atuais e futuras.
Conforme Morgan e Liker (2008) o desenvolvimento de produtos é um
diferencial estratégico que vem se tornando cada vez mais importante, podendo ser
considerado mais relevante que a própria produção. Isto provem da crescente evolução
tecnológica que agiliza a substituição dos produtos que estão no mercado por novas
alternativas de solução.
Segundo Rozenfeld et al. (2006) o desenvolvimento de produto pode ser visto
como um conjunto de atividades por meio das quais se podem chegar às especificações
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do projeto de um produto ou de seu processo de produção, para que a manufatura seja
capaz de produzi-lo. O mesmo autor apresentou uma estrutura do Processo de
Desenvolvimento de Produto, conforme mostra a figura 1, onde se observa três macro
fases distintas: Pré-Desenvolvimento; Desenvolvimento; Pós-Desenvolvimento.

Figura 1 - Estrutura do Processo de Desenvolvimento de Produto

Fonte: Rozenfeld et al. (2006)

Na etapa de desenvolvimento pode ser dividida em cinco fases distintas
conforme mostra a figura 2. Ela inicia-se com o projeto informacional e termina apenas
com o lançamento do produto.

Figura 2 - Desdobramento da macro-fase Desenvolvimento

Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006)

Rozenfeld et al. (2006), aborda o PDP como uma interface situada entre a
empresa e o mercado, com o objetivo de identificar, e até mesmo se antecipar, as
necessidades do mercado e propondo soluções que atendam estas expectativas. Dentro
destas necessidades pode-se citar:
a) Identificar as necessidades dos clientes em todas as fases do ciclo de vida
do produto;
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b) Identificar as possibilidades tecnológicas;
c) Desenvolver um produto que atenda as expectativas do mercado, em
relação à qualidade;
d) Desenvolver um produto no tempo adequado (mais rápido que os
concorrentes, com um custo competitivo);
Segundo Rozenfeld et al. (2006) cerca de 85% do custo do produto final
provem de escolhas de alternativas vindas do início do ciclo de desenvolvimento. Em
outras palavras, o foco principal a se determinar no projeto se concentra nos materiais
utilizados, no processo de fabricação, nas tecnologias e nas soluções construtivas. Diante
disto o objetivo deste trabalho é utilizar a metodologia apresentada por Rozenfeld et al.
(2006) adaptada para desenvolver o conceito de um Cortador de Unhas inovador, com
características diferenciadas de toca de lâminas e formatos de corte.

2 METODOLOGIA

A metodologia aplicada neste trabalho caracteriza-se por meio de pesquisa
tecnológica, que busca a geração de novos produtos. A pesquisa está dividida em quatro
etapas, sendo a avaliação do problema o ponto inicial, onde são analisadas informações
referentes ao desenvolvimento do produto. A segunda etapa compreende uma revisão da
literatura, focando nos conceitos e métodos referentes ao modelo a ser utilizado. A partir
da definição do modelo inicia-se a etapa de desenvolvimento do projeto, que é
apresentada neste trabalho, onde são aplicados o método e as ferramentas para a
criação do conceito do produto e por fim são apresentados os resultados. O fluxo do
método de desenvolvimento de produto adotado neste trabalho foi adaptado do modelo
apresentado por Rozenfeld et al. (2006), conforme mostra a figura 3, onde se insere o
projeto preliminar como sendo a terceira fase.

Figura 3 - Fluxo do desenvolvimento de produto adotado neste trabalho

Fonte: Primária
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No início do projeto informacional foi realizado o planejamento, onde são
extraídas as informações do mercado. Isto foi realizado através de pesquisa de marketing
com auxílio de um questionário junto aos clientes potenciais. A clarificação das
necessidades foi realizada com o desdobramento da função qualidade, através da
ferramenta Quality Function Deployment (QFD). Ao final do projeto informacional são
determinadas as especificações metas do produto, que compreende uma lista de valores
meta para os seus requisitos, contendo unidades de medida e faixas de tolerância.
Na segunda fase do desenvolvimento é realizado o Projeto Conceitual, onde se
transforma a visão de mercado obtida na fase anterior, em um conceito tecnologicamente
e mercadologicamente atrativo. Aqui é realizada a modelagem funcional do produto que é
uma base para a identificação dos princípios de solução e a geração de alternativas de
projeto para o produto.
É utilizado nesta fase do projeto o método da Matriz Morfológica para auxiliar à
coleta e registros de princípios de solução que podem contribuir para a solução do
problema. Ela utiliza como base as funções elementares e requisitos do produto para
propor soluções. As combinações destes princípios de solução geram alternativas de
concepção para o produto. A seleção da solução mais adequada é realizada através da
análise da viabilidade técnica do projeto com auxílio de uma matriz de avaliação (matriz
de PUGH). A seguir é realizado o projeto preliminar onde se apresenta um projeto
conceitual em Computer Aided Design (CAD) para a alternativa de projeto, seguido da
apresentação de uma lista preliminar de materiais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Projeto informacional

Nesta etapa procurou-se levantar as necessidades relacionadas a utilização do
produto. Para auxiliar o levantamento de informações elaborou-se um benchmark que
captou dados referentes aos produtos similares existentes. Na sequencia foi realizada
uma pesquisa de mercado através de um questionário, onde pode-se determinar as reais
necessidades dos clientes. Foi utilizado o Typeform, uma plataforma que permite criar
formulários que são facilmente apresentados e preenchidos em todos os tipos de
dispositivos. O questionário foi divulgado e aplicado pelos responsáveis do projeto.
Dentre os resultados deste levantamento de dados, uma informação relevante
foi com relação as características que se consideram importantes para esse determinado
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produto, onde 25% consideram a praticidade e 22% a durabilidade como itens
importantes para o projeto, essas informações associadas com requisitos de preço e
tamanho representam aproximadamente 80% do total de dados, conforme figura 4.
A etapa de clarificação das necessidades foi realizada com o auxílio da Matriz
QFD - Desdobramento da Função Qualidade, conforme figura 5, que combinada com as
informações da etapa anterior possibilitou transformar as necessidades dos clientes em
requisitos para o projeto. Com o auxílio da matriz QFD foram definidos quais seriam os
requisitos de projeto de maior importância, e como os mesmos se relacionam entre si,
permitindo assim uma análise mais qualitativa das informações.

Figura 4 - Tabulação de dados do levantamento de informações

Fonte: Primária

O desdobramento da função qualidade forneceu informações importantes,
principalmente com relação aos fatores diretamente ligados à qualidade percebida pelo
cliente, como a capacidade de produção e as questões relacionadas à aparência do
produto. Ela também indicou os principais requisitos do produto em relação ao seu
projeto, em sequência por ordem de importância. Nela percebe-se que os pontos mais
importantes são preço de custo e tamanho e com menor importância o número de peças
utilizadas. Através dos requisitos do produto levantados no QFD, foi possível elaborar as
especificações meta do produto, onde cada requisito tem suas características técnicas
definidas, conforme tabela 1. Isso propicia visualizar suas prioridades e futuramente pode
ser utilizado como base para a execução real do projeto.
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Tamanho

Peso

Resistência/Dureza dos
Materiais

Custo

Quantidade de ciclo para
realizar o corte

Proteção e Trava quando não
seja utilizado

Dimensões da Embalagem

Material da Lamina de
corte

Material da lixa

Montagem/Desmontagem
através de travas

Manual com instruções
práticas

Video ilustrativo do processo de
montagem/desmontagem/utilização

Número de peças

Tempo de montagem

Negociação com lojas de
departamento

Padronização dos
componentes

Cores variadas

Tempo para realizar o corte

Encaixe rápido das peças

Lixa Acoplada de boa
qualidade

Força de corte

Figura 5 - Matriz QFD - Desdobramento da função qualidade

205
10%
2

107
5%
7

95
4%
9

225
10%
1

70
3%
15

65
3%
16

65
3%
16

165
8%
3

132
6%
6

63
3%
18

93
4%
11

93
4%
11

36
2%
21

150
7%
4

63
3%
18

98
5%
8

44
2%
20

76
4%
13

133
6%
5

75
3%
14

95
4%
9

LEGENDA
Sem correlação
Correlação Fraca
Correlação Média

RC: REQUISITOS DO CONSUMIDOR

Correlação Forte

Manipulação com uma mão
Leveza
Elevada Vida Útil
Entre R$10,00 - R$20,00
Ser de fácil operação
Segurança
Embalagem com volume reduzido
Praticidade na Montagem e Desmontagem
Preferência pelas cores rosa/azul/cinza
Ajuste para corte no tamanho desejado
Velocidade para corte no tamanho
Maior número de operações possíveis
Qualidade no corte
Fácil montagem
Baixo custo de produção
Qualidade no acabamento
∑ (Correl. RC-RP X Qual. Planej.)
Percentual
Classificação

Fonte: Primária
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Tabela 01 – Especificações meta
Requisito de projeto
1 Tamanho (CxLxA)
2 Peso

Un.
cm
kg

Valor
12x6x1,5
0,3

3

Resistência

HV

35~45

4

Custo
Proteção e trava
quando não seja
utilizado
Dimensões da
Embalagem
Material da Lâmina
de corte

R$

50

s/u

Trava de segurança para quando o
produto não está sendo utilizado

cm³

392

s/u

Aço Inox ou Cirúrgico

5
6
7
8
9
10

11

12
13

Medição
Paquímetro
Balança
Ensaios de
impacto
Paquímetro
-

Confeccionada em madeira e
revestida de papel com grãos
abrasivos e adesivo PVA
Sistema rápido de substituição de
lâmina
Poucas páginas que atenda a
necessidade do cliente

Pesquisa de
mercado

s/u

Vídeo de curto tempo que atenda a
necessidade do cliente

Pesquisa de
mercado

un.

9

min

0,67

Material da lixa

s/u

Montagem/
Desmontagem
Manual com
instruções práticas
Video ilustrativo do
processo de
montagem/
desmontagem/
utilização
Número de peças
Tempo de
montagem (Takt
Time)

s/u
s/u

-

Cronômetro

Padronização dos
14
componentes

s/u

15 Cores variadas
Tempo para
16
realizar o corte
Encaixe rápido das
17
peças
Lixa Acoplada de
18
boa qualidade

s/u

Em caso de produtos diferentes,
limitar mudanças apenas à lâmina
de corte
Azul, rosa, e cinza

min

0,75

s/u

Sistema de engate rápido por
pressão

-

s/u

Porta lixas acoplado

-

19 Força de corte

Pa

Utilização de mola suave que requer
menor aplicação de força para o
corte
Fonte: Primária

Cronômetro

Torquímetro
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3.2 Projeto conceitual

Nesta fase do projeto foi realizada a transformação da visão do mercado obtida
na fase do projeto informacional em um conceito tecnologicamente atrativo, para isso foi
utilizada a modelagem funcional conforme figura 6. A modelagem foi realizada para
evidenciar as funções elementares do produto.

Figura 6 - Modelagem Funcional

Fonte: Primária

Posteriormente foi realizado um estudo para gerar os princípios de solução, a
fim de atender as funções elementares da modelagem funcional. Nesta etapa foi utilizada
a matriz morfológica, conforme figura 7.
Foram utilizados requisitos do projeto levantados no QFD e outras bibliografias
da área (PAHL e BEITZ 2005; BACK et al 2008) para contemplar as características
necessárias para o produto e gerar os princípios de solução.
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Figura 7 – Matriz morfológica
MATRIZ MORFOLÓGICA
FUNÇÕES

1

2

3

4

ALAVANCA

MANIVELA

BOTÃO

ALAVANCA + MOLA

HASTE

ENGRENAGENS

TIPO DE CORTE

REDONDO

QUADRADO

REDONDO E
QUADRADO

TRIANGULAR

AJUSTE DO TAMANHO DO CORTE

BATENTE

ROSCA

SERRA

FACA

LAMINA

LAMINA DUPLA

BANDEJA

SACO

DEFLETOR

RECIPIENTE
SEPARADO

PROVER MOVIMENTO

TRANSMITIR MOVIMENTO

CORTAR UNHA

LIXAR UNHA

UNHAS ARMAZENADAS

Fonte: Primária (imagens disponíveis na internet)

A partir da combinação das alternativas de solução da matriz morfológica podese gerar as alternativas de concepção do projeto, conforme figura 8, que foram
identificadas buscando as melhores opções para atender as necessidades do projeto.
Essas alternativas são geradas através das análises de quais conjuntos de
princípio de solução podem apresentar uma melhor combinação pra atender aos
requisitos do produto.

5
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Figura 8 – Alternativas de concepção para produto
Alternativas de concepção
FUNÇÕES

1

2

3

4

PROVER MOVIMENTO

BOTÃO

TRANSMITIR MOVIMENTO

HASTE

ENGRENAGEM

REDONDO/QUADRA
DO

REDONDO

ROSCA

ROSCA

BATENTE

BATENTE

CORTAR UNHA

LÂMINA DUPLA

LÂMINA DUPLA

LÂMINA DUPLA

LÂMINA DUPLA

LIXAR UNHA

LIXA ACOPLADA

LIXA INJETADA

LIXA SOLTA

LIXA SOLTA

BANDEJA

DEFLETOR

BANDEJA

BANDEJA

TIPO DE CORTE

AJUSTE DO TAMANHO DO CORTE

UNHAS ARMAZENADAS

ALAVANCA + MOLA ALAVANCA + MOLA

HASTE

ALAVANCA

HASTE

REDONDO/QUADRA REDONDO/QUADRA
DO
DO

Fonte: Primária (imagens disponíveis na internet)

Após definidas as alternativas de concepção foi realizada a seleção da que
atende, da melhor maneira possível, as necessidades dos consumidores. Para auxiliar
nessa decisão foi utilizada a matriz de Pugh (1991), que confronta os requisitos do
consumidor com as alternativas, conforme a tabela 2. Assim ficou definido que a
concepção nº3 se mostrou superior as suas concorrentes, finalizando o processo de
definição do conceito do produto.
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Tabela 02 – Matriz de PUGH (matriz de decisão)
Alternativas de concepção
Requisitos do consumidor

Peso

1

Manipulação com uma mão

4

Leveza

2

4

0

0

0

4

1

1

1

Elevada vida útil

5

0

0

0

Baixo custo

5

-1

1

1

Ser de fácil operação

4

0

0

-1

Não provoque acidentes

5

-1

0

0

Embalagem com volume reduzido

2

0

0

0

Praticidade na montagem e desmontagem dos setups de corte

5

0

0

0

Preferencia pelas cores

2

0

0

0

Ajuste para corte no tamanho desejado

3

0

1

1

Velocidade para corte no tamanho e formato desejado

5

0

1

1

Maior número de operações possíveis em um único produto

4

1

1

1

Qualidade no corte

5

0

0

0

Fácil montagem

4

-1

1

1

Baixo custo de produção

5

-1

1

1

Qualidade no acabamento

5

0

0

0

-11

30

26

Total

Referência

3

Fonte: Primária

3.3 Projeto preliminar

Nesta etapa é realizado o desenho do projeto para a alternativa escolhida.
Algumas adaptações foram inseridas com o auxílio dos técnicos e especialistas. Foi
utilizado um software de modelagem para criar o desenho do conceito do produto. A
figura 9 apresenta conceito final destacando seus principais componentes:

1. Alavanca móvel

5. Regulagem;

2. Lâmina de corte móvel

6. Proteção;

3. Batente fixo;

7. Mola de tração;

4. Lâmina fixa;

8. Alavanca fixa.
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Figura 9 – Conceito final – descrição dos componentes

Fonte: Primária

A tabela 3 apresenta uma lista preliminar de materiais para auxiliar na
avaliação da viabilidade de fabricação do produto.
Tabela 3 – Lista preliminar de materiais
LISTA DE MATERIAIS
POS

Nº DESENHO

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CO.0000.1000.00
CO.0000.1000.01
CO.0000.1000.02
CO.0000.2000.00
CO.0000.2000.01
CO.0000.2000.02
CO.0000.3000.00
CO.0000.3000.01
CO.0000.3000.02
CO.0000.0000.01
CO.0000.0000.02
CO.0000.0000.03
CO.0000.0000.04
CO.0000.0000.07
CO.0000.0000.10
CO.0000.0000.12
CO.0000.0000.13
CO.0000.0000.19
CO.0000.0000.18
CO.0000.0000.08

15
16
17

DESCRIÇÃO

CONJUNTO LIMITADOR DE COMPRIMENTO DE CORTE #1
IMÃ TERRA RARA Ø3mmX0.5mm
BATENTE REGULÁVEL #1
CONJUNTO LIMITADOR DE COMPRIMENTO DE CORTE #2
IMÃ TERRA RARA Ø3mmX0.5mm
BATENTE REGULÁVEL #2
CONJUNTO LIMITADOR DE COMPRIMENTO DE CORTE #3
IMÃ TERRA RARA Ø3mmX0.5mm
BATENTE REGULÁVEL #3
BATENTE FIXO
LÂMINA DE CORTE MOVEL
CHAPA DE ACABAMENTO
ALAVANCA DE TRANSMISSÃO DO MOVIMENTO
ALAVANCA FIXA
LÂMINA FIXA
ALAVANCA MÓVEL
LIXA 2mmX12mmX45mm
COLETOR DE UNHA
PARAFUSO CABEÇA ESCARIADA M2X4mm
PARAFUSO PHILIPS M3 X 10
MOLA DE TRAÇÃO ØDO ARAME=1mm; ØINTERNO=6mm;
CO.0000.0000.09
ØEXTERNO=8mm; COMPRIMENTO=14mm
CO.0000.0000.05 REBITE Ø3mm X 7mm
CO.0000.0000.06 REBITE Ø3mm X 15mm

Fonte: Primária

MATERIAL

EQ/QTD.

QTD
Manu

SAE 1010/20
SAE 304 (2)
SAE 1010/20
SAE 1010/20
SAE 1010/20
SAE 304 (2)
SAE 1020
PVA
POLICARBONATO
ITEM COMERCIAL
ITEM COMERCIAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

ITEM COMERCIAL

1

1

ITEM COMERCIAL
ITEM COMERCIAL

1
1

1
1
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho utilizou a metodologia de desenvolvimento de produto para
buscar um conceito de um cortador de unha com características diferenciadas. Se
observa que com a introdução do projeto preliminar no modelo, este apresentou um
conceito de produto pronto para um posterior projeto detalhado.
No estudo foi desenvolvido o objetivo específico utilizado como base para a
pesquisa. A coleta de dados para o levantamento de informações foi imprescindível para
a conclusão deste trabalho. Através das ferramentas adotadas o objetivo geral deste
trabalho foi alcançado, sendo que a proposta do conceito do produto foi apresentada,
conforme figura 10, e se mostrou viável para um futuro projeto detalhado. Além disso,
baseado na lista preliminar de materiais, espera-se que o custo do produto seja atrativo
para os clientes.
Figura 10 – Conceito proposto

Fonte: Primária
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Resumo: O Brasil é um país favorecido quando o assunto é irradiação solar. O recurso solar pode ser
utilizado para geração de energia de modo renovável mediante utilização da tecnologia solar fotovoltaica. A
utilização de sistemas solares fotovoltaicos vem crescendo ao longo dos últimos anos. As aplicações são
diversas, e o presente artigo faz uma abordagem especial das instalações conectadas à rede, enquadradas
como mini ou micro geração distribuídas. O sistema de compensação de energia permite que consumidores
residenciais, comerciais e industriais utilizem a energia solar para suprir, parte de, ou completamente, suas
demandas energéticas, além de permitir utilizar o excedente de energia gerada em outras unidades
consumidoras. Acredita-se que, até 2014, a maior parte de consumidores brasileiros foi motivada a instalar
seus sistemas inspirados pelo desenvolvimento sustentável. Os recentes aumentos nos custos de energia
elétrica têm favorecido o cenário econômico para instalações deste gênero. A proposta do presente trabalho
foi realizar um estudo de caso da utilização destes sistemas em estabelecimentos comerciais. Para isto,
realizou-se o projeto básico de um sistema solar fotovoltaico a ser utilizado como cobertura do
estacionamento de um restaurante na cidade de Araranguá – SC. O objetivo foi dimensionar, projetar,
simular e avaliar a viabilidade econômica da instalação utilizando ferramentas computacionais.
Palavras-Chave: Energia solar, Geração distribuída, Sistemas solares fotovoltaicos.

1 INTRODUÇÃO

O recurso solar se caracteriza como fonte inesgotável de energia e é
considerado uma alternativa importante para enfrentar o desafio do aumento da demanda
de energia no mundo. A utilização deste recurso pode se dar de diversas formas. A
energia solar pode ser aproveitada, tanto para fins de aquecimento de fluidos, quanto
para geração de energia elétrica. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015). O Brasil é
um país privilegiado quando o assunto é irradiação. Quando em comparação aos países
europeus, onde o mercado de energia solar já se encontra mais consolidado, os índices
de irradiação receptada por nosso extenso território são considerados de grandeza
elevada. (CRESESB, 2014).
No âmbito da geração de energia, destaca-se a energia solar fotovoltaica. Esta
é a energia obtida através do efeito fotovoltaico. O efeito em questão caracteriza-se pela
conversão dos fótons, contidos na luz solar, em energia elétrica por intermédio de células
solares. Estas células, por sua vez, são associadas para a obtenção de um módulo
fotovoltaico, popularmente chamado de painel ou placa solar. (ANEEL, 2015).
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O modo como estes módulos são utilizados caracteriza o tipo de sistema solar
fotovoltáico em questão. Podem ser eles: sistemas isolados, sistemas para bombeamento
de água, sistemas conectados à rede, entre outros. O presente trabalho faz uma
abordagem específica de um projeto enquadrado no segmento de sistemas conectados à
rede, também conhecidos como sistemas de geração distribuída.

1.1

Sistemas Fotovoltaicos

Existem diversas configurações possíveis para um sistema solar fotovoltaico. A
utilização da energia gerada nos módulos pode variar de acordo com a aplicação e
configuração. Entre os sistemas utilizados, destacam-se os sistemas isolados e os
sistemas conectados à rede. O primeiro opera isolado da rede pública e, quando
equipado com baterias, possibilita um grau de autonomia energética ao consumidor. O
segundo, por sua vez, não armazena energia e opera em conjunto com a rede de
distribuição. As subseções 1.1.1 e 1.1.2 descrevem estes sistemas de modo mais
detalhado.

1.1.1 Sistemas isolados

Sistemas isolados devem ser dimensionados para uma condição crítica, como
por exemplo, meses com baixos índices de radiação, além de necessitar de bancos de
baterias quando se requisita autonomia ao sistema.
As concessionárias de distribuição de eletricidade têm por obrigação atender a
todos moradores da sua área de concessão. E, as maiores dificuldades e custos para
levar luz estão justamente nas áreas rurais, onde comunidades de baixa densidade
populacional muitas vezes se encontram em locais de difícil acesso e longe das linhas de
transmissão e distribuição, isto quando não estão próximos a áreas de proteção
ambiental. (AMÉRICA DO SOL, 2015). Nestes casos, o uso de sistemas fotovoltaicos
isolados torna-se uma opção viável.

1.1.2 Sistemas conectados à rede

Segundo Rutter (2004, p. 09), os sistemas conectados à rede apresentam duas
configurações básicas. Podem estar de modo centralizado (como usinas geradoras), ou
integrados a edificações consumidoras. No segundo caso, a coincidência do consumo
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com a geração minimiza as perdas por transmissão e distribuição de energia elétrica,
aumentando a eficiência do sistema em questão.
A Resolução Normativa ANEEL no482/2012, em vigor desde 17 de abril de
2012, permite que o consumidor brasileiro gere sua própria energia a partir de fontes
renováveis e possa, inclusive, fornecer o eventual excedente para a rede de distribuição
local. Neste caso, o consumidor estaria dentro da modalidade de mini ou micro geração
distribuídas. (ANEEL, 2015).
Os sistemas enquadrados na modalidade de geração distribuída operam sob o
sistema de compensação de energia, também conhecido como net metering. Neste caso,
o sistema injeta o excedente de energia na rede de distribuição e garante créditos de
energia. Estes créditos passarão a ser utilizados quando o consumidor utilizar mais
energia do que a equivalente gerada pelo seu sistema. Ao final de cada mês, o
consumidor pagará o valor da diferença entre a energia consumida da rede pública e a
energia excedente injetada na rede. (INSTITUTO IDEAL, 2015).
Os créditos de energia têm validade de 36 meses e poderão ser consumidos
em outras unidades consumidoras, desde que estejam devidamente cadastradas no
sistema de compensação junto à distribuidora local. Por exemplo, o excedente de energia
gerada em um sistema instalado em uma casa de praia poderia abater o consumo do
apartamento do proprietário do sistema. Para isto, todas as unidades devem estar
registradas sob o mesmo CPF ou CNPJ. (CELESC, 2015).

1.2

ELEMENTOS DE MÉRITO TÉCNICO PARA SISTEMAS CONECTADOS À REDE

O módulo fotovoltaico é o componente unitário do sistema fotovoltaico. As
células componentes deste são associadas em série e em paralelo para obtenção de
valores práticos de tensão e corrente. (CRESESB, 2014). A corrente produzida pelas
células e, consequentemente, pelos módulos tem formato contínuo. Sendo assim, os
sistemas fotovoltaicos necessitam de um conversor para que a energia gerada possa
atender as cargas do estabelecimento e os valores padrão da rede de distribuição. A
corrente contínua produzida nos módulos é convertida para corrente alternada por meio
de um aparelho chamado inversor. O inversor deve ser dimensionado de acordo com a
tensão de circuito aberto e corrente de curto circuito do arranjo fotovoltaico.
O arranjo é caracterizado pela associação elétrica dos módulos. Para se obter
maiores níveis de tensão (V) os módulos devem ser conectados em série. Para o
aumento da corrente (I), devem-se fazer associações em série. As fileiras de módulos
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conectadas em paralelo são conhecidas como string’s. A figura 1 ilustra um arranjo
fotovoltaico contendo 3 string’s com 4 módulos em série, ligadas em paralelo.
Figura 1 – Exemplo de arranjo fotovoltaico com 3 string’s

Fonte: Cresesb (2015)

Outro equipamento indispensável para sistemas integrados à rede é o medidor
bidirecional. Este equipamento permite a mensura líquida da energia gerada ou
consumida pelo estabelecimento portador da instalação fotovoltaica. As distribuidoras são
responsáveis por fornecer este equipamento, podendo optar também pela instalação de
dois medidores unidimensionais.
O consumidor é responsável pela instalação dos equipamentos de proteção
requisitados para a aprovação do projeto. Entre os equipamentos estão: fusíveis, relés,
dispositivos de proteção contra surtos, e sistema anti-ilhamento. O sistema anti-ilhamento
é responsável por garantir a desconexão do sistema fotovoltaico em caso de falta de
energia na rede de distribuição. Isto garante a segurança de quem realiza manutenções
na rede. Os inversores homologados pelos Procedimentos de Distribuição da Aneel
(PRODIST) já possuem o sistema de proteção anti-ilhamento.

1.3

JUSTIFICATIVA
O crescimento da demanda energética mundial é algo irrefutável. Segundo

dados da Empresa de Pesquisa Energética (2012), a classe comercial representa o maior
crescimento de demanda na projeção feita de 2012 até 2022, cerca de 5,8% ao ano. O
setor residencial aparece em segundo lugar, com crescimento projetado em cerca de
4,3% ao ano. A tabela 1 ilustra a projeção de consumo de eletricidade na rede em GWh
para os anos de 2012 a 2017.
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Tabela 1 – Consumo de eletricidade na rede (GWh)

Ano

Residencial

Comercial

2012

117.012

78.805

2013

121.890

83.230

2014

127.545

88.028

2015

133.347

93.117

2016

139.319

98.505

2017

145.528

104.387

2018

151.904

110.615

2019

158.436

117.200

2020

165.132

124.166

2021

171.803

131.351

2022

178.659

138.979

Adaptado de EPE (2012).

A inserção de fontes renováveis na matriz energética se torna uma opção para
diversificação e complementaridade necessária. O presente trabalho torna-se importante
para disseminar e avaliar a utilização de sistemas de geração fotovoltaica distribuída para
consumidores comerciais e residenciais.

1.4

OBJETIVO

O custo da energia elétrica tem sofrido aumentos consideráveis nos últimos
anos e, consequentemente, a procura por alternativas de redução de consumo ou
geração própria tem aumentado também. Em contrapartida, os custos dos sistemas
solares fotovoltaicos têm decrescido consideravelmente conforme o desenvolvimento da
tecnologia, tornando estas instalações cada vez mais viáveis em termos financeiros.
Em uma pesquisa realizada pela Aneel em 2014, 45% dos consumidores
entrevistados disseram ter sido motivados pelo desenvolvimento sustentável, e apenas
29% revelaram ter sido motivados pelo retorno financeiro ao aderir o sistema de geração
distribuída. (ANEEL, 2014). Acredita-se que com os recentes reajustes tarifários o tempo
de retorno financeiro em sistemas solares fotovoltaicos diminuiu e que pode ser
considerado opção de investimento à longo prazo.
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O objetivo do presente trabalho foi elaborar o dimensionamento, projeto básico,
e analise econômico-financeira de um sistema fotovoltaico conectado à rede para um
estabelecimento comercial.

2

METODOLOGIA

O estabelecimento escolhido para a realização do estudo de caso foi o
restaurante Buchanann’s, situado na cidade de Araranguá – SC. Para a elaboração do
presente trabalho, o projeto foi executado de acordo com as etapas descritas nas
subseções a seguir.

2.1

Levantamento de dados

Para a realização de um completo estudo preliminar, alguns dados técnicos,
mostrados nas subseções seguintes, foram requeridos.

2.1.1 Dados do estabelecimento

O estabelecimento escolhido para a realização do estudo de caso foi o
restaurante Buchanann’s, situado na cidade de Araranguá – SC. A localização e
orientação da instalação influenciam diretamente radiação solar incidida. Deste modo,
utilizou-se o Software Google Earth Pro para obtenção destas informações.
Com o objetivo de se traçar um perfil de consumo do estabelecimento, o
histórico de consumo de energia elétrica dos anos de 2014 e 2015 foi devidamente
arquivado na base de dados do projeto. A figura 2 e a tabela 2 ilustram o consumo, em
kWh, do restaurante no período de abril de 2014 a abril de 2015, e o enquadramento
tarifário, respectivamente.
Figura 2 – Perfil de consumo mensal
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Tabela 2 – Dados de enquadramento tarifário

Enquadramento tarifário
Grupo consumidor

B

Subgrupo

B3

Tarifação

Convencional

Configuração

Trifásica

É importante ressaltar o aumento no consumo de energia elétrica nos meses
de verão. Segundo o proprietário, o mesmo se deve à utilização frequente de
condicionadores de ar.

2.2

Dimensionamento do sistema solar fotovoltaico

O sistema fotovoltaico foi dimensionado com auxílio do software Reetscreen 4.
O software foi desenvolvido como planilha de cálculo no Microsoft Excel, pelo Minister of
Natural Resources do Canadá. Este programa é utilizado para a realização de estudos
preliminares de sistemas de energias renováveis, e possui dados de irradiação para mais
de 1000 localidades no mundo, obtidas através de satélites.
A premissa de projeto foi suprir cerca de 100% da demanda energética do
restaurante, de modo a utilizar os créditos excedentes de energia para abater o consumo
da residência do proprietário.

2.2.1 Dados de irradiação

O local utilizado para a obtenção dos dados climáticos no software foi a cidade
de Criciúma – SC, situada cerca de 30km de distancia do estabelecimento.

2.2.2 Orientação azimutal e inclinação dos módulos

Os parâmetros de inclinação e orientação dos módulos influenciam diretamente
na irradiação recebida pelos mesmos. A orientação refere-se ao ângulo azimutal da
instalação. Trata-se do ângulo formado pela projeção horizontal dos raios solares no
plano, e a orientação norte. O deslocamento varia de -180° a 180°, sendo 0° o valor
referente ao norte geográfico.

O parâmetro de inclinação refere-se a inclinação da

superfície de captação, ou seja, o ângulo formado entre os módulos e o plano horizontal.
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A inclinação e orientação dos módulos foram escolhidas de modo a maximizar
a radiação incidida sobre os mesmos, e de acordo com as limitações construtivas de
projeto. Para maximizar a irradiação incidente sobre os módulos, o ângulo de azimute
deve ser o mais próximo de 0°, e o ângulo de inclinação deve ser o mais próximo possível
do grau de latitude local. Sendo assim, o sistema foi dimensionado com azimute de -17° e
inclinação de 22°.

2.2.3 Inversores, módulos e arranjo.

Os módulos do projeto foram escolhidos de acordo com a disponibilidade no
mercado nacional, e por sua eficiência. Para suprir a demanda do restaurante, o sistema
foi dimensionado com 90 módulos YINGLI YL250P 29b (250Wp), arranjados em 3 string’s
com 30 módulos cada, ocupando uma área de 147,06 m². Desta forma, a potência de pico
do sistema seria de 22,5 kWp.
Os inversores foram dimensionados com auxílio do software System Advisor
Model, o qual possibilita adequar o inversor às características elétricas do arranjo.
Inversor Fronius Symo 20.0-3-M (20.000W).

2.3

Alocação do sistema

A proposta do projeto foi utilizar uma estrutura de cobertura para parte do
estacionamento como suporte para o sistema fotovoltaico, aproveitando a área ocupada
pelos módulos para fornecer sombreamento aos carros ali estacionados. As figuras a
seguir mostram o estacionamento do restaurante e esboços deste com a estrutura de
cobertura solar fotovoltaica, respectivamente.
Figura 3 – Estacionamento do restaurante via Google Earth Pro
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Figura 4 – Esboço da estrutura de cobertura fotovoltaica

Figura 5 – Esboço da estrutura de cobertura fotovoltaica

Figura 6 – Esboço da estrutura de cobertura fotovoltaica
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2.4

Análise econômico-financeira

Os dados econômico-financeiro também foram calculados com o software
Retscreen 4. Os parâmetros financeiros estimados utilizados estão descritos na tabela 3.
Tabela 3 – Parâmetros financeiros

Parâmetro

Valor

Taxa média de inflação (% ao ano)

8,5

Reajuste tarifário (% ao ano)

6,8

Vida útil do projeto (anos)

25

Orçamento do projeto (R$)

177.253,50

Tarifa vigente (R$/kWh)

0,4838100

Com o objetivo de obter o tempo estimado de retorno do investimento
(payback), a taxa interna de retorno (TIR), o valor presente líquido (VPL) e o fluxo de
caixa do investimento, foi necessário realizar um estudo de custos e orçamento do
projeto. As subseções a seguir discorrem sobre a tarifação utilizada e o orçamento de
projeto.

2.4.1 Tarifação

Os valores de tarifa e impostos utilizados para o dimensionamento foram
obtidos no site da Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC, responsável pela
distribuição de energia na localidade do restaurante. Tais valores são importantes para a
análise financeira econômica do projeto. A tarifa foi escolhida de acordo com o
enquadramento tarifário do restaurante, e o valor utilizado foi o valor referente ao período
de bandeira vermelha. A tabela 4 exibe o preço da energia em R$/kWh para o grupo
tarifário B3 de acordo com a bandeira tarifária vigente.
Tabela 4 – Preço da energia de acordo com as bandeiras tarifárias

Bandeira

Tarifa B3 (R$/kWh)

Vermelha

0,4838100

Amarela

0,4538100

Verde

0,4288100

Fonte: CELESC (2015)
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A tarifa final é composta pela tarifa homologada e pelos impostos que incidem
sobre a mesma, e é calculada pela equação (1).

Tarifa final 

Tarifa homologada 

(1)

(1  (PIS  COFINS  ICMS)/100)

Os valores utilizados foram os referentes ao mês de maio de 2015, ilustrados
na tabela 5.
Tabela 5 - Alíquotas referentes a maio de 2015

Tributo

Alíquota

ICMS

25%

PIS

0,67%

COFINS

3,08%

Fonte: CELESC (2015)

2.4.3 Orçamento

O sistema fotovoltaico foi orçado pela empresa Neosolar Energia, no dia
01/05/2015. Os equipamentos incluídos na proposta estão descritos na tabela 6.
Tabela 6 – Itens inclusos no orçamento

Equipamento

Quantidade ou metragem

Módulo Yingli YL250P 29b (250Wp)

90

Inversor Fronius Symo 20.0-3-M

1

Cabos e eletro-dutos CC

20m

Cabos e eletro-dutos CA

20m

Dispositivo de proteção contra surtos

1

Disjuntor CA

1

Chave seccionadora CC

1

Além dos itens expostos na tabela 5, o orçamento ainda prevê sistema de
monitoramento do sistema, projeto de regularização e materiais para instalação, suportes
de fixação dos módulos e a mão de obra da instalação. Vale ressaltar que a estrutura
para cobertura do estacionamento, e os valores de frete do sistema fotovoltaico não foram
incluídos no orçamento, e devem ser realizados à parte.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os indicadores financeiros descritos na seção 2.4 foram obtidos para o sistema em
questão pelo software RETSCREEN, os resultados estão resumidos na tabela na tabela
7.
Tabela 7 – Resultados obtidos pela análise financeira

Parâmetro

Resultado

Taxa interna de retorno (%)

13,5

Valor Presente Líquido (R$)

743.051,00

Tempo estimado de retorno (anos)

9

Economia anual (R$)

29.722,00

O diagrama de fluxo de caixa obtido pelo software RESTSCREEN ilustra o
período de retorno. O tempo de retorno estimado é equivalente ao valor no qual a curva
do fluxo de caixa cruza a reta das abscissas. O fluxo de caixa cumulativo obtido pelo
software está descrito na figura 7.
Figura 7 – Gráfico de fluxo de caixa cumulativo

Com os resultados obtidos na análise de viabilidade econômica do sistema, fica
evidente que os atuais aumentos nos custos de energia fazem com que as instalações de
sistemas deste porte fiquem cada vez mais atrativas no quesito financeiro. Enquanto
investimentos como a poupança rendem em torno de 6,7% ao ano, o investimento tem
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taxa interna de retorno estimada em 13,5% ao ano. O tempo estimado de retorno do
investimento (9 anos) é relativamente pequeno, quando em comparação ao tempo de vida
útil dos módulos escolhidos (25 anos).
Vale ressaltar que o preço de compra e instalação de sistemas deste porte
ainda são um empecilho para a difusão desta tecnologia no país. Apesar de apresentar
satisfatórias taxas de retorno, sistemas fotovoltaicos exigem elevados investimentos
iniciais, e a ausência de linhas de crédito destinadas a investimentos deste porte dificulta
ainda mais aos sistemas solar fotovoltaicos.
Em termos de tributação, alguns estados vêm tomando iniciativas de incentivo
a adesão, por parte dos consumidores, aos sistemas solar fotovoltaicos. Recentemente, o
governador Geraldo Alckmin assinou o decreto nº 61.439/2015 que concede isenção de
ICMS sobre a energia elétrica fornecida para microgeradores e minigeradores na
quantidade correspondente à energia elétrica injetada na rede de distribuição.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que os investimentos deste porte tenham uma forte ascensão no
decorrer dos próximos anos devido ao retorno econômico trazido, e não apenas pelo
apelo sustentável.
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Resumo: No intuito de construir conhecimento sobre a pesquisa científica na área Têxtil, este estudo
buscou realizar uma investigação preliminar sobre a produção científica em têxtil no Brasil, identificando
lacunas e oportunidades de pesquisa científica nesta área. Limitou-se esta investigação em artigos
científicos selecionados primeiramente com a palavra-chave “têxtil” e somente artigos em língua portuguesa
de preferência aqueles publicados em periódicos brasileiros ou que tratassem em seu conteúdo sobre a
área têxtil no Brasil. Nos procedimentos metodológicos utilizados encontram-se a seleção de um portfólio
bibliográfico, análise bibliométrica e análise sistêmica do referido portfólio. Dentre as principais
oportunidades de pesquisa científica na área têxtil no Brasil evidenciou-se a pesquisa nas atividades
especificamente químicas da cadeia produtiva têxtil, como por exemplo, beneficiamento e tratamento de
efluentes. Nas principais lacunas encontradas, evidenciaram-se a ausência de graduados em Engenharia
Têxtil atuando na pesquisa científica, bem como, a ausência de estudos sobre os segmentos malharia,
fiação e tecidos não tecidos.
Palavras-Chave: Têxtil. Análise Bibliométrica. Análise Sistêmica.

1 INTRODUÇÃO
A cadeia Têxtil consiste basicamente em indústria de transformação. Esta cadeia é
composta por diversos tipos de atividades que visam o produto final podendo ser do
vestuário, do lar, acessórios ou até mesmo, produtos com aplicações mais específicas,
tais como, médico-hospitalar, geotêxteis, etc.
Devido à sua vasta gama de produtos, para a produção de têxteis, existem diversos
segmentos que compõem esta cadeia. Dentre estes segmentos temos: a produção de
fibras naturais, artificiais e sintéticas; a produção de tecidos planos, de malha e tecidos
não tecidos; o beneficiamento têxtil que engloba desde o tingimento até a estamparia e a
lavanderia; e por fim a confecção que como descrito anteriormente engloba vários tipos
de produtos.
A cadeia têxtil reúne mais de 32 mil empresas, sendo que mais de 80% são
confecções de pequeno e médio porte, em todo o território nacional. No intuito de
capacitar mão de obra especializada na área, algumas instituições oferecem cursos de
curta ou longa duração. Dentre os cursos de longa duração, destacam-se as graduações
em Engenharia Têxtil, sendo oferecidas hoje no Brasil por 6 instituições de ensino:
Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Universidade Federal Tecnológica do Paraná
(UFTPR), ambas no estado do Paraná; Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) no
estado de São Paulo; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Centro de Tecnologia
da Indústria Química e Têxtil (SENAI/CETIQT) no estado do Rio de Janeiro; Universidade
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Federal de Santa Catarina (UFSC) no estado de Santa Catarina e Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN) no estado do Rio Grande do Norte.
Estas instituições de ensino, além de promover a formação profissional, também
possuem

a

incumbência

de

desenvolver

atividades

de

pesquisa

científica

e

desenvolvimento tecnológico. Atualmente estas atividades se constituem no fator principal
para a promoção do desenvolvimento do setor, visto que segundo Weiss et. al. (1993, p.
66), “a mão de obra apresenta baixo nível de qualificação, havendo necessidade de
investimentos em instituições de ensino, além de adequação de cursos já existentes às
necessidades de formação de pessoal para o setor têxtil”. Os autores alertam ainda para
a existência de uma relativa carência de programas de pesquisa e desenvolvimentos
tecnológicos internos para a área Têxtil no Brasil.
De modo a orientar profissionais interessados em realizar pesquisa científica, no
Brasil todas as áreas são classificadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) e podem ser encontrados numa tabela das Áreas de
Conhecimento. Esta classificação é frequentemente adotada por órgãos de fomento à
pesquisa, atuantes em ciência, tecnologia, cultura, arte e inovação, constituindo-se num
instrumento para organizar informações visando implementar, administrar e avaliar seus
programas e atividades.
Nesta tabela, a área Têxtil encontra-se classificada da seguinte forma: Área:
Engenharias; Grande área: Engenharia Química; Sub-área: Tecnologia Química;
Especialidade: Têxteis. Esta classificação da especialidade Têxtil dentro da Grande Área
de Engenharia Química se dá devido à grande utilização de processamentos químicos na
produção industrial, pois segundo Alcântara e Daltin (1996, p. 320):
Um dos mais significativos mercados de consumo de produtos químicos é o setor
têxtil, tanto na fabricação de fibras sintéticas e artificiais quanto na utilização de
produtos auxiliares. Fibras sintéticas requerem matérias-primas petroquímicas
enquanto que as artificiais são obtidas a partir de modificações químicas da
celulose.

Além destas aplicações dos conhecimentos da Engenharia Química no processo de
produção têxtil, ainda devemos considerar a aplicação dos mesmos nos processos de
tratamentos de efluentes têxteis, pois “O processamento têxtil é gerador de grande
quantidade de despejos altamente poluidores, contendo elevada carga orgânica, cor
acentuada e compostos químicos tóxicos ao homem e ao meio ambiente” (HASSEMER e
SENS, 2002, p. 30).
De posse destas informações, os pesquisadores que atuam em linhas de pesquisa
que contemplam a especialidade têxtil podem desenvolver projetos de pesquisa e assim
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gerar conhecimento na forma de publicações que poderão auxiliar na promoção do
desenvolvimento científico e tecnológico do setor.
Para Gressler (2003, p. 21):
Não há área do conhecimento humano de que a pesquisa esteja ausente. Graças
à investigação científica é que surgem tantas conquistas na saúde, nos meios de
comunicação e transporte, na genética, no melhoramento de plantas e animais e
no aproveitamento de energia elétrica, entre outras.

A área ou especialidade têxtil, assim como todas as outras, necessita da influência
da pesquisa científica para o crescimento não apenas da indústria como um todo, mas
também do desenvolvimento econômico e social de um país. Dessa forma, “é consenso
que a instituição própria para as atividades científicas é, sem dúvida, a universidade, onde
vivem os profissionais de todas as manifestações da ciência e onde a pesquisa e a
reflexão são os objetivos finais” (GRESSLER, 2003, p. 21).
Deve-se considerar, que os produtos mais tangentes destas pesquisas são as
publicações, sejam de livros, artigos ou demais formas de publicação. Para Meadows e
Ziman apud Población (2011, p. 201):
A comunicação é parte indissociável da ciência, e reconhecemos nos artigos
científicos o principal meio formal dessa comunicação, o conjunto de revistas
científicas produzidas em um país [...], pode ser considerado indicador do estágio
de desenvolvimento da ciência nesse país, naquele momento.

Neste viés, todo pesquisador que deseja iniciar as atividades de pesquisa na área
têxtil, deve levar em consideração, a produção científica desenvolvida até o momento
sobre a especialidade em questão. A análise da produção científica, além de ampliar o
conhecimento sobre as diversas áreas do saber, possibilita o mapeamento de novas
tendências e estudos no campo da ciência, inclusive para a área têxtil (DE SOUZA, 2010).
Dessa forma, na atual perspectiva econômica e social, existe uma grande
valorização sobre uma formação profissional adequada. Além das competências inerente
a uma determinada profissão, ainda maior é a importância que se confere às atividades
científicas no meio acadêmico e profissional, que trazem “como consequência, um rápido
progresso científico e tecnológico que conduz a uma acelerada renovação do
conhecimento e das práticas profissionais” (GRESSLER, 2003, p. 22).
Assim, pesquisadores de todas as áreas do conhecimento buscam intensificar as
atividades de pesquisa científica em prol do desenvolvimento de suas respectivas áreas.
Para Kaku apud Gressler (2003, p. 22), “até o ano 2020, os cientistas anteveem uma
explosão na atividade científica jamais vista”, fato este que pode ser atribuído ao
surgimento de novas tecnologias de comunicação e informação presentes hoje na vida de
muitos pesquisadores.
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Para que estes estudos e pesquisas possam contribuir para o progresso da ciência
e das áreas em questão “[...] é necessário, o compartilhamento do conhecimento científico
gerado na pesquisa, registrado e estruturado por meio de publicação especializada” (DE
SOUZA, 2012, p. 20).
Além desta prerrogativa, existem muitos profissionais inquietos e preocupados com
problemas específicos da área têxtil no Brasil, preocupação esta que surge como impulso
para as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da área.
No intuito de construir conhecimento sobre a pesquisa científica na área Têxtil, este
estudo buscou realizar uma investigação preliminar sobre a produção científica na área
Têxtil no Brasil, identificando lacunas e oportunidades de pesquisa científica nesta área.
2 METODOLOGIA
Para alcançar o objetivo desta pesquisa, além da seleção de um portfólio
bibliográfico foram utilizados os métodos de análise bibliométrica e análise sistêmica,
como ilustrado pelo fluxograma dos procedimentos metodológicos (Fig. 01).
Figura 01 – Procedimentos Metodológicos da Pesquisa.

Para a seleção do portfólio bibliográfico foi definido somente o termo “têxtil” como
palavra-chave para a busca por artigos por se tratar de um estudo preliminar.
Após a seleção do portfólio bibliográfico, foi realizada uma análise bibliométrica,
também conhecida como bibliometria. A bibliometria consiste num processo de evidenciar
quantitativamente dados estatísticos oriundos do portfólio bibliográfico como forma a
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promover a gestão da informação e conhecimento científico de um determinado assunto.
(WAICZYK & ENSSLIN, 2013).
Para finalizar os procedimentos metodológicos, realizou-se uma análise sistêmica
nos artigos do portfólio bibliográfico. A análise sistêmica consiste em um estudo que foca
especificamente no conteúdo dos artigos selecionados. Segundo Ensslin apud Santos e
Selig (2014), a análise sistêmica trata-se de um processo científico utilizado para analisar
uma amostra representativa de artigos de um determinado tema de pesquisa, a partir de
uma visão que evidencia os destaques e as oportunidades de conhecimentos
encontrados na amostra.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção serão apresentados os resultados da pesquisa, divididos nos seguintes
tópicos: seleção do portfólio bibliográfico, análise bibliométrica e análise sistêmica
conforme apresentados na metodologia desta pesquisa.
3.1 Seleção do Portfólio Bibliográfico
De acordo com Lacerda et. al. (2012, p. 61):
Com a evolução dos sistemas de informações evidenciou-se o uso de base de
dados, que são sistemas de indexação de periódicos, livros, teses, relatórios,
anais de eventos dentre outros, a fim de facilitar as buscas de referências
bibliográficas.

Nesta perspectiva, a seleção do Portfólio Bibliográfico para esta pesquisa foi
realizada exclusivamente via bases de dados online entre os dias 16 a 27 de março de
2015, acessando-se o portal de periódicos CAPES. A opção buscar base foi preferida aqui
por se tratar da opção que reúne os periódicos por área de conhecimento. Logo após foi
selecionada a opção busca por área de conhecimento que resultou em dez áreas do
conhecimento, dentre elas a opção “Engenharias”, cuja subárea “Engenharia Química”
está inserida. Estas opções foram selecionadas respeitando-se a classificação das áreas
do conhecimento estabelecida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e o resultado foi 45 bases de dados.
Dentre as 45 bases de dados resultantes foram excluídas aquelas cujo conteúdo era
muito específico de outras áreas, tais como construção civil, física, etc. Também foram
excluídas as bases de dados que eram exclusivas para patentes e livros. Por fim, dentre
as que disponibilizaram artigos científicos inseriu-se a palavra-chave “têxtil” e apenas
duas bases resultaram uma quantidade significativa de artigos em língua portuguesa,
sendo elas: SCIELO que resultou em 118 artigos e; SCOPUS que resultou em 36 artigos
somando-se 154 artigos científicos em língua portuguesa, que foram reunidos em um
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gerenciador de bibliografias. Após esta etapa de busca, os artigos passaram por vários
filtros para determinação do seu alinhamento com o tema investigado na percepção dos
pesquisadores conforme apresentado na figura 01.
No filtro para exclusão dos artigos repetidos foram encontrados 29 artigos repetidos
que foram excluídos da seleção inicial do portfólio bibliográfico. Após a exclusão destes
artigos repetidos, realizou-se a leitura dos títulos dos artigos remanescentes, sendo
excluídos aqueles cujos títulos não se encontravam alinhados ao tema da pesquisa na
percepção dos pesquisadores, dessa forma, foram excluídos 73 artigos e restando 52 no
portfólio bibliográfico. Na sequência, sobre os 52 artigos restantes do filtro anterior, foi
realizada a leitura dos resumos, encontrando-se alinhados ao tema investigado apenas 36
artigos, sendo excluídos 16.
Por fim, dos 36 artigos, 35 foram encontrados disponíveis na íntegra. Estes 35
artigos foram lidos integralmente, encontrando-se alinhados ao tema na percepção dos
pesquisadores apenas 24 artigos que passaram a formar o portfólio bibliográfico alinhado
ao tema desta pesquisa na percepção dos pesquisadores (Tab. 01).
Tabela 01 – Portfólio bibliográfico.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Abertura comercial, internacionalização e competitividade: a indústria brasileira de
máquinas têxteis após os anos 1990.
Adsorção do corante têxtil amarelo remazol usando um dos rejeitos da fabricação da
alumina como adsorvente.
Análise da relação entre aptidões cerebrais e competências gerenciais: o caso de uma
empresa têxtil.
Análise técnica do uso de resíduos de poliéster na indústria têxtil.
Análise voltamétrica do corante têxtil do tipo antraquinona empregando eletrodos de
carbono impresso.
Biodegradação de efluente têxtil por pleurotus sajor-caju.
Craqueamento termo-catalítico da mistura óleo de fritura usado-lodo de estamparia têxtil
para a produção de óleo com baixo índice de acidez.
Degradação fotoeletroquímica de corantes dispersos em efluente têxtil utilizando
fotoanodos de Ti/TiO2.
Descoloração de efluentes aquosos sintéticos e têxtil contendo corantes índigo e azo via
processos Fenton e foto-assistidos (UV e UV/H2O2).
Discursos distintivos a partir da cultura material têxtil no Brasil (1847-1910).
Emprego de bomba multifásica como unidade geradora de microbolhas de ar em sistema
de flotação aplicado ao pré-tratamento de efluente têxtil.
Informação e conhecimento: análise da rede apl têxtil de americana/sp-Brasil.
Modelo para avaliar o desempenho de operadores logísticos: um estudo de caso na
indústria têxtil.
O impacto das mudanças tecnológicas nas qualificações de mão-de-obra e no emprego: o
caso da indústria têxtil.
O processo de transferência de tecnologia na indústria têxtil.
Obtenção e caracterização de compósitos utilizando poliestireno como matriz e resíduos
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17
18
19
20
21
22
23
24

de fibras de algodão da indústria têxtil como reforço.
Perfis estratégicos de conduta social e ambiental: estudos na indústria têxtil nordestina.
Projeto de um sistema de garantia de qualidade para empresa do setor têxtil.
Redes sociais: um olhar sobre a dinâmica da informação na rede (APL) arranjo produtivo
local têxtil, de Americana–São Paulo.
Trabalho e modernização na indústria têxtil.
Trabalho e saúde na indústria têxtil de amianto.
Tratamento de banhos de tingimento têxtil por processos foto-fenton e avaliação da
potencialidade de reuso.
Uma abordagem prática para a programação de setup e para o dimensionamento de lote
em uma indústria têxtil.
Viabilidade do tratamento de água residuária sintética têxtil em reator aeróbio de leito fixo.

Fonte: Dados da pesquisa.
3.2 Análise Bibliométrica
Após a seleção do portfólio bibliográfico alinhado ao tema desta pesquisa, realizouse a análise bibliométrica, que como mencionado anteriormente, consiste num processo
de evidenciar quantitativamente dados estatísticos oriundos do portfólio bibliográfico como
forma a promover a gestão da informação e conhecimento científico de um determinado
assunto. (WAICZYK & ENSSLIN, 2013).
A bibliometria do portfólio bibliográfico consistiu na realização das seguintes
análises: (i) pesquisadores com trajetória na especialidade têxtil do portfólio bibliográfico:
produtividade por pesquisador (quantidade de publicações no portfólio bibliográfico) e
pesquisadores de destaque (quantidade de citações) do portfólio bibliográfico e análise da
formação dos pesquisadores (graduação); (ii) periódicos mais relevantes do portfólio
bibliográfico: periódicos mais relevantes pelo número de ocorrências no portfólio
bibliográfico e; (iii) análise dos artigos do portfólio bibliográfico: análise temporal dos
artigos (número de publicações ao longo dos anos) e artigos de destaque do portfólio
bibliográfico (número de citações). Os resultados destas análises serão apresentados a
seguir.
Primeiramente, no intuito de conhecer quais pesquisadores possuem trajetória nesta
área de conhecimento, qual seja, a especialidade têxtil, foram realizadas duas análises
com dados extraídos do portfólio bibliográfico. A primeira análise buscou conhecer a
produtividade dos pesquisadores no que se refere ao tema investigado. Para Lara apud
Silva et. al. (2010, p. 92), a produtividade consiste no “volume de produção de pesquisa
cuja medição constitui indicadores científicos. É geralmente medida pela quantidade de
publicações produzidas por um autor, uma instituição ou um país”.
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Para analisar a produtividade dos pesquisadores sobre o tema têxtil no Brasil, foi
contabilizado o número de publicações de cada autor do portfólio bibliográfico que contém
73 autores no total. Através da análise dos resultados percebe-se que 5 pesquisadores se
destacam, são eles: Cibele Roberta Sugahara, Waldomiro de Castro Santos Vergueiro,
Glória Maria Marinho Silva Sampaio, Kelly Araújo Rodrigues e Maria Valnice Boldrin
Zanoni, cada um deles com 2 publicações. Os demais 68 pesquisadores possuem apenas
1 publicação no portfólio bibliográfico cada um deles.
Para a segunda análise, ainda no intuito de investigar quais pesquisadores possuem
trajetória nesta área de conhecimento, contabilizou-se o número de citações para cada
autor das publicações presentes no referido portfólio. Os dados sobre o número de
citações foram obtidos através de pesquisa utilizando-se a ferramenta Google Scholar
(Google Acadêmico). O conhecimento do número de citações consiste em uma
informação muito importante, pois, segundo Velho apud Cendón et. al. (2000, p. 258), o
número de citações “supostamente mede o progresso científico, agregando um atributo
de qualidade à produção científica”. De forma a delimitar os resultados apresentados e
expressar os dados mais relevantes, foram incluídos na tabela demonstrativa apenas os 3
maiores números de citações (Tab. 02).
Tabela 02 – Pesquisadores de destaque pelo número de citações.
PESQUISADOR
NÚMERO DE CITAÇÕES
Eduardo Dutra de Armas
34
Hélio Mitoshi Kamida
34
Lúcia Regina Durrant
34
Regina Teresa Rosim Monteiro
34
Vanda D’Acri
32
Cibele Roberta Sugahara
28
Waldomiro de Castro Santos Vergueiro
28
Fonte: Dados da pesquisa.
Nesta pesquisa, optou-se também pela realização de uma análise sobre a formação
(graduação) dos pesquisadores com o propósito de investigar a incidência de
pesquisadores mais diretamente ligados à formação têxtil, como por exemplo, os
graduados em Engenharia Têxtil e outras graduações afins (Tab. 03).
Tabela 03 – Formação dos pesquisadores (graduação)
GRADUAÇÃO
Engenharia Química
Química
Licenciatura em Química
Ciências Econômicas
Química Industrial
Administração

Nº DE OCORRÊNCIAS
11
8
6
4
4
3
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Ciências Biológicas
Engenharia Civil
Química Tecnológica
Administração de Empresas
Ciências Sociais
Engenharia Ambiental
Farmácia
Medicina
Fonte: Dados da pesquisa.

3
3
3
2
2
2
2
2

Com o propósito de facilitar a visualização dos resultados, a tabela 3 mostra apenas
os resultados mais relevantes, onde houve 2 ocorrências ou mais. Através dos dados,
pode-se observar que a formação de maior incidência foi a Engenharia Química (11),
seguida de Química (8) e Licenciatura em Química (6). Também se constatou pelos
resultados desta pesquisa, que no portfólio bibliográfico selecionado na percepção dos
pesquisadores não houve a ocorrência de nenhum pesquisador com formação em
Engenharia Têxtil, aparecendo apenas uma ocorrência para a graduação Química Têxtil.
Após a análise de pesquisadores com trajetória nesta área de conhecimento,
realizou-se a análise dos periódicos mais relevantes pelo número de ocorrências no
portfólio bibliográfico (Tab. 04).
Tabela 04 – Periódicos mas relevantes no portfólio bibliográfico.
PERIÓDICO
Revista Gestão & Produção
Revista Química Nova
Revista Engenharia Sanitária e Ambiental
Revista Interamericana de Bibliotecología
Revista Polímeros, Ciência e Tecnologia
Revista de Administração de Empresas
Revista Economia e Sociedade
Revista Eclética Química
Revista Journal of Technology Management & Innovation
Revista Production
Revista Escola de Minas
Revista Engenharia Sanitária
Revista Estudos Históricos
Revista São Paulo em Perspectiva
Fonte: Dados da pesquisa.

Nº DE
OCORRÊNCIAS
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Para esta análise, foram identificados 14 periódicos no portfólio bibliográfico. Destes
14 periódicos, os mais relevantes, ou seja, os que obtiveram maiores números de

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ocorrências no portfólio bibliográfico foram Revista Gestão & Produção e Revista Química
Nova, ambas com 4 artigos cada, evidenciando aqui o destaque destes dois periódicos
em publicação de artigos na especialidade têxtil.
4.2.3 Análise dos Artigos do Portfólio Bibliográfico
Para a análise dos artigos do portfólio bibliográfico, realizou-se primeiramente uma
análise temporal dos artigos (número de publicações ao longo dos anos) (Fig. 02).
Figura 02 – Número de publicações ao longo dos anos.

Fonte: Dados da pesquisa.
Através da análise da figura 02, evidencia-se que no portfólio bibliográfico desta
pesquisa a publicação de artigos na especialidade têxtil iniciou-se em 1974 estendendose até o presente. Aproximadamente 40 anos de pesquisa científica na referida
especialidade com o total de 24 artigos na percepção dos pesquisadores deste estudo.
Os dados evidenciam também que até o presente momento os anos de 2010 e 2011 se
destacaram pelo número de publicações (4 cada um destes anos), seguido pelo ano de
2009 (3 publicações). Os anos de 2014 e 2015 ainda não aparecem, pois, publicações
recentes costumam demorar certo tempo para serem inseridas nas bases de pesquisas.
Para finalizar a análise bibliométrica desta pesquisa, buscou-se evidenciar os artigos
de destaque do portfólio bibliográfico através do número de citações, dados estes obtidos
pela ferramenta Google Scholar (Google Acadêmico) como já mencionado anteriormente.
O total de citações do portfólio bibliográfico é de 194. Em primeiro lugar, o artigo
mais citado é “Biodegradação de efluente têxtil por Pleurotus sajor-caju” (34 citações) de
2005, seguido dos artigos “Trabalho e saúde na indústria têxtil de amianto” (32 citações)
de 2003 e “Informação e Conhecimento: análise da rede APL têxtil de Americana/SPBrasil” (23 citações) de 2013.
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Até a data da pesquisa, os artigos “Análise técnica do uso de resíduos de poliéster
na indústria têxtil” de 2013 e “Discursos distintivos a partir da cultura do material têxtil no
Brasil (1847-1910)” de 2011, possuem zero citação, fato este que pode ser atribuído por
serem publicações ainda recentes.
4.2 Análise Sistêmica
A última fase desta pesquisa consistiu numa análise sistêmica dos artigos do
portfólio bibliográfico. Para a realização da análise sistêmica, estruturaram-se dois fatores
a serem investigados nos conteúdos dos artigos. Estes fatores foram determinados de
forma a atender os objetivos desta pesquisa e principalmente para promover uma melhor
compreensão dos elementos que afetam os critérios de desenvolvimento da pesquisa
científica na área têxtil no Brasil, bem como, as lacunas e oportunidades de pesquisa
científica na referida área.
Os fatores observados na análise sistêmica foram estruturados na forma de
questões, são elas:
•

O artigo trata de um assunto específico da especialidade têxtil ou a abordagem
principal é outra especialidade aplicado no contexto de uma indústria têxtil?

•

Se o artigo aborda especificamente a especialidade têxtil, quais dos seguintes
segmentos são contemplados: beneficiamento, tratamento de efluentes, fibras
têxteis, tecelagem, confecção, trabalho e tecnologia, controle de qualidade,
malharia, fiação ou tecidos não tecidos?
Após uma análise minuciosa, os resultados foram tabulados e encontram-se

demonstrados através da figura 2 e tabela 1 apresentadas na sequência.
Figura 03 – Questão número 01.

37,5%

62,5%

somente têxtil
outra especialidade
no contexto de uma
indústria têxtil

Fonte: Dados da pesquisa.
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Tabela 05 – Questão número 02.
SEGMENTO

%

Beneficiamento

40,0

Tratamento de Efluentes

26,7

Fibras Têxteis

6,7

Tecelagem

6,7

Confecção

6,7

Trabalho e Tecnologia

6,7

Controle de Qualidade

6,7

Malharia

0,0

Fiação

0,0

Tecidos Não Tecidos

0,0
Fonte: Dados da pesquisa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As oportunidades de pesquisa evidenciadas por este estudo preliminar apontam
principalmente para a parte química da especialidade têxtil. Através das análises dos
dados a maioria das pesquisas recém-concluídas segue nesta linha de atividade:
beneficiamento, tratamento de efluentes, etc. Para os pesquisadores que planejam atuar
neste segmento para realizar suas pesquisas, além do vasto campo para investigação, os
dados expressam que a revista Química Nova é uma grande oportunidade de publicação
no viés químico da produção têxtil.
Através da análise temporal dos artigos observou-se que na década de 70 houve
apenas uma publicação (1974) e na década de 80 novamente apenas uma publicação
(1982). Foram décadas improdutivas para a publicação científica na especialidade têxtil
no Brasil.
Na década de 90 houve, porém, um leve aumento na produtividade da publicação
científica com este tema (duas publicações). Entre 2001 a 2010, é onde obtém o número
mais expressivo de publicações na área têxtil no Brasil, foram 13 publicações ao todo.
Na análise temporal dos artigos do portfólio bibliográfico observa-se um tímido,
porém, efetivo aumento na produção científica na especialidade têxtil. Atribui-se este
aumento à maior visibilidade das informações sobre pesquisa científica e até a facilitação
da comunicação com agências de fomento à pesquisa devido à internet.
Algumas lacunas se evidenciaram na realização desta pesquisa. A mais evidente na
percepção dos pesquisadores é a ausência de graduados em Engenharia Têxtil na lista
de autores dos artigos do portfólio bibliográfico.
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Também ficou evidente através dos resultados da pesquisa que os segmentos:
malharia, fiação e tecidos não tecidos, não foram contemplados nos estudos analisados,
havendo ali uma lacuna muito significativa para a especialidade têxtil.
No Brasil ainda não existem programas de mestrado e/ou doutorado na área têxtil,
isso também contribui para a pouca produtividade em publicações de artigos científicos
nesta especialidade. Mais uma lacuna encontrada através da análise dos dados desta
pesquisa é a inexistência de revistas especializadas em têxtil nas bases de dados do
Portal de Periódicos da CAPES.
Todas estas lacunas aqui mencionadas se constituem em grande empecilho para o
estabelecimento de uma tradição em pesquisa científica na área têxtil no Brasil. Para
reverter este quadro, recomenda-se primeiramente que os cursos de Graduação em
Engenharia Têxtil repensem seus programas de ensino de forma a promover e incentivar
a produção científica na especialidade têxtil. Com o aumento das atividades de pesquisa
e produção científica nesta especialidade, pode-se cogitar o surgimento de revistas
científicas especializadas nesta área e até mesmo o aumento do fomento por parte das
instituições de ensino, agências de fomento e indústrias do setor.
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Resumo: O aumento da energia elétrica fez crescer a busca por alternativas relacionadas com eficiência
energética, seja pela procura por novas fontes renováveis na produção de energia ou pela diminuição
das perdas elétricas em equipamentos que detêm um alto consumo. Na indústria a principal demanda de
energia elétrica é direcionada para os motores de indução trifásico (MIT), pelo simples fato que a grande
maioria dos processos industriais necessitam destas máquinas. Os MIs são usados em ambos os
setores industrial e comercial em uma ampla gama de aplicações, tais como ventiladores, compressores,
bombas, transportadores, bobinadeiras, moinhos, transportes e elevadores. O estudo da técnica de
modelagem se faz necessária para obter uma descrição do comportamento das grandezas internas da
máquina e, no caso do motor de indução trifásico, o comportamento dinâmico dever ser obtido através
das equações de corrente, velocidade, torque e fluxo magnético. As aplicações industriais se dividem em
controle de velocidade e de posição. Dentre as que necessitam de controle de velocidade pode-se dizer
que existem algumas delas que exigem maior desempenho dinâmico. Nestas, o controle vetorial é
imprescindível. Em algumas aplicações a variável controlada do MI necessita de um alto desempenho
dinâmico (torque, velocidade). Assim, a busca da variável a ser ajustada é especialmente para o
desenvolvimento do controlador de velocidade, de modo que o desempenho dinâmico do motor é
otimizado. Contudo, será realizado a inclusão de técnicas recursivas de adaptação e parâmetros para
busca de pontos de mínimos de perdas, de forma a se obter a otimização da eficiência energética no
referido acionamento para motores de indução com diversos perfis de carga. A partir do desperdício no
acionamento e funcionamento do motor de indução, neste trabalho será abordada uma proposta para
melhorar o rendimento dos motores elétricos através do seu acionamento.

Palavras-Chave: Motores de Indução Trifásico, Eficiência Energética, Acionamentos Elétricos Técnicas
de Controle.

1 INTRODUÇÃO
O racionamento de energia elétrica, quando veio a público a crise do setor
elétrico no Brasil, fez crescer em todo o país a necessidade de se tomar medidas para
economia e planejamento de consumo. A necessidade de um sistema elétrico
confiável, o aumento nas perdas de energia no consumo e pressões ambientais
intensificaram as ações de eficiência energética na geração, distribuição e no consumo
final.

As

ações

de

eficiência

energética

visam

à

redução

de

perdas

e

consequentemente o desperdício de energia.
O setor industrial consome quase a metade da energia elétrica produzida no
país. Assim são verificadas, junto às indústrias, ações de eficiência energética com
relação aos programas de conscientização, de gestão energética e utilização de
tecnologias energeticamente eficientes. Esse consumo em energia elétrica na indústria
está diretamente relacionado com os motores elétricos.
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Motores de indução (MI) são as máquinas mais utilizadas no meio industrial,
devido a suas vantagens conhecidas, incluindo a robustez, confiabilidade, preço baixo
e reduzida manutenção.
A técnica de controle vetorial possibilita a manutenção do torque mesmo a
máquina trabalhando em baixas velocidades, através do desacoplamento da corrente
de fluxo e de torque, permitindo que estas variáveis possam ser controladas de forma
independente (SOUZA, 2007). Apesar do acionamento dos motores de indução
apresentar um custo mais elevado, o alto rendimento dos mesmos permite uma
significativa diminuição no consumo de energia elétrica, principalmente nas aplicações
que necessitam potências mais elevadas e em sistemas onde o acionamento atua com
variações de velocidade.
Os motores de indução tem uma alta eficiência quando opera em velocidade
e torque nominal. Logo para cargas menores, as perdas no entreferro aumentam,
reduzindo a eficiência. A eficiência de um motor de indução pode ser melhorada
através da minimização das perdas elétricas. Uma maneira de melhorar a eficiência é
ajustar o fluxo.
A pesquisa realizada por (SCARMIN, 2011) otimiza a eficiência no
acionamento de motores de indução utilizando técnicas de controle adaptativo em
tempo discreto, a qual obteve bons resultados para motores de indução com carga
reduzida.
Neste trabalho, realizou-se a inclusão de técnicas recursivas de adaptação e
parâmetros para busca de pontos de mínimos de perdas, de forma a se obter a
otimização da eficiência energética no referido acionamento para motores de indução
com diversos perfis de carga.

2 METODOLOGIA
2.1 Modelagem do Motor de Indução
As relações existentes entre as grandezas elétricas, magnéticas e
mecânicas no motor de indução podem ser modeladas matematicamente através do
circuito equivalente e equacionado sob a forma de matrizes de estado, resultando em
um modelo que engloba as principais dinâmicas durante o funcionamento. A Figura 1
apresenta os principais mecanismos de perdas que ocorrem em um acionamento
envolvendo um conversor estático e um motor de indução.
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Figura 1- Perdas no acionamento de um motor de indução

Fonte: próprio autor

2.2 Modelo Elétrico
Em (KRAUSE, 2002) é apresentado um circuito equivalente ilustrado na
Figura 2, são consideradas uma das fases do enrolamento trifásico e a ligação tipo
estrela. A análise neste circuito pelas leis de Kirchhoff permite equacionar o modelo
equivalente do motor de indução.
Figura 2 - Circuito elétrico equivalente

Fonte: próprio autor

2.3 Modelo Mecânico
Os parâmetros mecânicos característicos do motor de indução trifásico são
obtidos a partir do rotor, os quais são representados pelo coeficiente de atrito Bn, e o
momento de inércia J. Dessa forma chega-se ao torque mecânico do motor que é
considerado igual ao torque do entreferro conforme Eq. (1) sendo o  d o torque da
carga.
Te  J. r  Bn . r   d (1)
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A variação do ângulo de posição do rotor em relação ao estator é igual à
velocidade rotórica ωr. Ao representar as equações em forma de estados chega-se na
Eq. (2).

x m  A m x m  Bm u m (2)
onde:
x m   r r  (3)
T

u m  Te d  (4)
T

As matrizes Am e Bm, correspondem ao momento de inércia e ao coeficiente
de atrito. A partir destas variáveis, os parâmetros do motor estudado foram levantados.

2.4 Parâmetros do motor de indução
Para efetuar todo o levantamento de perdas do motor de indução e efetuar
efetivamente o controle de eficiência energética, se faz necessário realizar todo o
levantamento das características da máquina estudada. Alguns dados são fornecidos
na placa de identificação do motor e outros são realizados os clássicos ensaios de
rotor a vazio e rotor bloqueado, obtendo-se os dados da Tab. (1).
Tabela 1 – Parâmetro do motor

Fonte: próprio autor

Com os dados obtidos na Tab.(1), utilizou-se de simulações computacionais
para verificar, qual seria o comportamento da modelagem deste motor. As Figuras (3)
(4) e (5) apresentam respectivamente o comportamento da corrente, velocidade e
torque para uma partida direta.
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Figura 3 – Simulação dos valores obtidos para o motor de indução

Fonte: próprio autor

No instante de 0,5 segundos, onde uma carga é imposta ao sistema, há uma queda de
velocidade e um pequeno aumento na corrente, o que é esperado nestes casos.
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2.5 Controle Vetorial

O controle vetorial utiliza a magnitude e a orientação das grandezas de
tensão, corrente e fluxo magnético do motor. Esta técnica apresenta um alto
desempenho, seja no transitório ou no regime permanente. O alto rendimento é obtido
através do controle independente do torque elétrico e do fluxo (BARBI, 1985). Uma
dificuldade de implementação dos controladores vetoriais é o conhecimento do valor
exato da posição e magnitude do fluxo girante, o que se torna um fator complicante em
algumas máquinas. Uma alternativa é utilizar estimadores de fluxo baseados no
modelo vetorial da máquina. Através das leituras das correntes e tensões nos
enrolamentos da máquina, o fluxo é estimado.
O controle vetorial de campo orientado indireto (IFOC - Indirect Field
Oriented Control), utiliza a estimação do fluxo rotórico baseado no modelo matemático
do motor de indução e possibilita operar em variações de velocidade. Segundo
(CÂMARA, 2007) o vetor de fluxo rotórico encontra-se alinhado ao eixo direto, sendo
nulo o fluxo do eixo em quadratura. A obtenção da posição do fluxo rotórico é realizada
a partir da velocidade do rotor e da constante de tempo rotórica.

2.6 Controle Proposto

A maioria dos controladores de eficiência, usualmente utilizado para acionar
motores de indução, baseiam-se em um modelo de perda combinado com uma
técnica, que é independente das características do motor. Neste trabalho desenvolveuse uma nova abordagem que gera uma referência de fluxo para o controle IFOC
melhorando assim a eficiência.
Através do controle estabelecido sobre o fluxo considerado ótimo para o
funcionamento do motor de indução, considerando a resistência rotórica e estatórica e
sem perder as características de funcionamento.
Para

o

controle

do

motor,

estabeleceram-se

quatro

controladores

independentes, o controlador de velocidade, corrente direta, corrente em quadratura e
de fluxo. A Figura 4 apresenta a estrutura utilizada para a aplicação dos controladores.
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Figura 4 – Modelo do Controlador

Fonte: Adaptado de (CÂMARA , 2007)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para realizar a análise experimental do controlador de eficiência energético
proposto, uma plataforma de acionamento para motores de indução foi desenvolvida.
Esta plataforma é projetada e construída para acionar máquinas elétricas possibilitando
a implementação de diferentes estratégias de controle. Desta forma, um dos objetivos
deste trabalho é contribuir para a validação experimental de diversos métodos de
controle, uma vez que o experimento é flexível e de fácil implementação
computacional.
A Figura 5 apresenta a estrutura básica da plataforma de acionamento do
MIT, que consiste basicamente de um módulo retificador CA/CC, um barramento CC
com um filtro indutivo capacitivo, um inversor CC/CA baseado em IGBT’s comandados
através de uma modulação PWM, um módulo de controle baseado em um
microcontrolador e um sistema de condicionamento de sinais, requeridos pelos
controladores. O motor de indução é montado em uma estrutura fixa, seu eixo é
acoplado a um transdutor de torque com o eixo de um motor de imãs permanentes,
que opera como gerador, em seus terminais, resistores de potência são ligados para
possibilitar a variação da carga. Conectado também ao eixo, um encoder absoluto é
utilizado para medir a velocidade do rotor.
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Figura 5 – Modelo da plataforma de acionamentos

Fonte: (Pelegrin,2013)

Com a plataforma de acionamentos, alguns dados experimentais foram
obtidos para validar o controle proposto, sendo apresentado na Figura 6 a relação de
velocidade e torque. Inicialmente estabeleceu-se uma velocidade constante de
1000rpm e a cada instante era estabelecido um incremento de carga. Neste caso
manteve-se o fluxo em 0,7 Weber (Wb), valor de fábrica, e mediu-se a potência
instantânea no barramento CC obtendo-se os valores da Tabela 2.
Tabela 2 – Potência medida para cada perfil de carga
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Figura 6 – Velocidade x carga

Fonte: próprio autor

Com o controlador proposto o fluxo rotórico é ajustado de acordo com o torque
estabelecido no eixo do motor, fazendo com que este tenha menos perdas de energia.
A Figura 7 apresenta a corrente no barramento CC e o fluxo rotórico, que a cada
aumento de carga, se ajusta a um valor estabelecido pelo controlador proposto.
Figura 7 – Velocidade x carga
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Os valores obtidos com o controlador proposto são apresentados na Tabela
3, onde nota-se que tendo um controle adequado do fluxo imposto no motor de indução
é possível diminuir as perdas de energia, torna-se mais eficiente. Com a mesma
velocidade e para a mesma carga obteve-se um potência consumida no barramento
CC menor que para fluxo constante.
Tabela 3 – Potência medida para cada perfil de carga

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O alto consumo de energia elétrica nas indústrias é gerado principalmente
pelos motores de indução. Tendo em vista que a eficiência destas máquinas pode ser
melhorada a partir de seu acionamento, a busca por uma alternativa inovadora,
motivou o desenvolvimento deste trabalho, a fim de encontrar uma solução para este
problema.
Os acionamentos dos MIT’s com controle de velocidade, são normalmente
realizados através do controle vetorial. O controle orientado indiretamente pelo campo
IFOC, mostrou-se tratar de um sistema robusto e de bom desempenho.. As simulações
do controlador IFOC com um fluxo de referência constante, para um perfil de
velocidade variável, e para diferentes perfis de carga, atingiu as expectativas durante
seu funcionamento, uma vez que os controladores atuaram corrigindo os erros de
corrente, fluxo e velocidade.
Apesar deste trabalho considerar diversos fatores sobre implementação de
controladores IFOC e de eficiência para motores de indução, diversas questões
permanecem abertas a discussão e análise. Como sugestão para trabalhos futuros
pode-se citar: Substituição de sensores mecânicos de velocidade por técnicas de
estimação (Sensorless), que reduzam o custo de implementação do sistema de
controle; Analisar a sensibilidade dos parâmetros do MIT, devido ao aquecimento; O
controlador IFOC pode ser substituído por outros controladores; Considerar perdas no
ferro para o modelo proposto; Outros métodos de estimação para fluxo e
escorregamento.
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Resumo: A disponibilidade e a variedade dos produtos plásticos, como são popularmente conhecidos os
materiais poliméricos, tem aumentando ao longo do tempo. Uma das consequências do consumo de
produtos produzidos a partir de materiais poliméricos é o descarte indevido dos resíduos no meio ambiente.
Avaliando-se o cenário social e com a finalidade de propor uma alternativa tecnológica para reduzir o
problema ambiental gerado pelo descarte incorreto dos plásticos, foi projetado e desenvolvido um banco a
partir de material polimérico reciclado. Os objetivos do trabalho foram projetar o protótipo (banco ecológico),
utilizar material polimérico reciclado e fabricar um produto ambientalmente correto. O trabalho foi realizado
em duas etapas. Inicialmente, o projeto do produto (layout) e na etapa seguinte, a fabricação do protótipo.
Os resultados obtidos neste estudo mostraram que o desenho do protótipo foi realizado com o auxílio do
software SOLIDWORKS 2013 onde foram projetadas dimensões (ângulo de inclinação, altura, comprimento,
largura), número de barras de material polimérico reciclado (20 peças) e demais especificações necessárias
para o projeto do banco, como parafusos franceses, porcas sextavadas e parafusos passantes. Nos testes
e melhorias estruturais realizadas no protótipo (banco ecológico), onde foram aplicadas forças verticais e
horizontais contendo carga de 500 N, pôde-se observar visualmente ausência de deformação na estrutura
do produto quando foi adicionada uma barra na parte inferior no sentido horizontal e com a substituição de
pregos por parafusos passantes na fixação das barras do encosto e dos reforços laterais da estrutura dos
pés de apoio. Como atividade extensionista, o projeto foi realizado visando à utilização do produto no
próprio centro universitário e também, em praças públicas, empresas, restaurantes, residências, entre
outros estabelecimentos.
Palavras-Chave: banco, plástico, polímero, reciclagem, sustentabilidade.

1 INTRODUÇÃO

Um dos pontos estudados dentro do conceito de sustentabilidade é a
reciclagem e o reaproveitamento dos materiais poliméricos. A disponibilidade e a
variedade dos produtos plásticos, como são popularmente conhecidos os materiais
poliméricos, tem aumentando ao longo do tempo. Uma das consequências do consumo
de produtos produzidos a partir de materiais poliméricos é o descarte indevido dos
resíduos no meio ambiente.
O conceito de sustentabilidade pode ser definido como aquele que atenda às
necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de suprirem suas próprias necessidades (SESC, 2015). Esse termo está
relacionado ao desenvolvimento sustentável e econômico, de ações e atividades
humanas, mas sem agredir o meio ambiente, usando os recursos da natureza de maneira
inteligente para que se mantenham no futuro (SUSTENTABILIDADE, 2004).
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Nas últimas décadas, os plásticos revolucionaram as nossas vidas estando
presentes em praticamente todos os setores da sociedade devido a sua versatilidade e
diversidade. Este grande desenvolvimento proporciona
diversos outros benefícios para a sociedade (ANDRADY e NEAL, 2009; OLIVEIRA, 2012).
Apesar
gerados

Por ser um material de baixa densidade, o

volume dos materiais plásticos gerado é muito grande e a enorme quantidade de descarte
-consumo, juntamente com os impactos ambientais causados pela disposição
incorreta destes

na sua maioria não

biodegradáveis (OLIVEIRA, 2012).

A maior parte dos produtos de plástico tornam-se resíduos em menos de um ano ou como
no caso específico das embalagens, após um único uso (AL-SALEM, LETTIERI e
BAEYENS, 2010).
Diversos trabalhos mostram que, depois do reuso, uma das formas
ambientalmente correta de reaproveitamento
forma mais utilizada é a reciclagem mecânica (OLIVEIRA, 2012). Somente em 2010 o
Brasil teve um consumo de aproximadamente 6,2 milhões de toneladas destes materiais,
dos quais apenas aproximadamente 15% são destinados para reciclagem (CASTRO,
2013).
Nas décadas atuais, o termo sustentabilidade tem sido amplamente discutido.
Qualquer nova ideia precisa ter um conceito sustentável para poder ganhar mercado com
mais facilidade. De acordo com Passos (2009), desde que foi discutido a respeito de
sustentabilidade, em Estocolmo 1972, várias pessoas vêm buscando formas de tornar um
ambiente, seja ele, país, estado, cidade ou qualquer comunidade, sustentável.
Avaliando-se o cenário social e com a finalidade de propor uma alternativa
tecnológica para reduzir o problema ambiental gerado pelo descarte incorreto dos
plásticos, foi projetado e desenvolvido um banco a partir de material polimérico reciclado.
Os objetivos do trabalho foram projetar o protótipo (banco ecológico), utilizar material
polimérico reciclado e fabricar um produto ambientalmente correto.

2 METODOLOGIA

O projeto foi realizado em duas etapas. Inicialmente, o projeto do produto
(layout) e na etapa seguinte, a fabricação do protótipo. Para a realização do desenho do
protótipo foi utilizado o software SOLIDWORKS 2013. Na visualização do protótipo final
(banco de polímero reciclado), as projeções foram realizadas em 2D e 3D.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O banco foi fabricado artesanalmente pelos acadêmicos do curso de
engenharia de produção do UNIBAVE, utilizando-se tarugos retangulares produzidos via
processo de extrusão com material plástico reciclado.
O material plástico utilizado na confecção dos tarugos foi uma formulação
contendo polietileno (PE), copolímero de eteno e propeno e polipropileno (PP). O material
é obtido de empresas que vendem suas aparas (materiais que não são utilizados
novamente no processo produtivo) para unidades recicladoras terceirizadas.
Nessas unidades de reciclagem, as aparas foram tratadas de acordo com a
necessidade para a formulação das composições. A composição contendo polietileno
(PE), copolímero de eteno e propeno e polipropileno (PP) apresenta percentuais
aleatórios para cada batelada, pois depende da disponibilidade de materiais recicláveis na
unidade produtiva. Na sequência, as matérias-primas foram misturadas e destinadas para
a unidade de extrusão.
Na extrusora, a temperatura de processamento das formulações variou na faixa
de 180-220oC. Os tarugos obtidos no processo de extrusão foram resfriados com sistema
de troca térmica por imersão em água a temperatura ambiente. Em seguida, os tarugos
retangulares foram produzidos via processo de extrusão.
A fabricação do produto foi dividida em quatro processos produtivos, entre eles:
corte das peças, montagem, testes e melhorias estruturais e, finalmente, o acabamento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto foi iniciado com o desenvolvimento do desenho de um banco,
utilizando-se dimensões de produtos tradicionais e existente no mercado como base para
o projeto do protótipo. A Figura 01 apresenta o projeto do produto em 2D e 3D (layout).
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Figura 01 – Projeto eletrônico do banco de polímero.

Fonte: O autor

Após a finalização do projeto eletrônico foi desenvolvido o protótipo do banco
de polímero reciclado. A fabricação do produto foi dividida em quatro processos
produtivos:
Primeiro processo: corte das peças. Nessa etapa foram cortadas todas as
peças que fazem parte da estrutura do banco seguindo as dimensões especificadas no
desenho. O banco foi subdividido em 20 peças, conforme mostra a Tabela 01. O formato
das barras utilizadas para a fabricação do banco está apresentado na Figura 02.
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Tabela 01 – Quantidade e dimensões das peças utilizadas.

Peça

Quantidade

Dimensões (mm)

1

9

50 x 55 x 1200

2

2

50 x 55 x 930

3

1

50 x 55 x 730

4

2

50 x 55 x 460

5

4

50 x 55 x 450

6

2

50 x 55 x 210
Fonte: O autor.

Segundo processo: montagem. Inicialmente, as partes do assento, apoio para
as costas e estrutura dos pés de apoio foram montadas separadamente. Logo após,
foram unidas as três partes, formando o banco. Como elementos de fixação utilizaram-se
parafusos franceses, porcas sextavadas e pregos. A Figura 03, apresenta o protótipo do
banco ecológico desenvolvido a partir de material polimérico reciclado.
Figura 02 – Barra de plástico reciclado utilizada na confecção do banco de polímero reciclado.

Fonte: O autor

Terceiro processo: testes e melhorias estruturais. Ao finalizar a montagem do
banco foram aplicadas forças verticais e horizontais de aproximadamente 500 N sobre a
estrutura do banco. O resultado quanto ao esforço vertical foi positivo, não sendo
observado visualmente deformação, no entanto, quanto ao esforço horizontal, o resultado
não foi satisfatório, pois observou-se deformação na estrutura do produto. Com a
identificação da oportunidade de melhoria na estrutura do banco foi acrescentada uma
barra na parte inferior no sentido horizontal e, também, substituídos os pregos utilizados
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na fixação das barras do encosto e reforços laterais da estrutura dos pés de apoio por
parafusos passantes. Após as alterações, foram aplicadas novamente forças verticais e
horizontais com a mesma carga de 500 N, onde pôde-se observar visualmente ausência
de deformação na estrutura do produto.
Figura 03 – Protótipo do banco de polímero reciclado.

Fonte: O autor

Quarto processo: acabamento. Na fase de acabamento foram cortadas as
pontas dos parafusos e instalados fechamentos nas pontas das barras para melhorar a
estética do protótipo. Neste estudo, não foi aplicado nenhum tipo de tratamento superficial
no produto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos neste estudo mostraram o projeto do protótipo e o desenvolvimento de um banco
ecológico a partir de material polimérico reciclado. No desenho do protótipo realizado com o auxílio do software
computacional foram projetadas dimensões (ângulo de inclinação, altura, comprimento, largura), número de barras de
material polimérico reciclado (20 peças) e demais especificações necessárias para o projeto do banco, como parafusos
franceses, porcas sextavadas e parafusos passantes. Nos testes e melhorias estruturais realizadas no protótipo
(banco), onde foram aplicadas forças verticais e horizontais contendo carga de 500 N, pôde-se observar visualmente
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ausência de deformação na estrutura do produto quando foi adicionada uma barra na parte inferior no sentido horizontal
e com a substituição de pregos por parafusos passantes na fixação das barras do encosto e dos reforços laterais da
estrutura dos pés de apoio. Como atividade extensionista, o projeto foi realizado visando à utilização do produto no
próprio centro universitário e também, em praças públicas, empresas, restaurantes, residências, entre outros
estabelecimentos.
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Resumo:Este artigo consiste no desenvolvimento de um hardware microcontrolado para auxiliar na
avaliação do desempenho do atuador planar de indução trifásico com deslocamento unidirecional a partir de
um único dispositivo de tração, visando desenvolvimento da estrutura de medição empregando uma célula
de carga conectada ao primário da máquina elétrica linear. O protótipo possibilitará a realização de testes
através da medição da força de propulsão planar desenvolvida pelo atuador planar de indução trifásico para
ser empregado na avaliação do desempenho dos compostos magnéticos aplicados na confecção do estator
e/ou translador, bem como a estrutura mecânica do mesmo. A validação do funcionamento do projeto está
dividida em duas partes, a primeira consiste nos testes de funcionamento e calibração do hardware
proposto. No segundo momento, com sistema eletrônico validado através da calibração, emprega-se o
mesmo no atuador planar de indução trifásico para mensurar sua força de propulsão planar de maneira
dinâmica. Os resultados obtidos de forma experimental serão comparados com os resultados de simulações
númericas do atuador planar de indução trifásico utilizando o software FEMM4.2. Por meio das duas
avaliações proporcionará validar o sistema eletrônico para mensurar a força de propulsão planar, importante
parâmetro que relaciona a eficiência energética de máquinas elétricas lineares.
Palavras-Chave: Atuador Planar de Indução; Célula de Carga; Microcontroladores.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos têm-se verificado um aumento substancial nas pesquisas
relacionadas a novos materiais magnéticos empregados no desenvolvimento máquinas
elétricas lineares, principalmente em aplicações industriais e de transporte. O crescente
interesse por estas máquinas cujo o princípio de funcionamento é baseado nos
fenômenos eletromagnéticos, está intimamente ligado ao surgimento de novos materiais e
a constante modernização das técnicas de controle, vinculado a uma eletrônica cada vez
mais eficiente.
Os motores lineares pertencem ao grupo de máquinas elétricas que convertem
diretamente a energia elétrica em energia mecânica sob a forma de movimento de
translação com apenas um grau de liberdade. Essas máquinas elétricas podem

ser

compreendidas como um motor rotativo que é aberto sobre um plano, possibilitando pelos
mesmos princípios eletromagnéticos um movimento em linha, conforme apresentado na
figura 1. Portanto, o campo magnético produzido não é mais um campo girante, e sim um
campo transladante, consequentemente a parte móvel da máquina resultará em um
movimento linear e não rotativo (Silveira, 2013).
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Os motores lineares de indução funcionam pelo mesmo princípio da gaiola de
esquilo dos motores rotativos de indução: um campo magnético produzido pelo primário
do motor irá induzir correntes no seu secundário. A interação desse campo com as
correntes provocará o aparecimento de uma força no sentido de propagação do campo
magnético, que impulsionará o motor para frente. Esse tipo de motor apresenta alta
velocidade de deslocamento e força de tração praticamente constante ao longo de todo o
seu curso.
Figura 1- Transformação elementar de um motor rotativo em um atuador linear(Diedrich, 2013)

Motor Rotacional

Corte no Motor

Motor Linear

“Desenrolamento”
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Deste modo, o desenvolvimento de atuadores planares de induação trifásica
(API) despontam como tendência para uso em sistemas de manufatura industrial,
principalmente em tarefas onde a movimentação planar bidirecional sobre o plano se faz
necessário. O API poderá desenvolver a movimentação nos eixos X e Y com um único
sistema de tração, de forma eficaz referente a velocidade e precisão, sem a necessidade
de um conjunto mecânico projetado para a mesma (Baggio, 2008).
Logo, neste trabalho será apresentado o desenvolvimento de um sistema
eletrônico para avaliação de desempenho de um API. Este é composto de uma célula de
carga responsável por mensurar da força desenvolvida pelo API quando energizado. A
figura 2 apresenta a visão geral do API, bem como seus componentes.
O API empregado nesse estudo é composto por primário formado por uma
matriz 3X3, sendo em cada dente composto por duas bobinas elétricas responsáveis pelo
deslocamento nos eixos X e Y respectivamente. O secundário do API é constituído por
uma placa de material ferromagnético que apresenta-se como um caminho de baixa
relutância para linhas de fluxo magnético. Para aumentar seu rendimento e permitir o
aumento da força de propulsão planar, utilizou-se uma placa de material paramagnético
sobreposto a placa de material ferromagnético (Treviso, 2015).
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A parte de estrutura mecânica é constituída de uma base não magnética com
finalidade de não interferir nos circuitos magnéticos existentes e nela é montada a
estrutura onde o translador fica suspenso em um sistema composto por eixos lineares
com movimentação em dois graus de liberdade. O material utilizado no núcleo do
protótipo é o aço AISI1020 devido o seu baixo custo e facilidade de usinagem (Neto
,2013).
Figura 2 – Visão geral do atuador planar de indução [Autor]

2 METODOLOGIA

Nesta seção serão apresentados o desenvolvimento do sistema eletrônico para
realizar os testes de desempenho do API. Portanto, são apresentadas as etapas
relevantes para o desenvolvimento do hardware e condicionamento da instrumentação
necessária para monitorar o comportamento do atuador planar de indução. Portanto,
elaborou-se hardware com base no fluxograma apresentada na figura 3.
O diagrama de blocos esta dividido em subcircuitos que compõem a proposta,
na qual é composta por duas fontes de tensões que alimentam partes distintas do projeto,
bem como os circuitos de medição de força, proteção por sobre temperatura,
processamento e interface.
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Figura 3 – Diagrama de blocos do hardware. [Autor]

2.1 Aquisição da Força de Propulsão Planar
Para mensurar a força de propulsão planar do API empregou-se uma célula de
carga com range de medição de 0 à 5 kg. Nesta faixa, a célula de carga gera uma tensão
elétrica por meio da ponte de wheastone de 0 a 5 V proporcionar a força exercida,
conforme o datasheet. Visando garantir a integridade mecânica da célula de carga definiuse a faixa de trabalho de 0 à 4 kg. Em virtude deste parâmetro a resolução da entrada
analógica do PIC de 10bit é 4,8 mV para cada 50 gramas.
Através destas definição, houve a necessidade de amplificação do sinal da
célula de carga. Sendo empregado o componente eletrônico de instrumentação INA122
com características de alta impedância de entrada, ganho ajustável e elevada rejeição de
sinais a modo comum (Texas, 2014). Este é um elemento fundamental em qualquer
sistema de aquisição de sinais pela sua característica de amplificar uma pequena
diferença de tensão entre sinais aplicados em sua entrada. Diante destas informações
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projetou-se o circuito conforme as informações contidas no datasheet. A figura 4
apresenta o circuito eletrônico para condicionamentot do sinal elétrico da celula de carga.
Figura 4 – Circuito entrada célula de carga [Autor]

O amplificador operacional e a célula de carga são alimentados pelo mesmo
nível de tensão de +5V e, utiliza-se o mesmo terra como as demais partes do circuito,
para eliminar ruídos provenientes de outras fontes de energia, como a fonte do
acionamento do atuador planar de indução.
O trimpot de ganho foi ajustado para obter uma proporção de variação da
célula de carga em 50g/5mV, ou seja, a cada 50g aplicados temos um incremento de 5mV
na saída do amplificador operacional. Diante destes resultados o valor de ajuste trimpot,
denominado de Rg é de 404 ohms.

2.2 Software
Finalizado o desenvolvimento do hardware os esforços concentraram-se na
elaboração do software para o microcontrolador. Este deve apresentar alto desempenho
no processamento dos dados devido a rápida dinâmica do API. A figura 5 apresenta
fluxograma do desenvolvimento de um software. Neste consta a sequência das tarefas a
serem executadas e principalmente seus ciclos e suas prioridades (Souza, 2007).
Ao inicializar o software do microcontrolador ocorre as configurações de entradas e
saídas, oscilador interno, bibliotecas de dados, interrupções, cálculos e componentes.
Após, é executada as configurações dos timers, que são as bases dos ciclos de tempo,
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que funcionam similar a relógios internos cíclicos e, executa-se a configuração do
funcionamento das entradas analógicas para as leituras do sensor de temperatura e da
célula de carga, bem como a inicialização da memória interna eeprom que armazena
todas as variáveis de ajustes e de padrões do software. Inicializa-se o display LCD
através de uma biblioteca própria desenvolvida para formação de caracteres especiais de
tamanho grande, a fim de, melhorar a visualização dos valores no display e tornar a
interface amigável.
Figura 5 – Fluxograma do software [Autor]

Concluída a inicialização do sistema, o ciclo de funcionamento em malha fechada do
software começa através da leitura dos botões, que tem funções de troca de telas de
amostragem e entrada na tela de ajustes das variáveis. A troca de telas de amostragem é
efetuada de forma cíclica, onde ao ser pressionado um dos botões (+) e (-) é iniciado o
ciclo de amostragem. Sendo primeiramente visualizado a tela do valor da força de
propulsão planar (vide fig.6) em sequência as telas de leitura das entradas analógicas,
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sensor de temperatura e a tensão da entrada analógica referente a célula de carga, deste
modo, é finalizado as telas de visualização de dados retornando a tela inicial.
Figura 6 – Tela da força de propulsão planar. [Autor]

Para acessar a tela de ajustes das variáveis, deve ser pressionado o botão (A),
de ajuste (vide fig. 7), que irá mostrar na tela as variáveis para serem ajustadas através
dos botões (+) e (-) (vide fig. 6), sendo possível alterar o valor da temperatura máxima
para acionamento da proteção, ou seja, a temperatura na qual o relé de sobretemperatura
deverá atuar.
Devido à concepção do software, o usuário tem o acesso para alterar o valor da
variável de amortecimento das leituras da entrada analógica que faz a leitura da célula de
carga, com isto, é possível aumentar ou diminuir a taxa de leituras para que durante o
experimento se tenha a possibilidade de avaliar o desempenho transitório do API referente
a força de propulsão planar, consequentemente quanto maior o valor dessa variável
resultará em uma taxa de atualização lenta do display.
Finalizado os ajustes pelo usuário, é executado a rotina de teste de uma nova
leitura das entradas analógicas sendo positivo, entra na rotina de tratamento de sinais
que é configurado com os valores definidos nos ajustes da placa e processa os dados
para apresentação no display. Nesta rotina é efetuado o teste de sobretemperatura na
qual executa em caso positivo o acionamento o relé para proteção do sistema eletrônico
desligando o API. Deste modo, finaliza-se o ciclo o software, e o mesmo retorna para a
leitura dos botões.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos, com desenvolvimento
do sistema eletrônico, a fim de mostrar os resultados encontrados com emprego do
mesmo no API. Na figura 6 é apresentada a placa eletrônica montada com a versão do
software gravado no microcontrolador como se pode observar no display LCD.
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Primeiramente iniciou-se os procedimentos para verificação da aferição da
célula de carga, com isto é necessário inicialmente efetuar o ajuste de zero na qual a
célula de carga deve estar sem aplicação de força e, consequentemente a mesma
apresentou um sinal nulo em sua saída (Molina, 2013).

Figura 7 – Placa eletrônica montada [autor]

Após iniciou-se o incremento de pesos padrões conhecidos de 50g em 50g
para levantamento das informações de linearidade do sistema, a fim de obter uma
equação resultante para tornar a resposta do sistema linear. Desta forma, foram
executados 40 testes de incremento de pesagem para obter os erros, que ficaram com
valor de +/-0,01. Sua repetibilidade não sofreu variação significativa, mostrando-se um
sistema confiável. Na figura 8 observa-se o gráfico do levantamento da tensão fornecida
pelo amplificador operacional de instrumentação pelo peso aplicado a célula de carga.
Através destes dados coletados e com o auxílio da ferramenta Linha de Tendência do
software Excel da Microsoft, encontrou-se a equação de linearidade do sistema, mostrada
na Eq.1:

Y
=
-0,001x
+
3,9961

(1)

Onde: Y é o valor em gramas e X o valor de tensão de saída do amplificador
operacional de instrumentação. Essa equação representa o comportamento da célula de
carga durante os testes e sua validade é comprovada através da substituição de valores e
também pela comparação de seus coeficientes com a equação obtida no software Excel.
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Com o resultado desta equação podemos linearizar o sistema incluindo ela aos cálculos
no software do microcontrolador.

Figura 8 – Gráfico valor de Tensão X Massa [Autor]

Para validar a equação encontrada, adicionou-se a mesma aos cálculos do
algoritmo e iniciaram-se os testes novamente com os pesos padrões. Observaram-se na
interface do display os valores dos pesos padrões aplicados a célula de carga e, desta
forma, validou-se a calibração do conjunto. Com os testes de calibração validados, deu-se
prosseguimento nos trabalhos para validar o sistema eletrônico aplicado no API. Realizouse a montagem da célula de carga na estrutura do motor linear de indução. A célula de
carga é montada de tal forma que, com o sistema em repouso não será aplicada
nenhuma força sobre a mesma. Na figura 9 é mostrado o conjunto montado em teste.

Figura 9 – Teste do atuador planar de indução [Autor]
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Para avaliar o desempenho dinâmico do API, realizou-se os testes energizado
as bobinas com níveis de tensão trifásica de 55V à 130V. A leitura da força planar de
propulsão é efetuado através no display LCD do sistema eletrônico. Na tabela 1
apresentam-se os parâmetros de entrada experimentais com a distância do entreferro
de 5 mm e, os resultados da força planar experimental e simulado.
Tabela 1 – Teste com 5mm de entreferro [Autor]
Medição de Força de Propulsão Planar

Atuador Planar de Indução Trifásico

Entreferro: 5mm

Número de Espiras: 250

Modelo: Reduzido

Ligação: Estrela com Neutro Tempo Teste: 15min

Material: Aço 1020

Temperatura: Inicio: 25ºC / Fim 60ºC

Paramêtro de Energização das Bobinas Elétricas

Sistema Eletrônico

Simulação

Tensão [V]

Corrente [A]

Força [N]

Força [N]

55

1,71

1,061

0,860

70

2,35

1,761

1,400

85

3,10

2,261

2,065

100

3,87

3,061

2,764

115

4,68

3,461

3,721

130

5,52

4,361

4,665

Observa-se pela figura 9, os valores da força de propulsão planar do API sob as
referidas condições obtidos por simulações e experimentais.
Figura 9 - Gráficos de força de propulsão planar sob diferentes níveis de tensão com dados
experimentais e simulações.[Autor]
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Conforme

apresentado

na

tabela

1,

realizou-se

diversas

medições

experimentais, bem como as respectivas simulações. Logo, ao considerar que a diferença
percentual foi constatada em todas as comparações essa linearidade de resposta deve-se
manter com o incremento dos parâmetros de entrada. Considerando a complexibilidade
dos dispositivos eletromagnéticos e as imperfeições físicas relacionadas a confecção das
bobinas elétricas e a estrutura mecânica pode-se considerar os resultados satisfatórios.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de sistemas eletrônicos para auxiliar na obtenção de
parâmetros que mensurem o desempenho do atuador planar de indução é de grande
importância pois possibilita a comparação entre resultados experimentais e simulados.
Deste modo, contribui de maneira expressiva para o aperfeiçoamento das máquinas
elétrica lineares com novos materiais compósitos e topologias.
O hardware microcontrolado proposto no inicio do projeto comprovou seu
funcionamento atendendo todas as necessidades previstas. O sistema eletrônico
apresentou seu funcionamento conforme as especificações, mesmo com pequenos
desvios em função das tolerâncias dos componentes eletrônicos não foram significativas
para os resultados da força de propulsão planar do API.
A resolução da leitura foi um fator importante, pois o sistema de conversão de
analógico para digital estava limitado em 10bits, e utilizando a fonte de alimentação de
5V, o valor de degrau resultante é de 4,8mV, impactando diretamente na forma como os
dados seriam processados e amostrados, mesmo assim chegou-se ao valor de 50g/5mV
atendendo a necessidade do projeto proposto.
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Resumo: O projeto consiste na produção de um amassador de latinhas utilizando um motor elétrico. Foi
criado para que os alunos possam aplicar seus conhecimentos, colocando em prática o que aprenderam até
o momento. O objetivo principal do projeto é a elaboração de uma prensa visando aplicar os conhecimentos
das disciplinas por automatizar uma tarefa importante para a reciclagem de latas de alumínio e os
resultados obtidos foram satisfatório, pois sua funcionalidade é comprovada por meio de um protótipo.
Palavras-Chave: Motor, Amassador, Latinhas, Projeto.

1 INTRODUÇÃO

A disciplina de Projeto Integrador (P.I.) tem por objetivo a unificação dos
conhecimentos das disciplinas de um semestre e a aplicação de tais conhecimentos em
um projeto único. As disciplinas envolvidas foram: “Acionamentos e Comandos Elétricos”,
“Instrumentação” e “Sistemas Digitais”.
Para o projeto em questão são necessários conhecimentos de mecânica e
eletrônica, principalmente quanto ao acionamento de motores e sistemas transmissão de
força e momento torsor.
O projeto foi desenvolvido principalmente para a aplicação dos conhecimentos
das disciplinas listadas, porém ele também possui um fundo ecológico. Latas de alumínio
podem ser facilmente recicladas e são grandemente aproveitadas em reciclagem (mais de
90% do alumínio de uma latinha pode ser reutilizado). Portanto, um modo de fácil
compactação de latas para um fácil armazenamento seria bem aproveitado.
2 METODOLOGIA

Para a realização do projeto foi necessário primeiramente de um esboço. O
esboço e o aperfeiçoamento deste ocorreram em um software de desenho 3D, o Google
Sketchup. Nele foi decidido como seria a base da prensa, como estariam dispostos os
componentes necessários e o tamanho necessário para as peças utilizadas na base e na
parte mecânica. A confecção da prensa foi feita pelos alunos, com o auxílio e supervisão
do orientador do projeto e dos técnicos de laboratório.
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2.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS

2.1.1 GOOGLE SKETCHUP
O Sketchup é um software para criação de modelos em 3D no computador.
Pode ser usado para qualquer atividade profissional que necessite desenvolver rascunhos
de produtos tridimensionais. É muito utilizado na arquitetura devido a sua facilidade de
modelagem. O modelo criado no software pode ser usado para criar animações, em
formato de vídeo ou imagem, de qualquer vista que se deseje. Por sua facilidade no uso e
pela forma simples e rápida com que se pode alterar o modelo 3D em criação, o software
foi escolhido pela equipe para a criação de um esboço para o projeto. O modelo 3D da
prensa foi realizado durante as aulas da disciplina de Projeto Integrador Figura 1 e
algumas alterações pertinentes foram feitas pela equipe em horário extra classe.

Figura 1 Projeto do modelo

2.1.2 ESTRUTURA MEÂNICA
Após o término do esboço a equipe iniciou a confecção da prensa. A primeira
etapa da construção se concentrou na base da prensa. Para a construção da base foi
utilizado madeira, cedida pela Instituição (IFSC-Criciúma). A construção da base foi
realizada toda nas aulas de projeto integrador, incluindo a medição, corte, lixamento,
acabamento final e pintura. Todas as ferramentas utilizadas na construção da base
também foram cedidas pela Instituição, exceto a tinta utilizada na pintura.
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Alguns metais foram utilizados na parte mecânica da prensa, principalmente
ferro e alumínio. Como o motor utilizado transforma energia elétrica em energia rotacional
foi necessário criar um sistema de transmissão de movimento rotativo para movimento
linear. Para isso foi feito um braço mecânico biarticulado, um acoplamento para o eixo do
motor e uma barra que liga o acoplamento ao braço mecânico, transformando movimento
rotativo em linear.
Guias lineares são utilizadas para dar estabilidade, direção ao deslocamento e
permitir um posicionamento preciso de alguma parte ou peça de uma máquina ou
mecanismo. O braço mecânico, ao ser submetido a rotação do motor entra em movimento
e percorre um curso. Uma guia linear foi utilizada para manter este curso constante, sem
atrito com a base da prensa. No “patinho” (parte móvel) da guia linear foi acoplado uma
chapa de ferro que seria responsável por amassar as latinhas. O braço mecânico então é
fixado, por uma de suas articulações, na chapa de ferro e no “patinho”. A guia utilizada é
composta por uma parte fixa (uma barra metálica perfurada para a fixação em uma base)
e uma parte móvel (chamada também de “patinho”, esta parte móvel tem em seu interior
esferas e rolamentos que permitem um fácil deslizamento por todo o trajeto da guia).

2.1.3 MOTOR
Foi utilizado um motor de corrente alternada (c.a.) de ¼ de cv. Foi escolhido
devido a familiarização e o domínio que a turma tinha sobre tal motor. O eixo do motor é
de 11mm, o que permitiu um acoplamento razoavelmente pequeno e que foi feito de uma
forma relativamente rápida.

2.1.4 INVERSOR DE FREQUÊNCIA E PARTE ELÉTRICA
Um inversor de frequência foi utilizado no projeto como computador lógico
programável para o motor. Toda a parte lógica do projeto pode ser desenvolvida nele
devido a sua alteração de parâmetros programáveis. A parte lógica poderia ser realizada
de outra maneira mas o inversor foi escolhido pela forma simples com que pode ser
operado e pelo domínio da turma sobre o equipamento. O inversor é responsável por
gerenciar toda a parte elétrica do projeto. Ele trabalha em 220v (energia disponível na
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rede) podendo assim ser ligado em uma tomada comum. Ele é capaz de alimentar o
motor e enviar para este as informações da programação feita em seus parâmetros e na
parte elétrica de comando. A parte elétrica de comando é composta por dois botões, um
liga desliga e um botão de emergência, e um sensor indutivo, para detectar a presença ou
ausência de latas metálicas (alumínio).

2.1.5 SENSOR INDUTIVO
É um dispositivo eletrônico capaz de sentir a presença de objetos metálicos
nas proximidades de seu campo magnético. O sensor possui uma bobina que quando
submetida a uma corrente alternada gera um campo eletromagnético. Quando um objeto
metálico se aproxima este campo eletromagnético sofre uma variação e esta variação é
detectada pelo circuito do sensor. Visto que as latas são de alumínio o sensor indutivo
detecta a presença ou ausência de tais, tornando-o assim aplicável ao projeto.

2.2 PROJETO

2.2.1 DESENHO 3D
Durante a etapa de desenho, ou esboço, a equipe buscou encontrar o melhor
layout para a prensa e a melhor maneira de dispor as peças e componentes necessários
no projeto. Por várias e várias vezes ocorreram alterações durante a etapa de desenho.

2.2.2 BASE DA PRENSA
A construção da base da prensa foi a etapa inicial de construção. A base foi
construída com madeiras disponíveis na Instituição (IFSC-Criciúma). As madeiras foram
dadas em tábuas de tamanhos irregulares de comprimento e coube a equipe encontrar o
melhor modo de poder utilizá-las. A caixa possui uma forma personalizada para facilitar a
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queda das latinhas em um recipiente após estas serem amassadas.

2.2.3 BRAÇO MECÂNICO E CONSTITUINTES
Não seria possível fazer um braço mecânico exatamente igual ao desenvolvido
em projeto, então a equipe tentou imitá-lo com o material disponível Figura 1, ou seja,
criar um braço diferente que fizesse a mesma função utilizando outros materiais. Após a
construção do braço biarticulado seria necessária uma barra metálica para conectar o
braço ao eixo do motor e um acoplamento com o eixo do motor para fixar esta barra. O
acoplamento necessitava de um furo de 11mm, porém, a Instituição não disponibilizava
uma broca de 11mm. Com o auxílio de um técnico do laboratório, foi utilizado uma broca
de 10mm em um torno mecânico para fazer o furo e, manualmente, este furo foi
“espaçado” tentando se aproximar dos 11mm desejados. O acoplamento foi soldado a
barra metálica e a construção do braço mecânico foi concluída.

Figura 2Braço acoplado de acionamento

2.2.4 CURSO E DEPÓSITO DE LATINHAS
Para o curso do braço mecânico foi utilizado uma guia linear. Ela permite um
movimento linear preciso e sem atrito com o base da prensa. Tal guia foi fixada na base
próxima a um depósito de latinhas, para que as latinhas caíssem sobre a guia e o braço
mecânico as esmagasse. A guia possui um “patim” com quatro furos para parafusos. Uma
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chapa metálica curva foi fixada a este e uma das pontas articuladas do braço foi fixada a
chapa metálica do “patim”. Com o girar do motor o braço entraria em movimento e levaria
a latinha até o fim do curso da guia, prensando assim a latinha contra uma “parede” na
base da prensa. O deposito de latinhas construído tem capacidade para 10 latinhas e foi
colocado na vertical, para que ao término de cada giro do motor uma nova latinha caia
sobre a guia.
2.2.5 PARTE ELÉTRICA BÁSICA
Foi utilizado um inversor de frequência, dois interruptores e alguns fios para a
ligação. Com os interruptores foi feito uma “Função E” Figura 2, tornando um dos
interruptores um botão “liga/desliga” e o outro um botão “emergência”. Só é possível
então iniciar o motor se o botão “liga/desliga” estiver na posição “liga” e se o botão
“emergência” estiver desativado. Os interruptores foram conectados ao inversor de
frequência nos pinos 1 e 7 (respectivamente DI1 e GND). O inversor foi programado por
alunos e revisado por professores e técnicos de laboratório. No pino 1 (DI1) o parâmetro
definido no inversor designava “gira/para” a “Função E” para que os interruptores
realmente pudessem ser utilizados para ligar ou desligar o motor quando necessário. Em
programação foi reduzida a frequência do motor para que o curso do braço fosse feito em
um tempo maior, dando assim tempo para que o braço esmagasse uma latinha, voltasse
a posição inicial e outra latinha caísse sobre a guia para que o processo iniciasse
novamente.

Figura 3 Lógica de relê

2.2.6 PARTE ELÉTRICA AVANÇADA (USO DO SENSOR)
A segunda parte do esquema elétrico foi montada visando o desligamento
automático do sistema assim que não houvessem mais latinhas no depósito. Também
serve para acionar o sistema quando o deposito estivesse vazio e entrassem novas
latinhas nele, desde que o botão “liga/desliga” estivesse na posição “liga” e o botão
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“emergência” estivesse desativado. Essa parte do esquema elétrico foi montada com a
ajuda de alguns professores. O inversor de frequência não aceita comandos vindos de
sensores e botões simultaneamente, vindos de entradas digitais diferente. Então foi
necessário que a equipe encontrasse um meio de anexar o sinal do sensor a mesma
entrada digital da “Função E” (DI1). Um relé de 24 volts foi utilizado para realizar esta
tarefa. A bobina do relé seria alimentada pelo sinal do sensor quando este estivesse ativo
e um contato normalmente aberto do sensor foi colocado em série com a “Função E”, o
que permitiu que o acionamento do motor também dependesse do sinal do sensor como
desejado em projeto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes com a prensa foram realizados e pode-se constatar que a prensa teve
seu funcionamento, tanto mecânico quanto elétrico, corretos. A parte mecânica funcionou
bem e os parâmetros programados no inversor de frequência garantiram os movimentos
corretos em todas as partes da prensa. Porém, o motor utilizado não tem força ou
capacidade de amassar uma latinha. Isso foi corrigido com um redutor para aumentar o
torque de saída. Com isso o projeto cumpriu com o objetivo principal, que era fazer com
que os alunos aplicassem os conhecimentos adquiridos e buscar formas de aplicar estes
conhecimentos e de realizar um protótipo funcional validando os conhecimentos
desenvolvido no semestre.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a construção da prensa os alunos puderam aplicar os conhecimentos
adquiridos nas matérias já citadas, e também conseguiram adquirir novos conhecimentos,
sobretudo conhecimentos quanto as ferramentas e peças utilizadas para a construção da
prensa. O principal objetivo do projeto foi cumprido, a saber: a unificação dos
conhecimentos de matérias vitais para o curso. O projeto foi concluído em um tempo
relativamente grande do prazo de entrega, quando comparado a de outras equipes, o que
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permite a equipe ainda fazer alguns ajustes, se necessários.
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RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo adequar o manejo e adubação de um pomar de laranjeiras
‘Valência’ com 7 anos de idade no IFC Campus Santa Rosa do Sul implantado no ano de 2008 com
espaçamento de 2,5 m entre plantas e 4,5 m entre linhas. O delineamento experimental foi o
completamente casualizado com quatro tratamentos, cada qual com 20 unidades experimentais. Os
tratamentos utilizados foram: Tratamento 1: Cobertura vegetal de Mucuna no verão/nativa no inverno;
Tratamento 2: Nativa no verão/nabo forrageiro no inverno; Tratamento 3: Soja no verão/Aveia no inverno;
Tratamento 4: Testemunha com nativa, realizando roçada no inverno, nas quais foram coletados dados
relativos ao crescimento do tronco e número de frutos produzidos e estes submetidos a análise de variância
e de sua significância submetido ao teste de média de Tukey. Os resultados obtidos ao longo de três anos
nas condições locais apontaram que a utilização de soja no verão e aveia no inverno incrementa o
crescimento da circunferência do tronco das plantas e número de frutos produzidos. A mucuna se mostrou
uma boa alternativa, porem tem que ser bem manejada e o nabo pode ser utilizado, contudo a área não
deve estar compactada e exige a adubação inicial.
Palavras-chave: pequenas propriedades, manejo de solo, cobertura de solo.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a agricultura mundial tem passado por uma reflexão de seus
rumos em função da crescente preocupação com alguns efeitos adversos de tecnologias
convencionais, com base na utilização de insumos químicos sobre o meio ambiente
(SOUZA, 1998).
A agricultura convencional caracteriza-se pelo controle sistemático de pragas,
doenças e plantas indesejáveis mediante uso de agrotóxicos, o que implica em efeitos
negativos sobre a biologia do solo, o equilíbrio nutricional das plantas e o controle
biológico natural (CLARO, 2001). A agricultura orgânica tem como base a recuperação e
conservação do solo, métodos naturais de controle de pragas e doenças, cultivo mínimo,
manejo de plantas concorrentes, cobertura morta, adubação orgânica e rotação de
culturas (PASCHOAL, 1994; ZAMBERLAN & FRONCHETI, 2002).
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Sistemas de produção que utilizam adubos químicos de alta solubilidade,
geralmente promovem desequilíbrios nos teores e nas relações entre os minerais. O
excesso de nitrogênio favorece o desenvolvimento de pragas e doenças. Adubos
amoniacais, como o sulfato de amônio, aumentam o nível de nitrogênio solúvel nas
plantas por um fenômeno de inibição ou redução da proteossíntese, tornando as plantas
mais sensíveis às moléstias (CHABOUSSOU, 1987). Por outro lado, os agrotóxicos
podem agir sobre a fisiologia das plantas e os herbicidas atuam na bioquímica das plantas
perenes (CHABOUSSOU, 1987).
O uso intensivo da terra, a exposição do solo à incidência direta dos raios
solares, o uso de maquinaria pesada e a não reposição adequada de matéria orgânica,
provocam o empobrecimento do solo em cultivos sucessivos (PRIMAVESI, 1988), que
pode ser evitado pelo uso de práticas integradas de manejo e conservação do solo,
consórcio, plantio intercalares, rotação de culturas e manejo orgânico do solo (SOUZA,
1998).
Existem vários fatores e interações que interferem na produtividade dos
pomares, como: clima, solo, qualidade das mudas, porta-enxerto, estado fitossanitário,
manejo do solo, e adubação. Dentre os fatores limitantes da produção, salientam-se a
baixa fertilidade dos solos, e as adubações insuficientes ou desequilibradas (KOLLER,
1994). Isto ficou evidente num levantamento do estado nutricional dos citros na região
produtora do Rio Grande do Sul, realizado por Koller et al. (1986).
Pesquisas sobre métodos orgânicos ou agroecológicos de controle de doenças
ainda estão pouco desenvolvidas. Contudo, existem algumas recomendações que têm
alcançado êxito em nível de produtor. Neste contexto, pode-se citar o uso de soluções
com o soro de laticínios, caldas bordalesa e sulfocálcica, extratos de plantas e
biofertilizantes (SANTOS, 1991; CLARO, 2001).
Neste contexto, este trabalho visa integrar o estudo da pesquisa e extensão na
transferência de tecnologia aos produtores rurais com manejo e adubação de plantas
perenes obtendo resposta a logo prazo.

2. METODOLOGIA

O experimento foi conduzido em um pomar jovem de laranjeiras ‘Valência’,
enxertadas sobre Poncirus trifoliata, no Campus Santa Rosa do Sul do IFC, implantado
em agosto de 2008, com 7 anos de idade, visando adequar o manejo do solo e adubação
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com delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC) com 4 tratamentos e 20
repetições.
Os tratamentos utilizados foram: Tratamento 1: Cobertura vegetal de mucuna
no verão/ nativa no inverno; Tratamento 2: Nativa no verão/ nabo forrageiro no inverno;
Tratamento 3: Soja no verão/ aveia no inverno; Tratamento 4: Testemunha com cobertura
vegetal nativa, realizando roçada no inverno.
O pomar tem por espaçamento uma distância de 2,5 m entre plantas e 4,5 m
entre linhas. No quadrante sul do pomar foi implantado uma linha de eucalipto, para
proteção contra ventos. Foram coletados dados experimentais relativos ao crescimento do
tronco (circunferência do porta-enxerto e copa) (cm), produção de frutos e ataque de
pragas e doenças.
No ano de 2013 foi aplicado em toda a área 2 toneladas de calcário dolomítico
e esterco de suínos decomposto e realizada a escarificação de toda a área experimental.
O manejo e adubação química teve o uso de calcário dolomítico (1 kg/planta
aplicado em agosto de 2013), e adubo químico, na formulação 5-20-20 (500g/planta em
2013 e 300g/planta em 2014), parcelado em três vezes, agosto, outubro e novembro.
Além de 05-20-20 foi aplicado ureia nos anos de 2013 e 2014, 300 e 500 g/planta
respectivamente. Em agosto de 2013 foi aplicado 2 t/ha de calcário e 4 t/ha de esterco de
suíno. Além disso, outras práticas de manejo realizadas foram capina na coroa da planta,
controle de formigas cortadeiras com iscas tóxicas e desbrote do porta-enxerto.
As análises estatísticas foram realizadas pelo sistema ASSISTAT versão 7.7 ao
nível de 5% de probabilidade de erro e, em caso de significância foi aplicado para
separação de médias o teste de Tukey.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Dados de circunferência do tronco do porta-enxerto Poncirus trifoliata raf entre 2013 e 2015 submetidos a
quatro diferentes tratamentos de manejo de solo.

Circunferência do tronco do porta-enxerto (cm)
Tratamentos

2013 (ns)

2014 (ns)

2015 (ns)

Mucuna/nativa

19,47

24,35

29,85

Nativa/nabo

18,87

22,48

27,45

Soja/aveia

18,16

25,09

29,06

Nativa/roçada

17,42

21,43

26,65

Fonte: O Autor

Em relação aos dados médios para circunferência do tronco em (cm) do portaenxerto Poncirus trifoliata raf. entre 2013 e 2015 submetidos a quatro diferentes
tratamentos de manejo de solo não evidenciaram diferenças significativas para
crescimento do porta-enxerto. Contudo ao longo dos três anos avaliados os tratamentos
com mucuna e soja proporcionaram maior incremento em diâmetro do tronco para o
porta-enxerto Poncirus trifoliata raf. Tanto a mucuna quanto a soja fixam N, e a mucuna é
uma excelente alternativa de cobertura de solo, pois além da grande massa vegetal
produzida também contribui na fixação de N para as plantas cultivadas, o que concorda
com Paschoal (1994), Zamberlan & Froncheti (2002). O único empecilho é que a mucuna
se alastra facilmente e cobre os pés de laranja, e caso não sejam tomadas medidas de
controle o prejuízo pode ser significante.
Tabela 2 – Dados de circunferência da copa das laranjeiras doce cv. Valência, entre 2013 e 2015 submetidos a quatro
diferentes tratamentos de manejo de solo.

Circunferência do tronco da cultivar copa (cm)
Tratamentos

2013 (ns)

2014

2015

Mucuna/nativa

12,15

16,08 a

20,38 a

Nativa/nabo

11,28

14,20 ab

16,65

Soja/aveia

11,18

15,98 ab

17,85 ab

Nativa/roçada

11,04

13,90

16,45

b

b

b

Médias seguidas por letras distintas entre si na coluna diferem ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey.
Fonte: O Autor

Os dados médios da circunferência do tronco em (cm) da cultivar copa de
laranjeira doce cv. Valência, entre 2013 e 2015 submetidos a quatro diferentes
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tratamentos de manejo de solo evidenciam diferença significativa para a mucuna, mas
não diferindo da soja. No ano de 2013 os tratamentos não apresentaram diferenças
significativas no teste de comparação de médias, entretanto o tratamento mucuna/nativa
apresentou o melhor resultado com uma média de diâmetro de tronco de 12,15 cm. No
ano de 2014 o tratamento mucuna/nativa apresentou o melhor resultado com um diâmetro
médio de 18,15 cm. Os tratamentos nativa/nabo e soja/aveia não apresentaram diferença
significativa entre si e o tratamento nativa/roçada foi o pior entre os quatro tratamentos.
No ano de 2015 o tratamento mucuna/nativa apresentou o melhor resultado com um
diâmetro médio de 20,38 cm, tendo o tratamento soja/aveia com o segundo melhor
resultado e os tratamentos nativa/roçada e nabo/nativa com os piores resultados
(PASCHOAL, 1994), (ZAMBERLAN & FRONCHETI, 2002).
Tabela 3 – Dados do número de frutos verdes vingados por planta da cultivar cv. Valência, entre 2013 e 2015
submetidos a quatro diferentes tratamentos de manejo de solo.

Número médio/planta de frutos verdes produzidos
Tratamentos

2013 (ns)

2014

2015 (ns)

Mucuna/nativa

6

17 a

40

Nativa/nabo

10

17 a

23

Soja/aveia

11

13 a

44

Nativa/roçada

10

5b

35

Fonte: O Autor
Médias seguidas por letras distintas entre si na coluna diferem ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey.

Nos anos de 2013 e 2014 a produtividade foi baixíssima, conforme observado
também por Primavesi (1988), Koller (1986), em todos os tratamentos, porém o
tratamento soja/aveia apresentou a melhor média em 2013 e os tratamentos
mucuna/nativa e nativa/nabo no ano de 2014. Isto se deve as condições iniciais de
recuperação do pomar e solo. No ano de 2015 os tratamentos não apresentaram
diferença significativa no teste de comparação de médias, entretanto o tratamento
soja/aveia apresentou o melhor resultado com uma produtividade média de 44,25 frutos.
Por se tratar de um experimento realizado a campo, muitos fatores
influenciaram no desenvolvimento do projeto. O ataque severo de formigas cortadeiras
(CHABOUSSOU, 1987), prejudicou a produtividade de muitas plantas. O excesso de
chuva dificultou a germinação das sementes de mucuna, a compactação do solo (SOUZA,
1998) não favoreceu a semeadura da soja, a quantidade de plantas daninhas presentes
na área, principalmente a corda de viola, que utiliza a planta para se apoiar, dificultaram o
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crescimento e a produtividade. Controlando esses fatores externos podemos ter uma
planta em pleno desenvolvimento. Essa planta do tratamento soja/aveia apresentou no 3º
ano de trabalho um diâmetro de tronco de 23,5, diâmetro de porta-enxerto de 34 cm e
produtividade de 158 frutos.

4. CONCLUSÃO

Com três anos de avaliação e para as condições do experimento verificou-se
que:
1-

A mucuna é uma excelente alternativa de cobertura de solo, pois
contribui na fixação de N para as plantas cultivadas, porém requer manejo.

2-

O nabo forrageiro é uma excelente alternativa, pois ele degrada
rapidamente e oferece o N para as plantas, entretanto ele não apresentou
bons resultados na área, pois a compactação impediu seu desenvolvimento
e é exigente em adubação.

3-

O melhor tratamento foi soja/aveia. A soja fixa o N atmosférico e
disponibiliza para a gramínea aveia, que vai utilizá-lo e produzir massa que
servirá de cobertura morta. Assim então, o produtor vai economizar com
herbicidas, vai melhorar a fauna e flora do solo e vai melhorar o
desenvolvimento da cultura.
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Resumo: O experimento foi conduzido na área de cultivo de hortaliças do IFC – Câmpus Santa Rosa do
Sul, SC. O objetivo do trabalho foi avaliar a produção de brócolis de inflorescência única em plantio direto,
sem a utilização de herbicidas. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com quatro
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por: T1 - plantio direto com cobertura
milheto inteiro; T2 - plantio direto com cobertura de milheto triturado; T3 - plantio direto com cobertura de
plantas espontâneas; T4 - solo sem cobertura e com preparo convencional. Nas parcelas com milheto
triturado, realizou-se a operação com triturador, mantendo-se pedaços de mais ou menos 5 cm. O manejo
do milheto foi realizado no início da fase reprodutiva, e neste momento foi quantificada a produção de
biomassa verde e seca produzida pelo mesmo e pelas plantas espontâneas, bem como altura do dossel,
em duas áreas de 0,25 m2 aleatórias na parcela. Realizou-se o transplante das mudas de brócolis dez dias
após o manejo das coberturas. Cada parcela experimental era constituída por 32 plantas de brócolis
distribuídas em duas linhas no espaçamento de 0,7 x 0,5m, sendo que ao final do ciclo do brócolis, foram
avaliadas as oito plantas centrais de cada linha. Foram quantificados os parâmetros de biomassa verde e
seca da cabeça e rendimento total. Os resultados foram submetidos à Análise de Variância e as médias
foram comparadas pelo Teste de Tukey (p < 0,05). A produção de biomassa verde e seca entre as
coberturas apresentou diferença estatística, porém, a porcentagem de biomassa seca foi semelhante. Não
ocorreram diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos na biomassa verde da cabeça e na
produtividade de brócolis, porém, levando-se em consideração as vantagens do plantio direto em relação ao
convencional, recomenda-se empregar este sistema de cultivo.
Palavras-Chave: Brassica oleracea var. italica, cobertura de solo, hortaliças, preparo do solo, Sul de Santa
Catarina.

1 INTRODUÇÃO

A produção de hortaliças tem destacada importância na agricultura familiar,
estima-se que a área cultivada é de 808 mil hectares, com uma produção de 19 milhões e
trezentas mil toneladas, em 630 mil estabelecimentos agrícolas (EMBRAPA, 2013). A
maneira como vem sendo produzida a maioria das hortaliças no estado de Santa
Catarina, como também no Brasil, embasado na alta utilização de agrotóxicos e adubos
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solúveis, com a intensiva movimentação dos solos, vêm gerando poluição à água e perda
de solo, contaminação das pessoas que produzem e consomem os alimentos e do
ambiente, aumento progressivo nos custos de produção e do endividamento do agricultor
familiar.
Em resposta ao agravamento dos processos erosivos observados no sistema
de produção convencional, em função da intensa mobilização do solo principalmente em
locais com topografia acidentada, surgiram as primeiras experiências com plantio direto
de hortaliças, na década de 1980. O sistema foi chamado de cultivo mínimo e usado na
cultura de cebola em Ituporanga/SC (AMADO et al., 1992). Além do controle da erosão, o
sistema adotado mostrou-se eficiente na redução de plantas espontâneas, na
conservação da umidade, redução de mão de obra e combustíveis, além da diminuição
dos picos de variação de temperatura do solo (TASSINARI, 1989).
No caso específico de adoção de plantio direto em hortaliças, Madeira (2004)
discute que as culturas olerícolas não proporcionam resíduos de palhada em quantidade
adequada a sistemas de plantio direto, seja pela baixa relação carbono nitrogênio (C/N)
que apresentam o que proporciona rápida decomposição, seja pela exportação do
material vegetal por ser este o produto comercial de interesse, ou pela ocorrência de
patógenos de difícil controle e consequente necessidade de eliminação dos restos
culturais. Mesmo com estes problemas na adoção do sistema de plantio direto em
hortaliças, estudos em brássicas já realizados demonstram a plena viabilidade da adoção
desta forma de produção (MORSE e SEWARD, 1986; INFANTE e MORSE, 1996;
ABDUL-BAKI et al., 1997).
A cultura do brócolis vem ganhando espaço no prato dos consumidores, devido
seus benefícios à saúde humana. Conforme Conzatti (2013), estudos recentes
demonstram a eficácia dos vegetais crucíferos na prevenção do aparecimento de doenças
crônicas, como problemas cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Ainda segundo o
autor, esses benefícios são atribuídos aos fitoquímicos glicosinolatos e isotiocionatos,
presentes nestes vegetais. No Brasil predomina a comercialização de brócolis do tipo
ramoso, mas pensando-se no congelamento para comercializar em balcão frigorífico, são
mais indicados o brócolis de inflorescência única, o qual apresenta um potencial a ser
explorado no mercado brasileiro (MELO e GIORDANO, 1995).
Na região do extremo sul de Santa Catarina, onde está inserido o Câmpus
Santa Rosa do Sul do IFC, fatores determinantes na produção de hortaliças estão
relacionados com o regime de chuvas, concentrado em períodos longos, em épocas do
ano aleatórias e nos solos a drenagem é deficiente e o lençol freático superficial. Tem-se
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assim, uma diminuição drástica na oferta e qualidade das hortaliças causando excessiva
flutuação de preços no mercado. É importante salientar que os regimes de chuvas
concentrados em períodos incertos obrigam que os canteiros tenham um manejo que
dispense o seu preparo permitindo assim, o plantio de mudas a campo em pequenos
períodos de estiagem.
No IFC-Câmpus Santa Rosa do Sul as limitações de drenagem e o lençol
freático superficial têm sido enfrentados com a construção de drenos e de canteiros
elevados e abaulados, com uso de palhada sobre os mesmos. Busca-se atender uma das
demandas regionais estabelecendo a quantidade de fitomassa produzida pelas plantas de
cobertura, que atenderiam a necessidade de matéria seca e ciclagem de nutrientes para o
cultivo de brócolis em sistema de plantio direto.
Incentivar o cultivo de hortaliças nestas propriedades faz com que estes
agricultores saiam da dependência das empresas fumageiras, além de diversificar a sua
renda anual. Em decorrência disso, tornam-se necessários esforços para geração de
tecnologias adaptadas às unidades de produção familiar que praticam esse tipo de
agricultura, buscando diminuir as violações a diversos direitos que a fumicultura gera,
bem como a diminuição dos danos gerados à saúde dos agricultores que estão
constantemente doentes em decorrência do uso de venenos aplicados na cultura.
O objetivo deste experimento visa avaliar o desempenho produtivo do brócolis
(Brassica oleracea var. italica) de inflorescência única no sistema de plantio direto, em
sucessão ao milheto (Penissetum glaucum) e as plantas espontâneas, no verão.

2 METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido entre os meses de abril de 2013 a junho de 2014,
na área de produção de hortaliças do IFC-Câmpus Santa Rosa do Sul, localizada nas
coordenadas geográficas: 29o 08' 05'' de latitude sul, 49o 42' 00" de longitude oeste e
altitude de 12 m. O clima predominante, segundo Köppen, é tipo Cfa, caracterizado pelo
clima temperado úmido com verão quente e regime pluviométrico médio anual de 1500 a
1800 mm. O solo é classificado como Gleissolos háplicos e apresenta as características
químicas (0-20 cm) apresentadas na Tabela 01, segundo análise.
Tabela 01. Atributos químicos do solo da área experimental (0-0,20 m). IFC Santa Rosa do Sul, 2014.
pH
(H2O)
6,3
Fonte: Autor, 2015.
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Os dados de precipitação e temperatura média, no decorrer do ensaio estão
apresentados na figura 01.

Figura 01. Dados climáticos da região de estudos, no período experimental, IFC- Santa Rosa do Sul, 2014

30

PRECIPITAÇÃO (mm)

TEMPERATURA MÉDIA C

25

250
200

20

150

15
100

10

50

5
0

0
NOV DEZ JAN

FEV MAR ABR

MAI

JUN

JUL

Fonte: Autor, 2015.

O experimento foi conduzido em blocos ao acaso com quatro tratamentos e
quatro repetições durante o desenvolvimento da cultura do brócolis. Os tratamentos
eram constituídos por: T1 plantio direto com cobertura de milheto inteiro (MI); T2 plantio
direto com cobertura milheto triturado (MT); T3 plantio direto com cobertura das plantas
espontâneas em pousio (PE); T4 cultivo convencional sem cobertura de solo (PC).
O preparo das parcelas foi realizado de forma mecânica em abril de 2013,
sendo a área mantida em repouso, com roçadas periódicas, até novembro do mesmo
ano, quando foi implantada a cultura de cobertura. A semeadura do milheto (BRS 1501)
foi feita de forma manual em sulcos distanciados em 20 cm e mantida uma população de
250 mil plantas por hectare. Nas parcelas com o tratamento três, foram mantidas as
plantas surgidas de propágulos e sementes existentes na área. Durante o cultivo do
milheto e desenvolvimento das plantas espontâneas, não foi realizada adubação de
plantio e de cobertura em função dos resultados da análise de solo.
O manejo das plantas de cobertura (milheto e espontâneas) foi realizado
sessenta dias após a semeadura do milheto, de forma manual, quando as plantas
apresentavam início de florescimento, neste momento foi avaliada a altura do dossel,
biomassa verde e seca das mesmas. Nas parcelas com milheto triturado, realizou-se a
operação com triturador mantendo-se pedaços de mais ou menos 5 cm.
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A parcela experimental foi constituída por 32 plantas de brócolis (Salinas F1
Topseed) distribuídas em duas linhas no espaçamento de 0,7m x 0,5m e transplantadas
dez dias após o manejo das plantas de cobertura, sendo realizada avaliação das oito
plantas centrais. A irrigação, quando necessária, era feita com o auxílio de mangueira
aspersora.
Quando as inflorescências apresentaram tamanho máximo, compactas e com
grânulos bem fechados, realizou-se a colheita de forma manual com o auxílio de uma
faca, mantendo-se o caule com mais ou menos 10 cm. Estas eram conduzidas ao
laboratório para determinação de biomassa verde, biomassa seca e produtividade total.
Para a determinação da biomassa seca, as amostras foram submetidas à secagem em
estufa de ar forçado com temperatura de 65 °C até massa constante.
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias
avaliadas pelo teste de Tukey a 5%, utilizando-se o pacote estatístico Assistat 7.7 beta.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A biomassa seca do milheto foi superior aos resultados apresentados pelas
plantas espontâneas (4,3 t ha-1), no entanto a porcentagem de biomassa seca não diferiu
estatisticamente entre elas. Este resultado pode ser justificado pela altura do dossel do
milheto (Tabela 2), pois é uma cobertura que vem sendo utilizada no plantio direto pelo
seu rápido desenvolvimento vegetativo.
Carvalho et al., (2004) obtiveram 4,6 t ha-1 de massa seca da vegetação
espontânea em plantio direto de algodão. Torres et al., (2008) verificaram que o milheto e
a crotalária foram as coberturas com maior produção de fitomassa de matéria seca e
acúmulo de nitrogênio. Segundo Alvarenga et al., (2001), a quantidade de massa seca
acima de 6 t ha-1 garante uma boa cobertura de solo, permitindo que os resíduos
permaneçam sobre o mesmo por um período mais prolongado, criando condição
adequada para a implantação do sistema de plantio direto.
O resultado de biomassa seca do milheto (22,6 t ha-1) foi superior ao
encontrado por Pires et al., (2007) em diferentes cultivares de milheto conduzidos em présafra, podendo ser atribuído à alta fertilidade do solo da área experimental, além da
distribuição das chuvas no período.
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Diniz et al., (2008), avaliando o crescimento e a produção de brócolis de
cabeça única ‘Domador’, cultivado com composto orgânico na dose de 25 t ha -1,
observaram que a maior produção 564 g planta -1, correspondente a produtividade de
12,53 t ha-1. Neste experimento utilizou-se cultivar diferente, sendo que o melhor
resultado foi de 393 g planta-1, na cobertura de milheto triturado, porém não houve
diferença estatística entre os tratamentos. A produtividade total do brócolis (Tabela 02)
não diferiu estatisticamente entre os tratamentos testados e foi menor que a encontrada
por Melo et al., (2010) que obtiveram valores de 13,2 t ha -1. O sistema de plantio direto
pode não ter sobressaído no presente trabalho em função do curto período em que este
foi implantado na área (três anos), sendo necessário, segundo a literatura cinco anos para
que esteja consolidado.

Tabela 02- Altura do dossel, produção de biomassa verde, seca e % de biomassa seca das coberturas, produtividade
total estimada do brócolis, MI (Milheto inteiro), MT (Milheto triturado), PE (Plantas espontâneas), PC (Plantio
convencional), IFC-2014. (1)

Tratamento

MI
MT
PE
PC
CV (%)

Altura
do
dossel
(m)
2,02 a
2,05 a
0,83 b
6,07

Cobertura
Biomassa Biomassa
verde
seca
(t ha-1)
(t ha-1)

% Biomassa
seca

150,9 a
153,9 a
29,1 b

22,6 a
23,1 a
4,3 b

16,3 a
15,3 a
16,8 a

10,07

10,07

8,68

Brócolis
Biomassa
Produtividade
verde
brócolis
cabeça
(Kg ha-1)
-1
(g planta )
385 a
11017,5 a
393 a
11243,8 a
375 a
10718,7 a
390 a
11157,3 a
8,68
8,68

(1)Médias

seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
Fonte: Autor, 2015.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para as condições climáticas e de solo em que foi desenvolvido o experimento a produtividade total das cabeças de
brócolis não diferiu estatisticamente em relação aos diferentes tratamentos. O milheto (P. glaucum) proporcionou em
torno de 23 t ha-1 de biomassa seca evitando assim, o surgimento de plantas invasoras quando comparado com a
cobertura de plantas espontâneas.
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Resumo: O yacon (Smallanthus sonchifolius) é uma planta de origem andina, pertencente à família
Asteraceae, adaptável a diferentes tipos de solos e condições climáticas (BORGES et al., 2012). No Brasil
seu cultivo iniciou-se na década de 1990 e o consumo de suas raízes tornou-se expressivo em meados dos
anos 2000, tornando-se popularmente conhecida como batata Yacon ou batata “diet”. O presente trabalho
objetivou a divulgação da implantação da cultura da batata Yacon ao longo de quase todo o ano, e
oportunizar aos agricultores familiares e empreendedores da região sul de Santa Catarina conhecer as
potencialidades da cultura da Yacon e de outras opções de cultivo com potencial para agregação de valor
aos produtores familiares de as cadeias produtivas regionais. As mudas foram produzidas em casas de
vegetação do IFC e para plantio aplicadas as técnicas de manejo como adubação mineral e orgânica,
cobertura do solo, e palhada com espaçamento de 0,9 m x 0,9 m. Sua produtividade é bem sucedida
quando plantada nos meses de agosto e setembro, tendo pouco desenvolvimento nos outros meses do ano.
Deve-se haver grande cuidado com a umidade que é um dos entraves encontrados na produção da cultura.
A implantação da cultura em diferentes épocas de cultivo proporcionou um conhecimento inovador ao
público que pouco conhecia a cultura e aos que tinham dúvidas sobre a mesma.
Palavras-Chave: Smallanthus sonchifolius. divulgação. épocas de plantio.

1 INTRODUÇÃO
A agricultura familiar do sul de Santa Catarina necessita de opções de cultivo
capazes de agregar renda. Em um cenário de empobrecimento provocados pela crise da
cultura do fumo e de outras culturas com rentabilidade insuficientes para pequenas
propriedades, surgem opções de cultivo mais rentáveis e adequadas, incluindo-se Araruta
(Maranta arundinácea), Açafrão-da-terra (Curcuma longa), Gengibre (Zengiber officinalis),
Yacon (Smallanthus sonchifoiis), Gergelim (Sesamum indicum), Linho (Linum usitatissium),
Pitaya (Hylocereus undatus e outras espécies) entre muitas opções em teste no IFC
Campus Santa Rosa do Sul e na região. A batata Yacon mostrou-se muito promissora por
suas propriedades como alimento funcional e pelas produtividades alcançadas de 78 t/ha
na safra 2013/2014 no IFC Campus Santa Rosa do Sul, onde alcançou um rendimento de
chips de mais de 6000 kg/ha. Suas raízes podem ser consumidas in natura e
industrializadas na forma de farinha, chips, xarope e sucos. A obtenção de farinha tem
sido muito utilizado, não só por aumentar a sua vida útil, mas também por facilitar sua
incorporação na formulação de bolos, doces, sucos, dentre outros (GUSSO et al., 2014,
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p.914). Outra opção de comercializar à yacon é a produção de sucos, que podem ser
incorporados à dieta de diabéticos e da população em geral. Considerando estas
possibilidades

de

comercialização/consumo

e

seus

benefícios

para

a

saúde,

especialmente para pessoas obesas e diabéticas, os índices de produtividade alcançados
e o aprimoramento das técnicas de produção que podem propiciar produtividades de
cerca de 100 t/ha a yacon proporcionou a execução do projeto de extensão para a sua
divulgação e possibilidade de agregar renda e sustentabilidade aos agricultores familiares
do sul de Santa Catarina. O objetivo deste trabalho foi oportunizar aos agricultores
familiares e empreendedores da região sul de Santa Catarina conhecer as
potencialidades da cultura da yacon.

2 METODOLOGIA
No projeto de implantação da unidade de pesquisa e demonstração, os plantios
foram realizados com intervalos de 28 dias na unidade de estudos e de divulgação de
opções de cultivo para a agricultura familiar do IFC Campus Santa Rosa do Sul. A
produção de mudas de Yacon foi realizada principalmente por explantes provenientes da
divisão de touceira. O procedimento consistiu na retirada de pedaços de soqueira com
gemas, seguida de lavagem em água corrente, esterilização com hipoclorito de sódio
comercial com concentração de princípio ativo (NaClO) aproximada de 0,5%, seguida da
imersão em tintura de açafrão-da-terra (70% de álcool + 30% de água destilada) para
esterilização. Para a instalação dos experimentos e unidades demonstrativas a produção
de mudas de Yacon foi realizada em estufa agrícola tanto em leitos de enraizamento
como em recipientes como copos e vasos. Outro método de propagação utilizado foi com
estacas de ramos que foram cortados em pedaços de 15 a 20 cm, deixando pelo menos
dois nós em cada estaca. As folhas foram retiradas e os pedaços de ramos (estacas)
plantados em uma posição vertical ou levemente inclinados, de forma que metade dos
nós presentes no pedaço de ramo fique enterrada no substrato de enraizamento. Leva
aproximadamente 45 dias para que as mudas estejam enraizadas, quando podem então
ser transplantadas. O espaçamento utilizado para plantio foi de 0,9 m x 0,9 m, embora os
espaçamentos indicados na literatura sejam maiores, por exemplo, 1,0 x 0,9 m (VILHENA
et al., 2000, p.06). Sendo utilizados entre 25 a 30 mudas por canteiro.
No experimento/unidade demonstrativa rendimento de Yacon: efeito das épocas
de plantio, com a finalidade de verificar a produtividade de raízes de Yacon e a
correspondente época de oferta de raízes foram aplicadas as práticas de manejo já
consagradas como fundamentais no IFC Campus Santa Rosa do Sul: Adubação mineral e

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

orgânica, cobertura do solo, palhada de aveia nos meses de plantio a partir do final do
inverno.
A batata Yacon alcança a maturidade a partir de sete meses após o plantio, ponto
ideal da colheita, quando começa sua floração, e em sequência a fase de senescência de
toda parte aérea. Entre oito e dez meses de idade, quando a parte aérea começa a secar,
realiza-se a colheita dos tubérculos para fins comerciais e dos rizóforos como material de
propagação para o próximo plantio (VILHENA et al., 2000, p.06).
Foram

contabilizados o

número

de

pessoas

envolvidas

diretamente

e

indiretamente no projeto, desde alunos em aulas práticas, servidores públicos,
agricultores em dia de campo, professores, e alunos de escolas públicas que fazem
visitação no campus.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os quatro primeiros plantios apresentaram um bom desenvolvimento devido a
época de plantio, temperatura e umidade adequada e a disponibilidade de palhada como
mostrado na figura 01.
Os quatro últimos plantios apresentaram uma grande dificuldade de
crescimento devido muitos fatores que afetaram seu desenvolvimento, estes fatores
também prejudicaram em menores proporções os plantios realizados nos meses de
agosto, setembro e outubro de 2014. Dentre estes fatores estão as condições climáticas,
onde os meses de novembro e dezembro de 2014 apresentou temperaturas acima de
35ºC, sendo que a temperatura ideal para o desenvolvimento da Yacon é na faixa de 18 a
27ºC (BRANDÃO, 2013, p.10).
Já nos meses de janeiro e fevereiro de 2015 os índices pluviométricos
aumentaram muito, ocorrendo muito calor durante o dia e ao final da tarde chuvas
intensas, mesmo que o plantio requeira uma irrigação regular as chuvas prolongadas
trouxeram consequências a qualidade das raízes afetando sua produtividade e facilitando
o ataque de fungos. Outro problema enfrentado especialmente no plantio do mês de
janeiro foi ocasionado pela utilização do canteiro que já havia sido utilizado com dois
plantios nos anos de 2013-2014, tendo tendência a alta infestação patogênica e a queda
da produtividade da cultura, também proporcionando condições favoráveis para o
desenvolvimento de pragas e plantas daninhas.
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Figura 01- Primeira época de plantio de yacon realizado no dia 28/08. Visão das plantas em 08/12/2014.

Fonte: O autor.

Nos plantios dos meses de dezembro de 2014, janeiro, fevereiro e março de
2015 enfrentou-se a dificuldade de adquirir palhada para cobrir o solo, reduzindo o
crescimento e desenvolvimento da cultura, pois a grande vantagem da palhada é a
conservação do solo, minimizando os riscos de erosão e a umidade é preservada pela
cobertura, mantendo um equilíbrio físico-químico de nutrientes para as culturas.
Na produção de mudas é importante utilizar-se de plantas sadias e uma boa
esterilização, para que as novas plantas não possuam algum patógeno ou doença vinda
da planta de origem, principalmente nos rizóforos, que se encontra uma facilidade de
infestação de fungos.

Figura 02- Preparo de tintura de açafrão-da-terra em álcool 70% + 30% de água para aplicação em explantes de yacon
provenientes da divisão da soqueira.
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Fonte: O autor.

Figura 03- Produção de mudas de yacon em leitos de enraizamento com substrato tendo como base casca de arroz
carbonizada (80%) e solo (20%).

Fonte: O autor.

Figura 04- Produção de mudas de yacon em copos plásticos com substrato tendo como base casca de arroz
carbonizada (80%) e solo (20%).
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Fonte: O autor.

Encontrou-se complicações na produção de mudas nos últimos meses devido a
utilização de plantas não sadias para realizar a preparação das mudas, as mesmas
carregavam consigo as doenças encontradas nas plantas colhidas.
Realizou-se a colheita a partir da maturidade de cada época de plantio, cerca
de sete a oito meses após o plantio. A maturidade fisiológica da planta é alcançada entre
6 e 10 meses após o plantio, quando as flores desabrocham, como ilustrada na figura 05.
A colheita das raízes tuberosas para consumo é realizada por volta de 10 e 12 meses
após o plantio, quando a parte aérea está totalmente seca (SANTANA e CARDOSO, 2008,
p.900-901).

Figura 05- Flor da batata Yacon indicando sua maturidade fisiológica.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Fonte: hortas.info

A primeira colheita foi realizada no mês de março, quando completou o ciclo do
primeiro plantio realizado em agosto de 2014. As colheitas seguintes foram realizadas nos
meses após sua maturidade, os meses seguintes de março. Foram colhidas as plantas
manualmente, retiradas as batatas, lavadas em água corrente até a retirada total da
sujidade, secas na luminosidade por um período curto e pesadas separadamente, planta
por planta, para utilizar os dados para obtenção da produtividade por hectare, como
mostra a tabela a seguir:

Tabela 01- Produtividade de batata Yacon por hectare.
Número de Plantas Parcela

Peso Médio Raízes/Planta

Produtividade ha

25

2,27 Kg

28 toneladas

Fonte: O autor.

A causa da taxa de produtividade ter sido baixa se deve aos índices
pluviométricos, o

ataque

de fungos nos tubérculos,

plantas daninhas, pouca

disponibilidade de palhada, mudas infestadas e principalmente a época de plantio. Os
meses mais indicados para seu plantio são os de agosto e setembro, como indicado na
literatura e como visto durante seu desenvolvimento. No Brasil, na região de Capão
Bonito, o plantio é feito normalmente nos meses de agosto e setembro, utilizando-se
rizóforos de um único clone que foi introduzido nesta região (VILHENA et al., 2000, p.06).
Os plantios que melhor se desenvolveram e que tiveram uma boa produtividade, sofrendo
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menos com as oscilações de temperatura, foram os de agosto e setembro, os meses
indicados na literatura. O menor crescimento e desenvolvimento das plantas foram
observados nos meses de novembro e dezembro, meses de muito calor e altos índices
pluviométricos ocorridos no mesmo dia, havendo perda total do canteiro cultivado em
novembro.
Nos anos anteriores obteve-se produtividades maiores em relação aos anos
2014-2015, no cultivo de 2012-2013 foi alcançado bom desenvolvimento e produção da
cultura, devido as condições climáticas favoráveis e produção de mudas de boa
qualidade, chegando a produzir cerca de 55 t/ha, e nos anos 2013-2014 foi produzido 80
t/ha. A época de plantio também favoreceu os resultados da alta produtividade nos anos
2013-2014, onde as mudas foram transplantadas para os canteiros no mês de agosto,
época que também se observou melhor produtividade nos anos 2014-2015.
Diante uma breve análise econômica, com base na cotação do CEASA
Campinas/SP no dia 20/02/2015 o preço pago por quilogramas da batata Yacon foi de
3,50 R$. Considerando a produtividade de 28 t/ha, se obtém lucro bruto de 98000,00 R$,
estimando-se que 50% do valor bruto é custo de produção, ainda apresentará
rentabilidade de 49000,00 R$ por hectare. Ao atingir a produtividade na safra 2013-2014
considerando o mesmo valor pago por quilogramas e o mesmo custo de produção obtémse um lucro líquido de 140000,00 R$. Diante a estimativa acima o cultivo da batata Yacon
é adequado para remuneração de pequenas propriedades onde o custo de produção é
diluído na mão de obra familiar.
O trabalho foi divulgado perante a participação no dia de campo no Campo
Demonstrativo Cooperja em Jacinto Machado, que tiveram participações de produtores de
toda a região da AMESC (Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense), e
mais de 1000 pessoas tiveram acesso e conhecimento da cultura e seus subprodutos
como o chips e a farinha de Yacon. A unidade demonstrativa ajudou a divulgar as opções
de cultivo entre alunos que participam de aulas práticas, professores e funcionários que
procuram informações no setor, tanto nas culturas já implantadas como no cultivo da
Yacon, descrita pelos mesmos como uma cultura nova e pouco divulgada. Além da
unidade demonstrativa, fez-se a divulgação da cultura e seus subprodutos em eventos
disciplinares realizados no IFC Santa Rosa do Sul no mês de maio de 2015, onde muitos
alunos do ensino técnico em agropecuária puderam ter acesso.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto divulgação e implantação da cultura de Yacon em diferentes épocas de cultivo no litoral sul de
Santa Catarina exigiu grande esforço do grupo de alunos bolsistas, professor orientador, setor de extensão e de muitos
alunos que voluntariamente participaram dos trabalhos de implantação das unidades demonstrativas no IFC Campus
Santa Rosa do Sul e no CDC da Cooperja em Jacinto Machado. A implantação da cultura em diferentes épocas de
cultivo proporcionou um conhecimento inovador nesta cultura que ainda é pouco aceita e sua divulgação motivou a
necessidade da elaboração de novos projetos de extensão e de cooperação para obter-se melhores resultados. O
público atingido foi de mais de 1500 pessoas, envolvendo alunos, professores, funcionários, autoridades e um grande
número de agricultores familiares, muitos sem ter conhecimento sobre a existência da cultura e suas funcionalidades.
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Resumo: O cultivo de soja em rotação com a cultura de arroz irrigado vem crescendo significativamente em
solos de terras baixas no estado do Rio Grande do Sul (RS). Apesar da variabilidade genética, a soja é
considerada sensível ao excesso hídrico, levando à redução no potencial produtivo. O presente trabalho
objetivou avaliar a utilização do sensor óptico de vegetação e a resposta de cinco cultivares de soja ao
excesso hídrico em solo característico de terras baixas no RS. O experimento foi realizado na safra
2014/2015, na Estação Experimental do Arroz do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), em
Cachoeirinha (RS). Foram utilizadas cinco cultivares de soja, TEC IRGA 6070 RR e TEC 5936 IPRO
(consideradas mais tolerantes), e DON MARIO 5.8i RR, NA 5959 IPRO e NA 5909 (consideradas mais
sensíveis), as quais foram submetidas por quatro dias de inundação, com aproximadamente 10 cm de
lâmina de água, nos estádios V6 – V9. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com quatro
repetições. Cada unidade experimental foi composta por área de 10 m2. Foram avaliados, variação do
índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), rendimento de grãos de soja e seus componentes.
O rendimento de grãos apresentou diferença estatística entre as cultivares avaliadas. O baixo rendimento
de grãos da cv. NA 5959 pode ser explicado pelo menor peso do grão e o menor número de legumes
planta-1, sendo este o componente de rendimento mais afetado em função da inundação do solo. A cv. NA
5959 apresentou menor NDVI se comparada as demais cultivares, o que refletiu em menor rendimento de
grãos. Neste estudo, a cv. NA 5959 apresentou maior sensibilidade ao excesso hídrico se comparada às
demais cultivares. A utilização do sensor óptico de vegetação se mostrou como ferramenta promissora para
identificar estresse nas plantas submetidas ao excesso hídrico no solo.
Palavras-Chave: rotação de culturas, solos hidromórficos, rendimento de grãos.

1 INTRODUÇÃO

Aproximadamente 20% da área do estado do Rio Grande do Sul corresponde à
solos de terras baixas. Eles possuem característica hidromórfica, sujeitos a saturação por
água e alagamentos periódicos, apresentam deficiência na drenagem natural,
proporcionado pelo relevo plano, associado a um perfil de camada superficial pouco
profundo (PINTO et al., 1999). Estima-se que o estado do RS possui área de três milhões
de hectares de terras baixas com estrutura para irrigação e drenagem, sendo que cerca
de 1,1 milhão de hectares são cultivados anualmente com a cultura do arroz irrigado.
Assim, há potencial para o uso intensivo dessas áreas com outros cultivos em rotação de
culturas (MARCHESAN, 2013).

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

A soja vem sendo estudada como alternativa para rotação de culturas em
áreas de terras baixas, pois é uma espécie originária de áreas alagadas do norte da
China e apresenta variabilidade genética em relação à tolerância ao excesso de umidade
no solo (THOMAS & COSTA, 2010). Apesar desta variabilidade, a soja é sensível ao
excesso hídrico, sendo que períodos de alagamento do solo causam alterações
anatômicas, morfológicas e fisiológicas nas plantas que, na maioria dos casos, levam à
redução no potencial produtivo da cultura, sendo o estresse causado pelo excesso hídrico
o maior responsável pelas oscilações de rendimento de grãos de soja em solos de terras
baixas.
Esse interesse foi motivado pela possibilidade de diminuição do banco de
sementes de plantas daninhas nas lavouras de arroz irrigado, especialmente de arrozvermelho, além do incremento do teor de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e
aumento da diversificação de renda na propriedade rural. Assim, a rotação de culturas em
áreas de arroz irrigado se apresenta como uma oportunidade ímpar para recuperar e/ou
consolidar a sustentabilidade do processo de produção de grãos neste ambiente
(CORREIA, 2013).
Uma alternativa de estimar o estado nutricional da planta em relação ao
nitrogênio e o potencial produtivo in-situ é a utilização de novas técnicas de
monitoramento na fase inicial de desenvolvimento das plantas por meio de sensores
ópticos ativos de vegetação. Neste cenário, o presente trabalho objetivou avaliar a
utilização do sensor óptico de vegetação e a resposta de cinco cultivares de soja ao
excesso hídrico em solo característico de terras baixas do estado do Rio Grande do Sul.

2 METODOLOGIA

O experimento a campo foi realizado na safra 2014/2015, na Estação
Experimental do Arroz (EEA) do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), em
Cachoeirinha (RS), em solo classificado como Gleissolo háplico distrófico típico (STRECK
et al., 2008). Foram utilizadas cinco cultivares de soja, sendo TEC IRGA 6070 RR e TEC
5936 IPRO (consideradas mais tolerantes ao excesso hídrico), e DON MARIO 5.8i RR,
NA 5959 IPRO e NA 5909 (consideradas mais sensíveis ao excesso hídrico), as quais
foram submetidas a condição de inundação do solo por quatro dias.
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O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com quatro
repetições. Cada unidade experimental foi composta por área de 20 m 2, constituída por
quatro linhas de 5 m de comprimento, espaçadas em 0,5 m. O alagamento, com lâmina
de água de aproximadamente 10 cm, ocorreu quando as plantas estavam entre os
estádios de desenvolvimento V6 – V9. A semeadura foi realizada em 20/11/2014, na
densidade de 30 sementes aptas m -2. O rendimento de grãos foi obtido através da
colheita de área de 3 m², o que corresponde às duas linhas centrais de cada parcela,
descontando-se as duas linhas laterais das bordaduras. Após a trilha, foi determinado o
peso de grãos por unidade experimental e extrapolado para rendimento de grãos (em kg
ha-1), na umidade de 13%.
Os componentes de rendimento analisados foram peso do grão, número de
legumes planta-1 e número de grãos legume-1. A determinação do peso do grão foi
realizada através da pesagem de três amostras de 50 grãos. O número de legumes
planta-1 foi obtido pela contagem de legumes em amostra composta por 10 plantas de
cada parcela. O número de grãos legume-1 foi determinado pela divisão do número de
grãos pelo número de legumes das 10 plantas coletadas. Para proceder as leituras de
reflectância (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada - NDVI) na área utilizou-se
equipamento GreenSeeker, posicionado sobre as duas linhas centrais de cada parcela.
As leituras foram realizadas entre os dias 05/01/2015 (um dia antes da inundação do solo)
e 04/02/2015 (25 dias após a drenagem).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O rendimento de grãos nas cinco cultivares de soja submetidas à condição de
excesso hídrico apresentou diferença estatística entre as cultivares (Figura 1). A cv. NA
5959 reduziu o rendimento de grãos significativamente se comparada as demais
cultivares, sendo, neste estudo a cv. menos produtiva. Entretanto, entre as demais
cultivares não houve diferença no rendimento de grãos em função do excesso hídrico.
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Figura 01. Rendimento de grãos de cinco cultivares de soja submetidas ao excesso hídrico. Médias seguidas pela
mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Duncan, ao nível de 1% de probabilidade.
Cachoeirinha, RS, 2014/2015.

Fonte: o autor.

O baixo rendimento de grãos da cv. NA 5959 pode ser explicado pelo menor
peso do grão e o menor número de legumes planta -1, sendo este o componente de
rendimento mais afetado em função da inundação do solo (Tabela 1). A cv. TEC IRGA
6070 apresentou menor peso de grão, com 134,4 mg, sendo, entretanto, compensado
pelo maior número de legumes planta-1. Já na cv. TEC 5936 o peso do grão foi de 190,6
mg, compensando o baixo número de legumes planta -1. O peso do grão, mesmo sendo
uma característica fortemente determinada pelo genótipo, pode apresentar variações em
função do ambiente (THOMAS & COSTA, 2010). Para o componente número de grãos
legume-1, não houve diferença estatística entre as cultivares em função da condição de
inundação do solo.
A leitura do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) se mostrou
como ferramenta promissora para avaliar resposta das cultivares ao excesso hídrico. As
leituras realizadas 17 dias após alagamento da área foram capazes de detectar diferença
entre as cultivares (Figura 2). A cv. NA 5959 apresentou menor NDVI se comparada as
demais cultivares o que refletiu em menor rendimento de grãos. Já a cv. Don Mario
apesar de apresentar NDVI intermediário entre as cultivares, isto não se refletiu em
diferença de rendimento.
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Tabela 01. Componentes de rendimento de cinco cultivares de soja submetidas ao excesso hídrico. Cachoeirinha, RS,
2014/2015.

Peso do grão

Legumes planta-1

Grãos legume-1

(mg)

(nº)

(nº)

TEC IRGA 6070 RR

134,4 c1

98,8 a

2,19 ns

TEC 5936 IPRO

190,6 a

34,2 b

2,34

DM 5.8i RR

161,3 b

28,6 b

2,12

NA 5959 IPRO

171,1 b

20,1 b

2,26

NA 5909

163,1 b

37,3 b

2,19

CV (%)2

5,0

35,4

4,7

Cultivar

1Médias

seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Duncan, ao nível de

5% de probabilidade.
2Coeficiente

de variação.

ns: não significativo (p>0,05).
Fonte: o autor.

Figura 02. Variação do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) antes do alagamento (05/01/2015) e 29
dias após início do alagamento (04/02/2015). Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si
pelo Teste de Duncan, ao nível de 1% de probabilidade. ns: não significativo (p>0,05). Cachoeirinha, RS, 2014/2015.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, a cv. NA 5959 apresentou maior sensibilidade ao excesso
hídrico se comparada às demais cultivares. A utilização do sensor óptico de vegetação
(NDVI) se mostrou como ferramenta promissora para identificar estresse nas plantas
submetidas ao excesso hídrico no solo de maneira rápida e não destrutiva.
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Resumo: O pinhão, semente da araucária (Araucaria angustifolia L) é um produto de importância

na vida, cultura e dieta dos habitantes do Sul do Brasil. No entanto, há poucos antecedentes sobre
seu comportamento e sua qualidade em pós-colheita. Objetivou-se com o presente trabalho
avaliar as alterações pós-colheita causadas por diferentes métodos de armazenamento de
pinhões visando mantê-los em condições de ser consumido por um período de 5 meses. O
experimento foi realizado na safra 2014 com pinhões obtidos de Bom Jesus/RS. Após a colheita
os pinhões foram transportados ao Laboratório de Pós-colheita do Campus Santa Rosa do Sul do
IFC, sendo selecionados e armazenados em frio nas seguintes temperaturas e formas: 1. Rede a
temperatura de 1oC; 2. Bolsa plástica (ATM) a temperatura de 1oC; 3. Pinha a temperatura de 1oC;
4. Congelado em água a temperatura de menos 15oC; 5. Congelado a seco (sem água) a
temperatura de menos 15oC. As avaliações foram realizadas aos 0 dias e após 30, 60, 90, 120 e
150 dias de armazenagem, quanto a desidratação, textura e aceitabilidade. O delineamento usado
foi o completamente casualizado com 5 tratamentos e 3 repetições por tratamento compostas por
45 pinhões cada. Pinhões que permaneceram na pinha e em rede tiveram desidratação superior
aos em ATM e os congelados. A análise sensorial demonstrou a preferência do consumidor pelos
pinhões armazenados em rede, pinha e bolsa plástica, e uma menor preferência pelos pinhões
congelados em seco. Os pinhões armazenados em pinha têm menores médias de textura,
constituindo um pinhão mais macio, comparado aos congelados em seco, em rede e congelados
em água que tem maiores médias, constituindo pinhões mais duros.
Palavras-Chave: Araucária, armazenagem refrigerada, atmosferas, aceitabilidade.

1 INTRODUÇÃO

O pinheiro-brasileiro [Araucaria angustifólia (Bertoloni) Otto Kuntze] é uma
espécie longeva, que ocorre naturalmente no Brasil, distribuindo-se pelos Estados do
Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Aparece também em manchas
esparsas na região sul dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e nas áreas de altitude
elevada do Rio de Janeiro (CARVALHO, 1994).
Segundo Amarante et al. (2007), na região Sul do Brasil, devido ao intenso
desmatamento nas últimas décadas, o seu cultivo tem recebido forte incentivo por parte
de órgãos governamentais, estaduais e municipais, ligados ao meio ambiente e à
agricultura.
Esta Conífera produz anualmente cerca de 40 pinhas. A produção inicia-se
entorno de 15 à 20 anos após a germinação. A maturação da pinha caracteriza-se pelo
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término do seu desenvolvimento, e ocorre em diferentes épocas, dependendo da
variedade e do local. No Sul, os pinhões são colhidos de março a julho (CARVALHO,
1994).
A semente de pinhão apresenta grande importância na utilização como
alimento e para a produção de mudas. A conservação pós-colheita da semente do pinhão
é dificultada pela sua natureza recalcitrante, já que ocorre rápida perda de viabilidade
fisiológica com a redução do grau de umidade (FOWLER et al, 1998).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das embalagens e da
temperatura de armazenagem na conservação pós-colheita de pinhões.

2 METODOLOGIA
O presente experimento foi realizado na safra 2014 com pinhões obtidos no
município de Bom Jesus, RS. Após colhidas, em abril de 2014, as pinhas foram
transportadas ao Laboratório de Pós-colheita do Instituto Federal Catarinense - Campus
Santa Roa do Sul, onde foram debulhadas e posteriormente, selecionados os pinhões
para comporem os tratamentos de armazenamento.
Os tratamentos realizados foram:
1) Rede: Pinhões armazenados em redes plásticas em câmara fria a 1ºC.
2) Bolsa plástica (ATM): Pinhões armazenados em bolsas plásticas (atmosfera
modificada) em câmara fria a 1ºC.
3) Pinha: Pinhões na própria pinha, em câmara fria a 1ºC.
4) Congelado em água: Pinhões armazenados em garrafas plásticas preenchidas com
água e congeladas em freezer a -15º C.
5) Congelado seco: Pinhões armazenados em bolsas plásticas e congelados em freezer a
-15º C.
Foram formadas 3 repetições por tratamento, compostas cada uma por 45
pinhões, a exceção do tratamento pinha, que continha quantidades variadas de pinhões
por pinha, sendo 45 pinhões por pinha selecionados no momento de sua abertura. Os
pinhões utilizados apresentaram de 6 a 10 gramas.
Avaliações ocorreram na colheita e após 30, 60, 90, 120 e 150 dias de
armazenagem. As variáveis analisadas foram desidratação, aparência (aceitabilidade) e
textura dos pinhões por meio de painel de degustação de aceitabilidade e textura com
pessoas não treinadas.
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A desidratação foi medida pela diferença de perda de peso entre a data da
instalação do experimento e após cada saída da armazenagem. Os dados foram
expressos em porcentagem.
Para os painéis de degustação, as amostras foram cozidas em panela de
pressão durante 30 minutos, com 1,5 L de água e sem adição de sal. Após o cozimento
os tratamentos foram servidos a 10 painelistas não treinados, que constituíram as
repetições do experimento de análise sensorial. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado, num esquema fatorial 5 x 6, composto de 5 embalagens em
duas temperaturas e 6 datas de avaliação, com 10 repetições.
Os resultados foram submetidos à análise de variância, seguida por
comparação de médias pelo teste de Tukey (5% de probabilidade de erro) caso os dados
apresentassem resultados significativos. O programa estatístico usado foi o Sisvar
(FERREIRA, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de variância para a aceitabilidade e textura, demonstrou resultados
significativos, tanto para os fatores embalagens e tempos de armazenamento, quanto
para a interação dos mesmos.
Na análise sensorial houve a preferência dos painelistas pelos pinhões
armazenados em rede, pinha e bolsa plástica que apresentaram uma maior média de
aceitabilidade em relação ao tratamento congelado seco, não havendo, no entanto,
diferença significativa entre eles. O tratamento congelado em água não diferiu dos demais
(Tabela 01). Com relação a textura, não houve diferença entre os tratamentos, mas
observou-se que os pinhões armazenados em pinha obtiveram menores médias,
constituindo um pinhão de textura mais macia, comparado aos congelados em seco, em
rede e congelados, em água que tem maiores médias, constituindo pinhões mais duros. O
tratamento em bolsa plástica não diferiu dos demais, conforme a Tabela 01.
De acordo com Amarante et al. (2007) os pinhões possuem baixa capacidade de
produção de etileno demonstrando que este hormônio apresenta reduzido ou nenhum
controle sobre a senescência e a perda de viabilidade fisiológica em pinhões. Este fato
pode explicar a preferência dos painelistas pelos tratamentos bolsa plástica, pinha e rede,
apesar de estarem mais suscetíveis a deterioração. Apesar dos tratamentos congelados
terem o processo de deterioração praticamente nulo, as características de textura, cor e
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sabor, se alteram uma vez que após o congelamento, estes sofrem mudança, mesmo que
mínima.
Tabela 01 – Médias de aceitabilidade e textura de pinhões em diferentes embalagens ao longo de 150 dias de
armazenagem em frio a 1oC e congelado em -15oC na safra de 2014.
Tratamento

Médias Aceitabilidade

Médias Textura

Cong. Seco

7,74 b¹

9,45 a

Cong. Água

8,51 a b

9,91 a

Pinha

9,98 a

7,38 b

Rede

10,03 a

9,44 a

Bolsa Plástica

9,85 a

8,59 a b

1

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Fonte: Dos autores

Aos 0 e 30 dias de armazenamento, as amostras não diferiram quanto a
aceitabilidade (Tabela 02). Esses resultados já eram esperados, pois o curto período de
armazenamento não deve diferir os pinhões, considerando que todos constituíam uma
amostra homogênea. Aos 60 dias, os pinhões em bolsa plástica têm maior aceitabilidade,
e os congelados tem a menor preferência. Aos 90 dias, o tratamento bolsa plástica teve
novamente a maior preferência, juntamente com os pinhões armazenados na pinha, e a
menor preferência foi do tratamento congelado em água. Aos 120 dias os tratamentos não
diferiram em aceitabilidade. Após 150 dias de armazenagem os pinhões congelados, na
pinha e em rede tiveram as maiores médias e os em bolsa plástica a aceitabilidade mais
baixa.
Tabela 02 - Aceitabilidade de pinhões em diferentes embalagens ao longo de 150 dias de armazenagem em frio a 1 oC e
congelado em -15oC na safra de 2014.
Tratamento

0 Dias

30 Dias

60 Dias

90 Dias

120 Dias

150 Dias

Cong. Seco

8,87 a¹ A

6,11 a A

5,29 c A

8,46 a b A

8,86 a A

8,85 a A

Cong. Água

8,40 a A

9,05 a A

7,57 abc A

7,93 b A

10,09 a A

8,04 ab A

Pinha

10,66 a AB

9,98 a AB

7,10 b c B

12,35 a A

9,65 a AB 10,16 a AB

Rede

11,17 a A

7,48 a A

10,91 ab A

11,19 ab A

10,06 a A

9,38 a A

Bolsa plástica 11,70 a A

9,65 a A

11,40 a A

12,09 a A

10,43 a A

4,34 b B

1

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e maiúsculas iguais na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

Fonte: Dos autores

Os pinhões congelados secos e em água, não diferiram na aceitabilidade ao longo
dos dias de armazenagem. Isso pode ser explicado, porque como o congelamento reduz
as alterações químicas que ocorrem no alimento, prolongando sua vida de prateleira,150
dias não são suficientes para promover mudanças significativas no sabor dos pinhões. Os
pinhões armazenados na rede também não diferiram em aceitabilidade ao longo dos 150
dias.
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A pinha teve a menor aceitabilidade aos 60 dias de refrigeração, porém não diferiu
com 0, 30, 120 e 150 dias. Assim como a maior média de aceitabilidade ocorre aos 90
dias, porém esta não difere dos 0, 30, 120 e 150 dias de armazenagem.
A bolsa plástica tem aceitabilidade igual dos 0 aos 120 dias de refrigeração, tendo
uma queda significativa de aceitabilidade aos 150 dias. Segundo Ramos (1987), as
sementes de araucária armazenadas passam por mudanças químicas e enzimáticas, e no
decorrer do armazenamento ocorre redução na síntese de carboidratos e proteínas. Estas
alterações podem interferir no sabor o que explica a diminuição da aceitabilidade no
tratamento em bolsa plástica na saída 150 dias.
Quanto a textura, pode-se observar que as análises iniciais não apresentaram
diferenças (Tabela 03). Aos 30 dias de armazenagem os pinhões que permaneceram na
pinha apresentavam uma menor textura que os demais. Com 60 dias, novamente o
tratamento pinha tem a menor textura e o congelado em água tem uma textura maior,
porém não significativa quanto aos demais. Aos 90, 120 e 150 dias todos os tratamentos
apresentaram uma textura semelhante, não diferindo entre si.
A conservação dos pinhões armazenados na pinha, pode ser explicada pelo
agrupamento dos pinhões neste tratamento, que poderia ter formado um microclima
favorável a sua conservação. De acordo com Fonseca e Freire (2003), a principal
consequência do congelamento é a ruptura mecânica, tanto da estrutura citoplasmática
quanto da membrana celular, pela expansão da água congelada, resultando na
desagregação celular.
Também há o fato de que se trata de uma avaliação sensorial com painelistas não
treinados e, por isso, a textura pode variar de acordo com o gosto de cada painelistas, e
ainda ser influenciada pelo sabor. O mesmo vale para aceitabilidade.
As médias obtidas mostram que ao longo dos dias de armazenamento o tratamento
com diferentes formas de armazenamento modifica a aceitabilidade do consumir pelo
produto, alterando atributos como o sabor principalmente. De acordo com Davide e Silva
(2008), as sementes de espécies com comportamento ortodoxo como a araucária toleram
a secagem (3 a 5% de umidade) e o armazenamento a baixas temperaturas sem que
ocorram danos ao seu metabolismo. Porém não há grandes resultados quanto a textura.
Apesar do armazenamento na pinha ter se mostrado, inicialmente, melhor para
conservação da textura mais baixa, a partir dos 90 dias, todos os tratamentos mostram
uma desidratação igual.
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Tabela 03 - Textura de pinhões em diferentes embalagens ao longo de 150 dias de armazenagem em frio a 1 oC e
congelado em -15oC na safra de 2014
Tratamento

0 Dias

30 Dias

60 Dias

90 Dias

120 Dias

150 Dias

Cong. Seco

9,06 a¹ A

10,73 a A

7,94 a A

10,24 a A

9,44 a A

9,32 a A

Cong. Água

10,92 a A

8,71 a A

10,68 a A

10,4 a A

9,00 a A

9,77 a A

Pinha

9,87 a AB

4,68 b CD

3,65 b D

11,57 a A

6,60 a BCD

7,89 a ABC

Rede

10,15 a AB

9,72 a AB

8,87 a AB

12,08 a A

8,36 a AB

7,46 a B

10,15 a A

7,83 ab A

8,81 a A

10,51 a A

7,26 a A

6,96 a A

Bolsa Plastica
1

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e maiúsculas iguais na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

Fonte: Dos autores

Observando a Tabela 03, os pinhões congelados não obtiveram diferença
significativa quanto à textura ao longo dos 150 dias. Isso pode ser explicado, novamente,
devido ao congelamento reduzir altamente as atividades metabólicas do alimento,
evitando assim uma mudança significativa na textura. A bolsa plástica também não obteve
diferença significativa, devido à condição de atmosfera modificada gerada, em que os
níveis de CO2 se elevam em relação aos de O2, reduzindo significativamente a respiração
do alimento e causando um efeito semelhante ao congelamento.
Os pinhões que permaneceram na pinha tiveram uma variação bastante grande de
textura ao longo dos 150 dias, tendo menores médias aos 30, 60 e 120 dias, e maiores
medias aos 90, 0 e 150 dias. Pinhões em rede obtiveram uma textura mais mole aos 150
dias, porém não diferindo aos 0, 30, 60 e 120 dias, e uma textura mais dura aos 90 dias,
porém também não diferindo aos aos 0, 30, 60 e 120 dias.
Vale ressaltar novamente, que como trata-se de um painel sensorial com
provadores não treinados, a percepção de textura mais mole ou mais dura pode variar
bastante de pessoa para pessoa.
De maneira geral o tratamento pinha foi o que teve a maior desidratação dentre os
demais (Tabela 04), seguido pelo tratamento rede, que teve a segunda maior
desidratação. Tanto a pinha, quanto a rede, não oferecem nenhum tipo de proteção aos
pinhões contra a desidratação, estes permanecem expostos ao meio externo, podendo
realizar as trocas gasosas e os processos de deterioração normais que ocorrem após a
colheita.
Os pinhões congelados em água tiveram desidratação nula, pois durante o período
de armazenagem os pinhões absorvem a água em que estão, ao em vez de perder, estes
aumentam de peso.
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Tabela 04 - Médias para desidratação dos tratamento em 150 dias de armazenamento dos pinhões
Tratamento

Médias (%)

Cong. Seco

1,27 c¹

Cong. Água

0,00 d

Pinha

17,15 a

Rede

10,17 b

Bolsa Plástica

0,54 c d

1

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Fonte: Dos autores

Depois do congelado em água, o tratamento com a menor desidratação foi o
tratamento congelado em seco, isso porque o armazenamento em baixas temperaturas
impede a perda de água devido ao congelamento, tento pequenas perdas de peso ao
congelar e após o descongelamento. O tratamento bolsa plástica não diferiu entre
congelado água e congelado seco, tendo uma média em torno de 0,54%. A baixa
desidratação dos pinhões em bolsa plástica ocorre porque, ao permanecerem dentro da
embalagem vedada sob refrigeração, não há troca de gases entre os pinhões no meio
interno com o meio externo, fazendo com que a desidratação seja baixa.
No Gráfico 01, estão apresentadas as desidratações que os pinhões sofreram sob
cada tratamento ao longo dos 150 dias de armazenamento em frio e congelados.
Percebe-se que a desidratação dos tratamentos permaneceu constante ao longo do
período em que foram submetidos, mantendo os resultados observados na Tabela 03.
Gráfico 01 – Desidratação dos pinhões em diferentes embalagens ao longo de 150 dias de armazenamento em frio a
1ºC e congelados a -15ºC na safra 2014

*A barra vertical significa a diferença mínima significativa

Fonte: Dos autores
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Os resultados de desidratação obtidos neste trabalho, correspondem aos obtidos
por Peres et al (2013), em que pinhões que permaneceram na pinha e em rede tiveram
desidratação superior aos demais (ATM e os congelados). Apesar de terem as maiores
desidratações, estas duas formas, na própria pinha e debulhados a granel, são as mais
usadas pelos produtores para a armazenagem do pinhão. Isto indica a necessidade de
transmissão destes resultados aos produtores para permitir uma melhor conservação
deste produto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos 60 dias de armazenamento, os pinhões refrigerados e armazenados na
pinha, bolsa plástica e na rede obtiveram a maior aceitabilidade pelo consumidor e o
tratamento congelado seco foi o menos aprovado.
Os pinhões armazenados na pinha conservaram melhor a sua textura até os 60
dias de armazenamento, após este período, os tratamentos não diferiram entre si.
Os pinhões refrigerados e armazenados e armazenados na pinha e na rede foram
os que obtiveram a maior desidratação ao longo do período de armazenamento. Os
pinhões congelados e o refrigerado em atmosfera modificada (bolsa plástica), foram os
que obtiveram a menor desidratação.
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Resumo: Questões socioeconômicas são suscetíveis a mudanças na evolução das áreas de cultivo e,
portanto, é necessário compreender essas mudanças. O entendimento do uso e mudança do uso da terra
destaca-se como ferramenta para análise das áreas, produções e das porcentagens de áreas totais
destinadas ao plantio. O presente artigo busca, através de séries temporais e cartogramas no período de
1990 a 2010,tendo como foco os municípios que compõem a Associação dos Municípios do Extremo Sul
Catarinense (AMESC) e a Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), evidenciar as
mudanças ocorridas nas áreas de plantio dessas regiões e analisar informações de produção e
produtividade relacionadas aos dados obtidos. A metodologia utilizada é documental e exploratória de
caráter quantitativa. Os resultados demonstram a mudança de uso da terra na produção agrícola através da
observação dos diferentes dados coletados que evidenciam a constante mudança de áreas destinadas ao
cultivo e seu impacto na produção total. Devido principalmente a manejo e tecnologia e pressões para
outros usos, os resultados mostraram uma diminuição de área plantada nas áreas estudadas.
Palavras-Chave: Área. Produção. Arroz. Uso da Terra.

1 INTRODUÇÃO

Servindo como base para o desenvolvimento do homem, a terra passa por
constantes mudanças, com a utilização que recebe perante a necessidade que lhe é
atribuída por seu utilizador. Portanto, diversos são os fatores motivadores que tornam o
estudo do uso e mudança de uso da terra um fator relevante nas tomadas de decisões.
O Brasil vem passando, nas últimas cinco décadas, por uma reestruturação
produtiva agropecuária que deve ser entendida como um elemento promotor de
transformações nos quesitos técnicos e sociais de produção e estrutura fundiária (ELIAS,
2011). Esta reorganização pode ser chamada de regiões produtivas agrícolas (RPAs), e
estão totalmente associados ao agronegócio globalizado e redes agroindustriais. Desta
forma, estas mudanças tem forçado as organizações a se adequarem a uma nova
realidade e que em sua visão constitui uma ascendência dos modelos integrativos
(GIANEZINI et al., 2013).
Assim, a dinâmica do uso da terra apresenta características relevantes frente a
diferentes usos na produção de alimentos, fibras ou energia buscando competitividade
das cadeias produtivas. As possibilidades de uso da terra estão relacionadas diretamente
às dimensões biofísicas, socioeconômicas e culturais que compreendem a geografia
humana daqueles que nela vivem e que dependem da decisão da melhor utilização
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daquele espaço geográfico, visando uma melhor utilização de suas áreas e melhor
retorno econômico das mesmas (WATANABE, 2009).
O estado de Santa Catarina é caracterizado por apresentar uma estrutura
fundiária heterogênea e predominantemente de propriedades rurais de pequeno porte. O
estado é composto por diferentes associações de municípios e, no presente estudo, serão
focadas a Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) e a Associação
dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), ambas localizadas na região sul do
estado (Fig. 1).
Figura 01 – Associações de Municípios Catarinenses

Fonte: Guia dos Municípios Catarinenses (2014)

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo estudar o uso e mudança do
uso da terra na produção agrícola nos municípios que compõem a AMREC e AMESC,
utilizando dados relacionados a série histórica da produção e a área agrícola plantada,
além da relação desta área utilizada para plantio agrícola com a área total disponível no
período de 1990 a 2010.

2 METODOLOGIA

A pesquisa é caracterizada como descritiva documental e exploratória de caráter
quantitativa. As dúvidas ou questionamentos relativos aos dados foram esclarecidos
diretamente junto a esses órgãos com profissionais especialistas da área e técnicos
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responsáveis pela elaboração e atualizações dos bancos de dados estatísticos em suas
respectivas instituições e experts da região.
Os meios de investigação para a pesquisa documental bibliográfica utilizou fontes
secundárias como: artigos científicos, teses, dissertações, livros, sites. Os dados
secundários foram as séries históricas do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística
(IBGE), Companhia Brasileira de Abastecimento (CONAB).
Para a obtenção dos resultados apresentados, foram analisados dados referentes
aos municípios que compõem a AMESC, sendo eles: Araranguá, Balneário Arroio do
Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande,
Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Turvo.Os que
compõem a AMREC, são: Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro
da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga.
Os dados se referem às lavouras permanentes, compostas pelo cultivo de
abacate, algodão arbóreo, azeitona, banana, borracha, cacau, café, caqui, castanha de
caju, chá-da-índia, coco-da-baía, erva-mate, figo, goiaba, guaraná, laranja, limão, maçã,
mamão, manga, maracujá, marmelo, noz, palmito, pêra, pêssego, pimenta-do-reino,
agave, tangerina, tungue, urucum e uva, e às lavouras temporárias, compostas pelo
cultivo de abacaxi, algodão herbáceo, alho, amendoim, arroz, aveia, batata-doce, batatainglesa, cana-de-açúcar, cebola, centeio, cevada, ervilha, fava, feijão, fumo, girassol, juta,
linho, malva, mamona, mandioca, melancia, melão, milho, rami, soja, sorgo, tomate, trigo
e triticale (todos os tipos de cultivos, sendo de lavouras permanentes ou temporárias são
utilizados no cálculo, a discriminação ocorre na soma dos valores de área e produção).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Uso da Terra
O uso da terra é aqui definido como o modo pelo qual os seres humanos
exploram a cobertura vegetal da terra. O uso da terra está associado a questões
biofísicas, atividades socioeconômicas e contextos culturais. Na identificação das causas
das mudanças do uso da terra, é necessário um entendimento de como as pessoas
tomam suas decisões e de como vários e certos fatores específicos interagem entre si
(LAMBIN; GEIST; LEPERS, 2003; VERBURG et al., 2006).
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Baseado na necessidade humana, o uso da terra destaca-se como um ponto
observacional para o desenvolvimento, devido as áreas disponíveis serem limitadas. Essa
limitação pode ser visualizada, por exemplo, ao observar que apenas 14% do território
chinês é cultivável e sua relação de área cultivada per capita é de 0,106 hectares,
proporção esta, significativamente menor do que a média mundial que é de 0,236
hectares (LIN; HO, 2002).
Uma das temáticas estudadas em pesquisas contemporânea englobam o ciclo
do carbono como sendo uma ferramenta importante nas discussões dos efeitos
climáticos. Assim, o equilíbrio do carbono no solo que é estocado, é resultante de um
balanço entre o que entra de carbono neste solo e o que sai. Esse equilíbrio pode ser
perturbado se houver uma mudança de uso da terra. Quando o novo equilíbrio é
encontrado ele é dependente desta interação entre uso da terra, sistemas de plantio e
práticas de manejo (AREVALO, et al., 2009).
Em estudo referente a estrutura agrária alemã, abrangendo o período de 1953
até o ano 2000,observa-se que em 1953 a estrutura era bastante diferente com o maior
número de proprietários rurais de menor tamanho. Já em 1969 de acordo com as devidas
políticas públicas, houve uma concentração de áreas em propriedades modificando esta
estrutura agrária e também isto é observado e continua ocorrendo no ano de 2000.O
número de propriedades da estrutura agrária, foi em 1953 a 1957 de 285 unidades,
passando 53 em 1969 a 1979 e em 2000 para 28 propriedades, uma mudança
significativa na estrutura agrária alemã(BAESSLER e KLOTZ, 2006).
Pode também observara mudança de uso da terra relacionando com a
intensidade de

aplicação

de fertilizantes.

Em

1953

a

1957 foram

utilizados

34,9kg/hectare/ano de nitrogênio. Já em 1969 a quantidade foi para 114,7kg/hectare/ano.
Em 2000, 150kg/hectare/ano de nitrogênio, um aumento significativo na fertilização
nitrogenada na região. O fósforo passou em 1953 a 1957 de 28,5, em 1969 a 1979 para
67,3 e caiu no ano 2000 para 21,5 a sua proporção utilizada (BAESSLER e KLOTZ,
2006).
Dentro do âmbito da mudança do uso da terra pode-se observar a relação
entre a área utilizada para o plantio e a área total disponível em um município,
destacando assim, o quão relevante é este cultivo para este município em específico.
Muito embora alguns municípios possuam uma grande parte da área total de seu território
utilizada para o cultivo, esse fator não evidencia que sejam grandes produtores.
Claramente, grandes cidades com área de cultivo igual a pequenas cidades demonstrarão
ter uma relação, entre área total e área plantada, menor.
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3.2 Análise da Área e Produção Totais

A área total para a produção agrícola da região da AMESC passou de 87.388
hectares no ano de 1990 para 84.641 hectares em 2010 (Tabela 1), enquanto sua
produção teve um aumento de aproximadamente 42%, com uma quantidade total
produzida expressa por 345.896 toneladas em 1990 atingindo 493.304 no ano de 2010
(Tabela 2).
Com exceção de poucos municípios, Araranguá, por exemplo, e grande parte
das mesmas, diminuiu sua área destinada ao plantio enquanto aumentava sua produção
total. Jacinto Machado, embora tenha diminuído pouco mais de 800 hectares de área
plantada, finalizou o período estudado com uma produção, aproximadamente, 191%
maior do que a apresentada em 1990 (Tabelas 1 e 2).
Tabela 1 – Área Plantada Total – AMESC (Hectare)

Cidades
Araranguá
Balneário Arroio do Silva
Balneário Gaivota
Ermo
Jacinto Machado
Maracajá
Meleiro
Morro Grande
Passo de Torres
Praia Grande
Santa Rosa do Sul
São João do Sul
Sombrio
Timbé do Sul
Turvo
Total

1990
9084
0
0
0
13381
3356
15640
0
0
6602
2861
8968
5741
4949
16806
87388

1995
8201
0
0
0
12582
2683
11217
5092
932
5441
3834
7524
4762
5183
15999
83450

2000
9042
7
617
4054
11874
1747
11174
3512
1049
4111
3796
6220
4101
3731
11812
76847

2005
10304
6
636
4749
12911
2318
11943
4301
1182
4523
4187
7119
4548
4626
11510
84863

2010
10144
0
837
4865
12557
3080
11296
4367
1022
4375
3921
6818
4760
4652
11947
84641

Fonte: IBGE, 2014
Tabela 2 – Quantidade Produzida Total – AMESC (Tonelada)

Cidades
Araranguá
Balneário Arroio do Silva
Balneário Gaivota
Ermo
Jacinto Machado
Maracajá
Meleiro
Morro Grande

1990
45035
0
0
0
33194
15190
54706
0

1995
50261
0
0
0
36032
14479
57284
26150

2000
47175
170
3107
18428
57223
6257
59867
16202

2005
50473
40
2332
26817
62884
12557
74341
25181

2010
48630
0
2641
24455
96688
15119
64761
24526
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Passo de Torres
Praia Grande
Santa Rosa do Sul
São João do Sul
Sombrio
Timbé do Sul
Turvo
Total

0
4459
5832
1836
4383
22911 26147 25014 28763 25540
12485 16749 22453 17710 24419
51027 37549 44070 37806 36853
20328 22828 18284 20989 23194
16264 21546 16663 22737 19509
74756 81844 71837 72209 82586
345896 395328 412582 456675 493304
Fonte: IBGE, 2014

A AMREC, por sua vez, possuía em 1990 uma área plantada de 55.321 hectares e,
assim como a AMESC, também demonstra diminuição da área total com 49.944 hectares
utilizados em 2010 (Tabela 3). Sua produção demonstra crescimento com um total de
246.053toneladas em 1990 e 263.834 toneladas produzidas em 2010 (Tabela 4).
Dentre as cidades que compõem a AMREC, Orleans se destaca pela grande
diminuição de área destinada ao cultivo e, consequentemente, perdeu grande parte de
sua produção. Em 1990 Orleans contava com 10.300 hectares destinados à agricultura
com uma produção de 56.636 toneladas, porém, ao final do período relativo da análise, a
mesma possuía 4.887 hectares para 22.691 toneladas de produção, uma retração de
52,55% da área cultivada e uma diminuição de, aproximadamente, 60% da produção
(Tabelas 3 e 4).
Tabela 3 – Área Plantada Total – AMREC (Hectare)

Cidades

1990

1995

2000

2005

2010

Cocal do Sul
Criciúma
Forquilhinha
Içara
Lauro Muller
Morro da Fumaça
Nova Veneza
Orleans
Siderópolis
Treviso
Urussanga
Total

0
3154
6484
12179
2954
2250
10481
10300
3936
0
3583
55321

969
2898
7333
11119
2086
1886
9920
8265
3917
0
2905
51298

833
4138
8285
13209
2187
1939
8674
8777
2717
781
2720
54260

879
4256
11648
12296
1878
1756
8982
8992
1427
625
3053
55792

729
4376
11631
12999
1075
1482
9048
4887
1382
273
2062
49944

Fonte: IBGE, 2014
Tabela 4 – Quantidade Produzida Total – AMREC (Tonelada)

Cidades
Cocal do Sul
Criciúma

1990
0
19455

1995
10698
19980

2000
11905
18232

2005
7201
30005

2010
5763
26088
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Forquilhinha
Içara
Lauro Muller
Morro da Fumaça
Nova Veneza
Orleans
Siderópolis
Treviso
Urussanga
Total

27310
46918
10012
12816
41264
56636
15271
0
16371
246053

40275
45791
81400
72219
49242
44068
44159
38170
9029
13760
11052
4968
10031
10289
9060
7284
60012
54804
64424
58942
90909
82711
56709
22691
19103
10219
9932
12008
0
2996
4441
1852
19142
18427
21519
13849
328421 313202 339902 263834
Fonte: IBGE, 2014

Dentre os cultivos que compõem a totalidade da área e da produção, o arroz
(Fig. 2), o fumo (Fig. 3) e o milho (Fig. 4) se destacam pela grande soma de terras
utilizadas para seus plantios. Turvo, em 1990, possui 9.430 hectares destinados ao
plantio de arroz e elevou essa área para 10.500 hectares em 1995. No ano 2000, Meleiro
alcança a marca de 8.800 hectares de plantações de arroz, elevando ainda para
aproximados 9.200 hectares nos anos de 2005 e 2010. Jacinto Machado praticamente
dobrou sua área destinada a plantação de arroz, tendo 3.380 hectares em 1990 e 6630 no
final do período analisado. Se destacam ainda, São João do Sul, Nova Veneza e
Forquilhinha, a última alcançando a marca de 9.800 hectares destinados ao cultivo de
arroz em 2010 (Figura 2). Além disso, é necessário observar o crescimento da área do
arroz em grandezas totais. Em 1990, a área destinada era de 49.560 hectares, sendo
essa constantemente expandida, chegando ao valor de 72.345 hectares em 2010.
A área destinada ao fumo tem como destaque a cidade de Içara, em 1990
contava com 3.200 hectares destinados e terminou o período analisado com cerca de
4.450 hectares. Em Meleiro, por sua vez, tal cultivo perdeu espaço saindo de um valor
inicial de 2.050 hectares e terminando o período com 846 hectares de área destinada ao
plantio de fumo. Turvo, segue o exemplo de Meleiro, com a diminuição visível da área
destinado ao fumo. Entre as demais cidades poucas são as variações (Figura 3). De
maneira geral, a área total destinado a esse cultivo, passou de 24.529 hectares em 1990,
para 28.522 hectares em 2010, passando por um período de diminuição para 17.561 em
1995 e a retomada do crescimento até o final do período analisado.
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Figura 02 – Mapa do direcionamento da terra para o plantio de arroz

Fonte: SIDRA/IBGE (2014)
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Figura 03 – Mapa do direcionamento da terra para o plantio de fumo

Fonte: SIDRA/IBGE (2014)

O milho, por sua vez, é um grão que, em geral, perdeu bastante espaço nas
regiões estudadas, em 1990, contava com, aproximadamente, 27.080 hectares, em 1995
com 26.265 hectares, em 2000 com 20.900 hectares, 2005 chegou aos 20.072 hectares
e, por fim, 18.960 hectares em 2010. Orleans contava, em 1990, com 2.800 hectares
destinados ao plantio do milho e diminuiu esse valor em 50% ao longo do período. Turvo,
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que possuía 3.340 hectares, observou a queda gradativa até a marca de 980 hectares em
2005 e voltou a crescer para 1.280 hectares em 2010, ainda assim apresentando grande
diminuição em relação ao valor inicial (Figura 4).

Figura 03 – Mapa do direcionamento da terra para o plantio de milho

Fonte: SIDRA/IBGE (2014)
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3.3 Produtividade em relação à área plantada

O destaque municipal relativo às cidades que compõem a AMESC muda a
cada ano analisado, em 1990 São João do Sul produzia 5,69 toneladas por hectare, em
1995 Araranguá produzia 6,13 toneladas por hectare de área colhida, em 2000 e 2005
foram, respectivamente. 24,29 toneladas por hectare e 6,67 toneladas por hectare de
produtividade para Balneário Arroio do Silva, em 2010, por fim, Jacinto Machado se
destaca com 7,7 toneladas por hectare cultivado (Tabela 5).
Tabela 5 – Quantidade produzida por hectare– AMESC (Ton/ha)

Cidade
Araranguá
Balneário Arroio do Silva
Balneário Gaivota
Ermo
Jacinto Machado
Maracajá
Meleiro
Morro Grande
Passo de Torres
Praia Grande
Santa Rosa do Sul
São João do Sul
Sombrio
Timbé do Sul
Turvo

1990
4,96
0,00
0,00
0,00
2,48
4,53
3,50
0,00
0,00
3,47
4,36
5,69
3,54
3,29
4,45

1995
6,13
0,00
0,00
0,00
2,86
5,40
5,11
5,14
4,78
4,81
4,37
4,99
4,79
4,16
5,12

2000
5,22
24,29
5,04
4,55
4,82
3,58
5,36
4,61
5,56
6,08
5,91
7,09
4,46
4,47
6,08

2005
4,90
6,67
3,67
5,65
4,87
5,42
6,22
5,85
1,55
6,36
4,23
5,31
4,61
4,92
6,27

2010
4,79
0,00
3,16
5,03
7,70
4,91
5,73
5,62
4,29
5,84
6,23
5,41
4,87
4,19
6,91

Fonte: IBGE, 2014

Para os municípios da AMREC observa-se que, em 1990, Criciúma possui 6,17
toneladas produzidas para cada hectare plantado e, nos demais anos (1995, 2000, 2005 e
2010) destaca-se Cocal do Sul, com os maiores valores de relação ton/ha dentre todas as
cidades que compõem tal Associação de Municípios.
Tabela 6 – Quantidade produzida por hectare– AMREC (Ton/ha)

Cidades
Cocal do Sul
Criciúma
Forquilhinha
Içara
Lauro Muller
Morro da Fumaça
Nova Veneza

1990
0
6,17
4,21
3,85
3,39
5,70
3,94

1995
11,0402
6,89
5,49
4,43
4,33
5,32
6,05

2000
14,3
4,41
5,53
3,34
6,29
5,31
6,32

2005
8,2
7,05
6,99
3,59
5,88
5,16
7,17

2010
7,9
5,96
6,21
2,94
4,62
4,91
6,51
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Orleans
Siderópolis
Treviso
Urussanga

5,50
3,88
0
4,57

11,00
4,88
0
6,59

9,42
3,76
3,84
6,77

6,31
6,96
7,11
7,05

4,64
8,69
6,78
6,72

Fonte: IBGE, 2014

Vale destacar, porém, que foi efetuado uma simples divisão de quantidade por
área. E a produtividade varia de cultura para cultura. O que em algumas produções pode
ser elevada para outras pode ser considerada pequena.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseada nas análises feitas a partir dos dados coletados, observa-se a
relevância do entendimento do uso e mudança do uso da terra. Através da compreensão
das tabelas observou-se o implícito impacto causado pela destinação da terra, visto que
grandes porcentagens não, necessariamente, demonstram resultados sempre superiores.
A agricultura deve ser constantemente analisada nos seus mais diversos
âmbitos, seja na tecnologia ou manejo utilizados ou em sua rentabilidade e capacidade de
obtenção de resultados satisfatórios perante a importância e dispêndio de terras que lhe é
dado.
O estudo do uso da terra demonstra-se então, uma ferramenta auxiliar e
importante para os estudos realizados, visto que demonstra os impactos territoriais e
estratégicos nos diversos campos além da agricultura. Por ser finito, o espaço deve ser
estudado e utilizado da melhor maneira possível, pois grandes extensões de terra, nem
sempre, determinam grandes retornos.
Por sua vez, o entendimento de que a área disponível é finita colabora com a
questão de que a necessidade de alimentos pode exaurir, em algum momento, a terra
utilizada para plantio e um dos poucos meios que contribuem para o entendimento desse
fenômeno é, justamente, a análise do uso e mudança de uso da terra.
A relação da área plantada com a quantidade produzida reforça a observação
dos benefícios da tecnologia empregada na agricultura, sejam máquinas, fertilizantes ou
melhoramentos genéticos dos grãos.
Estabelece-se então que, partindo de uma necessidade e do entendimento da
finitude de áreas, ações que visam entender as relações de área e sua produção
contribuem largamente para o entendimento das mudanças do uso da terra que já foram
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executadas e auxiliam em novas tomadas de decisões, políticas públicas e decisões que
possam mudar o âmbito social, ambiental e econômico. Apesar do Brasil apresentar áreas
continentais e poucos estudos científicos estão focados neste escopo, porém, mais
estudos se fazem necessários seja no âmbito regional com estudos em outras culturas,
seja nacionalmente principalmente áreas agrícolas, fronteiras e áreas ecologicamente
sensíveis.
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Resumo: O aipim é uma espécie Nativa do Brasil, pertencente a família
Euphorbiaceae, sendo um produto agrícola de importância econômica e social. Apesar de muito
cultivada, faltam informações sobre a melhor forma de cultivo e de conservação pós-colheita. O
objetivo deste experimento foi avaliar a influência de diferentes métodos de cultivo na qualidade
pós-colheita e na aceitabilidade de aipins armazenados período de armazenamento de 240 dias.
O experimento foi realizado no IFC-Campus Santa Rosa do Sul na safra 2014, foi constituído de 5
tratamentos, solo coberto como lona, plantio convencional, plantio direto, planto sob cobertura
plástica e plantio convencional com palha. Os tratamentos foram aplicados a três cultivares:
Vassourinha, Marrom e Nova Branca. As raízes foram colhidas, descascadas, lavadas,
sanitizadas e após foram cortadas e embaladas em sacos plásticos e congeladas em freezer a
menos 15oC. Os aipins foram analisados aos 0, 30, 60, 90, 120 e 240 dias de armazenamento. As
amostras foram cozidas por 20 minutos em panela de pressão e submetidas a análise sensorial
por 15 painelistas. O aipim do sistema de cultivo convencional apresentou os menores valores de
textura e menores valores de aceitabilidade, em contrapartida o sistema de plantio direto e os
aipins do cultivo com cobertura de palhada foram os mais aceitos e obtiveram maiores valores de
textura e de firmeza, concluindo que o sistema com solo coberto favorece o acúmulo de amido.
Palavras-Chave: Armazenamento, sistemas de cultivo, textura Vassourinha, Nova Branca.

1 INTRODUÇÃO
A mandioca (Manihot esculenta L. Crantz) é uma espécie Nativa do Brasil
(Devide et al, 2009). Pertencente a família Euphorbiaceae é o principal produto agrícola
em termos de geração de renda, importância agronômica e sociocultural sendo
tipicamente de exploração familiar. (ROSA et al., 2014)
Esta raiz é cultivada em todas as regiões brasileiras nas mais diversas
condições edafo-climáticas. Apesar de ser cultivada em todo o país, a produção de
mandioca concentra-se em três Estados, que detém 50% da produção brasileira: Pará
com 19,1% da produção nacional, Bahia com 16,5% e Paraná com 14,4%.
(ALBUQUERQUE et al., 2012)
Este alimento energético é constituinte fundamental da alimentação, sobretudo
nos países em desenvolvimento. No entanto, é cultivada e processada com baixo nível
tecnológico. No descascamento, os cuidados com a higiene são fundamentais, a fim de
evitar contaminação por microrganismos. Com o consumo crescente da mandioca sem
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casca (pré-cozida e congelada), o beneficiamento e armazenamento devem ser
aprimorados. (SEVERO et al., 2014)
O objetivo deste experimento foi avaliar a influência de diferentes métodos de
cultivo na qualidade pós-colheita e na aceitabilidade de aipins armazenados período de
armazenamento de 240 dias.

2 METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na área experimental do Campus Santa Rosa do
Sul do Instituto Federal Catarinense, Santa Rosa do Sul, SC, Brasil (Latitude: 29º 07’ 54”
S ;Longitude: 49º 42’41” O). O clima do local, segundo a classificação de Köppen, é do
tipo cfa.
O experimento foi constituído de 5 tratamentos, que foram: 1. Solo coberto com
cobertura de polietileno preta (LONA); 2. Plantio convencional (PC); 3. Plantio direto (PD);
4. Plantio sob cobertura de polietileno (ESTUFA); 5. Plantio convencional com palha
(CCP). Estes tratamentos foram aplicados em três cultivares diferentes, Vassourinha,
Marrom e Nova Branca.
O delineamento experimental foi em esquema fatorial 6 x 5, composto por seis
saídas (0, 30, 60, 90, 120, 240 dias) e cinco tratamentos (Plantio Direto, Lona, Estufa,
Convencional e Convencional com Palha). Cada tratamento e data de análise foi
composto por 3 repetições de 3 toletes.
As raízes de mandiocas foram colhidas no município de Santa Rosa do Sul, SC
e transportadas até a agroindústria de processamento de produtos de origem vegetal do
Campus Santa Rosa do Sul do IFC. As raízes foram descascadas, lavadas e cortadas em
toletes de 10 cm de comprimento e após foram embaladas em sacos plásticos com 3
toletes 10 centímetros. Os tratamentos foram congelados em freezer a menos 15oC e
foram analisados aos 0, 30, 60, 90, 120 e 240 dias para textura, aceitabilidade, cor
(colorímetro Minolta) e firmeza (penetromêtro).
Em cada data de análise as amostras foram cozidas por 20 minutos em panela
de pressão e submetidas a análise sensorial por 15 painelistas não treinados, que
avaliaram a textura e aceitabilidade em uma escala crescente de 0 a 15. Após as
amostras foram submetidas a análise de da cor e da firmeza.
O delineamento estatístico foi completamente casualizado. As médias foram
submetidas a análise de variância, e a comparação de medias foi feita pelo teste Tukey a
5% de probabilidade, utilizado o programa estatístico Sisvar.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Marrom
Na cultivar Marrom a aceitabilidade não diferiu em nenhum dos tratamentos como
pode-se observar no gráfico 1.
Gráfico 01- Aceitabilidade de toletes de aipins da cultivar Marrom em diferentes formas de cultivo ao longo de 240 dias
de armazenamento a menos 15oC. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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Com relação a textura, os aipins do tratamento cultivo convencional apresentaram
valores significativamente menores de textura nas saídas dos 30 dias e 120 dias segundo
a análise sensorial. Após 240 dias de armazenamento as raízes do cultivo em estufa
apresentaram maiores medias de textura, enquanto o cultivo protegido obteve menores
medias (Gráfico 2).
As menores medias de textura observadas no plantio convencional podem ser
reflexo do sistema de cultivo. Possivelmente os aipins cultivados em solo que permanece
coberto tem um melhor desenvolvimento das raízes, refletindo na qualidade que chega ao
consumidor.
Em experimentos conduzidos por Otsubo et al, (2008), o autor constatou que o
sistema de plantio convencional de mandioca, obteve menores valores de amido e
matéria seca, ressalta ainda que essas características são variáveis de acordo com a
cultivar, clima e outros fatores. O teor de amido pode ter influência direta com a textura
que é percebida pelo consumidor final do produto

Gráfico 02- Textura de toletes de aipins da cultivar Marrom em diferentes formas de cultivo ao longo de 240 dias de
armazenamento a menos 15oC. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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Na análise física a tonalidade das raízes cozidas apresentou diferenças após 30
dias de armazenamento, em que os toletes do tratamento plantio convencional
apresentaram um ângulo hue maior, se aproximando dos 180º, que tende a uma
tonalidade distante do amarelo e tendendo ao verde. Na análise dos 240 dias, o cultivo
convencional com cobertura de palhada, obteve maior ângulo hue, tendendo a um
amarelo esverdeado, enquanto o PD obteve um valor de ângulo próximo a 90, que
caracteriza uma tonalidade amarela.
A variável firmeza diferiu na saída dos 90 dias, em que os toletes provenientes do
tratamento plantio direto foram maiores em firmeza em relação aos outros cultivos.
Segundo Oliveira et al. (2004) o sistema de cultivo plantio direto pode, com o
tempo, ter obtido benefícios das características físicas, químicas e biológicas do solo,
melhorando o desenvolvimento das raízes e propiciando uma maior acúmulo de amido.
Tabela 01- Análise da firmeza (F) (Newtons) e da cor (ângulo Hue) de toletes de aipins da cultivar Marrom submetidos a
cozimento em panela de pressão por 20 minutos. Comparação entre medias referente a diferença entre linhas
0

Trat.

30

60

F

Hue

F

Hue

9,9a

98,1 a

8,71a

119,1ab

CCP

8,0a 115,7 a

15,95a

EST.

5,8a 110,5 a

240

Hue

F

Hue

F

Hue

7,5 a 106,3a

28,6a

98,7a

6,3a

122,4a

0,6a

98,1b

113,0b

8,9 a 112,7a

10,4b 106,2a

5,7 a 113,2a

1,8 a

134,3a

8,61a

113,6b

12,1a 105,2a

7,55b 111,0a

7,8 a 119,4a

2,0a 111,0ab

CONV. 7,4a 108,4 a

9,21a

152,9a

4,1 a 105,8a

5,81b 111,8a

5,6 a 110,5a

2,5a 117,4ab

LONA

14 5a

108,4b

5,2a

5,69b 114,4a

6,6 a 110,1a

1,1a 110,1ab

6,2a 114,3 a

Hue

120

F

PD

F

90

108,1a

Médias seguida de letras iguais na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade

Fonte: dos autores

3.2 Nova Branca
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A aceitabilidade, após 30 dias de armazenamento, foi menor no cultivo
convencional que obteve menores medias, em contrapartida aos toletes do plantio direto
que apresentaram as maiores medias, (Gráfico 03).
Gráfico 03- Aceitabilidade de toletes de aipins da cultivar Nova Branca em diferentes formas de cultivo ao longo de 240
dias de armazenamento a menos 15oC. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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A diferença na textura pode se observada na primeira análise sensorial, em que o
cultivo com cobertura de polietileno apresentou as maiores medias, enquanto o cultivo
com palhada obteve as menores medias.

Gráfico 04- Textura de toletes de aipins da cultivar Nova Branca em diferentes formas de cultivo ao longo de 240 dias
de armazenamento a menos 15oC. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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Na análise dos 60 dias de armazenamento, os toletes do cultivo com palhada e
coberta de polietileno obtiveram maiores valores de firmeza, enquanto os do cultivo
protegido foram considerados mais macios. Na análise sensorial após 120 dias, o cultivo
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com cobertura de lona novamente se mostrou com firmeza maior, enquanto o cultivo
convencional apresentou menor textura.
Quanto a tonalidade, os toletes do cultivo em estufa na análise dos 60 dias
apresentaram tonalidade tendendo ao verde, fator pode interferir na aceitabilidade. No
gráfico 03 os dados mostram que a aceitabilidade do tratamento em estufa tendeu a
mediana. Segundo Dias et al, (2012) em experimentos conduzidos com cores de gelatina
em função da aceitabilidade a cor interfere na analise sensorial dos alimentos e pode ter
influencia negativo ou positiva em relação a aceitabilidade.
Tabela 02- Análise da firmeza (F) (Newtons) e da cor (ângulo Hue) de toletes de aipins da cultivar Nova Branca
submetidos a cozimento em panela de pressão por 20 minutos.
0

Trat.
F
PD

30
Hue

F

60
Hue

F

90
Hue

120

F

Hue

F

240
Hue

F

Hue

13,0a 108,2a

12,7a 112,1a

17,4ab 110,6b

12,6a

108,0a

14,1ab 108,2a

12,5a

113,3a

CCP

7,4a

116,1a

12,2a 110,2a

22,0a

100,4b

10,3a

103,3a

11,1ab 106,1a

5,50a

111,2a

EST.

9,8a

112,8a

12,0a 113,2a

11,6b

160,3a

9,8a

106,2a

6,4b

108,3a

8,86a

113,9a

CONV. 12,1a 113,1a

8,2a

105,2a

14,8ab 109,6b

8,2a

107,4a

7,0b

107,3a

11,1a

109,1a

LONA 12,1a 109,7a

12,8a

99,8b

22,2a

13,6a

101,3a

15,9a

104,3a

5,25 a 111,6a

100,1b

Médias seguida de letras iguais na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade

Fonte: dos autores

3.3 Vassourinha
A aceitabilidade na análise sensorial de 30 dias, mostrou que o cultivo com
cobertura de palhada foi melhor aceito pelos painelistas, enquanto o cultivo coberto por
lona obteve menores medias, (Gráfico 05).
Gráfico 05- Aceitabilidade de toletes de aipins da cultivar Vassourinha em diferentes formas de cultivo ao longo de 240
dias de armazenamento a menos 15oC. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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A textura dos toletes aos 60 dias de armazenagem foi mais maior no cultivo em
estufa relação as demais, enquanto no cultivo convencional apresentou-se mais pastosa
(Gráfico 06).
Gráfico 06- Textura de toletes de aipins da cultivar Vassourinha em diferentes formas de cultivo ao longo de 240 dias
de armazenamento a menos 15oC. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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Os valores da firmeza na análise inicial foram maiores no tratamento lona, mas
aos 30 e 60 dias de armazenagem, o tratamento plantio direto apresentou maior textura
que os demais. Aos 240 dias após armazenamento o cultivo com solo coberto por lona
obteve maiores medias.
A tonalidade apresentou, aos 0 dias, maior valor de ângulo Hue no cultivo em
estufa. Aos 60, 120 e 240 dias os toletes do cultivo convencional apresentaram uma
tonalidade com valores tendendo ao verde e enquanto que o tratamento PD apresentou
uma tonalidade de amarelo mais acentuado.
Tabela 03- Análise da firmeza (F) (Newtons) e da cor (ângulo Hue) de toletes de aipins da cultivar Vassourinha
submetidos a cozimento em panela de pressão por 20 minutos.
0

Trat.

30

60

F

Hue

F

Hue

F

90

Hue

F

120

Hue

240

F

Hue

F

Hue

PD

9,01b

119,26b

17,70a

102,56a

23,01a

100,42b

13,19a 113,39a

5,98a

117,30a

3,72b

121,16a

CCP

5,88b

112,77b

12,05b

106,24a

16,58b

108,43ab

12,20a 112,44a

3,50a

119,25a

3,05b

111,57ab

EST.

8,80b

132,89a

15,75ab 104,70a

18,96ab 104,21ab

13,91a 104,92a

6,85a

107,92b

6,5ab

109,77b

CONV.

4,68b

123,38ab

13,36ab 110,04a

15,25b

11,23a 106,99a

5,44a 111,87ab

4,86ab

107,99b

9,02a

100,76b

114,08a

LONA 14,58a 113,53b
14,07ab 103,10a
16,91b 102,01b
12,82a 106,99a
6,86a
Médias seguida de letras iguais na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade

Fonte: dos autores

107,92b
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema de cultivo pode interferir na qualidade, tonalidade, textura e afetar a
aceitabilidade das raízes de aipins.
O tratamento plantio convencional proporcionou menor textura nas cultivares
‘Vassourinha’ e ‘Nova Branca’, e menor aceitabilidade em todas as cultivares que os
demais tratamentos.
Os tratamentos plantio direto e o plantio com cobertura de palhada
proporcionaram maior aceitabilidade que os demais; o tratamento plantio direto se
destacou por ter maior firmeza.
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DE SOJA E AZEVÉM
Vanderson Modolon Duart1, Adriana Modolon Duart2, Fernando José Garbuio3
1

Acadêmico do curso de Engenharia Agronômica/ IFC - Câmpus Santa Rosa do Sul/ vanderson_duart@hotmail.com
Acadêmico do curso de Engenharia Agronômica/ IFC - Câmpus Santa Rosa do Sul/ driamd@hotmail.com
3
Professor doutor em agronomia/ IFC – Câmpus Santa Rosa do Sul/ garbuio@ifc-sombrio.edu.br
2

Resumo: Com a mudança do sistema de cultivo de arroz irrigado do pré germinado para o plantio em solo
seco/cultivo ou cultivo mínimo, permite que se faça rotação de cultura com culturas como soja no verão e
como o azevém no inverno. Assim surgem dúvidas se os resíduos culturais e a adubação residual podem
suprir as necessidades da cultura de arroz irrigado. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de
três cultivares híbridas de arroz irrigado (Inov CL®, Titan CL®, e XP 102 CL) em função da fosfatada e
potássica, na base em sistema plantio direto, após as culturas de soja no verão e azevém no inverno. O
experimento foi conduzido durante a safra 2013/14 na área experimental de arroz irrigado do Instituto
Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, localizado no município de Santa Rosa do Sul/SC. O
delineamento experimental foi de blocos casualizados em parcelas subsubdivididas com três repetições.
Tratamentos: principal (três híbridos de arroz – Inov CL®, XP 102 CL e Titan CL®); secundário (níveis de
-1
adubação fosfatada - 0, 70 e 140 kg ha de P2O5); terciário (níveis de adubação potássica – 0, 90 e 180 kg
-1
ha de K2O). As adubações fosfatada e potássica não influenciaram nos atributos de crescimento avaliados
e na produtividade final das cultivares híbridas de arroz irrigado. Entre cultivares o XP 102 CL apresentou
maior contagem de colmos aos 27 dias após o plantio, não apresentando diferença nos outros componentes
do rendimento. A produtividade dos híbridos de arroz irrigado Titan CL® e XP 102 CL foram superiores ao
Inov CL®.

Palavras-Chave: Oriza sativa, Inov CL®, Titan CL®, XP 102, Fertilidade, Plantio direto.

1 INTRODUÇÃO

O arroz irrigado (Oriza sativa L.) é uma cultura que tem alto potencial produtivo,
com produtividade média para os estados do RS e de SC acima de 7.000 kg ha-1
(SOSBAI, 2014). Dentre os fatores de produção que contribuem para os altos
rendimentos, os fertilizantes fosfatados e potássicos assumem importância destacada,
visto que, depois do nitrogênio, o potássio e o fósforo são os elementos mais exigidos
pelas plantas.
Os nutrientes utilizados na adubação de base na cultura de arroz irrigado em
sistema plantio são nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), geralmente utilizados como
fonte dos mesmos adubos formulados (N, P, K). Os nutrientes P e K são supridos
totalmente na base e o N uma parte na base e o restante em cobertura (ureia). A
interpretação e a recomendação de suas respectivas quantidades a aplicar estão
indicadas conforme Manual de Adubação e Calagem (Comissão de Química e Fertilidade
do solo, 2004). Porém, segundo Sosbai (2014) ainda não existe suporte adequado da
pesquisa em sua calibração para o arroz irrigado.
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Depois do nitrogênio, o fósforo é o nutriente cuja deficiência mais limita a
produtividade do arroz irrigado nos solos de várzea do Brasil. A deficiência de fósforo
diminui o número de perfilho e a área foliar e, consequentemente, reduz o processo
fotossintético na planta (EMBRAPA, 2004).
O interesse pela adubação potássica aumentou com a introdução de cultivares
de alto potencial produtivo e pelos efeitos deste elemento na redução de doenças na
cultura do arroz irrigado, principalmente brusone e mancha-parda (EMBRAPA, 2004). A
resposta do arroz irrigado ao potássio não é tão expressiva como no caso do nitrogênio e
fósforo, devido ao seu alto teor no solo e à possibilidade de liberação da fração de
potássio não trocável para a solução do solo (CASTILHOS, 2002).
Com a alternativa de minimizar os custos de produção muitos produtores estão
adotando o sistema plantio direto ou cultivo mínimo. Nesse sistema, o arroz pode ser
cultivado com rotação de cultura de sequeiro como a soja e pastagem que pode ser
utilizada para criação extensiva de bovinos, cortadas para disponibilizar no cocho ou
mesmo como cobertura morta para a semeadura do arroz. Em geral, as exigências de
adubação potássica das culturas de sequeiro são maiores que as da cultura do arroz
irrigado por alagamento (GALLI, 1994). Logo, no sistema de cultivo azevém - arroz é
possível que os resíduos de potássio aplicado no azevém sejam suficientes para nutrir
adequadamente o arroz subsequente.
Com o surgimento de cultivares nova (híbridos) a produtividade média do arroz
irrigado está aumentando e pode ser que ocorram respostas diferentes no potencial
produtivo entre cultivares e em resposta a adubação fosfatada e potássica. Diante do
exposto, esse trabalho objetivou avaliar o desempenho de três cultivares híbrido de arroz
irrigado (Inov CL®, Titan CL®, e XP 102 CL) em função da aplicação de adubação
fosfatada e potássica de base em sistema plantio direto após as culturas de soja no verão
e azevém no inverno.

2 METODOLOGIA

O experimento foi implantado na área experimental de arroz irrigado do
Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, no período
referente à safra 2013/2014. O solo foi caracterizado como um Gleissolo Melânico Tb
Distrófico (Embrapa, 2006). O clima da região, segundo a caracterização de Koppen
(1979) é do tipo Cfa, subtropical úmido.
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A análise de solo antes da instalação do experimento mostrou os seguintes
resultados: pH (em CaCl2) 3,9, H+Al 7,6 cmolc dm-3; Al 0,95 cmolc dm-3; K 0,155 cmolc
dm-3; Ca 2,49 cmolc dm-3; Mg 1,57 cmolc dm-3, P 12 mg dm-3, M.O. 2,3% e argila 241 g kg1

(EMBRAPA, 1999).
O delineamento experimental foi de blocos casualizados, em parcelas

subsubdivididas (3x3x3), com três repetições. Nas parcelas foram implantados os três
híbridos de arroz irrigado considerados de ciclo precoce (120 dias) (Inov CL®, Titan CL®
e XP 102 CL). Nas subparcelas foram aplicadas três doses de fósforo (0, 70 e 140 kg ha 1

de P2O5). A fonte de fósforo utilizada foi o fertilizante Super Triplo. Nas subsubparcelas

foram aplicadas as três doses de potássio (0, 90, 180 kg ha -1 de K2O). A fonte de potássio
utilizado foi o Cloreto de Potássio.
A área tinha histórico de plantio pré germinado e nos últimos três anos foi
mudado para o sistema plantio direto com rotação de cultura. No ano anterior foi cultivado
soja (Glycine Max) na área. Porém, quando ela alcançou aproximadamente 40 cm de
altura a cultura sofreu com excesso de água, devido ao alto volume de chuvas
precipitado. Isso impossibilitou o desenvolvimento e a colheita da soja.
No inverno foi semeado azevém (Lolium multiflorum) com adubação de base
de 200 kg ha-1 da fórmula comercial 5-20-20. A dessecação do azevém ocorreu de forma
antecipada, aos 40 dias antes da semeadura do arroz.
A semeadura do arroz ocorreu no dia 5 de novembro de 2013 com o auxílio de
uma semeadora de plantio direto. A densidade de sementes foi de 45 kg ha-1, com
espaçamento entre linhas de 0,175 m. A aplicação de fósforo, referente aos tratamentos,
foi de forma incorporada com a semeadora. A aplicação de potássio foi realizada
manualmente, sem incorporação. Os controles de plantas daninhas, pragas e doenças
foram realizados de acordo com o aparecimento e recomendações técnicas (SOSBAI,
2012).
A avaliação do estande foi realizada 16 dias após a semeadura. Em cada
parcela foram contadas às plantas de arroz emergidas em três linhas de 1 m, com
posterior estimativa para m2. Além do estande, foram realizadas duas contagens de
colmos, aos 27 e 45 dias após a semeadura. A avaliação de altura de planta foi realizada
aos 105 dias após a semeadura, medindo-se do chão até a ponta da folha bandeira, em
10 plantas por parcela.
A produtividade foi estimada por meio de colheita mecanizada com a máquina
WINTERSTEIGER CLASSIC®. A umidade foi corrigida para 130 g kg-1 de água.
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Os resultados foram submetidos à análise de variância seguindo o modelo em
parcelas subsubdivididas. Quando houve significância realizou-se o teste de Tukey a 5%
de probabilidade. Foi utilizado o programa estatístico Sisvar (Ferreira, 2011).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As três cultivares híbridas de arroz irrigado Inov CL®, Titan CL® e XP 102 não
responderam a adubação fosfatada (Tabela 1). O estante inicial ficou com média de 122,3
plantas por m2, a contagem de colmos média foi de 288,8 e 765,3 colmos m-2,
respectivamente na primeira e segunda contagem, e a altura de plantas ficou em torno de
111,4 cm (Tabela 1). Andrade et al. (1997) analisando os tratamentos que consistiram em
testemunha (solo natural), completo (N, P, K, calagem, S, B, Co, Cu, Mo e Zn) e completo
menos um nutriente de cada vez, também não observaram diferenças nos componentes
de rendimento: número de perfilho, número de panículas, altura de planta e matéria seca
de arroz, em casa de vegetação, num solo orgânico, quando o tratamento completo ficou
ausente de fósforo.
Acredita-se que a não resposta dos três materiais a adubação fosfatada esteja
ligada ao fato de a área utilizada para o experimento, no ano anterior ter sido cultivada
com soja. A soja não produziu e teve seu desenvolvimento prejudicado pelo excesso de
chuvas, não utilizando por completo a adubação aplicada. Além disso, o pode ter sobrado
resíduo de adubo da cultura antecessora, o azevém. O teor de P no solo (12 mg dm-3
extraído pelo método MEHLICH-1) estava acima do valor crítico de 6,0 mg dm -3 (SOSBAI,
2014), sendo que acima deste valor crítico a probabilidade de retorno econômico com a
adubação é muito pequena ou nula.
Tabela 1 - Estande, número de colmos, produtividade e altura de plantas de três híbridos de arroz
irrigado em função da adução fosfatada.

N° de colmos1

Tratamento

Estande

Fósforo kg ha-1

Planta (m2)

0

127,8

286,6

70

120,4

140

1

N° de colmos2

Produtividade

Altura

kg ha-1

cm

766,3

16.309,8

110,9

269,4

757,0

16.411,5

111,9

118,8

310,4

772,7

16.513,9

111,4

Média

122,3

288,8

765,3

16411,7

111,4

Efeito

ns

ns

ns

ns

ns

CV (%)

20,63

33,66

14,81

5,39

1,92

----------- Colmos (m2) ------------

primeira contagem de colmos (27 dias após o plantio),

após plantio), ns: não significativo.

2

segunda contagem de colmos (45 dias
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A adubação potássica não influenciou no desenvolvimento e na produtividade
das cultivares híbridas de arroz irrigado Inov CL®, Titan CL® e XP 111 (Tabela 2). O
estante inicial ficou com média de 122,3 plantas por m 2, a contagem de colmos foi de
288,8 e 765,4 colmos m-2, respectivamente na primeira e segunda contagem, a altura de
plantas ficou em torno de 111,5 cm (Tabela 2). Andrade et al. (1997) no tratamento
completo com ausência de potássio também não observaram diferença do número de
perfilho, número de panículas e altura de planta.
A produtividade média foi de 16411,7 kg ha -1, não diferindo estatisticamente
nos tratamento de potássio. Acredita-se que a não resposta ao potássio esteja ligado ao
mesmo fato ocorrido para o fósforo em relação às culturas antecessoras de soja e
azevém. O efeito residual da adubação potássica do azevém para a cultura seguinte, num
solo Planossolo, equivale a pelo menos 56 % do potássio aplicado, contido na parte aérea
do azevém (SIMONETE, 2002).
A resposta do arroz irrigado ao potássio não é tão expressiva como no caso do
nitrogênio, devido ao seu alto teor no solo e à possibilidade de liberação da fração de
potássio não trocável para a solução do solo (EMBRAPA, 2004). Além disso, o teor de K
no solo estava acima do teor crítico considerado pelo Sosbai (2014), assim a
probabilidade de retorno econômico da adubação potássica em solos contendo teores
acima do teor crítico é muito pequena ou nula.
Tabela 2 Estande, número de colmos, produtividade e altura de plantas de três híbridos de arroz
irrigado em função da adução potássica.

N° de colmos1

Tratamento

Estande

Potássio kg ha-1

Planta (m2)

0

123,4

287,4

90

116,6

180

1

N° de colmos2

Produtividade

Altura

kg ha-1

cm

764,9

16.594,9

111,6

275,6

734,4

16.097,1

111,4

127,0

303,5

796,8

16.543,2

111,4

Média

122,3

288,8

765,4

16411,7

111,5

Efeito

ns

ns

ns

ns

ns

CV (%)

25,19

21,44

16,39

6,75

3,19

----------- Colmos (m2) ------------

primeira contagem de colmos (27 dias após o plantio),

2

segunda contagem de colmos (45 dias

após plantio), ns – não significativo

Os atributos avaliados entre híbridos mostraram diferença estatística apenas
na primeira contagem de colmos, em que o XP 102 CL apresentou contagem de colmos
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maior que o Inov CL® e Titan CL® (tabela 3). Porém na segunda contagem de colmos já
não houve mais diferença estatística. As três cultivar híbridas de arroz irrigado não
diferiram no estande inicial e altura de plantas (Tabela 3).
Tabela 3: Estande, número de colmos e altura de plantas de três híbridos de arroz irrigado.

1

N° de colmos1

N° de colmos2

Tratamento

Estande

Híbridos

Planta (m2)

Inov CL®

130,6

274,7 b

686,8

112,5

Titan CL®

120,6

241,9 b

818,6

110,9

XP 102 CL

115,8

349,8 a

790,7

110,9

CV (%)

16,20ns

24,33*

18,00ns

1,98ns

----------- Colmos (m2) ------------

primeira contagem de colmos (27 dias após o plantio),

2

Altura
cm

segunda contagem de colmos (45 dias

após plantio). Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). * Significativo
p<0,05, ns – não siginificativo .

As cultivares híbridas de arroz irrigado Titan CL® e XP 102 CL apresentaram
produtividade superior ao Inov CL® (Figura 1). E esses resultados mostram o potencial
desses híbridos para serem implantados na região. A produtividade média foi muito
superior à média observado no estado de santa Catarina, a qual é superior a 7000 kg ha-1
(SOSBAI, 2014).
a

a

Produtividade, kg ha-1

16.500

16.000

b

15.500

15.000

Inov CL ®

TITAN CL ®

XP 102 CL

Híbridos de arroz

Figura 1: Produtividade de três cultivares híbridos de arroz irrigado. Letras iguais não diferem
entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As adubações fosfatada e potássica não influenciaram nos atributos de
crescimento e na produtividade final dos materiais híbridos de arroz irrigado após o cultivo
de soja e azevém.
A adubação residual de culturas antecessoras deve ser levada em
consideração na recomendação de adubação para arroz irrigado cultivado em sistema
plantio direto.
A produtividade dos híbridos de arroz irrigado Titan CL® e XP 102 CL foram
superiores ao Inov CL®.
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GESSO AGRÍCOLA APLICADO EM SOLO DE ARROZ IRRIGADO EM SISTEMA DE
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Resumo: O estado de Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz irrigado do Brasil, e vem
crescendo nos últimos anos com a implantação de cultivares considerada moderna (Híbridos). O cultivo
intensivo com arroz irrigado, solos com baixo teores de matéria orgânica e de argila são potencialmente
suscetíveis à deficiência de enxofre. Assim o solo demanda recomposição de nutrientes como cálcio,
magnésio e enxofre, muitas vezes esquecidos pelos produtores por serem considerados secundários. O
gesso agrícola, muito estudado em cultivo de terras altas, pode ser uma opção de insumo para suprir a
demanda de S. Porém não se encontram trabalhos relacionados em SC. Assim este estudo objetivou
avaliar os atributos químicos do solo e a produtividade de três cultivares híbridas de arroz irrigado (Inov
CL®, Titan CL®, XP 102 CL) em função da aplicação de gesso agrícola em sistema de cultivo mínimo. O
experimento foi conduzido durante a safra 2014/15 na área experimental de arroz irrigado do Instituto
Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, localizado no município de Santa Rosa do Sul/SC. O
delineamento experimental foi de blocos casualizados em parcelas subdivididas, com três repetições. Os
tramentos foram: principal - 4 doses de gesso agrícola (0, 2, 4 e 6 t ha-1) e secundário foram três cultivares
híbridas de arroz irrigado (Inov CL®, Titan CL® e XP 102 CL). A aplicação de gesso agrícola foi eficiente em
melhorar os atributos químicos do solo em relação aos teores de S-SO42-, Ca2+, as relações Ca2+/Mg2+ e
Ca2+/K+ e V%. A dose de gesso agrícola que apresentou melhor desempenho na produtividade de três
cultivares híbrido de arroz irrigado foi 3,9 t ha-1, com incremento em relação à testemunha de 29,9% ou 2,33
t ha-1de grãos de arroz. A produtividade do híbrido Inov CL® foi semelhante ao Titan CL e superior ao XP
102 CL.
Palavras-Chave: Oriza sativa, Inov CL®, Titan CL®, XP102 CL, híbrido, atributos químico, sulfato.

1 INTRODUÇÃO
Santa Catarina, com área de 150,1 mil hectares, se destaca como o segundo
maior produtor de arroz do país (ANUÁRIO BRASILEIRO DO ARROZ, 2014). Esta área
está dividida em 142 municípios, os quais estão concentrados no Litoral Sul e Norte e
região do Baixo e Médio Vale do Itajaí, representando 92% da área cultivada do estado. A
produtividade média do estado é superior a 7.000 kg ha-1 (CONAB, 2014).
Devido as altas produtividades da cultura, são extraídos altas taxas de
nutrientes do solo, e geralmente são repostos apenas os nutrientes primários (N, P, K),
por meio de adubos formulados, deixando de lado os nutrientes secundários (Ca, Mg e S).
Dentre estes nutrientes, o Enxofre (S), o menos aplicado, é absorvido pelos vegetais
principalmente na forma de sulfato. Dentro da planta é incorporado em numerosos
compostos orgânicos, dentre os quais se sobressaem os aminoácidos, que vão compor
as proteínas (CATANI; GLÓRIA; VITTI, 1971).
O enxofre ocorre naturalmente nos solos nas formas orgânica e inorgânica. O

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

enxofre ligado aos componentes orgânicos do solo constitui-se na maior reserva deste
nutriente, podendo chegar a 100% do enxofre total em solos orgânicos ou turfosos. A
fração inorgânica do enxofre predomina na forma do íon SO42- que pode estar dissolvido
na solução do solo ou adsorvido aos coloides do solo, dependendo do teor de umidade
(Mengel & Kirkby, 1978).
A nutrição completa e eficiente da cultura do arroz irrigado em solo alagado tem
se tornado cada vez mais importante nos últimos anos, devido principalmente ao uso de
variedades modernas, de alto rendimento e que demandam maior aporte de nutrientes,
como o enxofre. A perda deste nutriente no sistema pode ocorrer devido à constante
drenagem de água, assim como durante o nivelamento, processo que necessita de cortes
do terreno e acaba removendo o enxofre de algumas áreas, pois ele está associado à
matéria orgânica do solo e situa-se nas camadas mais superficiais (ANUÁRIO
BRASILEIRO DO ARROZ, 2014). A supressão do nutriente do solo durante os processos
mencionados reduz sua disponibilidade para a cultura.
O cultivo intensivo com arroz irrigado, solos com baixo teores de matéria
orgânica e de argila são potencialmente suscetíveis à deficiência de enxofre. Nessas
condições ocorre resposta positiva em produtividade da cultura quando o teor de enxofre
no solo (determinado com extrator fosfato de cálcio, 500 mg L-1) menor que 10 mg dm-3
(teor crítico) (SOSBAI, 2014).
Uma fonte de insumo para suprir a necessidade de enxofre com potencial de
utilização é o gesso agrícola, que é basicamente o sulfato de cálcio dihidratado (CaSO4 .
2H2O). Este produto é resultado da produção de ácido fosfórico e também das indústrias
de fertilizantes utilizam como matéria prima a rocha fosfática, (apatita) que ao ser atacada
por ácido sulfúrico + água, produz como subproduto da reação o sulfato de cálcio e ácido
fluorídrico (DIAS, 1992). A composição química do gesso agrícola é: S (17,7%), CaO
(30,9%), F (0,2%) e P2O5 (0,7%) (DIAS, 1992). Somente no Brasil são produzidas cerca
de 4,5 milhões de toneladas do produto por ano (VITTI, 2000). Sendo uma opção para
fornecimento de enxofre e cálcio.
Além do fornecimento de enxofre, o gesso pode atuar na melhoria das
condições de acidez no subsolo, por meio de aumento de Ca 2+, da formação de espécies
menos tóxicas de Al (AlSO4+) e da precipitação de Al3+, aumentar a relação Ca2+/Mg2+ no
solo, além do aumento de produtividade, principalmente gramíneas, já são bem
conhecidos (OATES & CALDWELL, 1985; RAIJ, 1988; SHAINBERG et al., 1989;
CARVALHO & RAIJ., 1997; CAIRES et al., 2011).
Com relação à aplicação de gesso em áreas alagadas, são escassos os
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estudos na literatura. Um dos problemas com a aplicação de gesso em solo alagado é a
redução do SO42-, formando H2S em função do ambiente anaeróbico, ocasionando toxidez
às plantas (MOREIRA e SIQUEIRA, 2002). Porém, em solos com altos teores de Fe, nos
quais normalmente as plantas de arroz apresentam toxidez a Fe, estes efeitos podem ser
minimizados pela formação de FeS e FeS2 (SOUZA et al., 2002). Contudo, faltam
informações para a recomendação deste produto em áreas de cultivo com arroz irrigado,
principalmente em sistemas de semeadura em solo seco ou direta.
A alta produtividade desta cultura nos últimos anos está relacionada às
melhorias no sistema de manejo da cultura e ao melhoramento genético das cultivares.
Dentre os benefícios do melhoramento genético destacam-se cultivares híbridas com alto
potencial de produtividade, a baixa densidade de semeadura, a maior sanidade e a boa
formação de raízes, tolerância à toxicidade de ferro, alto potencial de perfilhamento, além
da estabilidade de rendimento (SOSBAI, 2014).
Diante do exposto o presente trabalho objetivou-se avaliar os atributos
químicos do solo e a produtividade de três cultivares híbrido de arroz irrigado (Inov CL®,
Titan CL®, XP 102 CL) em função da aplicação de gesso agrícola em sistema de cultivo
mínimo.

2 METODOLOGIA
O experimento foi conduzido durante a safra 2014/15 na área experimental de
arroz irrigado do Instituto Federal Catarinense - Câmpus Santa Rosa do Sul, localizado no
município de Santa Rosa do Sul/SC. O experimento foi conduzido em um solo
caracterizado como um Gleissolo Melânico Tb Distrófico (Embrapa, 2006).
O delineamento experimental foi de blocos casualizados em parcelas
subdivididas com três repetições. Nas parcelas principais (6 x 10 m) foram implantados os
tratamentos de gesso agrícola, que consistiram em quatro doses: 0, 2, 4, 6 t ha-1, e o
tratamento secundário ( 6 x 3 m) foram três cultivares híbridas de arroz irrigado (Inov
CL®, Titan CL® e XP 102 CL). A aplicação de gesso agrícola foi manualmente sem
incorporação no dia 21/08/2013.
Os híbridos de arroz utilizados foram Inov CL®, Titan CL® e XP 102 CL, todos
considerados de ciclo precoce (120 dias). A densidade de semeadura foi de 45 kg ha-1 de
semente. A semeadura foi realizada em cultivo mínimo com auxílio de uma semeadora de
plantio direto, em linhas com espaçamento de 0,17 m. A semeadura ocorreu no dia
11/11/2014. A adubação de base foi de 20 kg ha-1 de N, 40 kg ha-1 de P2O5, e 70 kg ha-1
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de K2O. A adubação de cobertura com ureia e os controles de plantas daninhas, pragas e
doenças foram realizados de acordo com o aparecimento e recomendações regionais
(SOSBAI, 2014).
Foi realizada coleta de solo na camada de 0-0,20 m de profundidade, 15 meses
após a aplicação de gesso agrícola. Esta coleta ocorreu na semeadura do arroz, com
auxílio de trado calador nas profundidades de 0-0,5, 0,5-0,10 e 0,10-0,20 m. Depois da
coleta, as amostras foram acondicionadas com suas respectivas identificação, secas em
estufa com circulação de ar forçado a 40ºC, peneirado em peneira malha 2 mm. As
determinações de pH do solo, carbono orgânico, alumínio, cálcio, magnésio, potássio
trocáveis e fósforo disponível foram realizadas de acordo com Tedesco et al. (1995). A
determinação de sulfato foi conforme Cantarella e Prochnow ( 2001).
Para a estimativa da produtividade foi colhida uma área útil de 4 m2 em cada
subparcela. A colheita foi realizada de forma manual. O material colhido foi trilhado em
trilhadeira estacionária. Foram coletadas amostras para determinação da umidade, a qual
foi corrigida em todas as parcelas para 130 g kg-1 de água.
Os resultados foram submetidos à análise de variância, quando significativo
feito o teste de Tukey (p = 0,05) e foram ajustadas equações de regressão por polinômios
ortogonais, mediante auxílio do programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2011).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação de gesso agrícola foi eficiente em melhorar as características
químicas do solo 15 meses após a aplicação, aumentando os teores de cálcio (Ca2+),
enxofre (S-SO4-2), as relações Ca2+/Mg2+ e Ca2+/k+ de forma linear na camada 0 – 0,05 m
de profundidade (Tabela 1).
Os teores de Ca2+, S-SO42-, a saturação de bases (V%), as relações Ca2+/Mg2+
e Ca2+/K+ na camada de 0,05 – 0,10 cm de profundidade aumentaram de forma linear
conforme o aumento da dose de gesso agrícola (tabela 1). Na camada de solo 0,10 – 0,20
cm, apenas o teor de Ca2+, as relações Ca2+/Mg2+ e Ca2+/K+ foram influenciadas pela
aplicação de gesso agrícola (Tabela 1).
Como encontrado na literatura em solo de plantio direto não saturado (CAIRES
et al., 2002; 2003) o pH do solo não foi influenciado pela aplicação de gesso até a
camada de 20 cm de profundidade, bem como os resultados deste estudo demonstraram.
Apesar de o gesso ter pequena quantidade de fósforo (P), neste trabalho a sua
aplicação não interferiu em seu teor no solo. Também não se observou interferência no
teor de magnésio (Mg2+), contrariando o estudo de Caires et al. (2003), o qual foi
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desenvolvido em sistema plantio direto, demonstrando aumento de P e movimentação de
Mg2+ no perfil do solo.
Tabela 1: Atributos químicos do solo em função da aplicação de gesso agrícola nas camadas de
0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 cm de profundidade após 15 meses da aplicação.
Tratamentos

pH1

Gesso t ha-1

Al

Ca

Mg

K

P

S-SO4-2 M.O.

-------------- mmolc dm-3 ---------- ---- mg dm-3 ---- %

V

Ca/Mg Ca/K

%

0 – 0,05 cm de profundidade
0
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

4,38
4,51
4,43
4,45
ns
2,99

3,23
3,63
3,73
2,27
ns
30,71

36,40
41,87
43,37
47,90
L**
3,58

16,77
15,80
14,47
16,40
ns
9,54

2,97
2,72
2,62
2,94
ns
14,90

17,89
16,10
16,24
18,44
ns
15,17

29,84
33,71
38,91
44,11
L**
11,92

3,89
3,80
3,88
3,84
ns
6,80

61,17 2,2
12,8
63,48 2,7
15,5
61,71 3,1
16,5
64,58 3,0
17,1
ns
L*
L*
4,53 12,54 13,93

3,6
4,0
3,6
3,6
ns
6,98

60,57 1,9
24,4
56,24 2,2
25,0
61,03 2,5
25,9
66,00 2,8
30,7
L**
L*
L*
10,76 19,02 14,09

17,44 2,41
14,76 2,93
13,64 2,59
17,94 2,81
ns
ns
17,19 24,65

58,88 1,1
30,0
61,54 1,2
41,8
59,84 1,3
45,8
60,67 1,6
52,4
ns
L*
L**
10,29 16,92 17,54

0,05 – 0,10 cm de profundidade
0
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

4,44
4,28
4,54
4,51
ns
3,66

4,87
4,43
4,67
3,80
ns
28,76

33,86
37,90
41,60
44,43
L**
7,24

17,93
16,03
16,43
16,23
ns
11,78

1,41
1,48
1,70
1,45
ns
16,21

11,90
10,98
13,21
11,90
ns
22,36

19,62
25,98
30,70
37,70
L**
9,25

0,10 – 0,20 cm de profundidade
0
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

4,09
4,06
4,11
4,18
ns
2,99

8,13
6,73
6,83
7,10
ns
23,19

19,93
24,87
27,93
31,43
L**
5,54

17,70
22,20
22,13
20,37
ns
13,32

0,72
0,60
0,61
0,60
ns
23,92

9,01
7,79
8,28
8,81
ns
13,64

1

pH em CaCl2 0,01 mol L-1, L = efeito linear por regressão polinomial, ** significativo p < 0,01, * significativo
p < 0,05 e ns- não significativo.

Não houve interação significativa entre aplicação de gesso agrícola e cultivares
híbrida de arroz irrigado (Inov CL®, Titan CL® e XP 102 CL), no entanto houve resposta
quadrática de produtividade em relação às doses de gesso agrícola (Figura 1), além de
diferença do potencial produtivo entre cultivares (Figura 2). Como a produtividade teve
resposta quadrática foi feita a regressão polinomial e calculada a dose de máxima
eficiência técnica de 3,9 t ha-1 (Figura 1).
Respostas de gramíneas como trigo (Triticum aestivum L.) a aplicação de
gesso agrícola são encontradas na literatura (CAIRES et al., 2002). SORATO et al. (2010)
também observaram aumento da produtividade de grãos de arroz cultivado em terras
altas com a aplicação de gesso agrícola. Assim este estudo mostra que a aplicação de
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gesso em solo saturado também proporciona resposta de produtividade semelhante ao
que acontece em culturas de solo não saturado e bem drenado (CAIRES et al., 2002),
porém não são encontrados estudos com aplicação de gesso agrícola em áreas de arroz
irrigado.
Em contrapartida são encontrados trabalhos relacionados à necessidade de
enxofre para o arroz irrigado com mais frequência em países de clima tropical. Se
levarmos em consideração que a quantidade de gesso agrícola com máxima eficiência
técnica de produtividade foi 3,9 t ha-1 (Figura 1), pegar o 3,9 e colocar na equação de
regressão linear de S-SO42- na camada de 0 - 0,10 m de profundidade e diminuir pelo teor
inicial no solo, ou seja, dose zero de gesso (Tabela 1), veremos que na dose de máxima
eficiência técnica produtiva a aplicação de gesso agrícola disponibilizou para o solo 10,4
mg dm-3 de S-SO42- nessa camada, que convertendo em um hectare, são 10,4 kg ha-1 de
S-SO4

2-

prontamente disponível para a cultura do arroz até a profundidade de 0,10 m de

profundidade. Comparando com trabalhos que utilizaram doses de S-SO42-

como o

estudo conduzindo na província de Bengal do Oeste, na Índia, Mandal et al. (1997), os
autores concluíram que, independentemente da fonte, doses de 20 kg ha -1 de S-SO4

2-

incrementaram as produtividades entre 20 e 30 %. A aplicação de S-SO42- também gerou
acréscimos de até 2,3 t ha-1 na Colômbia (MEDINA, 2003; RIOBUENO, 2003) e em
Bangladesh a aplicação de 20 kg ha-1 de S-SO4

2-

resultou num acréscimo em

produtividade de 0,5 a 1,0 t ha-1 de grãos (BEATON & WHITE, 1997).
Carmona et al. (2009) demonstraram que o aumento no rendimento de grãos
(aplicando 20 a 40 kg ha-1 de S-SO42-) apenas ocorre em solos que possuem teores de SSO42- abaixo do nível crítico (10 mg dm-3 de S-SO42-). Acredita-se que a resposta no
rendimento de grãos não esteja associada somente ao aumento do teor de S-SO42-, mas
em conjunto com o aumento do teor de Ca2+ e melhoria das relações Ca/Mg e Ca/K
(Tabela 1).
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Figura 1: Produtividade de híbrido de arroz irrigado (Inov CL®,Titan CL ® e XP 102 CL) em
função da aplicação de gesso agrícola. ** Significativo p < 0,01.

A produtividade do híbrido de arroz Titan CL® não diferiu estatisticamente dos
híbridos XP 102 CL e Inov CL®, porém o Inov CL® apresentou produtividade
estatisticamente superior ao XP 102 CL (Figura 2). Esses resultados mostram que apesar
deles terem desempenhos iguais em relação à aplicação de gesso agrícola, quando
comparados entre si os híbridos demonstraram potencial produtivo diferente. Este
resultado é importante para auxiliar os produtores na escolha de materiais mais
produtivos. A recomendação destes materiais híbridos é para o sistema de cultivo em solo
seco (cultivo mínimo ou plantio direto), sistema que está aumentando em Santa Catarina.

Figura 2: Produtividade de cultivares híbridos de arroz irrigado. Letras iguais não diferem pelo
teste de Tukey a p < 0,01.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação de gesso agrícola foi eficiente em melhorar os atributos químicos
do solo em relação aos teores de S-SO42-, Ca2+, as relações Ca2+/Mg2+ e Ca2+/K+ e V%.
A dose de gesso agrícola que apresentou o melhor desempenho na
produtividade das três cultivares híbridas de arroz irrigado foi de 3,9 t ha-1, com
incremento em relação à testemunha de 29,9% ou 2,33 t ha -1 de grãos de arroz.
A produtividade do híbrido Inov CL® foi semelhante ao Titan CL® e superior ao
XP 102 CL.
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Resumo: O cultivo do tomate de mesa apresenta alto custo de produção e grandes riscos devido a
susceptibilidade a doenças, variação no mercado, intemperes climáticos, etc. A necessidade de escolha de
manejo e tecnologias que venham a diminuir os riscos, sem exceder os custos e recursos disponíveis é
indispensável, porém para que isto seja feito da forma correta, o produtor tem que dominar as técnicas de
cultivo e ter disponível assistência técnica. Assim, realizou-se acompanhamento em uma pequena
propriedade produtora de tomate no município de São Ludgero-SC, analisando o sistema de produção para
detectar possíveis falhas, verificar o nível de conhecimento do produtor, o nível de assistência que este
possa estar recebendo, os custos de produção e propondo melhorias para que o sistema se torne
sustentável. A metodologia utilizada foi a observacional, com auxílio de registros fotográficos e planilhas de
anotações. Se acompanhou a propriedade desde a implantação da cultura até a comercialização.
Observou-se que a falha na assistência técnica capacitada é extremamente grande e que o produtor muitas
vezes acaba realizando certos manejos de forma automática, sem informação de uso e necessidade,
elevando seus custos de produção. Há a nítida necessidade de investimento em assistência técnica
profissional aos pequenos produtores rurais.
Palavras-Chave: Tomate. Assistência técnica. Produção.

1 INTRODUÇÃO
A produção de hortaliças Brasileiras vem mostrando seu potencial agrícola nos
últimos anos, apresentando evoluções satisfatórias e se apresentando como ótima opção
para o pequeno produtor rural se destacando no agronegócio brasileiro. No ano de 2011 a
produção total de hortaliças Brasileiras foi de 19,2 milhões de toneladas, movimentando
em torno de R$25,0 bilhões no país (ANUÁRIO BRASILEIRO DE HORTALIÇAS, 2013).
Um destaque para o pais neste setor, é o cultivo do tomate, que está presente
em diversas regiões agrícolas. O tomate é considerado uma das olerícolas mais
difundidas no mundo, pois além de ser uma commodity mundial (BORGUINI, R.G., 2006),
seu mercado se apresenta constantemente em expansão. Em 2013, o Brasil produziu
cerca de 4 milhões de toneladas de tomate numa área de 60 mil hectares. Deste total,
24% foram destinadas à indústria de processamento e o restante para o consumo in
natura (MELLO, P. C. T. de, 2014).
O consumo de tomate de mesa, ou in natura, está concentrado nos grandes e
pequenos centros urbanos, aonde a estrutura de atacado e de varejo tem a
responsabilidade de ofertar diferentes tipologias de tomate para os consumidores. É
notável a extrema importância do tomateiro de mesa, pois este está presente quase que
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todos os dias na mesa dos brasileiros, em diversas formas, desde extratos, molhos,
conservas e in natura.
Para o plantio do tomate de mesa existe a necessidade de implantação de
novas tecnologias, desde a escolha da variedade a ser utilizada até o método de
aplicação de fungicidas, adubação e comercialização do produto, pois devido à alta
exploração dos recursos genéticos hoje se pode encontrar no mercado centenas de
cultivares de diversas características e o

uso indiscriminado de insumos agrícolas

contribuiu para a elevação dos custos de produção (SILVA, J.B.C.; GIORDANO, L.B ,
2000).
No Brasil, em equidade com a expectativa de altas produtividades, a cada dia
mais se observa o uso crescente de fertilizantes minerais na agricultura (NETO, A. S. M.,
2014). A quantidade de fertilizantes comercializada por área plantada, no país, mais que
dobrou entre 1992 e 2010, passando de 70 kg por hectare em 1992 para mais de 150
kg/ha em 2010, e independente do crescimento em área cultivada houve um aumento
significativo do volume de adubo por unidade de área, o que denota a sobrecarga de nutrientes que está sendo direcionada às culturas, bem como os resíduos remanescentes
das mesmas sobre o solo (IBGE, 2012).
A partir destas observações, surge a necessidade de se identificar técnicas que
diminuam estes custos e que proporcionem aumento de qualidade e produtividade da
cultura do tomate de mesa com consequente aumento de rentabilidade final do produtor.
Uma nítida carência a campo observada, é a falta de controle de custos de
produção e a falta de análise econômica em relação ao manejo da cultura que o produtor
apresenta. Muitos chegam ao final de sua produção sem o balanço de custo e benefícios
que a safra lhe proporcionou.
A cultura do tomate, sofre diversas influências, como flutuações do preço final,
condições climáticas, lei de oferta e procura, etc., tornando-se uma cultura considerada de
risco. Desta forma existe a necessidade de se adequar a produção para que apresente
maior custo/benefício para o produtor de tomate de mesa, observando o manejo e
identificando possíveis erros do mesmo que podem estar acarretando em menos
lucratividade.
Desta forma o objetivo deste trabalho foi acompanhar toda produção da cultura
do tomate de mesa de uma propriedade rural produtora de tomate de mesa, observando
as tomadas de decisão do produtor em todas as fases de desenvolvimento do tomate,
desde a escolha da variedade, preparo do solo, adubação, aplicação de fungicidas,
inseticidas, técnicas de controle fitossanitário, até a colheita e comercialização. Com isto,
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identificar como está o nível de assistência técnica profissional, identificar possíveis erros
de condução e manejo, verificar os custos de produção e com isso propor a implantação
de um sistema sustentável, ações e estratégias que impactam em melhores resultados.
2 METODOLOGIA

Para

o

desenvolvimento

deste

trabalho,

se

utilizou

a

metodologia

observacional, aonde se acompanhou uma propriedade rural produtora de tomate de
mesa no município de São Ludgero-SC, observando e registrando todo o processo de
produção, desde o preparo do solo até a comercialização final do produto.
Foi realizado o acompanhamento da safra do segundo semestre de 2014, que
teve início no dia 25 de julho, em uma pequena propriedade produtora de tomate de
mesa, localizada na cidade de São Ludgero/SC. Esta propriedade cultiva cerca de 1,6
hectares por ano de tomate, divididos em duas áreas de 0,8 hectares, sendo cultivada
uma por semestre, com um total de oito mil plantas por área. O tomate cultivado nessa
propriedade é o tipo salada da variedade Paron. A muda provém de um viveiro da região.
Durante o acompanhamento, foram observadas as tomadas de decisões
realizadas pelo produtor em relação ao cultivo e manejo, a existência ou não de
assistência técnica profissional e custos de produção. No final foram analisados e
identificados os pontos positivos e negativos, gerando propostas de melhoria da produção
na propriedade, possibilitando um aumento da lucratividade na produção de tomate de
mesa, proporcionando ao produtor rural maior rentabilidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira visita realizada na propriedade para início da análise, foi no dia 26
de agosto de 2014, onde se buscou informações sobre as decisões tomadas até o momento. Se observou o início do preparo do solo, que constituiu-se na utilização do gancho
e encanteirador. A adubação realizada conteve na base 50 kg de calcário de concha, 100
kg de adubo super simples (Nitrogênio, Fósforo e Potássio - NPK) com 20% de fósforo e
50 kg de adubo com a formulação 04-14-08 (respectivamente, Nitrogênio, Fósforo e Potássio) para cada mil plantas.
Depois de realizada a adubação, realizou-se a instalação das estacas para
tutoramento do tomateiro, o qual se utilizou 40 mourões, 1000 varas e 7 kg de arame liso
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nº 16. O tutoramento utilizado foi o sistema de cerca cruzada alternada, que possibilita
melhor arejamento dentro do plantio, diminuindo a umidade relativa e reduzindo
problemas com doenças.
Constatou-se a presença da Mancha-Bacteriana (Xanthomonas campestris pv.
Vesicatória) (Figura 01), que apresenta nas folhas manchas pequenas, encharcadas, de
formato irregular com bordos definidos. Estas manchas com o passar do tempo tornam-se
deprimidas, passando da coloração amarela ou verde-clara para marrom escura
ocasionando a necrose da folha sendo típico da bacteriose. Utilizou-se no tratamento
produtos a base de Casugamicina (Kasumin) e cobre.
Figura 01: Mancha-Bacteriana (Xanthomonas campestris pv. Vesicatória) no tomateiro.

Fonte: O Autor, 2014.

A segunda visita realizou-se no dia 06 de setembro de 2014. Nesta visita se
detectou que no dia 17 de agosto foi utilizado nitrato de cálcio, na proporção de 10
gramas por planta e no dia 27 de agosto, realizou-se uma pulverização com fungicida e
inseticida, respectivamente.
Todos os registros de fungicidas e inseticidas se encontravam adequados,
porém, as dosagens recomendadas e as utilizadas pelo produtor de alguns produtos são
divergentes, por exemplo, na utilização do cobre, o produtor utilizou 500 gramas/ 100
litros de água, e a quantidade recomendada é 200 gramas/100 litros de água. Este erro
ocasionou o abortamento de flores, em consequência redução da produção. A tabela 01
mostra com maiores detalhes a diferença entre as doses recomendadas e utilizadas.
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Tabela 01: Dosagem dos fungicidas e inseticidas utilizados.

Ingrediente Ativo

Dosagem

Dosagem Utilizada

Recomendada
Matalaxil-M, Clorotalonil

300 ml/ 100 L água

240 ml/100 L água

Oxicloreto de Cobre, Mancozeb

200 gr/ 100 L água

500 gr/ 100 L água

Triflumurom

30 ml/ 100 L água

40 ml/ 100 L água

Tiamtoxam, Lambda-Cialotrina

50 a 75 ml/ 100 L agua

75 ml/ 100 L água

Fonte: Autor, 2014.

Neste mesmo período (dia 29 de agosto) foi realizada a primeira irrigação por
aspersão. Esta apresenta como ponto negativo o umedecimento da folha e do fruto,
facilitando a entrada de patógenos. Para melhor eficácia deve-se optar pelo gotejamento,
que é um método de altíssima eficiência de aplicação, uma vez que a vazão é controlada,
o que permite a sua utilização quando há poucos recursos hídricos na região.
Dia 04 de setembro realizou-se mais uma pulverização a base de fungicida e
inseticida, aonde novamente se percebeu a utilização de doses maiores que as
necessárias dos fungicidas Mancozeb e do Oxicloreto de Cobre, ocasionando custos
financeiros desnecessários além da diminuição da capacidade de produção do tomateiro,
devido a fitoxidade causada por estes produtos. Ainda no dia dia 04 de setembro,
realizou-se a primeira desbrota seguida da amarração. Neste período observou-se a
presença

de

requeima

(Phytophthora

infestans),

uma

doença

que

ocorre

esporadicamente e está relacionada à persistência de baixa temperatura e alta umidade,
ocorrendo principalmente em períodos chuvosos, neste caso a irrigação por aspersão
está impulsionando a ocorrência da doença.
Dia 13 de setembro, foi realizada nova visita, aonde se observou o
desenvolvimento do tomateiro. Neste período efetuou-se o trato cultural da desbrota e a
primeira adubação de cobertura. Esta adubação foi realizada aplicando-se 40 kg da
fórmula 04- 14-08, (N, P e K respectivamente) e 15 kg de adubo (NPK) da fórmula 27-0000. O produtor não seguiu uma análise de solo e fez adubação conforme “conhecimento”.
Também se realizou novas pulverizações, aonde se observou novamente o uso excessivo
de Mancozeb e Tiofanato- Metílico
Na semana do dia 20 de setembro realizou-se o manejo da desbrota e
amarração, além da irrigação por aspersão, devido à falta de chuva na região. Neste
período se observou um aumento da bacteriose nas plantas, provavelmente pela alta
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temperatura e alta umidade relativa do ar que a região estava apresentando.
A partir de outubro a região entrou em período de alta pluviosidade, atrasando
os tratos culturais relacionados a desbrota e amarração, e também novamente foi
perceptível a presença da requeima na lavoura, uma doença difícil de ser controlada, que
é transmitida por esporos de fungos, favorecidos pela alta umidade, forçando o produtor a
realizar novas pulverizações com fungicidas (tabela 02).
Durante estas pulverizações, foi perceptível as altas dosagens dos produtos
Oxicloreto de Cobre e do Mancozebe utilizadas pelo produtor. A indicação fornecida pelo
fabricante é de 200 gramas para 100 litros de água, e foi utilizado uma quantidade de 500
gramas para 100 litros de água, quantidade esta superior ao dobro do recomendado.
Manejo semelhante se observou para o uso do mancozebonde, sendo que a indicação é
de 300 gramas para cada 100 Lt de água, e se utlilizou 500 gramas para cada 100 litros
de água. Dosagens em excesso causam fitotoxidade na planta, causando o abortamento
da florada. Para um melhor entendimento das dosagens utilizadas segue abaixo a tabela
02 com as dosagens recomendadas e as dosagens utilizadas na propriedade.
Tabela 02: Dosagens recomendadas e utilizadas.

Ingrediente
Ativo
Abamectina

Dosagem
Recomendada
75 a

Dosagem
Utilizada
100ml/100L

100ml/100L
Mancozebe

300g/100L

500g/100L

Oxicloreto de

200g/100L

500g/100L

Cobre
Fonte: O Autor, 2014

Também se observou deficiência de Boro em várias plantas. A deficiência deste
nutriente apresenta como sintoma principal o lóculo aberto, conforme se observa na figura
02 abaixo.
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Figura 02 – Tomate com deficiência de Boro

Fonte: O Autor, 2014.

Também se observou que ao realizar a desbrota o produtor não removeu os
restos culturais das entrelinhas do cultivo do tomate. Estes restos culturais apresentam
alto risco para cultura, pois podem se tornar disseminador de patógenos, favorecendo a
entrada de doenças na lavoura, prejudicando seu desenvolvimento e produtividade.
No dia 06 de outubro, realizou-se nova desbrota e amarração, bem como
novas aplicações de fungicida, inseticida e herbicida. Novas dosagens errôneas de
fungicidas foram encontradas, como o uso de Tiofanato-Metilico na dose 70g/100L, sendo
que o recomendado é 116,6g/100L, Metalaxil-M, Clorotalonil, na dose de 300ml/100L
sendo que o recomendado é de 166,6ml/100L, Cloridrato de Cartape na dose de
250gr/100L, sendo que o recomendado é de 166,6ml/100L e uso de Oléo Vegetal com
uma dose de 500ml/100L, bem acima do recomendado, 166,6ml/100L.
No dia 10 de outubro se realizou a segunda adubação de cobertura, o adubo
utilizado foi o 04-14-08 (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), 50 kg para 1000 plantas. Também se realizou novas aplicações de fungicidas e inseticidas. As doses utilizadas foram
corretas, apenas os fungicidas Metalaxil-M, Clorotalonil e o Óleo Vegetal foram aplicados
abaixo das dosagens recomendadas pelos fabricantes, porém, não ocasionaram maiores
problemas, como por exemplo a não eficiência do tratamento, muito possivelmente porque o produtor nas demais aplicações colocou doses acima do recomendado e os efeitos
residuais ainda estavam atuantes na planta. Dia 17 de outubro efetuaram-se novas pulverizações de fungicidas, acaricidas e bactericidas, com o intuito de controle e prevenção de
doenças. As doses foram corretas.
Neste período foi possível observar os efeitos da desbrota em atraso devido ao
mal tempo. Esta ocasionou desgaste de energia na planta e um maior ferimento na
realização da prática, servindo como porta de entrada a doenças, e devido a isto, as
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plantas apresentaram resistência menor do que o esperado.
Dia 23 de outubro se observou uma a aplicação sem necessidade dos
fungicidas Oxicloreto de Cobre, Mancozebe e no Triflumurom. O produtor julgou ser
necessário e sem assistência aplicou. Também se efetuou a desbrota, amarração e
desponta ou capação, além de uma adubação de 10 gramas por planta de salitre com a
formulação 15-00-15 (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), servindo para repor os nutrientes
retirados do solo pelas plantas para o crescimento, floração, frutificação. Na semana do
dia 27 de outubro efetuou-se a colheita a qual é realizada 2 vezes por semana, (27 e 31,
2ª e 6ª feira). O tempo predominantemente seco exigiu nova irrigação por aspersão. O
fator de carência da aplicação dos produtos em relação a colheita não foi respeitado,
mostrando novamente a falta de assistência e informação que a propriedade apresenta.
Durante o acompanhamento da colheita o abortamento de frutos foi constante
na lavoura. Isto ocorreu devido um conjunto de fatores, entre eles, excesso da dosagem
de cobre e também pela oscilação de temperatura durante o ciclo, ocasionando queda
dos frutos.
O acompanhamento da propriedade foi realizado até dia 01 de novembro de
2014, ao final se pode fazer uma estimativa dos custo/benefício da plantação do tomate
para a propriedade. Os custos de insumos e sementes representam nesta propriedade
39,68%, com infraestrutura 7,13%, combustível para preparo do solo e colheita 1,77%,
mão de obra 42,35 %, EPI (Equipamentos de proteção individuais) 0,54%, depreciação
5,42% e outros 3,09%.
Desta forma, o custo total da produção foi de R$ 3.231,80 a cada 1000 plantas
de tomate. A propriedade produziu no total 250 caixas de 20 kg de tomate cada. O preço
médio estimado de venda é de R$ 30,00 a caixa de 20 kg. Assim a propriedade teve um
faturamento bruto de R$ 7.500,00, ou seja, um lucro bruto de R$ 4.268,20.
A produtividade e consequentemente o retorno financeiro da propriedade não
foram maiores devido principalmente a falta de assistência técnica na área. Notou-se muita falta de informação ao produtor. Por exemplo, não foi realizada a análise de solo, fator
que possibilita o desenvolvimento de um programa de correção e adubação, bem como
monitorar e avaliar periodicamente o balanço de nutrientes. A irrigação realizada por aspersão ou canhão era no final do dia, favorecendo a esporulação de fungos que é maior
durante a noite, aumentando o pindice de incidência de doenças fungicas e aumentando
os custos de controloe. A falta de racionalização no uso dos agrotóxicos através de estações meteorológicas, pois as doenças que atacam as lavouras agrícolas são fatores de
incerteza que são determinados pelo clima, outro fator de imprevisibilidade. Uso excessi-
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vo de agrotóxicos, agredindo o meio ambiente e as plantas além de afetar a saúde do
homem e elevar os custos. A não retirada dos brotos das entrelinhas, aumentando o ataque fúngico. Não esterilização de utensílios, sendo que as estacas são reaproveitas de
uma safra para outra sem nenhuma esterilização, bem como os outros utensílios, o ideal
seria fazer o devido tratamento e esterilização destes, para evitar contaminações futuras.
Um fator positivo observado na propriedade é a rotação de culturas que é
realizada há 5 anos.

A propriedade também apresenta facilidade no escoamento da

produção por se localizar próximo ao centro urbano.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O acompanhamento da propriedade permitiu verificar a realidade de perto
sobre a produção e também diagnosticar as deficiências encontradas a campo. A principal
falha observada foi a deficiência de assistência técnica nas pequenas propriedades
produtoras de tomate, levando muitas vezes ao insucesso do cultivo e a desistência da
atividade. Outro fator grave é a poluição ambiental, através da contaminação pelos
excesso do uso de produtos tóxicos dos mananciais de água e o solo. Em qualquer
atividade é fundamental ter uma visão ampla, conhecendo pontos como deficiências e
grandezas da propriedade para que a mesma seja capaz de observar e implantar
melhores estratégias para assim obter resultados substanciais.
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Resumo: O cultivo da goiabeira vem aumentando e se difundido cada vez mais no Brasil, por ser umas das
frutas mais equilibradas e completas em valor nutritivo, tanto no consumo in natura ou sendo industrializada,
transformada em compotas, geleias, sorvetes e sucos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a
conservação pós-colheita da goiaba ‘Paluma’ armazenadas em frio sob a influência das atmosferas normal
e modificada. Os frutos, colhidos em um pomar comercial, foram selecionados e higienizados em solução de
hipoclorito de sódio 0,5%, e após aplicados os tratamentos de atmosfera normal (AN) em que os frutos
foram armazenados dispostos em dispostos em badejas alveoladas para 15 frutos sem cobertura plástica e
atmosfera modificada (AM), em que os frutos foram armazenados dispostos em dispostos em badejas
alveoladas para 15 frutos envoltos por bolsas plásticas fechadas. As avaliações ocorreram na colheita e na
maturação após a colheita durante 10, 20 e 30 dias de armazenamento a 7oC. Os frutos foram avaliados
quanto à perda de massa fresca, coloração da polpa (L e Hue), firmeza interna e externa de polpa, sólidos
solúveis, acidez titulável e conteúdo de suco extraível. O tratamento atmosfera modificada conserva melhor
as goiabas ‘Paluma’, pois apresenta menores níveis de perda de massa fresca e maiores valores de firmeza
interna e externa de polpa. O armazenamento dos frutos em atmosfera modificada mantém as
características biométricas, físico-químicas e visuais apropriadas para a comercialização in natura dos frutos
da goiabeira.
Palavras-Chave: Psidium guajava, goiabeira, Myrtaceae, armazenamento.

1 INTRODUÇÃO
A goiabeira é uma frutífera de nome científico Psidium guajava, L, pertencente
a família botânica Myrtaceae, originária da região tropical do continente americano, com
centro de origem, provavelmente, na região entre o sul do México e o norte da América do
Sul. Atualmente, a espécie encontra-se amplamente difundida dentre todas as regiões
tropicais do mundo (QUINTAL, 2013). Dentre as cultivares disponíveis aos produtores
brasileiros a ‘Paluma’ é atualmente a mais difundida no Brasil, sendo suas frutas
destinadas tanto à industrialização como ao consumo in natura (Pessoa et al, 2007).
A cultura da Goiaba possui importância econômica em virtude das várias
formas de aproveitamento de seu fruto. A goiaba é considerada por nutricionistas uma
das mais completas e equilibradas frutas no que diz respeito ao valor nutritivo e, devido às
suas qualidades sensoriais, sendo apreciada tanto na forma fresca, ou sendo
industrializada, na forma de compotas, geleias, doces em pasta,
(SERRANO, 2007).

sucos e sorvetes
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A colheita e o manuseio pós-colheita dos frutos da goiabeira são fatores
extremamente determinantes para a conservação e qualidade das frutas. As goiabas são
frutas com atividade metabólica bastante intensa e, quando mantidas a temperatura
ambiente, completam o amadurecimento dentro de poucos dias (SILVA et al, 2004).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a conservação pós-colheita da goiaba
‘Paluma’ armazenadas em frio sob influência das atmosferas normal e modificada.

2 METODOLOGIA
Os frutos da goiaba ‘Paluma’ foram coletadas na safra 2015 no município de
Torres em um pomar comercial, o clima é subtropical úmido segundo classificação de
Koppen. As goiabas foram coletadas buscando uniformidade de acordo com estágio
maturação, com padrões de cores, tamanho uniforme e com ausência de defeitos. Após a
colheita dos frutos, foram transportadas para o laboratório de Pós-colheita do Campus
Santa Rosa do Sul do IFC.
Os frutos foram selecionados e higienizados em solução de hipoclorito de sódio
0,5%, e após aplicados os tratamentos. Foram utilizados dois tratamentos, atmosfera
normal (AN) em que os frutos foram armazenados dispostos em badejas alveoladas para
15 frutos sem cobertura plástica e atmosfera modificada (AM), em que os frutos foram
armazenados dispostos em badejas alveoladas para 15 frutos envoltos por bolsas
plásticas fechadas. Os frutos de ambos os tratamentos foram armazenados em uma
câmara fria a temperatura de 7oC dentro de caixas plásticas.
As avaliações ocorreram na colheita e durante 10, 20 e 30 dias de
armazenamento à 7oC. Os frutos foram avaliados quanto à perda de massa fresca,
coloração da polpa (L e Hue), firmeza interna da polpa e da região equatorial do fruto
(Newton), sólidos solúveis, acidez titulável, conteúdo de suco extraível (INFANTE, 2009).
O delineamento experimental foi em esquema fatorial 2X4, constituído por dois
tratamentos, atmosfera normal e atmosfera modificada, e quatro datas de avaliações.
Para a análise estatística se realizou o teste Tukey com 5% de significância pelo software
SISVAR.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A perda de massa fresca foi significativamente diferente entre os tratamentos
atmosfera normal e atmosfera modificada somente após 30 dias de armazenamento
(Gráfico 01). No entanto, mesmo sem diferenças significativas, o tratamento atmosfera
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normal apresentou maior porcentagem de perda de massa fresca tanto após os 10 como
após os 20 dias de armazenagem.
Gráfico 01: Desidratação de goiabas ‘Paluma’ armazenadas em atmosfera normal e modificada ao longo de 30
dias de armazenamento a 7º C. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)

Fonte: dos Autores

O conteúdo de suco extraído apresentou diferença significativa somente aos 20
dias de armazenagem (Gráfico 02), momento em que as amostras do tratamento em
atmosfera modificada apresentaram maior quantidade de suco. Ao longo do tempo de
armazenagem o conteúdo de suco extraído dos dois tratamentos apresentaram médias
aproximadas de 25%.
Segundo Siqueira et al. (2009), a atmosfera modificada permite o aumento da
concentração de dióxido de carbono (CO2) proveniente do próprio produto, e a
concentração de oxigênio (O2) diminua, diminuindo assim a perda de massa fresca. Como
o suco é composto pela água livre, uma menor perda de massa fresca deveria ter
permitido uma maior disponibilidade de água para compor o suco, o que não foi
observado.
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Gráfico 02: Conteúdo de suco extraído (%) de goiabas ‘Paluma’ armazenadas em atmosfera normal e modificada
ao longo de 30 dias de armazenamento a 7º C. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)

Fonte: dos autores

A acidez titulável apresentou diferença significativa entre os dois tratamentos
apenas na análise de 20 dias, em que o tratamento de atmosfera modificada apresentou
teor de acidez maior (Gráfico 03). O teor de acidez titulável pode reduzir com a evolução
da maturação, pela respiração do produto com a utilização dos ácidos como substrato
respiratório. No tratamento atmosfera modificada, provavelmente pela formação de uma
atmosfera com menos oxigênio e mais dióxido de carbono, houve uma redução na taxa
respiratória das repetições deste tratamento o que levou ao consumo mais lento dos
ácidos como substrato respiratório, permitindo estes estarem disponíveis por mais tempo,
aumentando assim a vida pós-colheita do produto.
Gráfico 03: Acidez titulavel (% ác. cítrico) de goiabas ‘Paluma’ armazenadas em atmosfera normal e modificada
ao longo de 30 dias de armazenamento a 7º C. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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Fonte: dos autores

O teor de sólidos soluveis apresentou diferença significativa apenas aos 30 dias de
armazenamento, em que as goiabas em atmosfera normal apresentaram maior teor de
sólidos (Gráfico 04). Chitarra e Chitarra (1990) relatam que aumentos nos teores de
sólidos solúveis, podem ocorrer por causa da hidrólise do amido, desidratação dos frutos
e degradação de polissacarídeos da parede celular, que são consequências da
maturação. Uma explicação para os maiores valores de sólidos solúveis nos frutos em
atmosfera normal pode estar na maior desidratação ocorrida no tratamento em atmosfera
normal, que pode ter levado a maior concentração de açúcares pela perda d’água dos
frutos.
Gráfico 04: Sólidos Solúveis (°Brix) de goiabas ‘Paluma’ armazenadas em atmosfera normal e modificada ao
longo de 30 dias de armazenamento a 7º C. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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Fonte: dos autores

A firmeza interna da polpa, ao longo do armazenamento, apresentou diferença
significante aos 10 dias de armazenagem, em que as goiabas em atmosfera modificada
apresentaram maior resistência a penetração (Gráfico 05). De acordo com Brackmann et
al. (2012), em menores níveis de O2, como ocorre em atmosfera modificada os frutos
produzem menos etilenos e amadurecem mais devagar, perdendo mais lentamente sua
firmeza.
Gráfico 05: Firmeza de polpa de goiabas ‘Paluma’ armazenadas em atmosfera normal e modificada ao longo de
30 dias de armazenamento a 7º C. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)

Fonte: dos autores

Durante as análises a firmeza da polpa na região equatorial dos frutos se
mostrou diferente estatisticamente apenas aos 10 dias de armazenagem, em que o
tratamento de atmosfera modificada apresentou maior firmeza (Gráfico 06). O resultado
da firmeza na região equatorial dos frutos apresentou um comportamento semelhante ao
da firmeza interna de polpa, o que pode indicar que o amadurecimento ocorre de forma
uniforme nos diferentes segmentos das goiabas.
Gráfico 06: Firmeza externa de goiabas ‘Paluma’ armazenadas em atmosfera normal e modificada ao longo de
30 dias de armazenamento a 7º C. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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Fonte: dos autores

A coloração da polpa não oscilou muito entre os tratamentos, e apenas após 10
dias de armazenamento o ângulo Hue foi maior no tratamento atmosfera normal, quando
a cor das goiabas em atmosfera modificada se aproximou a tons alaranjados e as do
tratamento em atmosfera modificada apresentou cor vermelha (Tabela 01). Com o passar
do tempo em armazenagem as goiabas em atmosfera modificada mantiveram coloração
de mais polpa vermelha mesmo sem diferenças significativas no ângulo Hue.
A luminosidade (L) tem o objetivo de detectar escurecimento nessa região, que
deprecia a qualidade dos frutos, e só ocorreu diferença estatística após os 10 dias de
armazenamento, momento em que o tratamento a obteve coloração mais próxima ao
branco, sugerindo que não houve escurecimento de polpa neste tratamento.

Tabela 1- Coloração de polpa (L e ângulo hue) de goiabas ‘Paluma’ armazenadas em
atmosfera normal e modificada ao longo de 30 dias de armazenamento a 7º C.
Tratamentos

L
AT Normal
68,25NS
AT Modificada 68,25

0

10
Hue
51,79NS
51,79

L
71,62a
66,57b

20
hue
60,54ª¹
46,08b

L
69,79NS
65,62

30
Hue
50,39NS
50,34

L
61,87NS
61,91

Hue
38,68NS
49,68

¹Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. NS: Não
significativos pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As goiabas ‘Paluma’ são melhor conservadas em atmosfera modificada (AM)
por apresentarem menores níveis de desidratação e maiores valores de firmeza interna e
externa de polpa.
O armazenamento dos frutos em atmosfera modificada (AM) mantém as
características biométricas, físico-químicas e visuais apropriadas para a comercialização
in natura dos frutos da goiabeira.
Goiabas ‘Paluma’ podem ser armazenadas até 30 dias após a colheita quando
utilizado o tratamento de atmosfera modificada e até 20 dias em atmosfera normal.
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2

Resumo: A romã apresenta uma semente que é revestida com uma polpa avermelhada. O cultivo da romã
vem aumentando principalmente como fruta in natura. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade
de pós-colheita da romã. Os frutos foram colhidos em um pomar doméstico em Santa Cruz do Sul e foram
levados para o laboratório de pós-colheita do Campus Santa Rosa do Sul do IFC. Para o experimento de
processamento mínimo os frutos foram sanitizados em água clorada e após cortados para poder separar os
arilos. Os arilos danificados foram descartados. Nesta etapa fez-se o uso de luvas de látex, mascara e
touca para minimizar a contaminação. Os arilos foram lavados em água com cloro (200ppm) por 5 minutos,
drenados e colocados nas embalagens formando os tratamentos. Cada embalagem recebeu
aproximadamente 100 gramas de arilos. Os arilos foram armazenados em dois tratamentos, atmosfera
normal, em que os arilos permaneceram em embalagens plásticas com uma abertura na tampa, e em
Atmosfera modificada, em que os arilos foram dispostos em embalagens plásticas com a tampa
completamente fechada e envolta por parafilme em sua borda. Os tratamentos foram armazenados em
câmara fria a 2ºC, sendo análises realizadas na instalação do experimento e após mais 1, 2 e 3 dias de
armazenagem. Cada tratamento foi constituído por 3 embalagens por data de avaliação, que formavam as
repetições. Em cada data de avaliação foram analisadas as variáreis: perda de massa fresca (%); sólidos
solúveis (ºBrix); conteúdo de suco (%), coloração da polpa (L e °HUE) e acidez titulavel, além de análises
fitopatológicas. O tratamento Atmosfera modificada apresentou melhor conservação de arilos de romã, pois
diminuiu a oxidação observada pelos menores valores na cor L, manteve a tonalidade vermelha, manteve
maior teor de suco e evitou a proliferação de fungos em relação a Atmosfera normal.
Palavras-Chave: Punica granatum, romãzeira, armazenamento.

1 INTRODUÇÃO
A romãzeira, Punica granatum L., é uma frutífera pertencente à família Punicaceae.
A planta constitui de um arbusto ramoso com cerca 3 metros de altura. Os frutos são do
tipo baga com uma casca coriácea, e as sementes são angulares cobertas por um
tegumento espesso que constitui a parte comestível do fruto, o arilo (TAKATA et al.,
2014).
A romãzeira é nativa do Irã existindo na forma nativa até o Himalaia, a Noroeste da
Índia sendo benéfica na medicina humana, contém vitaminas E, vitamina C e β-caroteno
(SILVA et al., 2013).
A fruta romã vem abrindo portas para o comércio mundial, seja o consumo in
natura como para industrialização, tendo se destacado na produção de sucos e
concentrados devido à grande quantidade de vitaminas. De sua semente se extraem
óleos e da casca extratos de compostos fenólicos que apresentam ação antifúngica e
antibacteriana (SANTIAGO, 2014).
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Com estas considerações o objetivo deste experimento foi avaliar a qualidade e
conservação de bagas de romã minimamente processadas, armazenadas em atmosfera
normal e atmosfera modificada, em embalagens aptas para o consumo.

2 METODOLOGIA
Os frutos de romã foram coletados em um pomar doméstico no mês de março de
2015 no município de Santa Cruz do Sul, RS, no estádio de maturação DE VEZ, com cor
de fundo da epiderme verde-claro, cor de cobrimento vermelha, tamanho uniforme, com
ausência de defeitos. Após os frutos foram transportados para o Laboratório de Póscolheita Campus Santa Rosa do Sul do IFC.
Para o experimento de processamento mínimo os frutos foram abertos cortando-se
a casca da ponta do fruto até a região do pedúnculo, seccionando-se a casca em 4 partes
para retirá-la e após poder separar os arilos. Os arilos danificados foram descartados.
Nesta etapa fez-se o uso de luvas de látex, mascara e touca para minimizar a
contaminação.
Os arilos foram lavados em água com cloro (200ppm) por 5 minutos, drenados e
colocados nas embalagens formando os tratamentos. Cada embalagem recebeu
aproximadamente 100 gramas da semente carnosa.
Os arilos das romãs foram armazenados formando dois tratamentos, Atmosfera
normal, em que os arilos permaneceram em embalagens plásticas com uma abertura na
tampa, permitindo trocas gasosas com ambiente, e em Atmosfera modificada, em que os
arilos foram dispostos em embalagens plásticas assim como na Atmosfera normal, porem
com a tampa completamente fechada e envolta por parafilme em sua borda. Os arilos
foram armazenados em câmara fria a 2ºC, sendo as análises realizadas na instalação do
experimento (dia zero) e após mais 1, 2 e 3 dias de armazenagem. Cada tratamento foi
constituído por 3 embalagens por data de avaliação, que formavam as repetições.
Em cada data de avaliação os arilos de cada repetição foram analisados para as
variáreis: sólidos solúveis (ºBrix) com refratômetro digital; conteúdo de suco extraído (%)
utilizando-se 5 arilos de cada, coloração da polpa (L e °HUE)

com um colorímetro

triestímulo Minolta; acidez titulável. Além destas análises cada tratamento foi submetido a
análise fitopatológica para avaliar a proliferação dos microorganismo Botrytis sp. E
Penicillium sp.
O delineamento experimental foi em esquema fatorial 2 x 3, constituído de 2
tratamentos, atmosfera normal e modificada, e em 3 datas de avaliações, 1°, 2° e 3° dia a
2oC. Os resultados foram submetidos à análise de variância, seguida por comparação de
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médias pelo teste de Tukey (5% de probabilidade de erro) caso os dados apresentem
resultado significativo pelo software SISVAR

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conteúdo de suco nos dois tratamentos, Atmosfera normal e Atmosfera
modificada, apresentaram diferença significativa em todas as avaliações exceto na
análise inicial com maior porcentagem de suco no tratamento em Atmosfera modificada
(Gráfico 01).
Gráfico 01- Conteúdo de suco extraído (%) de romãs minimamente processadas e armazenadas em atmosfera normal
o

e modificada a 2 C por até 3 dias. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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Fonte: dos autores

Segundo Siqueira et al. (2009), a atmosfera modificada permite que a concentração
de dióxido de carbono (CO2) proveniente do próprio produto aumente, e a concentração
de oxigênio (O2) diminua, consequentemente ocorrendo a diminuição da perda de massa.
Como o suco é composto pela água livre, uma menor perda de massa fresca permite uma
maior disponibilidade de água para compor o suco.
Ao longo da armazenagem o teor de sólidos solúveis diferiu apenas no terceiro dia,
momento em que o tratamento Atmosfera normal apresentou teor de açúcares maior que
o tratamento Atmosfera modificada (Gráfico 02). AZZOLINI et al. (2004), citam que o teor
de sólidos aumenta com a maturação. Uma explicação para a diferença está na maior
desidratação ocorrida no tratamento Atmosfera normal, que pode ter levado a maior
concentração de açúcares.

Gráfico 02 - Sólidos solúveis totais (ºBrix) de romãs minimamente processadas e armazenadas em atmosfera normal e
o

modificada a 2 C por até 3 dias. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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A acidez titulavel diferiu estatisticamente nas datas de 1, 2 e 3 dias, apresentando
maior valor no tratamento Atmosfera modificada, como pode ser observado no gráfico 03.
O teor de acidez titulável pode reduzir com a evolução da maturação, pela respiração do
produto com a utilização dos ácidos como substrato respiratório. No tratamento Atmosfera
modificada, provavelmente pela formação de uma atmosfera com menos oxigênio e mais
dióxido de carbono, houve uma redução na taxa respiratória das repetições deste
tratamento o que levou ao consumo mais lento dos ácidos como substrato respiratório,
permitindo estes estarem disponíveis por mais tempo, aumentando assim a vida póscolheita do produto.
Gráfico 03 - Acidez titulável de romãs minimamente processadas e armazenadas em atmosfera normal e modificada a
o

2 C por até 3 dias. (Barra vertical indica a diferença mínima significativa por Tukey a 5%)
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A coloração dos arilos das romãs, pelo ângulo Hue tanto no tratamento de
atmosfera normal como modificada variaram entre a cor vermelha e o amarelo alaranjado.
Em praticamente todas as saídas o tratamento Atmosfera Normal, teve ângulo de cor
maior que a Atmosfera Modificada, mostrando cor mais próxima a tonalidade amarela
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(Tabela 1). A variável L que varia do 0, cor preta, e 100, cor branca, também diferiu entre
os tratamentos, em que o atmosfera normal, mostrou cor de L menor nas análises de 1 e
2 dias, o que mostra que os arilos do tratamento Atmosfera normal sofreram maior
oxidação em relação ao Atmosfera modificada, que apresentou L, mais próximo do
branco.
Tabela 01 - Coloração (L e hue) de romãs minimamente processadas e armazenadas em atmosfera normal e
o

modificada a 2 C por até 3 dias.

Trat.
AN
AM

0 Dias
L
Hue
47,41a¹ 54,98aª
29,93b
52,1b

1 dia
L
12,27b
20,16a

Hue
42,78ª
35,71b

2 dias
3 dias
L
Hue
L
hue
16,05b 42,57a 18,23NSª 38,89b
19,83a 37,89b
15,66ª
42,6a

¹Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey
a 5% de probabilidade. NS: Não significativos pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Fonte: dos autores

Nas análises de crescimento microbiano, no tratamento Atmosfera normal, após 2
dias de armazenagem, houve a proliferação de Penicillium sp. (Figura 01). De acordo com
FRANCO et al. (2002), o bolor verde, causado por Penicillium, é a principal doença em
pós-colheita em citros e diversas culturas. Em experimentos conduzidos por MACEDO et
al. (2003), foi verificada a presença de Penicillium no armazenamento de sementes,
sendo este considerado um “fungo de armazenamento”.
Figura 01 - Penicillium sp. em microscopia de arilos de romãs minimamente processadas e armazenadas em atmosfera
o

normal após 2 dias de armazenagem a 2 C.
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Fonte: dos autores

Na avaliação após três dias de armazenagem, foi observada a presença de Botrytis
sp. no tratamento atmosfera normal, como pode ser visto na figura 02. Segundo Antoniolli
(2011), é comum o aparecimento de Botrytis no armazenamento de framboesas ao longo
do tempo. De acordo com SANTOS et al. (2008), o fungo Botrytis é parasita facultativo e
apresenta vasta gama de hospedeiros. A presença de Penicilium sp. e Botrytis sp. em
amostras do tratamento atmosfera normal. Indica que a armazenagem dos arilos de romã
em bandejas sem tampa permite a contaminação do produto pelo contato com o ambiente
e que o uso de atmosfera modificada poderia, pelo menos até 3 dias de armazenagem,
evitar a contaminação de arilos de romã.
Figura 02 - Botrytis sp. em microscopia de arilos de romãs minimamente processadas e armazenadas em
o

atmosfera normal após 3 dias de armazenagem a 2 C.
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Fonte: dos autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tratamento Atmosfera modificada apresentou melhor conservação de arilos de
romã, pois diminuiu a oxidação observada pelos menores valores na cor L, manteve a
tonalidade vermelha, manteve maior teor de suco e evitou a proliferação de fungos em
relação a Atmosfera normal.
O tratamento atmosfera modificada também teve influencia na respiração, que foi
mais lenta, podendo ser observada pela maior acidez.
O

armazenamento

em

Atmosfera

modificada

mantém

as

características

biométricas, físico-químicas, microbiológia e visuais apropriadas para a comercialização in
natura da fruta de romã.
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Resumo: 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 pimentas
‘Tabasco’ armazenadas em frio em atmosfera normal e atmosfera modificada. O
experimento foi realizado no Campus Santa Rosa do Sul do IFC. As pimentas, colhidas
em uma propriedade comercial, foram selecionadas e higienizadas em solução de
hipoclorito de sódio 0,5% e, após aplicados os tratamentos de atmosfera normal (AN), em
que os frutos foram armazenados dispostos em badejas de isopor quadrada envoltos por
uma rede plásticas e atmosfera modificada (AM), em que os frutos foram armazenados
dispostos em badejas de isopor quadradas envoltos por bolsas plásticas fechadas. As
avaliações ocorreram na colheita e depois de 10, 20 e 30 dias de armazenamento a 2oC.
Os frutos foram avaliados quanto à perda de massa fresca, coloração da epiderme e
polpa (L e Hue) e sólidos solúveis. 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. Os teores de sólidos solúveis decresceram
dos 10 aos 30 dias de armazenamento, tanto no tratamento AN quanto no AM, mas os
frutos em AN apresentaram valores de sólidos solúveis maiores dentre os dois
tratamentos, o que pode ser devido à maior desidratação ocorrida no tratamento AN, que
pode ter levado a maior concentração de açúcares pela perda d’água dos frutos. Não
houve diferenças nas variáveis “L” e “Hue” tendo as pimentas coloração vermelha púrpura
característica dos frutos da cultivar quando maduros.

Palavras-Chave: pimentas, Capsicum, armazenamento.
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1 INTRODUÇÃO

As pimentas pertencem à família Solanaceae e ao gênero Capsicum. O cultivo da
pimenta tem se expandido significativamente no Brasil e, atualmente, são cultivados cerca
de 13.000 hectares com diferentes espécies, produzindo-se aproximadamente 280.000
toneladas de frutos para o consumo in natura, para o uso no processamento de molhos,
conservas e em outras formas de preparo de pimenta (ZIGLIO, 2010).
A pungência dos frutos é atribuída a um alcalóide denominado capsaicina, que se
acumula na placenta, tecido localizado na parte interna do fruto, e é liberado quando o
fruto sofre qualquer dano físico (EMBRAPA, 2015).
A região do litoral de Santa Catarina é caracterizada pela produção de fumo,
banana e mandioca, sendo assim a pimenta proporcionaria aos produtores uma nova
opção de cultivo, diversificando a produção e aumentando a renda. Em função disto
pesquisas relacionadas ao comportamento e adaptação das cultivares na região, bem
como conservação e destino da produção devem ser desenvolvidas.
Assim este trabalho teve como objetivo, avaliar a conservação de pimenta
‘Tabasco’ em armazenamento refrigerado sob condição de atmosfera normal e
modificada.

2 METODOLOGIA

As pimentas da cultivar Tabasco utilizadas no experimento foram cultivadas em
uma propriedade particular no município de Sombrio, estado de Santa Catarina, clima
caracterizado grupo C- mesotérmico, segundo a classificação de Koppen. Os frutos foram
colhidos manualmente com o pedúnculo e acondicionados em sacos plásticos, no mês de
março de 2014.
Após, as pimentas foram transportadas para o laboratório de pós-colheita do
Câmpus Santa Rosa do Sul do IFC, onde as pimentas foram selecionadas mediante
critérios de maturação e uniformidade no que diz respeito ao tamanho e ausência de
danos aparentes. Os frutos selecionados foram submetidos ao processo de higienização
em solução de hipoclorito de sódio a 0,5% por 10 minutos.
Em sequência deu-se início à instalação dos tratamentos, sendo eles: atmosfera
normal (AN) e atmosfera modificada (AM). No tratamento atmosfera normal (AN) os frutos
foram armazenados dispostos em badejas de isopor quadrada envoltos por uma rede

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

plástica e no tratamento atmosfera modificada (AM) os frutos foram armazenados
dispostos em badejas de isopor quadradas envoltos por bolsas plásticas fechadas.
Os frutos de ambos os tratamentos foram armazenados em uma câmara fria.
Avaliações ocorreram após 0 (Análise inicial), 10, 20 e 30 dias à temperatura de 2°C, para
as seguintes variáveis: desidratação total em porcentagem (%), coloração (L e H°) com
auxílio de um colorímetro Minolta e sólidos solúveis (°Brix) com refratômetro digital.
O delineamento experimental utilizado foi no esquema fatorial 2x4 sendo dois
tratamentos (AN e AM) e 4 datas de avaliações (0, 10 , 20 e 30 dias). Cada tratamento foi
constituído de 3 embalagens onde em cada uma delas constavam 10 frutos, deste modo
formando uma repetição. A análise estatística foi feita pelo software S/SVAB, e quando
houve diferença as médias foram comparadas teste de Tukey à 5% de probabilidade de
erro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação à desidratação o tratamento que obteve maior significância foi o
tratamento em atmosfera normal, uma vez que os frutos deste tratamento estavam
expostos diretamente às condições da câmara fria, em que há baixa temperatura, baixa
umidade do ar e a movimentação de ar que facilitam a perda de água do produto. No caso
dos frutos em atmosfera modificada, a bolsa plástica atua como uma barreira à
movimentação de ar impedindo a perda de água. Além disso, existe a formação de uma
atmosfera com baixo oxigênio e alto gás carbônico que diminuem a taxa respiratória e
assim o metabolismo do produto diminuindo sua atividade e por consequência a perda de
água.
Gráfico 01 – Desidratação de pimenta ‘Tabasco’ armazenadas em atmosfera normal e modificada ao longo de 30
dias de armazenamento a 2º C.
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Fonte: Os autores.

Os teores de sólidos solúveis decresceram dos 10 aos 30 dias de armazenamento,
tanto no tratamento com atmosfera normal quanto no tratamento com atmosfera
modificada (Gráfico 2). Porém, pode-se observar que o AN foi o que apresentou valores
de sólidos solúveis maiores dentre os dois tratamentos, principalmente no dia 10 de
armazenamento chegando à aproximadamente 5oBrix de diferença, quando comparado
com a análise inicial (0 dias). Os dias 20 e 30 de armazenamento também apresentaram
aumento nos teores de sólidos solúveis, porém não tão significativo quanto ao dia 10.
Levando-se isso em consideração a comercialização da pimenta ‘Tabasco’ poderia ser
realizada com 10 dias de armazenamento, uma vez que há consideravelmente um
acréscimo no teor de sólidos solúveis totais. Uma explicação para os maiores valores de
sólidos solúveis nos frutos em AN pode estar na maior desidratação ocorrida no
tratamento AN, que pode ter levado a maior concentração de açúcares pela perda d’água
dos frutos. Os sólidos solúveis presentes na polpa dos frutos incluem importantes
compostos responsáveis pelo sabor e pela consequente aceitação por parte dos
consumidores. Os mais importantes são os açúcares e os ácidos orgânicos (LIMA, 2015).
Gráfico 02 – Sólidos solúveis (oBrix) de pimenta ‘Tabasco’ armazenadas em atmosfera normal e modificada ao
longo de 30 dias de armazenamento a 2ºC.
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Fonte: Os autores.

A variável “L” da coloração, luminosidade, apresentou diferença entre os
tratamentos apenas na análise inicial, ou dia 0. Na escala de cores a variável L varia do 0,
cor preta ou escura, a 100, cor branca (GASPARIN, 2014), e os resultados indicam que
não houve diferenças de escurecimento ou oxidação dos frutos em ambos os tratamentos
que apresentaram valores de L mais próximos do branco.

Tabela 01-

Coloração de polpa (L e ângulo hue) de pimentas ‘Tabasco’ armazenadas em atmosfera normal

e modificada ao longo de 30 dias de armazenamento a 2º C.
0

Tratamentos

AT. Normal

10

20

30

L

Hue

L

Hue

L

Hue

L

Hue

29.70a

18.46a

30.76a

18.31a

29.96a

20.53a

29.03a

19.36a

AT. Modificada 31.97b
20.73b
29.98a
18.17a
28.87a
18.46a
29.44a
20.01a
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade. NS: Não significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Fonte: Os autores.

Com relação a variável Hue da coloração, que indica tonalidade da cor, os frutos
de ambos os tratamentos em todas as avaliações apresentaram indicativo de tonalidade;
para o vermelho púrpura, cor característica desta pimenta quando madura.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A armazenagem refrigerada em atmosfera modificada aumenta o período de
conservação de pimentas ‘Tabasco’, pois reduz sua desidratação, fator importante para
sua conservação.
O uso de atmosfera modificada para a conservação pós-colheita de pimentas não
afeta a coloração e o teor de sólidos solúveis de pimentas ‘Tabasco’.
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Resumo: O uso de cultivares adaptadas as regiões de cultivo, com alto potencial produtivo e resistente as
principais pragas e doenças constitui um dos requisitos fundamentais para o sucesso da lavoura orizícola.
Na região sul do Brasil doenças fúngicas, como a brusone, causam grandes perdas na produção de arroz.
O nitrogênio pode ser um dos maximizadores da severidade da brusone. O objetivo deste estudo foi avaliar
a produtividade de oito cultivares de arroz irrigado (Inov CL, Titan CL, XP 102, Avaxi CL, BRS Sinuelo CL,
Irga 424 RI, Guri Inta CL e Puita Inta CL), sob o efeito de três doses de N (0, 200 e 400 kg ha-1) e quatro
frequências de aplicação de fungicida (0, 1, 2 e 3). Constatou-se que os materiais responderam de forma
diferente aos tratamentos e que a aplicação de N influenciou negativamente a produtividade, já a aplicação
de fungicida influenciou de forma positiva a produtividade do arroz irrigado.
Palavras-Chave: híbridos, nitrogênio, triazol, benzotiazol.

1 INTRODUÇÃO

O arroz irrigado constitui um dos alimentos mais importantes para a segurança
alimentar mundial. Produzido e consumido em todo o mundo, representa 29% do total de
grãos usados na alimentação humana. É importante fonte de carboidratos e responde
pelo suprimento de 20% das calorias consumidas na alimentação de pessoas no mundo
(SOSBAI, 2014).
A modernização do cultivo de arroz em SC vem seguindo os passos do Rio
Grande do Sul, instalando áreas de cultivo de arroz semeado em solo seco com entrada
de água em torno de 20 dias após a semeadura. Esta técnica de cultivo permite cultivares
mais modernas, com maior potencial produtivo e resistência a pragas e doenças.
Um dos grandes limitantes da produtividade ainda são as doenças fúngicas. A
principal delas é a brusone, causada pelo fungo Pyricularia grisea. Seus sintomas
conferem a redução de área foliar quando se desenvolve nas folhas e quando se
desenvolve no pedúnculo da panícula causa má formação da panícula e o não
enchimento dos grãos.
Condições ambientais favoráveis são fundamentais para o desenvolvimento do
fungo, como temperaturas elevadas e alta umidade. Outro fator importante é a adubação
nitrogenada, em que inadequações quanto a quantidade de N aplicada aumenta a
incidência de doenças reduzindo a produção de grãos de arroz (Fageria et al., 1997).
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Diante desse panorama, o controle químico e a resistência de cultivares são
técnicas mais utilizadas no controle de doenças no arroz. A frequência de aplicações
pode variar conforme omanejo adotado na propriedade e das condições da região de
cultivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de oito cultivares de arroz sob
diferentes doses de N e frequências de aplicação de fungicida no município de Santa
Rosa do Sul/ SC.

2 METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido na área experimental de arroz irrigado do Instituto
Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul/ SC, na safra 2014/2015. O
delineamento experimental foi em blocos ao acaso e parcelas subsubdivididas com três
repetições. Cada subsubparcela possuía área de 6,13 m².
A semeadura do arroz foi realizada, nas parcelas, no dia 1 de novembro de
2014, utilizando-se oito cultivares de arroz: Inov CL, Titan CL, XP 102, Avaxi CL, BRS
Sinuelo CL, Irga 424 RI, Guri Inta CL e Puita Inta CL, nas densidades recomendadas.
A adubação de base com N, P e K, constou de 415 kg ha-1 da fórmula
comercial 09-23-29. No estádio V4 de desenvolvimento da planta de arroz (colar formado
na quarta folha do colmo principal), realizou-se a primeira adubação de cobertura em
todas as parcelas, com dose de 90 kg ha-1 de N na forma de ureia.
Quando as plantas atingiram o estádio V9 (colar formado na nona folha do
colmo principal), foram aplicados nas subparcelas os tratamentos de N em cobertura: 0,
200 e 400 kg ha-1 de N na forma de ureia. Em seguida as subparcelas foram
subsubdivididas para aplicação dos tratamentos de fungicida. As frequências de aplicação
foram: 0, 1, 2 e 3 aplicações. A primeira aplicação ocorreu quando a cultura se encontrava
no estádio V9, a segunda no estádio R2 (elongação da panícula) e a terceira no estádio
R4 de desenvolvimento (Antese). Todas as aplicações foram realizadas com a mistura
dos fungicidas: Benzotiazol (Bim®, 300 g ha-1) e Triazol (Alterne®, 0,75 l ha-1). As
aplicações de fungicida foram realizadas com máquina manual costal.
A colheita foi realizada no dia 18 de março de 2015, de forma mecanizada com
a máquina WINTERSTEIGER CLASSIC®. Avaliou-se a produtividade, e os resultados
foram submetidos à análise de variância no modelo de parcelas subsubdivididas, havendo
interação significativa (p < 0,05) entre os tratamentos realizou-se o desdobramento, e feito
o Teste de Tukey (p < 0,05) no programa estatístico Sisvar® (FERREIRA, 2011).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As cultivares apresentaram resultados diferentes entre si na produtividade
(Gráfico 1), sendo as cultivares mais produtivas, a Sinuelo CL e Titan CL e as menos
produtivas a cultivar Puita Inta CL e Guri Inta CL.

Gráfico 1 – Produtividade de oito cultivares de arroz irrigado. Santa Rosa do Sul, safra
2014/2015. Letras iguais não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05).
A produtividade do arroz irrigado foi influenciada pela dose de N aplicada em
cobertura, ao contrário do esperado, a maior a dose de N apresentou a menor
produtividade. Isso pode ter ocorrido, em função do aumento da incidência e severidade
de doenças fúngicas, principalmente a brusone, em função do aumento da dose de N em
cobertura (FARIA, et al., 1982). Tanto a severidade, quanto a incidência de brusone não
foram avaliadas neste estudo, porém altos índices de infestação foram observados, por
meio de visualização dos sintomas em todo o experimento.
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Gráfico 2 – Produtividade de arroz irrigado em função das doses de N aplicadas em
cobertura. Santa Rosa do Sul, safra 2014/2015. Letras iguais não diferem pelo teste de
Tukey (p<0,05).

A aplicação de fungicida influenciou a produtividade. Uma ou três aplicações de
fungicidas proporcionaram menores perdas de produtividade devido ao controle de
doenças fúngicas (Gráfico 3). Concordando com outros trabalhos em que a aplicação de
fungicida aumenta a produtividade do arroz irrigado, independentemente da dose de
nitrogênio (MARZARI et al., 2007). Segundo Dallagno et al. (2006) em seu experimento
avaliando a eficiência de uma e duas aplicações de fungicida no controle das doenças
foliares do arroz e o acréscimo no rendimento, melhores resultados foram obtidos quando
realizadas duas aplicações de fungicida. Neste experimento tal resultado não ficou tão
claro, podendo outros fatores como condições climáticas adversas no momento da
aplicação do produto ter mascarado este efeito.
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Gráfico 3 – Produtividade de arroz irrigado em função da frequência de aplicação de
fungicida. Santa Rosa do Sul, safra 2014/2015. Letras iguais não diferem pelo teste de
Tukey (p<0,05).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As cultivares Sinuelo CL e o Titan CL apresentaram maior potencial produtivo.
As doses de N tiveram influencia negativa sobre a produtividade do arroz
irrigado, em que a testemunha foi o manejo mais eficiente.
A aplicação de fungicida foi eficiente em não reduzir a produtividade de arroz,
quando se fez 1 ou 3 aplicações.
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Resumo: O cultivo do arroz irrigado constitui importante fonte de renda para a região sul do Brasil. Nos
últimos anos, a produtividade (em torno de 7000 kg ha-1) tem se mantido estável nessa região mesmo com
a utilização de doses elevadas de fertilizantes e cultivares altamente produtivas. As cultivares híbridas, que
possuem maior potencial produtivo, necessitam de um manejo nutricional diferenciado das cultivares
convencionais. O manejo do nitrogênio (N) requer maior cuidado, devido a sua importância para a cultura e
facilidade de perda. O experimento foi realizado no IFC- Campus Santa Rosa do Sul, na safra 2014/2015 e
teve como objetivo analisar o efeito da aplicação de duas fontes de N (ureia e N encapsulado) em cobertura
em arroz irrigado. Os componentes de rendimento avaliados foram: número de colmos e panículas por
metro quadrado, número total de grãos por panícula, número de grãos cheios e falhados por panícula, peso
de mil grãos, quantidade total de N no grão e produtividade. A utilização do N encapsulado e uréia não
promoveram aumento de produtividade nas condições de solo e clima onde o experimento foi realizado.
Palavras-Chave: nitrogênio encapsulado, ureia, híbrido, XP102.

1 INTRODUÇÃO
O N é um elemento essencial e de extrema importância para o com
desenvolvimento da lavoura orizícola. A utilização de diferentes doses e fontes de adubos
nitrogenados pode influenciar significativamente a eficiência do uso de N e
consequentemente a produtividade do arroz (FAGERIA et al., 2003).
Os programas de pesquisa em melhoramento genético de arroz irrigado
conduzidos no Brasil utilizam estratégias metodológicas que visam desenvolver genótipos
de alta e estável produtividade, ou seja, adaptadas aos sistemas de cultivo, resistentes as
doenças e pragas, tolerantes ao frio, à salinidade ou toxicidade por ferro (MAGALHÃES;
FAGUNDES, 2015). E as cultivares híbridas entram nesse contexto com o objetivo de
promover melhorias nas lavouras orizícolas. Porém, necessitam de um manejo
diferenciado no que se refere à nutrição e manejo.
A planta de arroz é bastante exigente em nutrientes, principalmente N, K e P,
sendo necessário que eles estejam prontamente disponíveis nos momentos de demanda,
para não limitar a produtividade. O uso racional da adubação nitrogenada é fundamental,
não somente para aumentar a eficiência de recuperação, mas também para aumentar a
produtividade da cultura e diminuir o custo de produção e os riscos de poluição ambiental
(FAGERIA; SANTOS; CUTRIM, 2007). O nitrogênio é um nutriente móvel no solo,
portanto, as recomendações de adubação nitrogenada são feitas com base na resposta
da cultura à aplicação deste nutriente, em condições de campo.
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Adubos revestidos ou encapsulados visam diminuir as percas de N causadas
pela lixiviação e volatilização. No solo, podem contribuir para maior eficiência no uso de N
pelas plantas e consequente otimização do manejo nutricional aplicado a lavoura.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento e produtividade da
cultivar hibrida XP102 de arroz irrigado quando submetido a distintas doses e fontes de N
da fonte em cobertura.

2 METODOLOGIA

O experimento foi implantado na safra 2014/2015 na área experimental de
arroz irrigado do IFC - Campus Santa Rosa do Sul. O híbrido XP102 foi semeado no dia
12 de novembro de 2014 no sistema de semeadura em solo seco utilizando-se
semeadora tratorizada com espaçamento entre linhas de 0,17 m. O delineamento
experimental foi em blocos ao acaso, com três repetições. As unidades experimentais
foram constituídas de parcelas (3,0 x 3,0 m).
A adubação de base com NPK foi realizada no momento da semeadura
utilizando-se a fórmula 05 -20 -20 na dose de 400 kg ha-1. A inundação dos quadros foi
realizada 21 dias após a semeadura. Ao longo do ciclo da cultura realizou-se controle de
plantas daninhas, pragas e doenças de acordo com as indicações técnicas da cultura
para os Estados do RS e SC (SOSBAI, 2014).
Os tratamentos constaram de fontes e doses de aplicação do N em arroz
irrigado. As fontes testadas foram ureia e N encapsulado (Polyblen®) na dose de 400 kg
ha-1, parceladas ou não, totalizando 5 tratamentos (T0, T1, T2, T3 e T4): T0 –
Testemunha; T1 – N encapsulado dose única; T2 – N encapsulado parcelado; T3 – Ureia
dose única; T4 – Uréia parcelada. Nos tratamentos dose única (T1 e T3), a aplicação foi
realizada no estádio de desenvolvimento V4 (colar formado na quarta folha do colmo
principal). Já nos tratamentos em que houve parcelamento da adubação (T2 e T4) a
aplicação de 300 Kg ha-1 de N foi realizada no estádio V4 e a aplicação de 100 kg ha-1 de
N foi realizada no estádio V8 (colar formado na oitava folha do colmo principal e logo
antes do início da diferenciação dos primórdios florais).
Com o auxílio de um quadro de um m², demarcou-se essa área em cada
parcela e contou-se o número de colmos aos 55 dias após o plantio e ao final do ciclo da
cultura o número de panículas por m².
Coletou-se em cada parcela 20 panículas, que após foram debulhadas e
avaliou-se a quantidade de grãos cheios e falhados por panícula, pesaram-se os grãos e
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a umidade foi corrigida a 13%. Em seguida separaram-se 100 grãos cheios e pesou-se
em balança analítica para determinar o peso de mil sementes (PMS).
O rendimento de grãos foi determinado por meio da colheita manual de plantas
em uma área útil de 4 m², trilhada de forma mecanizada. Em seguida, pesaram-se os
grãos e a umidade corrigida a 13%.
Para a determinação do teor de N no grão, separaram-se 100 g de grãos de
cada parcela, secou-os na estufa de ar forçado a 60 ºC, que em seguida foram moídos.
Para a determinação do teor de nitrogênio no grão foi realizada seguiu-se a metodologia
proposta por Malavolta et al., (1997).
Os resultados foram submetidos a análise de variância, quando significativo
feito o teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas no
programa SISVAR® (Ferreira, 2011).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O maior número de colmos por m² ocorreu no tratamento com ureia não parcelada
(T3), que diferiu estatísticamente da testemunha. Embora o número de panículas por m2
seja o componente que mais contribui para a produtividade de grãos em arroz irrigado
(EVANS et al., 1977), neste estudo o número de panículas por m² não diferiu
significativamente entre os tratamentos (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Número de colmos m-2 e número de panículas m-2 no híbrido de arroz irrigado XP 102
submetido a distinta fonte e dose de N em cobertura. Santa Rosa do Sul, safra 2014/2015.
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Em relação ao número de grãos por panícula, observou-se que não houve
diferença no número total de grãos e no número de grãos cheios por panícula,
corroborando com FREITTAS et al. (2007), que não encontrou diferenças neste
componente de rendimento em função da dose de N em três cultivares de arroz irrigado.
O número de grãos falhados por panícula diferiu entre os tratamentos. A
testemunha (T0) apresentou a menor quantidade de grãos falhados. Os tratamentos T3 e
T2 apresentaram o maior número de grãos falhados, seguido pelos tratamentos T1 e T4
(Gráfico 2). Isso pode ter decorrido pelo excesso de N disponibilizado as plantas, que
gerou um desequilíbrio nutricional principalmente entre os teores de N, P e K.

Gráfico 2 – Quantidade de grãos total, inteiro e falhados por panícula, no híbrido de arroz irrigado
XP 102 submetido a distinta fonte e dose de N em cobertura. Santa Rosa do Sul, safra 2014/2015.
Letras seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de
probabilidade. ns = não significativo.

O peso de mil grãos não diferiu significativamente entre os tratamentos. O
rendimento de grãos diferiu entre os tratamentos e a testemunha apresentou maior
produtividade (7.262,7 Kg ha-¹) quando comparado aos demais tratamentos (Gráfico 3).
Quando se analisa os componentes de rendimento observa-se que a testemunha
apresentou o menor número de grãos falhados o que, potencializou a diferença de
produtividade entre os tratamentos. Tal resultado corrobora com o encontrado por Santos
et al. (1986), que concluiu que a menor esterilidade das espiguetas, nas maiores doses de
N é característica importante para a produtividade.
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Gráfico 3 – Produtividade no híbrido de arroz irrigado XP 102 submetido a distinta fonte e dose de
N em cobertura. Santa Rosa do Sul, safra 2014/2015. Letras seguidas pela mesma letra na coluna
não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

Apesar de cultivares hibridas exigirem maior quantidade de N para atingirem
seu potencial produtivo, neste trabalho não se encontrou tal resultado, uma das hipóteses
é que a dose de 400 kg ha-1 tenha extrapolado a necessidade da planta ocasionando
redução da produtividade.
O teor de N (g kg-1) nos grãos não foi afetada pela aplicação de N (Gráfico 4),
corroborando os resultados encontrados por REIS et al. (2005). O N disponibilizado pelo
solo e pela adubação de base provavelmente supriu a necessidade de N na planta, para o
desenvolvimento dos grãos.
Outra possibilidade para este fato pode estar relacionada à maior incidência de
brusone de pescoço, apesar de não ter sido avaliada foi observada visualmente nestes
tratamentos. Segundo Santos et al. (1986) a brusone influência negativamente a
produção de grãos, sendo difícil a separação de seus efeitos no campo, podendo assim
ter influenciado também os demais componentes de rendimento avaliados.
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Gráfico 4 - Quantidade de N no híbrido de arroz irrigado XP 102 submetido a distinta fonte e
dose de N em cobertura. Santa Rosa do Sul, safra 2014/2015. ns= não significativo pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização do N encapsulado e ureia, para as condições do experimento, não
incrementou o rendimento de grãos e seus componentes.
O parcelamento do N em cobertura no híbrido XP 102, ao contrário do esperado, não
promoveu melhoria nos componentes do rendimento e, consequentemente, no
rendimento final de grãos.
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Resumo: A cultura da banana exerce importante papel econômico e social em Santa Catarina e no
Brasil, sendo o estado catarinense um dos maiores produtores nacionais empregando milhares de
pessoas que tem no cultivo da bananeira sua principal fonte de renda. No entanto, a produtividade
desta fruta é muito afetada devido a ocorrência de pragas e doenças. Dentre os principais problemas
fitossanitários da cultura estão as brocas, que se destacam por diminuir a produtividade dos cultivos
através do tombamento das bananeiras ocasionados pelas galerias que suas larvas abrem nos
rizomas, sendo estas também, porta de entrada para outros patógenos. Este trabalho teve como
objetivo avaliar o comportamento de duas variedades de bananeira (variedade Prata e variedade
Nanicão)em relação à incidência da broca-do-rizoma e da falsa broca bem como analisar esta
dinâmica populacional com a temperatura e a preciptação absoluta. O ensaio foi conduzido em um
pomar comercial de cultivo orgânico localizado no município de Praia Grande – SC no período de
Março de 2013 a março de 2014. Foi monitorada a ocorrência das pragas por meio de iscas tipo
telha. Verificou-se baixa infestação natural da broca-do-rizoma da bananeira e da falsa broca, porém,
com diferença significativa entre as estações do ano e entre as variedades analisadas.
Palavras-Chave: Banana, Cosmopolites sordidus, Metamasius hemipterus.

1 INTRODUÇÃO

A banana é uma das frutas mais consumidas em todo o mundo, cultivada na
maioria dos países tropicais, sendo que no Brasil a banana é cultivada em todos os
estados, desde a faixa litorânea até os planaltos interioranos. Constitui-se num
importante meio de subsistência para as populações rurais, além de ser um produto
de exportação, colocando o Brasil entre os maiores produtores mundiais. A
produção ocorre durante todo o ano, pois esta cultura não tem período de safra e
entressafra.
Em santa Catarina, a banana é a principal fonte de renda em
aproximadamente 5 mil estabelecimentos agrícolas. A grande maioria dos
produtores do estado (98%), cultivam 10 hectares ou menos (PIMENTEL, 2006).
Quando se trata em cultivo de banana orgânica, o que se percebe é um
sistema buscando espaço, com uma produção não muito grande, porém, que vem
crescendo muito nos últimos anos e se espalhando pelo mundo todo. Esta busca por
produtos mais saudáveis e não prejudiciais ao meio ambiente aumenta todos os
anos.

Entretanto,

este

sistema

de

cultivo

enfrenta

dificuldades,

afetado
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principalmente pela ocorrência de pragas e doenças que acabam tornando a oferta
irregular nas prateleiras de supermercados e nas feiras orgânicas.
Dentro deste contexto, para atender a esses fatores, é extremamente
necessário que essa produção seja rentável ao agricultor, sendo que para isso,
alternativas devem ser criadas para contornar as dificuldades na produção orgânica.
Segundo Dantas et al. (2011), as pesquisas e melhoramento feitas por
instituições científicas nacionais e estrangeiras visam o lançamento de variedades
de banana resistentes às doenças fúngicas como a Sigatoka amarela, Sigatoka
negra e o mal-do-Panamá. Por outro lado, pouco se conhece sobre a atratividade e
susceptibilidade dessas variedades ao moleque-da-bananeira e tão pouco à falsabroca.
No extremo sul catarinense, o que dificulta o cultivo da banana é o problema
com pragas e doenças, sendo que no caso de doenças, muitas pesquisas são feitas
e variedades desenvolvidas e testadas visando uma produção mais rentável. Porém
os estudos sobre o comportamento, resistência, flutuação populacional, danos e
prejuízos associados às pragas da cultura nessa região são praticamente
inexistentes, e estas muitas vezes estas não recebem nenhum tipo de medida de
controle. Deste modo, além de trazerem grandes prejuízos, também servem de porta
de entrada pra outros patógenos, potencializando seus efeitos danosos.
A praga chave da cultura da bananeira (Cosmopolites sordidus) conhecida
popularmente como broca-do-rizoma ou moleque-da-bananeira provoca redução na
produtividade devido a galerias abertas por suas larvas, sendo estas galerias, porta
de entrada para o mal-do-panamá, doença fúngica que proporciona perdas de até
100% na produção. (BATISTA FILHO et al., 2005).
Outra praga, que tem aparecido grande quantidade nos bananais
catarinenses, conhecida como falsa-broca, é a espécie Metamasius hemipterus,
cujos danos são causados por suas larvas que broqueiam as plantas no
pseudocaule entre aproximadamente 0,2 m e 1,0 m do nível do solo, e desta forma
favorecem o tombamento das bananeiras. (FANCELLI et al., 2012).
Para que sejam definidas estratégias de controle é necessário o
conhecimento da dinâmica da população destes insetos nos plantios, a influência
dos fatores climáticos e as possíveis preferências das pragas por determinadas
cultivares.
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2 METODOLOGIA

A área experimental fica localizada na comunidade Alto Esperança no
município de Praia Grande, SC, extremo sul catarinense. O clima é classificado
como subtropical úmido Cfa, sendo suas coordenadas 29º 13’ 04’’S, 50º 01’ 38’’W,
com 312 metros de altitude.
Os dados foram coletados em duas parcelas com uma área de 2500 m² em
cultivo de banana Prata e 2500 m² em cultivo de banana Nanicão, com idades
aproximadas de 35 e 6 anos respectivamente. O sistema de cultivo dos plantios é do
tipo orgânico, não sendo, portanto, aplicado nenhum controle químico contra pragas
e doenças. A propriedade também não realiza qualquer controle biológico contra a
broca e a falsa broca da bananeira.
Para a realização deste trabalho foram feitas amostras aleatórias nos dois
tratamentos totalizando 26 repetições num período de 12 meses, considerando-se
cada variedade como um tratamento. O experimento foi instalado em duas parcelas
de variedades distintas, mantendo-se a bordadura de 5 metros no contorno da área.
A distribuição se deu em 8 iscas de pseudocaule (tipo telha) na tratamento A com a
variedade Nanicão e 8 iscas na tratamento B com a variedade Prata. As iscas
continham 50 cm de comprimento, sendo cortadas longitudinalmente e colocadas
em contato com o solo. As contagens de insetos foram realizadas a cada 14 dias
identificando e quantificando os adultos de C. sordidus e de M. hemipterus, sendo
que após a esta inspeção as iscas eram substituídas.
Os dados de temperatura do ar e precipitação absoluta foram obtidos
através da estação meteorológica de Torres (RS) sendo estes fornecidos pelo
Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. A temperatura do ar foi obtida pela
média dos dias em que a isca permaneceu no local.
O registro da contagem de indivíduos da espécie C. sordidus e M.
hemipterus se deu separadamente, sendo que apenas os adultos foram contados, e
seus valores submetidos à análise de variância por programa estatístico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na variedade Prata, o que se verificou foi uma diminuição do número de
adultos de ambas as brocas do final do mês de maio até final do mês de agosto de
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2013, período compreendido como estação de outono, no qual a média da
temperatura do ar se manteve abaixo de 18 °C, e na sequência, período de
primavera, se obteve um aumento significativo na população de C. sordidus e M.
hemipterus juntamente com o aumento da temperatura do ar, mostrando uma
relação positiva entre elevação da temperatura do ar e número de insetos adultos.

Figura 1. Número médio de adultos de Cosmopolites sordidus e Metamasius hemipterus por isca de banana
Prata e temperatura do ar observada em Alto da Esperança, Praia Grande, SC, de março de 2013 a março
de2014.

Entretanto, do final da primavera até o final do verão, mesmo com o aumento da
temperatura houve uma queda no número de adultos capturados (figura 1 e 2),
sendo esta época do ano caracterizada por ser quente, porém com maior
precipitação, o que pode demonstrar uma correlação negativa entre umidade e
ocorrência de brocas
Na variedade Nanicão (figura 3 e 4) tanto para o C. sordidus, quanto para o
M. hemipterus a temperatura do ar e a precipitação não influenciaram na variação do
número de insetos por isca no período estudado. O mesmo foi verificado por Batista
filho et al. (1991) onde não observaram correlação entre a flutuação populacional de
adultos de C. sordidus e os elementos meteorológicos.
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Figura 2. Número médio de adultos de Cosmopilites sordidus e Metamasius hemipterus por isca de banana
Prata e precipitação absoluta observada em Alto da Esperança, Praia Grande, SC, de março de 2013 a março
de2014.

Figura 3. Número médio de adultos de Cosmopilites sordidus e Metamasius hemipterus por isca de banana
Nanicão e temperatura do ar observada em Alto da Esperança, Praia Grande, SC, de março de 2013 a março
de2014.
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Figura 4. Número médio de adultos de Cosmopilites sordidus e Metamasius hemipterus por isca de banana
Nanicão e precipitação absoluta observada em Alto da Esperança, Praia Grande, SC, de março de 2013 a março
de2014.

Quando se considerou a ocorrência das pragas de acordo com as estações do ano
se verificou um aumento significativo da ocorrência de ambas na estação da primavera
(tabela 1 e 2), sendo a variedade Prata a que apresentou o maior número médio de
insetos, com 2,22 e 1,64 para C. sordidus e M. hemipterus respectivamente. semelhante
ao que ocorreu no trabalho de Pavarini et al. (2009), que ao estudarem a ocorrência de C.
sordidus nas diferentes estações do ano na região do Vale do Ribeira no estado de São
Paulo (região semelhante a esta em estudo, segundo a classificação Köppen como cfa),
observaram maior ocorrência de adultos de C. sordidus em iscas tipo “telha” durante os
meses de inverno e primavera.
Tabela 1 – Média de C. sordidus e M. hemipterus de acordo com a estação do ano na cultivar Nanicão.
Número médio de M.
Período

Número médio de C. sordidus

hemipterus

Verão

1,02b

0,02ns

Outono

1,27ab

0,15ns

Inverno

0,98b

0,21ns

Primavera

2,04a

0,33ns

C.V.(%)

47,00

137,90

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significamente entre si pelo teste Tukey (P<0,05); ns – não
significativo teste Tukey (P<0,05)
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Tabela 2 – Média de C. sordidus e M. hemipterus de acordo com a estação do ano na cultivar Prata.
Número médio de M.
Período

Número médio de C. sordidus

hemipterus

Verão

0,34b

0,59b

Outono

0,38b

0,50b

Inverno

0,38b

0,52b

Primavera

2,22a

1,64a

C.V.(%)

52,13

66,19

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significamente entre si pelo teste Tukey (P<0,05).

A média de C. sordidus foi maior na variedade Nanicão (tabela 3) enquanto que a
média de M. hemipterus foi maior na variedade Prata (tabela 4), mostrando a distinção na
predileção por ambas as pragas. Vale ressaltar que estas médias atingiram valores
inferiores aos de nível de controle que é de 5 insetos por isca (FANCELLI, 2004),
tornando dispensável o controle neste bananal.
O fato de uma importante praga, muito presente nos plantios convencionais, que
causa prejuízos significativos à cultura da bananeira, não aparecer de forma significativa
neste sistema de cultivo, traz a tona a importância que o cultivo orgânico têm em manter
em harmonia as populações de pragas e de inimigos naturais, na qual o sistema em si se
encarrega de manter estável os níveis populacionais, evitando desta forma, prejuízos
consideráveis às culturas.

Tabela 3 – Média de C. sordidus de acordo com a variedade de banana analisada.
Tratamento

Número médio de C. sordiduss

Desvio padrão

Variedade Nanicão

1,32a

0,092

Variedade Prata

0,82b

0,092

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significamente entre si pelo teste Tukey (P<0,05).

Tabela 4 – Média de M. hemipterus de acordo com a variedade de banana analisada.
Tratamento

Número médio de M. hemipterus

Desvio padrão

Variedade Nanicão

0,17b

0,063

Variedade Prata

0,78a

0,063

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significamente entre si pelo teste Tukey (P<0,05).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não houve efeito significativo da temperatura e da precipitação sobre a ocorrência de C. sordidus e M.
hemipterus. Através deste experimento constatou-se a preferência pela variedade Nanicão em detrimento da variedade
Prata, para C. sordidus e da variedade Prata em detrimento da variedade Nanicão pelo M. hemipterus.
A estação da
primavera foi a estação em que houve a maior média de pragas e estas não se apresentaram como ameaça no período
estudado mantendo baixos níveis populacionais.

AGRADECIMENTOS
Agradecimento especial ao Professor Carlos Antônio Krause, professor do Instituto Federal Catarinense Campus Santa
Rosa do Sul pelo apoio na elaboração deste trabalho, e aos colegas e demais professores que de alguma forma
contribuíram para que este trabalho acontecesse.

REFERÊNCIAS

a)

Artigos de revistas,

ALVES, É. J. A Cultura da Banana: Aspectos técnicos, Socioeconômicos e agroindustriais.
2ª ed. Rev.- Brasília: Embrapa- SPI/ Cruz das Almas- 1999. 585p.

BATISTA FILHO, A., et al. Flutuação populacional da broca da bananeira (Cosmopolites
sordidus Germar) em Miracatu, SP. Ecossistema, v. 16, p. 46-52, 1991.
BORGES, A. L. et al. Cultivo Orgânico de Frutíferas Tropicais – Manejo do Solo e da
Cultura. Empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Circular técnica, Cruz das Almas,
2003. 12 p.
DANTAS, D. J., et al. Reação de cultivares de bananeira ao Cosmopolites sordidus
no Vale do Açú RN. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 6,
p. 152-155, 2011.
DAROLT, M. Agricultura Orgânica: inventando o futuro.: CENÁRIO INTERNACIONAL:
SITUAÇÃO DA AGRICULTURA ORGÂNICA EM 2003. Londrina: Iapar, 2003. 250 p.

DAVIS R. M, PEÑA J. E, DUNCAN R. E. Lethal pitfall trap for evaluation of semiochemical
mediated
attraction
of Metamasius
hemipterus
sericeus (Coleoptera:
Curculionidae). Florida Entomologist, v. 77, p. 247-255, 1994
EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.;
CEPA - Centro de Estudos de Safras e Mercados. Síntese Anual da Agricultura de
Santa Catarina – 2006-2007. Florianópolis: Epagri/Cepa, 2007.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

______.Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina – 2011-2012. Florianópolis:
Epagri/Cepa, 2012.
FANCELLI, M. et al. Metamasius hemipterus L. como praga de bananeiras cv. Terra.
Revista Brasileira de Fruticultura, v. 34, p. 944-946, 2012.

FANCELLI, M. Pragas e seu controle. In: BORGES A. L. SOUZA, L. S. O cultivo da
bananeira. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2004, v. 1, p. 195208.
MEDINA, J. C. Banana: cultura, matéria-prima, processamento e aspectos
econômicos. INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (SP). 2. ed. rev. e ampl.
Campinas, SP: ITAL, 1985. viii, p.96.
PAVARINI, R., et al. Influência das diferentes estações do ano na ocorrência de adultos
de Cosmopolites sordidus. Revista Científica Eletrônica de Agronomia, v. 16, p. 07-11,
2009.
PRESTES, T. M. V. et al. Aspectos ecológicos da população de Cosmopolites sordidus,
(Gelmar) (Coleoptera: Curculionidae) em São Miguel do Iguaçu, PR. Semina: Ciências
Agrárias, Londrina, v. 27, p. 333-347, 2006.
ZEM, A. C.; RODRIGUES, J. A. S.; ALVES, E. J. Comportamento de cultivares de
bananeira (Musa spp) ao ataque da broca do rizoma (Cosmopolites sordidus GERMAR,
1824) (Coleoptera: Curculionidae). Ecossistema. Espírito Santo do Pinhal, v. 3, p. 07-10,
2000.
b)

Livros,

MANICA, I. Fruticultura: banana. 4ª ed. Porto Alegre: Cinco Continentes, 1997. 485p.

c)

Capítulo de livro,

FANCELLI, M. Pragas e seu controle. In: BORGES A. L. SOUZA, L. S. O cultivo da
bananeira. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2004, v. 1, p. 195208.
d)
Trabalhos apresentados em congressos (Anais, Resumos, Proceedings, CDRom),
BATISTA FILHO, A., et al. Controle Biológico da Broca da Bananeira. In: REUNIÃO
ITINERANTE DE FITOSSANIDADE DO INSTITUTO BIOLÓGICO , 8., 2005, REGISTRO.
Anais. IB/APTA/UNESP, 2005.
e)

Dissertações e teses,

ARLEU, R. J. Dinâmica populacional e controle do Cosmopolites sordidus (Germ.,
1824) e Metamasius hemipterus L., 1764 (Col.: Curculionidae), em bananais da cv.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Prata, no Espírito Santo, Brasil. 1982. 66 f. Dissertação (Mestrado em Ciências
Biológicas). ESALQ, Piracicaba, 1982.
SILVA, C. G. Estudos do comportamento da broca da bananeira Cosmopolites
sordidus (Germar, 1824) (Coleoptera: Curculionidae). 1985, 82f. Tese (Doutorado) –
Curso de Agronomia, Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz. Piracicaba, 1985.

f)

WWW (World Wide Web) e FTP (File Transfer Protocol),

BORGES, A. L. et al. Sistemas de Produção: Sistema Orgânico de Produção para a
Cultura
da
Banana.
2010.
Disponível
em:
<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Banana/SistemaOrganicoCul
tivoBanana/>. Acesso em: 02 jun. 2014.
CORDEIRO, Z. J. M. Cultivo da Banana para o Pólo Petrolina Juazeiro. 2003. Disponível em:
<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Banana/BananaJuazeiro/index.htm>.
Acesso em: 02 jun. 2014.

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. Base de Dados
Estatísticos. 2006. Disponível em: http://www.fao.org. Acesso em: 18 de mar. 2014.
______.Base de Dados Estatísticos. 2007. Disponível em: http://www.fao.org. Acesso
em: 18 de mar. 2014.

LIMA, M. B.; VILARINHOS, A. D. Banana: Importância econômica e social. 2007.
Disponível
em:
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia40/AG01/arvore/AG01_28_41020068055.
html>. Acesso em: 01 jun. 2014.
PIMENTEL, R. V. Uma análise da competitividade da bananicultura em Santa
Catarina. 2006. 54 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Econômicas, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. Disponível em:
<http://tcc.bu.ufsc.br/Economia293773>. Acesso em: 02 jun. 2014.
SAMPAIO, M. C. Exposição conta a história da banana em SC. Disponível em:
<http://www.abanorte.com.br/noticias/exposicao-conta-a-historia-da-banana-em-sc/>
Acesso em: 25 abr. 2012.
SILVA NETO, S. P. da; GUIMARÃES, T. G. Evolução da cultura da banana no Brasil e
no mundo. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2011. Disponível em:
<http://www.cpac.embrapa.br/noticias/artigosmidia/publicados/287/>. Acesso em: 01 jun.
2014.

Uma proposta de um novo modelo de desenvolvimento
de software: CSD
Paracelso de Oliveira Caldas
Professor do Curso de Ciência da Computação - Unidade Acadêmica de Ciências,
Engenharias e Tecnologias (UNACET) – Universidade do Extremo Sul Catarinense
(UNESC) – Caixa Postal 15064 – CEP 91501-970 Criciúma, SC - Brasil
E-Mail: poc@unesc.net
Resumo: Este artigo aborda a criação de um modelo de processo de desenvolvimento de software
chamado: Conhecimento Software Disponível (CSD) que possui como sustentação a utilização de um
acervo (em banco de dados) de modelos de softwares desenvolvidos testados e depurados para serem
utilizados no todo ou em parte na construção de softwares. O desenvolvimento de softwares comerciais
(fatores de qualidade, funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, portabilidade e
manutenção), desde o seu início na década de 60, enfrenta problemas ligados a qualidade, erros de toda
a ordem, além da falta de cumprimento de prazos. As razões básicas para a ocorrência de tais
problemas estão relacionadas ao aprendizado das regras dos negócios (domínio da aplicação), ou seja,
o levantamento, entendimento, análise e modelagem de requisitos dos softwares a desenvolver. Tal
aprendizado depende de maturidade das partes envolvidas, usuários e desenvolvedores, com relação a
implementação operacional e também a dinâmica natural do crescimento intelectual e prático do ser
humano. Estatísticas apontam que cerca de 28% dos projetos são bem-sucedidos e concluídos com os
requisitos exigidos pelo cliente e de acordo com cronograma e custos previstos; do restante, 49%
terminam, porém sem o cumprimento do cronograma, sem a qualidade esperada e com custos super
excedentes, causando desagrado a clientes; e os últimos 23%, não atingem o produto final. A motivação
para o desenvolvimento deste trabalho está diretamente ligada a aspectos como: redução drástica no
aprendizado e analise dos requisitos, bem como na modelagem lógica e física do desenvolvimento
pretendido. Assim podendo cumprir prazos e estimativas previstas, construir o software com qualidade
proporcionando maior satisfação do cliente.
Palavras-chaves: Metodologia, Desenvolvimento, Conhecimento, Redução.

1 – INTRODUÇÃO
A atividade de desenvolvimento de softwares contempla o uso de padrões e
ferramentas que atuam no ciclo de vida1 deles. A pretensão sob a ótica das principais
abordagens é: a obtenção de qualidade, menor tempo de desenvolvimento e a máxima
redução de manutenção.
Os problemas resultantes da falta de observância das pretensões acima citadas
vêm se arrastando desde os primórdios tempos de desenvolvimento de software, mais
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Processo de software e ciclo de vida são sinônimos
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precisamente a década de 60, na qual os institutos de pesquisa já divulgavam que
cerca de 80% dos projetos de softwares chegavam aos seus finais problemas ou nem
chegavam.

Não obstante a grandes esforços nas últimas décadas na criação e

evolução de técnicas, metodologias,

grande maturidade e diversificação no

gerenciamento de projetos de softwares, os índices ainda continuam os mesmos,
segundo fontes como Standish Group.
De fato, os índices continuam os mesmos, apesar de toda a evolução
tecnológica na área ter atendido perfeitamente a massificação, a organização, ao
gerenciamento de projetos de software e as diversas normatizações.

Os modelos

atuais obtêm qualidade e reduzem manutenção com a aplicação de refinamentos
sucessivos nas etapas do ciclo de vida do software onde são necessários. Em
contrapartida o tempo de desenvolvimento é drasticamente aumentado. Porém algo fica
ainda nas entrelinhas segurando a finalização de projetos com relação ao atendimento
as especificações, cronogramas, custos e satisfação dos clientes (mantendo a margem
de problemas apontada acima).
Em defesa a estes problemas, Pressman (1995), culpa os técnicos pela falta de
treinamento nas técnicas ou maus hábitos adquiridos em experiências anteriores
provocando baixa qualidade no software. No mesmo contexto pode-se dizer que a
distorção do modelo proposto é causada pela falta de entendimento dos benefícios da
aplicação de um modelo de qualidade nos processos de software. Para que um técnico
escolha uma técnica e um modelo é sumariamente necessário que ele as conheça, isso
significa que ele as tenha treinado e estudado.
O grande problema no desenvolvimento de softwares encontra-se na aquisição
do conhecimento dos requisitos da aplicação2. Esta aquisição acaba não sendo efetiva
e ocupa alto consumo de tempo além de proporcionar também alto custo de
manutenção, seja durante o desenvolvimento ou após ele. Este excesso de tempo,
então, desencadeia uma série de ações e refinamentos dos quais a maioria deles são
repetitivos causando desagrados e perda de tempo.
O artigo propõe a criação do modelo CSD (Conhecimento de Software
Disponível) suportado por um repositório (banco de dados) o qual difere dos modelos
tradicionais em todo o ciclo de vida deles. Especificamente esta abordagem propõe
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O conhecimento das regras do negócio e fundamentalmente a maturidade delas
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modificações radicais nas fases de levantamento de requisitos, análise de requisitos e
projetos, adequando-os e agregando conhecimentos advindos de um acervo composto
por aplicações funcionais consolidadas e completamente depuradas.
O artigo está organizado como segue: A seção 2 trata os modelos de
gerenciamento de projetos. Na seção 3, são apresentados os principais modelos de
processos de software. Na Seção 4, é defendido o Modelo Conhecimento de Software
Disponível (CSD). A seção 5 mostra os resultados obtidos. Na Seção 6, far-se-ão as
considerações finais e a seção 7 encerra o artigo com as referências bibliográficas.

2 – MODELOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

O gerenciamento de projetos foi alicerçado a partir do início do século passado
com a contribuição de Gantt em 1917, “o Gráfico de Gantt”. Pode-se dizer que o todo o
poder de gerenciamento de projetos que se dispõe atualmente é fruto de sucessivas
contribuições a partir do final dos anos 50. O grande marco da modernidade foi a
fundação do PMI (Project Management Institute) em 1969. O gerenciamento de
projetos na indústria de software formalmente acontece somente a partir de 1980. A
seguir serão apresentadas as principais categorias de gerenciamento de projetos,
porém antes descrito o conceito de gerencia de projetos e de modelo.

Gerencia de Projetos

De acordo com Molinari (2004), a aplicação de Gerência de Projetos atualmente é
diversa, incluindo indústrias, construção civil e sistemas de informação, serviços
financeiros, educação e treinamento. Proporcionando assim, formação interdisciplinar
trazendo diferentes níveis de experiência.
Segundo Sommerville (2009), gerência de projetos é a aplicação de técnicas e
conhecimento de maneira organizada e sincronizada para a execução de atividades
com propósito de atingir os objetivos, administrando riscos, pessoas e trabalho de
equipe. A observância destes quesitos é potencialmente responsável pelo sucesso do
projeto, e, consequentemente isto implica na necessidade de gerentes de projetos
possuírem grandes experiências na área.
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Segundo o PMBOK (2008), o gerenciamento de projetos consiste no uso de
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas em todo o ciclo de vida de projetos
com propósitos efetivos de atendimento aos seus requisitos. Para o gerenciamento
projetos é necessário a aplicação e integração de 42 processos abrangendo 5 grupos de
processos indicados no guia PMPBOK.

Modelo

Modelos são objetos usados em grande parte da indústria e em diversos
segmentos produtivos. A seguir apresentam-se suas principais definições:
a) é uma representação de parte da realidade vista pela pessoa que
deseja

usá-lo para entender, mudar, gerenciar e controlar parte

daquela realidade;
b) é objeto usado como exemplo, molde ou norma para ser imitado ou
copiado;
c) Representação em pequena escala de algo que se pretende construir
em tamanho real;
O uso de modelos requer a utilização de ferramentas para a interação entre os
desenvolvedores e clientes. Assim as ferramentas destinadas a este fim tiveram origem
nos fluxogramas e foram evoluindo até a UML Language Modeling Unified – Linguagem
de Modelagem Unificada, utilizada universalmente. A UML fornece representação
gráfica por meio de diagramas para interação, entendimento e negociação do
desenvolvimento de softwares (RUMBAUGH, 2000)

Modelo PMBOK

O Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) é uma
norma que contém uma vasta base de conhecimento acumulado para a profissão de
gerenciamento de projetos. Este modelo é conhecido como o guia de boas práticas no
gerenciamento de projetos. Ele é baseado em processos e definem:

os

gerenciamentos, os conceitos, os processos e descreve o ciclo de vida. Os projetos
independentes do tamanho constituem um ciclo de vida genérico administrado em
4

quatro fases: Inicialização, organização e preparação, execução e encerramento.
Ainda, dentro do ciclo de vida o gerenciamento é realizado por cinco
conhecidos como

processos,

“grupos de processos de gerenciamento de projetos”.

Modelo Kanban

O sistema KANBAN é uma técnica desenvolvida pela Toyota Motor Company,
cujo significado da palavra kanban é literalmente “cartões” ou “sinalização”. A
propagação, dada a carência de técnicas de gerenciamento na época, deste sistema foi
inevitável começando pelas subsidiárias da própria empresa, seguidas por grande
quantidade de empresas no Japão e se estendendo em todo o planeta até a atualidade.
A técnica propõe a gerencia sob duas óticas distintas. A primeira trata a
produção Just In Time (no momento certo), que significa gerenciar para que os
recursos que são necessários estejam disponíveis nos locais que eles são necessários
e no momento que eles são necessários, gerando assim estoques mínimos. Em
segundo lugar, e não menos importante, controla os recursos humanos buscando sua
plena utilização, extraindo o máximo de sua capacidade, estimulando sua participação
ativa na produção,
O funcionamento da técnica pode ser visto em uma ferramenta para
gerenciamento de atividades, na qual as atividades são dispostas em um quadro com o
uso de cartões, representado o status da atividade (pendente, em análise, em
desenvolvimento, em testes, liberada) e em colunas representando o andamento do
projeto. Os cartões são então usados pela equipe para a execução das tarefas.
Resumindo, o objetivo deste modelo é evitar que atividades atrapalhem a
seqüência contínua das atividades (RIBEIRO, 1984).
3 – MODELOS DE PROCESSO DE SOFTWARE

O desenvolvimento de software concentra um rico repositório que agrega
mecanismos, técnicas, metodologias, ferramentas e bancos de dados, formando,
conseqüentemente, uma terminologia específica para este fim. Por esta razão,
apresentaremos a seguir os principais conceitos necessários ao entendimento do
5

modelo proposto alem dos modelos de desenvolvimento de software existentes e usuais
no mercado atual. Os modelos de desenvolvimento de software são divididos em duas
abordagens: Tradicional – também chamada de pesada ou orientada a documentação,
caracterizada por software planejado e documentado; Ágil – principal objetivo é criar um
produto rapidamente e com qualidade, além de operar em equipes pequenas e médias
para disponibilizar o produto parte a parte a medida em é testado.

Software

Software (programa de computador) nome que se disseminou na sociedade nos
últimos anos em função da massificação dos computadores pessoais. Naturalmente
surgem muitas definições, dentre elas:
a) Um conjunto de ordens codificadas por uma linguagem de programação
específica atribuídas a um computador, para que este as execute produzindo
resultados esperados;
b) Estruturas de dados que possibilitam que os programas manipulem
adequadamente a informação (PRESSMAN, 1995);
c) Software é todo e qualquer programa que esteja em computador executando
tarefas

e/ou

instruções

das

quais

resulte

impressão

de

relatórios,

armazenamento de informações, transmissão de informações ou, ainda,
mostrando a informações (FEDELI, D. Ricardo; et al, 2003).

Engenharia de Software

A Engenharia de Software é a ciência que abrange todas as etapas do
desenvolvimento do software, desde os estágios iniciais de especificação do sistema até
a manutenção, quando o mesmo se encontra em operação envolvendo a aplicação de
teorias, métodos e ferramentas em situações adequadas (SOMMERVILLE, 2003). Sob a
visão de (IEEE, 1990) A Engenharia de Software é aplicação de abordagem sistemática,
disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de
software, ou seja, a aplicação da engenharia ao software
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A maioria dos softwares é feita sob medida em vez de ser montada a partir de
componentes existentes (PRESSMAN, 1995).

Processo de Software

Processo de software é um conjunto de atividades inter-relacionadas necessárias
a criação de um produto de software. A criação do software pode partir do zero,
implementada em uma linguagem padrão de programação ou um ambiente de
desenvolvimento como o NetBeans. Por outro lado, atualmente novos softwares de
negócios são desenvolvidos por modificação de sistemas existentes, com ou sem
extensão, ou por configuração e integração de prateleira ou por agregação de
componentes do sistema (SOMMERVILLE, 2009).

Modelos de maturidade

Os modelos de maturidade são metamodelos de processos destinados a melhoria
de processos de software. Eles surgiram com diretrizes para o desenvolvimento de um
sistema de qualidade de toda a organização para apoiar a melhoria de processos. Os
dois mais difundidos são:
O (CMMI) -

Capability Maturity Model Integration do Software Engineering

Institute - SEI. – Projeta-se a ser um framework de melhoria de processos com ampla
aplicabilidade para uma gama de organizações. Seu refinamento por estágios permite
que o desenvolvimento de sistema e processos de gerenciamento de uma organização
seja avaliado e que a ele seja atribuído níveis de maturidade. Ainda em sua
granularidade mais baixa contempla áreas de processos (SOMMERVILLE, 2009).
O (MPS.BR) - Melhoria de Processos do Software Brasileiro, é um programa que
se baseia nos conceitos de maturidade e capacidade de processo para a avaliação e
melhoria da qualidade e produtividade de produtos de software e serviços correlatos.
Para atingir este propósito, o MPS.BR conta com três componentes: Modelo de
Referência, Método de Avaliação e Modelo de Negócios (MPS.BR, 2006)

Modelo de Processo de Software
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Modelo de processo de software ou simplesmente modelo de processo, é uma
representação de parte da realidade ou abstração vista pela pessoa que deseja

usá-lo,

para entender, mudar, gerenciar e controlar atividades envolvidas no processo de
software. Além disso, oferece uma forma mais abrangente e fácil de ser usado como
exemplo, molde ou norma para ser imitado ou copiado para representar o
gerenciamento de processo de software e conseqüentemente o progresso do projeto.

Segundo conclui (JALOTE, 1994) processo de software é:

"é um conjunto de atividades, ligadas por padrões de relacionamento
entre ela, pelas quais se as atividades operarem corretamente e de
acordo com os padrões requeridos, o resultado desejado é produzido. O
resultado desejado é um software de alta qualidade e baixo custo.
Obviamente, um processo que não aumenta a produção (não suporta
projetos de software grandes) ou não pode produzir software com boa
qualidade não é um processo adequado."
O propósito deste artigo é apresentar um novo modelo de processo de software,
o modelo CSD de desenvolvimento de software com suporte a um repositório em banco
de dados.

Modelo ciclo de vida clássico – Modelo cascata

O ciclo de vida clássico (também chamado de modelo cascata) é o mais antigo e
também o mais usado. A característica fundamental deste modelo consiste no
desenvolvimento do software progredindo sistematicamente e seqüencialmente por suas
fases. A ilustração do processo pode ser vista na figura 1 abaixo.

Figura 1. Ciclo de vida Clássico
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Fonte: PRESSMAN, Roger S. (1995)

Modelo Prototipagem
O desenvolvedor utiliza os recursos de engenharia de software na obtenção, junto
ao cliente, da coleta de requisitos para a definição dos objetivos globais do software. A
partir da análise dos requisitos o desenvolvedor cria um projeto rápido e o implementa,
criando assim um protótipo cuja avaliação do usuário produz informações para
refinamentos na a construção do software definitivo. O funcionamento da prototipagem
está representado a seguir na figura 2.
Figura 2. Prototipagem

Fonte: Do autor

Modelo Incremental
O modelo incremental tem como princípio a divisão do desenvolvimento de
software em ciclos completos compostos pelas etapas tradicionais, ou seja,
levantamento de requisitos, análise de requisitos, projeto, implementação e testes. A
figura 3 abaixo ilustra este modelo.
Tendo em vista que cada ciclo contém seus requisitos e o desenvolvimento
trabalha todas as etapas, isso implica na possível solução de inconsistências em
momentos anteriores a conclusão do sistema.
9

Figura 3. Modelo Incremental

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo n

Operação

Fonte: Do autor

Modelo Espiral
O modelo espiral proposto por (BOEHM, 1988), baseia-se no processo de
desenvolvimento do software representado por uma espiral que avança cada fase em
um loop da espiral. O processo inicia no loop central e cada um deles divide-se em
quatro setores:
a) Definição dos objetivos - são definidos os objetivos específicos, identificadas
as restrições, preparado plano de gerenciamento e identificados os riscos;
b) Avaliação e redução de riscos – Identificação e providencias para reduzi-los;
c) Desenvolvimento e validação – É escolhido um modelo para desenvolvimento;
d) Planejamento – Revisão do projeto para decidir o avanço no próximo loop.
“A importante distinção entre o modelo em espiral e outros modelos de processo
de software é a explicita consideração dos riscos no modelo em espiral. Informalmente,
o risco é simplesmente algo que pode acontecer de errado. ” (SOMMERVILLE, 2009)
A plenitude da operacionalidade do modelo espiral, em alguns de seus loops,
utiliza outros modelos de processo de desenvolvimento.
A representação do modelo espiral pode ser vista na figura 4 a seguir.
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Figura 4 – Modelo espiral

Fonte: Engenharia de Software, PRESSMAN, 1995.

Modelo Orientado a Objeto
A orientação a objeto mudou a forma de pensar no desenvolvimento de softwares
além de arrastar grande parte da comunidade de computação para esta nova forma de
pensar.
“Novos softwares, novas tecnologias e novos conceitos nos trazem, na orientação
a objeto, a possibilidade de repetição com sucesso dos processos, dando ao ciclo de
vida simultaneidade e interatividade”. (FEDELI, D. Ricardo; et al, 2003)
A vantagem da nova técnica está na superposição de fases em alguns momentos
do desenvolvimento, provocando menores tempos e custos reduzidos.
A figura 5 abaixo apresenta o ciclo orientado a objeto, permitindo a visualização
clara da superposição das atividades.
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Figura 5. Ciclo Orientado a Objeto

Fonte: Do autor

Técnicas de Quarta Geração
As técnicas de quarta geração (4GT) proporcionaram na década de 1990 o
surgimento de ferramentas de software que foram significativamente aumentando um
acervo atualmente bastante diversificado e extenso. Este paradigma, figura 6, da
engenharia de software sem dúvida proporciona alto rendimento na construção do
software.
O paradigma 4GT concentra para o ambiente de desenvolvimento ferramentas
que ajudam o desenvolvedor senão em todas atividades, quase todas.
O grande problema do paradigma 4GT esta baseado no fato de que os requisitos
especificados pelo cliente podem não ser necessários a aplicação ou ainda suas
especificações podem não ser entendíveis por uma ferramenta 4GT. Segundo
(PRESSMAN, 1995), atualmente as ferramentas 4GT não acomodam “linguagem
natural” e não o farão por algum tempo, além disso, o diálogo cliente-desenvolvedor
requerido a outros paradigmas continua essencial na 4GT.
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Figura 6 – Técnicas de quarta geração (4GT)

Fonte: Engenharia de Software, Pressman, 1995.

Modelo RUP

O Rational Unified Process (RUP) é um processo genérico de engenharia de
software que pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento para
desenvolvimento projetos. Ele concentra elementos de todos os modelos de processo
genéricos proporciona boas visões em especificações e projeto, e ainda ajuda na
prototipação e entrega incremental. O RUP foi desenvolvido pela Rational Software
Corporation.
Segundo Kruchten (2010), o modelo RUP foi desenvolvido para ser aplicado a
diferentes projetos além de considerar um modelo genérico para processos de
desenvolvimento de software. A utilização eficiente deste modelo prescinde a
configuração adequada a cada projeto.

Modelo XP

O modelo Extreme Programming (XP) foi concebido com base na utilização
extrema de práticas reconhecidamente boas para o desenvolvimento de softwares. Para
exemplificar as boas práticas pode-se citar: desenvolvimento iterativo; prototipagem,
revisão de código, teste etc. Beck (2004).

Modelo Scrum
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A origem do nome Scrum vem de uma jogada de rúgbi, onde time avança como
uma única formação, jogando com os mesmos atletas e em conjunto, passando sempre
a bola para um e para outro componente.
O Scrum é um modelo de desenvolvimento ágil de software cujo propósito é a
criação do planejamento, as principais atividades dos envolvidos e a forma de trabalho
da equipe. Ele caracteriza-se por (segundo o Manifesto for Àgil Software Development)
desenvolver softwares, para os quais a prioridade máxima é a satisfação do cliente,
entregando-os contínua e antecipadamente para sua avaliação e uso.
4 – MODELO CONHECIMENTO DE SOFTWARE DISPONÍVEL

O acervo de software existente atualmente conta com uma quantidade de
sistemas aplicativos incomensurável. Sabe-se que parte deste acervo pertence a
aplicações concernentes a gerenciamento de atividades triviais da sociedade, como
exemplo pode-se citar entre elas: aplicativos administrativos (para gerenciamento de:
pessoal, contas a pagar, contas a receber contabilidade etc.); aplicativos comerciais
(abrangendo segmentos extremamente diferentes como: calçados, roupas, móveis etc.);
aplicativos industriais (em ramos completamente diferentes como: mecânica de veículos,
mecânica de aeronaves, mecânica agrícola, mecânica naval, tintas, ferramentas etc.):
aplicativos

área

médica

(entre

eles:

bulário

médico,

gerenciamento

médico,

gerenciamento clinicas, gerenciamento de hospitais etc.); aplicativos pesquisa científica
(para: estatística, acompanhamento, simulação etc.); etc. O restante do acervo é de
aplicações especificas ou aplicações de utilização por poucos usuários. Além de toda
essa diversidade, existem centenas de milhares de aplicações de desenvolvedores
diferentes para as mesmas atividades, exemplo: milhares de aplicativos administrativo
para: gerenciamento de: pessoal, contabilidade etc. isto significa que o conhecimento
utilizado neste acervo é suficiente, ou mínimo são necessários pequenos ajustes, para o
seu aproveitamento na construção da maioria de novos softwares similares.
Os grandes e principais problemas no desenvolvimento de software estão no
tempo de desenvolvimento e na correção de erros, sendo ambos provocados ou pela
falta de aquisição de requisitos ou pela má interpretação deles.
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O Modelo Conhecimento de Software Disponível tem a premissa de que na
maioria dos novos softwares os requisitos confrontados com os de softwares já
existentes, são:
a) iguais em todos os requisitos;
b) iguais em partes de requisitos;
c) semelhantes em todos os requisitos;
d) iguais em algumas partes de requisitos e semelhantes em outras;
e) iguais em partes de requisitos e falta de requisitos;
f) iguais em partes de requisitos e excesso deles;
g) semelhantes em algumas partes e falta de requisitos;
h) semelhantes em partes de requisitos e excesso deles;
i) diferentes.
O Modelo CSD conta com a construção de um repositório em banco de dados
que contenha o máximo de conhecimento de softwares existentes. A condição
fundamental para a anexação ao repositório é que o software respeite as regras de
qualidade de software (QoS) e esteja em uso, no mínimo 1 ano, com satisfação total do
usuário.
A construção de um novo software que se enquadre nas letras “a” ou “i” acima
não pertence ao novo paradigma CSD, pois:
a) Softwares iguais em todos os requisitos já estão prontos não havendo
necessidade de serem desenvolvidos;
b) Softwares totalmente diferentes deverão contar com um ou mais dos
paradigmas tradicionais para o seu desenvolvimento.
O Modelo CSD foi concebido para reaproveitar todo o conhecimento possível
aplicado na construção de softwares que foram operacionalizados e exaustivamente
depurados no seu uso para a satisfação total dos usuários. Obviamente com o
reaproveitamento o modelo reduz significativamente o tempo de desenvolvimento além
de reduzir drasticamente a quantidade de erros, tendo em vista que o repositório
armazena somente softwares absolutamente depurados e que respeitam QoS.
A Engenharia de Software resgata com este paradigma uma grande aspiração da
comunidade de desenvolvimento de software que é a redução do tempo de
desenvolvimento e a redução de erros no ciclo de vida do software.
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O modelo CSD agrega à sua representação, figura 7, os modelos tradicionais
combinados com a utilização do repositório nas partes inseridas integralmente, ou
inseridas e modificadas, ou criadas e inseridas.
Figura 7. Ciclo Conhecimento de Software Disponível

Fonte: Do autor

Exemplo

Um cliente solicita a um Engenheiro de software um módulo de software para
faturamento. O engenheiro de software faz um pré-levantamento do módulo requisitado
cujo resultado é apresentado no diagrama de caso de uso abaixo:
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Figura 8. Diagrama Caso Uso pré-levantamento

Fonte: Do autor

O engenheiro de software procura no repositório um modulo de faturamento e
encontra o modulo representado abaixo também em diagrama de caso de uso:
Figura 9. Diagrama Caso Uso Repositório

Fonte: Do autor
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O engenheiro de software compara os resultados e conclui que no módulo
encontrado no repositório falta apenas a funcionalidade de “Emissão Cupom Fiscal”, o
que é facilmente constatado visualmente. Em seguida analisa todos os requisitos do
modulo encontrado no repositório comparando-os com a solicitação do cliente
constatando que o restante a satisfaz. Logo os procedimentos para esta situação são:
a) Aproveitar as funcionalidades satisfatórias;
b) Escolher um modelo de processo e as ferramentas de gerenciamento
necessárias para implementação3 da funcionalidade faltante;
c) Implantar o modulo de faturamento ao solicitante;
d) Realimentar o repositório com o novo módulo de faturamento.
Para esta exemplificação foi somente necessário a utilização de diagrama de
caso de uso, mas o repositório deverá ser alimentado com a modelagem completa de
cada software aceito para ele. A pretensão é que ele suporte UML, a interface seja
disponibilizada pela ferramenta de desenvolvimento usada, e que os requisitos sejam
todos descritos com suporte a grades segundo o modelo mostrado na figura 10 abaixo.
Figura 10. Quadro de requisitos

Fonte: Do autor

O exemplo escolhido para o uso neste trabalho, foi uma necessidade operacional
de obrigatoriedade legal, isto significa que grande parte do conhecimento, as regras do
3

A implementação consiste em executar todas as fases do ciclo de vida do processo escolhido.
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negócio e normas são determinadas pela própria lei, o que facilita a maneira de
entendimento destes requisitos. Outra situação que dispensa a aquisição do
conhecimento, são as atividades que fazem parte da nossa cultura e estão presentes
em nosso dia a dia. O controle de nossos gastos pessoais, por exemplo, não requerem
em princípio nenhuma ferramenta para sabermos que se fizermos uma divida de 10
unidades para pagarmos no tempo “t”, quando chegar este momento deveremos efetuar
este pagamento. Resumindo, para sabermos isto, não precisamos estudar e nem
aprender. Por outro lado, para uma pessoa que não é da área da saúde se for
apresentada uma foto de um pulmão com uma mancha em algum lugar, isto será
meramente uma curiosidade, porém para um especialista, no caso de um médico, isto
provavelmente é um diagnóstico cujo resultado poderá ser câncer. Por fim, é aí que
entra o repositório que terá conhecimentos para serem estudados e absorvidos mais
rapidamente.
5 – RESULTADOS
Os resultados obtidos através da criação do Modelo CSD, juntamente com o
repositório em banco de dados, são caracterizados por: aquisição de novos
conhecimentos nos mais diversos segmentos de maneira simples por meio dos
requisitos armazenados no repositório; eliminação de construção em todo o ciclo de vida
de softwares nas funcionalidades aproveitadas copiadas do repositório; eliminação do
tempo e esforço de construção das funcionalidades aproveitadas; eliminação do tempo e
esforço na documentação para implantação de softwares.
Para dar suporte ao efetivo funcionamento do modelo CSD, ou seja, o uso do
conhecimento disponível catalogado no repositório é necessário o uso das ferramentas
da Engenharia de Software. Podem-se citar como principais: Ambientes de
desenvolvimento, Ferramentas de modelagem, Bancos de dados; gerenciadores de
bancos de dados, metodologias e softwares de gerenciamento de projetos entre outras.
O repositório proporciona armazenamento de conhecimentos, modelos de
aplicações, em quaisquer áreas, desde que, eles satisfaçam as seguintes condições:
estejam em operação por um período mínimo de 1 ano, tenham sido depurados
exaustivamente e que apresentem total satisfação dos seus clientes.
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho trouxe a tona a essência causadora dos problemas que impedem a
construção da maioria de softwares, cerca de 80%, com excelência, ou seja, qualidade,
cumprimento de cronograma, baixo custo, manutenção razoável, satisfação do cliente
etc. Com base nesta mostra, a contribuição com a criação do modelo CSD com suporte
ao repositório de modelos de software consolidados e depurados tornou-se uma
realidade.
Com o estudo pode-se demonstrar que grande parte o acervo de conhecimentos
da cultura humana nas atividades inerentes as dinâmicas da existência foram
implementadas em softwares ao longo de todo o planeta e estão em uso. Partindo dessa
premissa o grande trabalho que nos cabe é avaliar aqueles softwares que estão em
operação e atendem plenamente os segmentos por eles propostos. Uma vez
encontrados o próximo passo é a catalogação dos mesmos em um repositório. Outro
desafio aqui é criar uma ferramenta para fazer a alimentação e a manipulação do
repositório, tendo em vista que não adianta somente uma grande idéia é necessário que
ela produza bons resultados.
Convém lembrar que as ferramentas envolvidas em todo o processo são as
usadas na Engenharia de Software cuja utilização é imprescindível. Pode-se citar como
principais: Ambientes de desenvolvimento, Ferramentas de modelagem, Bancos de
dados; gerenciadores de bancos de dados, metodologias e softwares de gerenciamento
de projetos entre outras.
Por fim, o desenvolvimento de software entra em um novo paradigma e ele passa
a ser uma atividade mais produtiva, com custos mais acessíveis, obedecendo a prazos e
proporcionando maior satisfação de clientes. A razão destes ganhos se dá ao fato da
redução drástica em implementação de código, fonte de conhecimento anteriormente já
implementados, testados, depurados e usados.
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Resumo: Esse artigo apresenta as características das Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPS) e atuação
da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) como instrumento
de fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) no Estado Catarinense. A metodologia utilizada nessa
pesquisa é qualitativa, bibliográfica e documental. A pesquisa consiste no levantamento dos conceitos de
Sistema de Inovação, as características das FAPs e a estruturação da FAPESC. Para o cumprimento dos
objetivos foram analisados os dados de 2012 e 2013 referentes a atuação da FAPESC. Esses dados
revelam um investimento de R$ 62 milhões em 2013. A FAPESC por ser a principal fundação de fomento
público a nível estadual em C,T&I, coloca-se como importante ator estruturante que compõe o Sistema
Regional de inovação do estado. Constitui-se ainda, um poderoso agente de fomento e descentralização de
recursos para C,T&I em Santa Catarina.
Palavras-Chave: FAPESC, FAPS, C,T&I.

1 INTRODUÇÃO

A economia nacional busca gradativamente se desenvolver por meio da
inovação. A inovação é capaz de elevar o crescimento econômico das empresas por meio
de produtos e processos diferenciados.
O desenvolvimento cientifico e tecnológico de uma nação pode ser mensurado
através do grau de inovação de suas empresas. Segundo Schumpeter (1911), a inovação
ocasiona um impulso interno no capitalismo sendo transformador economicamente,
gerando desenvolvimento, renovando o capitalismo, sendo a inovação o gerador da
economia. Segundo Schumpeter (1911, p.113), “a destruição criativa é o fator essencial
do capitalismo”. Schumpeter revela que a inovação é o que movimenta a economia. Por
essas razões, a política de inovação deve ser um tema central da economia de um país
que planeja se desenvolver.
Não diferente, o poder público brasileiro por meio de seu Sistema de Inovação
direciona seus esforços e recursos para fomentar e desenvolver a Ciência, Tecnologia e
Inovação (C,T&I). Os Sistemas de Nacionais de Inovação (SNI) buscam integrar
diferentes atores, que agindo sinergicamente contribuem para a promoção da inovação de
forma a trazer contribuições para o país. O Sistema Regional de Inovação (SRI) deriva do
SNI e atua conforme as características especificas de cada região do país. A importância
dos Sistemas Regionais de Inovação para o desenvolvimento econômico no Brasil se dá
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pela sua grande extensão territorial, pois possui regiões com realidades distintas,
características e necessidades muito peculiares.
As Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) são importantes mecanismos de
descentralização de apoio à C,T&I e estruturam com demais instituições o Sistema de
Inovação Brasileiro. As FAPs estão presentes em todos os estados brasileiros com
exceção de Roraima, fomentando recursos a nível estadual.
Com a importância das FAPs para o desenvolvimento científico e tecnológico,
o objetivo dessa pesquisa é identificar as características das mesmas, com ênfase na
atuação da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina
(FAPESC) nos anos de 2012 e 2013. Neste cenário é importante entender como acontece
o apoio à C,T&I no estado de Santa Catarina realizado pela FAPESC e como seus
recursos fomentam a pesquisa e inovação pelo estado.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Histórico e característica das Fundações de Amparo à Pesquisa - FAPs

Para compreender o processo de fomento a inovação realizado pelas FAPs é
importante entender as relações existentes entre as diversas instituições que promovem a
inovação. Segundo o Manual de Oslo (2005), uma inovação é a implementação de um
produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um
novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios,
na organização do local de trabalho ou nas relações externas.
Para promover a inovação existem os Sistemas de Inovação (SI). Segundo
Christopher Freeman (1997), Sistema de Inovação é o conjunto de relações exercidas por
diversos atores que formam um conjunto de instituições contribuindo para progresso
tecnológico dos Estados, que consequentemente determina o desenvolvimento
socioeconômico. Albuquerque analisou o trabalho de Freeman e determinou que sua
visão é importante pelo fato de proporcionar uma reflexão coletiva e o diálogo com outras
áreas

do

conhecimento,

desenvolvendo

essa

relação

entre

as

instituições

(ALBUQUERQUE, 2004).
Lundvall (2001), apresenta uma outra definição no qual, “o Sistema de
Inovação como sendo constituído por elementos e relações que interagem na produção,
na difusão, e na utilização de novos conhecimentos economicamente úteis” (LUNDVALL
2001). Pode-se compreender o Sistema de Inovação como a relação de todas as
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instituições que promovem a inovação, sendo que, a sinergia existente entre essas
entidades é fator primordial para promovê-la de forma contínua.
As Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) compõe juntamente com as mais
diversas instituições o Sistema de Inovação do Brasil. Esse Sistema Nacional de Inovação
(SNI) é formado por atores que contribuem para o alcance da inovação no país, como, as
academias, industrias e os órgãos públicos de apoio a C,T&I.
A primeira Fundação de Amparo à Pesquisa (FAP) surgiu no estado de São
Paulo, sendo formalmente criada em 1960 (Lei Orgânica 5.918, de 18 de outubro de
1960) e começou a funcionar efetivamente com o nome de Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) cumprindo o disposto na Constituição
estadual de 1947, com o objetivo de incentivar e subsidiar a pesquisa no Estado
(FAPESP, 2014).
A partir de então, começaram a surgir outras FAPs, baseadas no apoio da
constituição nacional e amparadas por leis estaduais, baseadas no modelo da FAPESP.
Em 1964, surgiu a segunda FAP, localizada no Rio Grande do Sul, denominada Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), uma agência de
fomento para o desenvolvimento científico e tecnológico de acordo com as políticas
fixadas para o setor (FAPERGS, 2010).
Em 1980 surge a terceira Fundação no estado do Rio de Janeiro, a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). A Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) foi criada em 1985. Mas foi durante a
década de 90 que o país passou a ver o crescimento das FAPs no restante dos estados
brasileiros.
Segundo o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à
Pesquisa - CONFAP (2014), atualmente, existem vinte e sete FAPs no Brasil. A Paraíba
possui duas fundações: a FAPESP (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da
Paraíba); e a FAPEP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Paraíba). Outros
estados que possuem FAP são: Acre (FAPAC), Alagoas (FAPEAL), Amazonas
(FAPEAM), Bahia (FAPESB), Ceará (FUNCAP), Distrito Federal (FAPDF), Espírito Santo
(FAPES), Goiás (FAPEG), Maranhão (FAPEMA), Mato Grosso (FAPEMAT), Mato do
Grosso do Sul (FUNDECT), Pará (FAPESPA), Paraná (ARAUCÁRIA), Pernambuco
(FACEPE), Piauí (FAPEPI), Rio Grande do Norte (FAPERN), Sergipe (FAPITEC),
Tocantins (FAPT), Rondônia (FAPERO) e Santa Catarina (FAPESC).
A Constituição Federal não exige mas incentiva que o estado contribua com
recursos orçamentários para as fundações, o artigo 218, § 5º traz o seguinte: É facultado
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aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a
entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).
As FAPs se caracterizam como uma categoria especifica de fundação, já que
viabilizam recursos para a pesquisa em Ciência e Tecnologia com foco também em
Inovação. Estas operam como agentes do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
(CONFAP, 2014).
Para o então presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais em 2011, Mario Borges:
As FAPs são entidades importantes no cenário nacional de apoio à pesquisa e
inovação, constituindo-se como o principal meio de alavancar o desenvolvimento
de CT&I, tendo como finalidade básica dar apoio a projetos de pesquisa,
extensão, ensino, contribuindo para o desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico de interesse de instituições federais contratantes, além de apoiar e
realizar eventos com esse propósito. Elas atuam como um canal entre as
entidades de pesquisa e empresas públicas e privadas para a colaboração de
atividades que cooperam tecnicamente e para prestação de serviços (BORGES,
2011, p.187).

Segundo o CONFAP (2014), o estado detém autonomia para criar sua FAP,
porém, não há uma lei que estipule a obrigatoriedade. Os recursos provem do orçamento
que o estado define para a sua FAP, variando assim, de um estado para o outro. Há
ainda, recursos que provem de captação por meio de parcerias e pelo apoio público
federal.
As FAPS são filiadas ao CONFAP, conselho que integra as Fundações de todo
o país. O CONFAP é uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo melhor
articular os interesses das agências estaduais de fomento à pesquisa. Criado oficialmente
em 2007, o Conselho agrega Fundações de 25 estados, mais o Distrito Federal. O único
estado a não possuir uma Fundação de Amparo à Pesquisa Pública é o estado de
Roraima (CONFAP, 2014).
Segundo o CONFAP (2014), são três os grandes eixos de atuação das FAPs:
- Fomento à pesquisa científica e tecnológica e à inovação;
- Apoio à formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa;
- Fomento à interação entre os centros geradores do conhecimento e os
setores economicamente produtivos.
Os recursos públicos previstos para investimentos em C,T&I no período entre
2012 e 2015 totalizam R$ 74,6 bilhões. Destes, R$ 29,2 bilhões do MCTI, R$ 21,6 bilhões
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de outros ministérios, R$ 13,6 bilhões de empresas estatais federais (BNDES, Petrobras e
Eletrobrás) e R$ 10,2 bilhões, de recursos estaduais operacionalizados pelas FAPs,
correspondente à (13,7%) do total, como pode ser visto no gráfico 1:
Gráfico 1: Estimativa de Recursos

Fonte: ENCTI (2012)

Pelo volume de recursos previstos para as FAPs é perceptível a importância
das mesmas no âmbito das políticas nacionais de C,T&I. A pesquisa passa, então, a
analisar como iniciou o apoio à C,T&I no estado catarinense e o processo de surgimento
de sua FAP.

2.4 A FAPESC

O Brasil possui grande extensão territorial, regiões com características e
necessidades muito peculiares, cultura muito distinta, além das desigualdades
socioeconômicas existentes entre essas regiões. Desta forma, o conceito de Sistema
Regional de Inovação (SRI) torna-se importante e necessário para o país. Esses Sistemas
são derivados do Sistema Nacional, e atuam conforme as características especificas de
cada parte do país. Segundo o Manual de Oslo (2005), os Sistemas Regionais de
Inovação podem desenvolver-se paralelamente aos Sistemas Nacionais de Inovação.
Segundo Cooke (1992), o conceito de Sistema Regional de Inovação determina
uma série de políticas regionais que alavanquem a inovação e a competitividade
econômica e social. Vacarezza (2004), destaca que os agentes que formam o SRI não
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deverão atuar de maneira isolada, pois o sistema composto não resultará em ações
concretas. Torna-se importante e fundamental para o sucesso de um SI a sinergia na
interação entre esses agentes e uma mínima coordenação entre os mesmos. Então, para
List (1983), cabe ao Estado o papel de coordenação e execução de políticas de longo
prazo para desenvolvimento da economia como um todo.
No estado de Santa Catarina, há diversas instituições que fazem parte do SRI.
Essas entidades são fundamentais, já que possibilitaram a criação e atualmente
estruturam o Sistema Regional de Inovação do Estado. Destaca-se, principalmente a
criação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1960 e a criação de
outras entidades como a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em 1965 e
a Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Sistema ACAFE) em 1974,
compondo a rede de instituições acadêmicas juntamente com demais instituições de
ensino. Ainda há o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAESC) criado em 1972, Instituto Euvaldo Loudi/SC ligado à Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina (FIESC) de 1969. Essas instituições estão conectadas com as
empresas privadas, e as mesmas compõem o viés da indústria. A Secretaria Estadual
(Núcleo Estadual de Ciência e Tecnologia), Secretária de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável (SDS) em 2005, FUNCITEC (1992), posteriormente FAPESC
(2005), e as diversas secretarias do Sistema Estadual de Ciência Tecnologia e Inovação
que compõe o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (CONCECT), cumprem o
papel coordenador que compete ao estado.
A FAPESC é uma fundação pública estadual, que faz parte do Sistema
Regional de Inovação de Santa Catarina, e compõe o Sistema Nacional Brasileiro
juntamente com outros órgãos e demais FAPS, contribuindo para o processo de
descentralização do fomento à pesquisa e inovação no país.
A Fundação possui caráter público, com personalidade jurídica de direito
privado, possuindo patrimônio próprio, com autonomia administrativa, financeira e
operacional. É vinculada a Secretária de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, e não possui fins lucrativos (FAPESC, 2011).
O órgão de deliberação máxima da FAPESC é seu Conselho Superior,
constituído por 22 membros titulares e respectivos suplentes, todos sem remuneração.
Cada conselheiro tem mandato de 4 anos, que poderá ser renovado uma única vez
(FAPESC, 2011).
A FAPESC surgiu do esforço realizado inicialmente em 1985, quando os
primeiros esforços para apoiar a C&T começaram no estado. Com isso houve na década
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de 90 a criação do FUNCITEC, um fundo para C,T&I que posteriormente veio a originar
em 2005 a FAPESC.
A FAPESC se utiliza de recursos próprios oriundos do estado catarinense,
garantido por meio da constituição estadual, esse montante equivale à 1% sobre a receita
total do Estado. Além dessa verba, a FAPESC conta com parcerias federais para
obtenção de recursos. Ela atua como um agente que repassa fundos financeiros de
outras entidades como a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação Nacional de
Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), e o Ministério da Saúde por meio
de sua Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE). Ela também
compartilha recursos com essas entidades, quando cada instituição disponibiliza um
percentual para o fomento. O programa de subvenção econômica à Inovação na
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Catarinense do programa TECNOVA/SC é
um exemplo de recursos compartilhados entre FINEP e FAPESC (FAPESC, 2011). A
FAPESC se utiliza de políticas públicas para apoiar a CT&I no estado e torna público
esses recursos por meio de editais através de seu portal na internet.
A FINEP corresponde a principal instituição de fomento à C,T&I no país. Por
meio de financiamento em C,T&I detém a capacidade de utilizar recursos reembolsáveis e
não reembolsáveis, além de outros instrumentos, a instituição aumenta a capacidade do
setor empresarial e contribui para a inovação (FINEP, 2014).
O CNPq tem como suas principais atribuições o fomento à pesquisa científica e
tecnológica, incentivando a formação de pesquisadores brasileiros. O CNPq financia
principalmente a pesquisa científica a nível nacional por meio de aporte a pesquisadores
com bolsas de extensão e qualificação. O CNPq também promove o programa Jovem
Cientista (CNPQ, 2013).
A CAPES possui importantes programas de apoio à área de C,T&I, dentre eles:
o Ciências Sem Fronteiras, My English Online e o Plano Nacional de Pós-Graduação
(CAPES, 2013).
O Ministério Da Saúde por meio de sua Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos (SCTIE), tem entre suas competências o compromisso de realizar e
apoiar pesquisa científica e a tecnologia na área de saúde. Segundo o Ministério da
Saúde (2013), a realização de investimento em pesquisas em saúde contribui para o
preenchimento de lacunas de conhecimento em áreas prioritárias para a população,
interligando o mundo acadêmico e as necessidades de saúde das pessoas.
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Essas entidades contribuem com recursos para que a FAPESC fomente áreas
estratégicas, que correspondam a atuação dessas entidades.

3 METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e
documental. A pesquisa qualitativa compreende um conjunto de técnicas interpretativas
que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de
significados. A pesquisa bibliográfica abrange toda obra científica já tornada pública em
relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros,
pesquisa, monografias, teses, etc. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato
direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto (LAKATOS,
2010). A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja
complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos
novos de um tema ou problema (LUDKE E ANDRÉ, 1986). A pesquisa foi efetuada com
base em bibliografia da área de ciência, tecnologia e inovação e com base em
documentos disponibilizados pela equipe técnica da Fundação e pelo seu portal.
Primeiramente foi revisada a bibliografia sobre os conceitos estruturantes do trabalho,
Sistemas de Inovação e sobre as FAPs, após essa etapa, houve um enfoque na
estruturação e atuação da FAPESC. Posteriormente foram analisados os dados
referentes a sua atuação disponibilizados por meio do relatório de atividades anual da
instituição, nos anos de 2012 e 2013.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Dados de Recursos da FAPESC – 2012/2013

A pesquisa passa abordar a relevância da atuação da FAPESC por meio de
dados referentes ao apoio a C,T&I no estado catarinense nos anos de 2012 e 2013. Os
valores apresentados foram obtidos por meio de acesso ao relatório anual de atividades
disponibilizado no portal da FAPESC na internet.
O relatório de atividades correspondente ao ano de 2012 apontou que o
orçamento da FAPESC totalizou nesse período R$ 59.582.059,73 (cinquenta e nove
milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, cinquenta e nove reais e setenta e três centavos)
entre apoio à pesquisa, inovação, capacitação de recursos humanos e gastos
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operacionais, um recorde até então. Desse total, aproximadamente R$ 50 milhões foram
aplicados em projetos, no orçamento executado em 2011 (R$ 53,8 milhões), R$ 47
milhões se destinaram-se a projetos, houve um crescimento de 6,4% em 2012 (FAPESC,
2012, 2013). Na tabela 1, há alguns dados de agosto de 2012, como o número de
projetos ativos e pesquisadores contemplados até então.
Tabela 1: Dados de 2012

Fonte: Relatório de Atividades da FAPESC (2013)

Em 2012, a FAPESC manteve cerca de 1500 projetos ativos, a imensa maioria
selecionada por meio de chamadas públicas. Em 2013, a FAPESC manteve
aproximadamente 1500 projetos ativos, envolvendo cerca de 4000 pesquisadores das
mais variadas instituições (FAPESC, 2014).
A FAPESC investiu R$ 19.819.761,39 milhões em projetos individuais. A
participação do estado como principal fonte de recurso é notória com o valor de R$
33.799.751,36 milhões em 2013, enquanto os recursos federais totalizaram um pouco
mais de R$ 7 milhões.
Sua operação, em 2012, ocorreu com 35% do montante estabelecido na
Constituição e na Lei Catarinense de Inovação, correspondente à 1% sobre a receita do
Estado, especificamente para a FAPESC.
Exemplo dessa estratégia é o Programa Universal, que abrange muitos
pesquisadores voltados às atividades básicas de pesquisa acadêmica. Juntos eles
receberam um montante superior a R$10 milhões. Vale destacar ainda o Programa
Sinapse da Inovação e o Programa de Subvenção à Inovação em Micro e Pequenas
Empresas em Santa Catarina. O investimento em incubadoras de empresas em 2012
totalizou R$ 12 milhões.
Até o ano de 2012 foram gastos R$ 12.837.010,01 milhões em pesquisa
universal, pesquisa que contempla várias áreas. Na inovação, os exemplos mais
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expoentes são o Prêmio Stemmer, Sinapse da Inovação, Pappe (Programa de Subvenção
à Inovação em Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina) e Inova@SC. Na área de
capacitação de Recursos Humanos se destacam o GeraçãoTEC e a concessão de bolsas
para qualificação pessoal (FAPESC, 2013).
Na tabela 2, é ressaltada o apoio da FAPESC na capacitação e formação em
recursos humanos pelas cidades do estado pelo programa GeraçãoTEC:
Tabela 2: Programa GeraçãoTEC (2012)

Orçamento – 2012

Valor (R$)

Total Projetos e Chamadas

50.556.232,43

Total Por Fonte Despesas Administrativas

9.025.827,30

Total

59.582.059,73
Fonte: Relatório de Atividades FAPESC (2013)

Na tabela 3, está representado o total de valores do orçamento da FAPESC no
ano de 2012, além do total de projetos e chamadas, e as despesas administrativas,
demonstrando valores expressivos para o apoio à C,T&I no estado que superam os R$ 59
milhões.
Tabela 3: Total do Orçamento - 2012

Programas, projetos e chamadas públicas – 2012

Valor (R$)

Bolsas (Mestrado e Doutorado)

305.100,00

Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação

1.481.184,61

Sinapse da Inovação / Ideias que viram negócios

899.816,00

Laboratórios e outras dependências para pesquisa (Infraestrutura de CTI)

518.065,67

Subvenção econômica à inovação em empresas
Bolsas de Iniciação Científica Júnior

3.045.962,02
19.336,63

Fonte: Relatório de Atividades FAPESC (2013)

A tabela 4 corresponde ao total de fomento realizado em 2013, todos os
programas e projetos, destacando projetos individuais e o total de recursos que foram
operacionalizados pela FAPESC, um valor superior a R$ 62 milhões.
Pode se considerar uma elevação nos investimentos e parcerias realizadas no
ano de 2013, enquanto as despesas administrativas apresentaram um pequeno aumento,
mas se mantiveram próximos de R$ 9 milhões, como visto na tabela 4:
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Tabela 4: Total do Orçamento - 2013

Orçamento 2013

Valor (R$)

Total Programas e Projetos

32.962.324,99

Projetos Individuais

19.819.761,39

Total de Projetos Ativos em 2013

54.588.522,38

Total Despesas Administrativas 2013

9.749.487,24

Total

62.531.573,62
Fonte: Relatório de Atividades – 2013

As fontes de recursos de 2013 na tabela 5 demonstram os recursos federais
viabilizados por meio do Tesouro Estadual para fontes Estaduais, a Agencia Nacional da
Água (ANA), CNPq, FINEP, Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDS) e MCTI. O item
outras fontes de recursos correspondem ao Carvão (Secretaria do Desenvolvimento
Sustentável),

Empresa

Brasileira

de

Compressores

(EMBRACO),

Fundo

de

Desenvolvimento Social, Fundo Catarinense de mudanças climáticas, Fundo Estadual de
Saúde, Fundo Próprio, UDESC, e os recursos estaduais provem do apoio estadual para
com a FAPESC.
Tabela 5: Fontes de Recursos destinados à FAPESC em 2013

Fontes de Recursos 2013

Valor

Recursos Estaduais

33.799.751,36

Recursos Federais

7.646.662,17

Outras Fontes de Recursos

21.085.160,09

Total FAPESC – 2013

62.531.573,62
Fonte: Relatório de Atividades (2013)

Quando analisado os dados obtidos em 2012 e 2013, o montante de recursos
operacionalizados pela FAPESC demonstra uma atuação regular da fundação no estado.
A instituição manteve valores aproximados entre os anos pesquisados, além de um
crescimento perceptível em projetos e programas entre 2011 e 2013. Com esses recursos
distribuídos entre áreas estratégicas de fomento, a FAPESC conseguiu cumprir com sua
função de apoiar o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação em Santa
Catarina.
É possível perceber o crescimento que se teve em relação ao número de
projetos ativos de 2011 a 2013, onde o valor passou de R$ 47 milhões para R$ 54
milhões nesse período. Este fato mostra que o crescimento da FAPESC foi continuo ao
longo dos últimos anos, esse valor em 2012 correspondeu cerca de R$ 51 milhões. Outro
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fato interessante é sobre as despesas administrativas que se mantiveram no mesmo
patamar, ficando próximo a R$ 9 milhões.
O trabalho constatou indisponibilidade nos dados sobre a descentralização de
recursos pelas regiões do estado, pois a FAPESC tem por obrigação constitucional
distribuir os recursos de fomento de forma equilibrada pelas cinco mesorregiões,
promovendo assim, a diminuição das desigualdades regionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Fundações de Amparo à Pesquisa atuam como atores no SRI e possibilitam
descentralizar o fomento realizado pelos agentes públicos no objetivo de promover o
desenvolvimento regional da C,T&I. Dentre suas contribuições, procura-se diminuir as
desigualdades regionais num país caracterizado por suas diferenças. As FAPS, nesse
contexto, dão capilaridade à C,T&I, aproximando e adequando as políticas nacionais às
demandas locais.
O modelo das FAPs teve inspiração no trabalho desenvolvido pela precursora
FAPESP criada em 1962. Deve-se destaque a consolidação do CONFAP que hoje reúne
27 fundações e foi criado em 2007 com intuito de articular a ação das FAPs.
A pesquisa possibilitou descrever a história da FAPESC iniciada por meio do
apoio público à C,T&I no estado na década de 80, dentro do movimento que levou à
criação, a partir da década de 90, da rede de Fundações de Amparo à Pesquisa no país.
A FAPESC é uma fundação pública estadual, e compõe com instituições das
mais diversas naturezas uma rede de relações que sinergicamente contribuem para o
processo de desenvolvimento cientifico e tecnológico em Santa Catarina.
Cabe ressaltar as parcerias da FAPESC para a consolidação de um fundo
estável e concreto para realização das atividades de apoio a CT&I em Santa Catarina.
Nesse aspecto, merece citação em especial a FINEP, por meio dos Fundos Setoriais,
CNPq e CAPES, assim como também, o apoio de fundos oriundos de recursos próprios
do estado.
Com R$ 35 milhões por ano de recursos, quando ocorre a soma de todas as
demais fontes estaduais e federais, ela se coloca como uma das mais ativas entidades
dentre as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa do país (FAPESC, 2014). Para
isso usa como estratégia intensificar a busca de parcerias com empresas e agências
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nacionais, como CNPq, FINEP, Ministério da Saúde, SEBRAE/SC e Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação.
Conclui-se que a FAPESC se constitui uma instituição única para esse tipo de
fomento permitindo investimentos consideráveis que alavancam o desenvolvimento
regional em Santa Catarina.
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Resumo: O objetivo deste artigo é estudar o funcionamento do Preboot Execution Environment (PXE), sua
configuração e utilização na prática. A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica,
realizada em artigos, sites, livros e também a pesquisa experimental baseada em um objeto de estudo que
foi uma rede local contendo três computadores, sendo: um serviço FOG juntamente com o serviço DHCP,
um outro sendo o cliente e o terceiro captando os pacotes com o Wireshark. Com os resultados da pesquisa
foi possível verificar que o tempo gasto na busca da Imagem operacional por boot remoto é
consideravelmente menor em relação ao método tradicional (CD, Pen Drive, HD), mostrando que o
protocolo PXE apresenta vantagens em sua aplicação.
Palavras-Chave: PXE. Servidor FOG. Wireshark.

1 INTRODUÇÃO

Usualmente, grandes e pequenas empresas e até mesmo residências
enfrentam dificuldades na instalação de Sistemas Operacionais, aplicativos e atualizações
de software devido à grande demanda de tempo para a realização destes serviços.
O protocolo PXE é uma alternativa para solucionar estes problemas,
proporcionando uma melhor administração do tempo e redução de custos. Inicialmente a
utilização de boot através da rede não era viável devido à quantidade de largura de banda
ser insuficiente para tal aplicação, porém este cenário vem mudando, em consequência
do aumento de largura de banda e o avanço da tecnologia (CRUZ et al., 2010).
A justificativa para a realização desta pesquisa se deu pelo fato de que o
protocolo PXE ainda não é muito conhecido pela comunidade acadêmica, sendo que o
protocolo apresenta vantagens que garantirão a eficiência no processo de busca remota.
Com base neste cenário, objetivou-se descrever o funcionamento e a
configuração do protocolo PXE, bem como sua utilização na prática demonstrando como
buscar imagens operacionais por meio de boot pela rede. Este artigo está organizado em
sessões, as quais são: revisão de literatura, material e métodos, resultados e discussão,
considerações finais e referências.

2 METODOLOGIA
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Os métodos adotados para este trabalho foram à pesquisa bibliográfica,
realizada em artigos publicados e dispostos no portal da capes, em sites da internet,
artigos do google acadêmico e o livro de Morimoto (2013), que é um autor renomado na
área de informática. Utilizou-se também a pesquisa experimental, a qual se fundamenta
em um objeto de estudo, nas variáveis que podem influenciá-lo, bem como o controle e
observação dos resultados de tal experimento (GIL, 2010).
Adotou-se o Sistema Operacional Linux, que foi utilizado na máquina servidor e
também na imagem fornecida ao cliente PXE, utilizando a distribuição Ubuntu 12.04, por
ser um software livre. Na escolha do serviço foi utilizado o FOG onde fica armazenado a
imagem operacional, juntamente tornou-se necessário a configuração do Protocolo de
Configuração de Host Dinâmico (DHCP), para que por meio do protocolo PXE exista a
comunicação entre o computador cliente e o serviço FOG.

Protocolo PXE

O PXE é um protocolo de boot remoto, desenvolvido pela Intel no ano de 1999,
utilizado para dar boot por meio da rede não só em computadores comuns mas também
em computadores que não possuam disco, ou seja, que não tenham HD, CD-ROM e nem
unidade de drive de disquete. Isto só é possível porque o protocolo PXE fica armazenado
na memória ROM (Read Only Memory), da placa de rede, como por exemplo, de um host.
Nem todas as placas de rede e placas-mãe suportam este recurso de inicialização, pois é
necessária uma configuração prévia, muitas vezes sendo útil a instalação de um chip de
memória ROM no soquete das placas de rede (MORIMOTO, 2013).
Segundo a RFC 4578 (2006), inicialmente o protocolo PXE foi criado apenas
com uma opção para examinar o código de acesso de mídia de endereço de rede (MAC)
e, para manter um banco de dados de endereços MAC em um servidor BOOTP ou DHCP,
mas isso não foi suficiente, visto que em redes de grande porte onde havia vários
dispositivos de redes e MAC conectados, ocorriam problemas, como por exemplo, uma
máquina poderia obter vários endereços de rede ou poderia alterar o seu tempo de
execução preboot. A descoberta desses problemas resultou na criação de uma nova
opção para o PXE. Esta, portanto, tinha como função identificar o tempo de execução de
uma imagem operacional, por exemplo o Windows, no momento do boot em uma
máquina.
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Todo cliente PXE precisa de um servidor DHCP para que ocorra a interação
entre cliente-servidor, pois o protocolo PXE trabalha da seguinte maneira: o cliente dá
início ao protocolo solicitando um endereço IP, para isto ele manda uma mensagem para
todos de sua rede, sendo esta mensagem do tipo DHCPDISCOVER que localiza os
servidores DHCP da rede que estão disponíveis. Quando o servidor responde a
solicitação do cliente, este envia uma mensagem do tipo DHCPOFFER com o endereço
IP que ele está disponibilizando (BUGALLO; BARROS; TORRES, 1999).
Para utilização deste endereço IP por mais tempo, torna-se necessário o
cliente enviar uma mensagem DHCPREQUEST ao servidor. A partir deste momento o
cliente aguardará a resposta do servidor DHCP, enviando ao cliente uma mensagem
DHCPACK com a confirmação de que poderá utilizar este endereço IP normalmente.
Após a confirmação do servidor o cliente passará a usar este endereço IP para a
inicialização do boot por meio da rede e finalmente inicia a execução da imagem
operacional (BUGALLO; BARROS; TORRES, 1999).

Vantagens

O protocolo PXE pode ser utilizado em qualquer tipo de Sistema Operacional,
possibilitando que fabricantes de hardware e software possam suportar e desenvolver
esta arquitetura sem dificuldade alguma. Atualmente quem opta por este método de boot
remoto consegue inúmeras vantagens, como: diminuição de gastos relacionados ao
investimento no hardware; atualização de software não requer que o técnico tenha que se
deslocar fisicamente do local; o administrador da rede possui um controle maior sobre os
computadores, pois todos fazem boot da mesma maneira; os backups de todos os
clientes podem ser centralizados facilmente e os clientes correm menos riscos de serem
infectados por vírus comparando ao método tradicional, em que o mesmo HD ou Pen
drive é colocado em várias máquinas (LUCAS e GOMES, 2004).

Trabalhos Relacionados

O projeto de Administração Centralizada de Sistemas Operacionais, do autor
Silva (2010), tem por objetivo centralizar a administração dos Sistemas Operacionais de
uma rede. Como Imagens Operacionais foram utilizadas Windows, Linux e Android, e
como servidor de imagem foram testados seis tipos de servidores, entre eles o FOG.
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Outro trabalho relacionado é o dos autores Lucas e Gomes (2004), que teve
por objetivo reduzir substancialmente o tempo necessário para a instalação ou
reconfiguração de todo um sistema cliente, como uma forma de reutilização do
equipamento antigo. Obtiveram sucesso com o resultado da aplicação, pois diminuiu os
custos e não houve a necessidade de troca dos equipamentos obsoletos.
O trabalho de Cruz et al. (2010) propôs uma solução para a integração do
protocolo PXE em redes banda larga, visando uma melhor gestão de desktops, permitindo
a inicialização segura de dispositivos Thin Client. Além disso, foi caracterizada a
integração do protocolo PXE juntamente com o protocolo CPE Wan Management Protocol
(CWMP) em Internet Service Provider (ISPs). Nesta aplicação, foi verificado que o tempo
de inicialização do PXE e a procura do servidor DHCP foi de 15 segundos.

APLICAÇÃO PXE

A aplicação foi desenvolvida utilizando uma topologia de rede onde havia três
computadores conectados em uma rede local. Um computador foi o servidor de imagens
de Sistema Operacional, o outro, um computador cliente e o terceiro um computador
captando pacotes do protocolo PXE por meio do Wireshark. Para a configuração e
funcionamento do protocolo alguns passos foram seguidos. O primeiro passo é a
configuração do servidor, neste caso editou-se as configurações de rede na máquina,
adicionando endereço IP, máscara de sub-rede, Gateway e DNS. Após a configuração de
rede, foi instalado o serviço FOG no Sistema, e configurado também o serviço DHCP.
O FOG é uma ferramenta open-source, que faz a clonagem do Sistema
Operacional de um computador tanto de Linux quanto de Windows. É um software
escalável, ou seja, é capaz de gerenciar uma quantidade pequena ou grande de
computadores (SYPERSKI et al., 2015).
No serviço FOG se cria a imagem do Sistema Operacional que será buscada
pelo computador cliente através do protocolo PXE. Para que o computador cliente se
comunique com o servidor é preciso realizar uma pequena modificação na BIOS do
mesmo, habilitando a configuração de boot por meio de “Boot to Network” e modificando a
primeira opção de boot, neste caso para Ethernet, assim o computador estará configurado
para inicializar via rede por meio do protocolo PXE. A Figura 1 mostra exatamente como
ficou configurado o Setup da máquina cliente.
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Figura 1: Configuração do Protocolo PXE

Fonte: autoras, 2015.

Para visualizar a captura dos pacotes do protocolo, é necessário a instalação
do software Wireshark em um computador que esteja na mesma rede que o computador
cliente e o servidor. O Wireshark é um software analisador de protocolos na rede,
conforme ressaltam Christiane e Ferreira (2012, p.1) “O Wireshark é disponibilizado na
licença GNU, ou seja, é um software open-source, disponível em várias plataformas
(WINDOWS, MAC, LINUX, BSD)”. A inicialização do Wireshark é feita antes que a
máquina cliente comece a procura dos servidores.
Ao reiniciar o computador cliente foi requisitado um endereço IP ao servidor
DHCP, obtida a resposta do servidor que disponibilizou um endereço IP, o computador
iniciou o processo de boot pelo PXE. É o protocolo PXE que faz a busca da imagem
operacional que está armazenada no servidor FOG para que esta seja executada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação realizada neste artigo mostra que buscar remotamente a imagem
operacional com a utilização do protocolo PXE torna o trabalho do técnico mais rápido. De
acordo com Cruz et al. (2010) o tempo que a máquina cliente leva para localizar o
servidor DHCP e inicializar o protocolo PXE é de quinze segundos para qualquer máquina
independente do seu hardware, porém na aplicação deste artigo constatou-se que este
tempo foi menor, sendo de oito segundos, utilizando de um computador de 80 GB de
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disco rígido. A Figura 2 mostra o cabeçalho da mensagem DHCPDISCOVER, obtida por
meio do Wireshark no momento em que inicializou o PXE.
Figura 2: Cabeçalho da mensagem DHCPDISCOVER

Fonte: autoras, 2015

O método tradicional pode levar horas ou dias para realizar a formatação dos
computadores de uma rede. Segundo Silva (2010), um mecanismo que facilita a
formatação em larga escala é o servidor FOG, o mesmo que foi utilizado na aplicação
deste artigo, tendo em vista que ao utilizar o FOG é possível formatar dez máquinas ao
mesmo momento. Já os autores Lucas e Gomes (2004), optaram por utilizar em sua
aplicação os servidores DHCP e TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após estudo do PXE verificaram-se vantagens na utilização deste protocolo em
comparação com os métodos tradicionais (CD, HD, Pen Drive). Por exemplo, a vantagem
para o responsável pela administração dos sistemas operacionais de uma rede de
computadores. Ainda, os objetivos deste trabalho foram alcançados, tendo em vista que o
PXE é um ótimo recurso a ser adotado, possui uma configuração simples, sendo apenas
necessário colocar a primeira opção de boot de um computador como rede, além de
funcionar em qualquer plataforma operacional. Uma dificuldade encontrada durante a
realização deste artigo foi a falta de bibliografias que abordem as desvantagens do PXE.
Por fim, como proposta de trabalhos futuros, a fim de difundir a utilização e conhecimento
do PXE, mostrando o aumento do desempenho deuma rede de computadores, sugere-se
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apresentar outras formas de utilização do PXE, não sendo este utilizado apenas para a
busca remotamente de imagens operacionais.
REFERÊNCIAS

BUGALLO, Angela Maria Duran; BARROS, Márcio Almeida; TORRES, Waldeck Ribeiro.
Introdução ao DHCP. RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, v.3, n.6, 1999.
CHRISTIANE, Soraya; FERREIRA, Tadeu. Conhecendo o Wireshark. Jan. 2012.
Disponível em: <http://docente.ifrn.edu.br/tadeuferreira/disciplinas/2012.1/redes-iisubsequente/wireshark.pdf>. Acesso em: 20 de maio de 2015.
CRUZ, Tiago et al. Integration of PXE-based Desktop Solutions into Broadband
Access Networks. Portugal, 2010.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010.
LUCAS, Nuno; GOMES, Rui. Utilização de Computadores Pessoais Optimizados para
Terminais Gráficos no Hospital São Sebastião. Mar. 2004. Disponível em:
<http://pt.slideshare.net/ruiatgomes/paper-pxe-23-03-20004-11910065>. Acesso em: 02
de junho de 2015.
MORIMOTO, Carlos Eduardo. Servidores Linux: guia prático. Porto Alegre: Sul Editores,
2013.
RFC 4578. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Options for the Intel Preboot

Execution Environment (PXE). Network Working Group, M. Johnston. 2006. Disponível
em: <https://www.ietf.org/rfc/rfc4578.txt>. Acesso em: 28 de maio de 2015.
SILVA, Gustavo Paulo Medeiros da. Administração Centralizada de Sistemas
Operacionais. São José, 2010. Disponível em:
<http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/Projeto_Administração_Centralizada_de_
Sistemas_Operacionais>. Acesso em: 13 de maio de 2015.
SYPERSKI, Chuck et al. The FOG Project: Computer cloning and management, 2015.
Disponível em: < https://fogproject.org/>. Acesso em: 07 de junho de 2015.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

A UTLIZAÇÃO DE ROBÔS NA CONSTRUÇÃO DE OBJETOS DE
APRENDIZAGEM¹
Michele Alda Rosso Guizzo de Souza 2, Alex Frasson Zadroski3, Thiago Viebrantz
Ferreira4
(1) Trabalho

executado com recursos do Edital Universal 14/2014, da Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação
(2) Instituto Federal de Santa Catarina; Campus Criciúma/Professor/ michele.guizzo@ifsc.edu.br;
(3) Instituto Federal de Santa Catarina/ Estudante/allex.frasson@hotmail.com;
(4) Instituto Federal de Santa Catarina/ Estudante/ thiago.viebrantz@hotmail.com.

Resumo: Com o grande crescimento do uso de tecnologias digitais nas últimas décadas, em todos os
segmentos, obteve-se a possibilidade de desenvolver alternativas para a educação. Conciliando o uso de
técnicas pedagógicas às tecnologias foi possível criar objetos que apoiam o processo de ensino e
aprendizagem dos alunos em formação. O artigo apresenta a criação de um objeto de aprendizagem, que
elucida os conceitos de operadores lógicos e relacionais, estruturas condicionais simples e compostas,
presentes na disciplina de lógica de programação. A construção do objeto foi realizada a partir da aplicação
da metodologia INTERA. Trata-se de um objeto físico, que implementa dois robores com o objetivo de
ensinar conceitos básicos de programação.
Palavras-Chave: Metodologia INTERA, Objeto de Aprendizagem, Lógica de Programação.

1 INTRODUÇÃO

A mecatrônica representa a integração de conhecimentos da área mecânica,
eletrônica e de informática. (ROSÁRIO, 2005). Seu objetivo é captar informações do meio
e promover a automação de processos na indústria e demais áreas da sociedade, com o
apoio dos sistemas de computação, de elementos mecânicos e sistemas eletrônicos.
Sendo assim, os cursos técnicos ou de graduação nesta área herdam problemas já
conhecidos em cursos como Ciência da Computação, Sistemas de Informações e
Engenharias, a dificuldade dos alunos nas disciplinas de Lógica de Programação.
(CHAVES, 2013) (BARBOSA, 2013) (TERREMATTE, 2013) (VAHLDICK, 2009)
(CAMPOS, 2010) (FERREIRA, 2010).
Os Objetos de Aprendizagem (OA) são recursos didático-pedagógicos que
pretendem servir como apoio às situações-problemas no âmbito educacional. Estes
podem ser definidos como qualquer entidade, digital ou não digital, que pode ser usada,
reusada ou referenciada durante o aprendizado apoiado sobre a tecnologia (IEEE, 2002).
Os OAs apresentam um maior nível de interatividade, possibilitam ao aluno um
aprendizado mais eficaz, qualitativo e aberto, além de possuir a característica de
reusabilidade, na qual o objeto poderá ser usado em outros contextos instrucionais
(FABRE, TAROUCO e TAMUSSIUNAS, 2003).
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Conhecendo o que são Objetos de Aprendizagem, de que maneira podem ser
utilizados, este trabalho apresenta a criação de Objetos de Aprendizagem físicos
empregando o uso de Kit Lego Mindstorms e Arduino. Utilizando robôs construídos a
partir dos kits Lego Mind e placas Arduíno, estes servirão aos alunos como uma forma de
elucidar

situações-problemas

na

disciplina

de

Lógica

de

Programação,

mais

especificamente, nos conceitos de operadores lógicos e relacionais e estruturas
condicionais simples e composta.

2 METODOLOGIA

Uma condição muito importante para que um objeto de aprendizagem tenha
uma boa qualidade é a escolha de metodologias que se comprometam em oferecer as
características tecnológicas, pedagógicas e educacionais para o objeto. Dessa forma
cada tipo de OA deve ser desenvolvido com uma metodologia específica, a fim de garantir
que as características citadas acima sejam atendidas. Desse modo, são oferecidas
metodologias que garantem os aspectos pedagógicos (design instrucional), aspectos
técnicos ou computacionais, voltados para o desenvolvimento de software, e as que
trabalham conjuntamente com os dois aspectos (pedagógicos e computacionais)
apresentados (BRAGA, PIMENTEL, DOTTA, 2013).
A metodologia utilizada no projeto foi a metodologia de Inteligência e
Tecnologias Educacionais e Recursos Acessíveis (INTERA). A metodologia INTERA é
focada em objetos de aprendizagem digitais e direcionada para aplicações didáticas
pedagógicas, isto é, visa a qualidade tanto técnica do OA quanto sua qualidade
pedagógica. A metodologia propõe padrões e métodos de comunicação entre a equipe
desenvolvedora, na qual esses são divididos em três componentes: fases, artefatos e
papéis.
Os papéis retratam a função de cada integrante do projeto do OA; artefatos são
documentos gerados pela equipe, que apresentarão as entradas (informações técnicas
e/ou pedagógicas necessárias para o desenvolvimento de cada etapa), as práticas
(agregação das informações recebidas) e as saídas (agregação das informações geradas
ao longo da etapa, reproduzidas em um documento); fases são conjuntos de atividades e
práticas para o desenvolvimento dos OA (BRAGA, 2014).
Para a fundamentação do objeto em seu contexto pedagógico e técnico, o
componente “fase” apresenta 7 etapas, as quais são: contextualização, requisitos,
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arquitetura, desenvolvimento, ambiente e padrões, teste e qualidade, disponibilização e
avaliação. As figuras 01, 02, 03 e 04 apresentam algumas das características de cada
uma dessas etapas e em seguida como estas etapas foram aplicadas na construção do
OA proposto neste trabalho.
Figura 01 – Contextualização

Etapa contextualização:

- Compreender os objetivos pedagógicos;
- Em quais cenários o objeto será inserido;
- Conceitos das disciplinas que serão
aplicados;
- Descrição do público-alvo.
Fonte: Os autores

Na construção do OA na etapa de contextualização foram definidas as
disciplinas, além de lógica de programação, em que o OA seria utilizado. E ainda, quais
os exemplos o mesmo utilizaria para a aplicação dos conteúdos de operadores
relacionais, operadores lógicos e estruturas condicionais. Para a aplicação do robô
Arduino foram propostos três diferentes cenários.
Figura 02 – Requisitos

Etapa requisitos:

- Define que recursos técnicos o professor pode
utilizar;
- Qual a funcionalidade do objeto;
- Une a parte pedagógica com a parte técnica ou
funcional do objeto.
Fonte: Os autores, BRAGA, J.C. 2015

Na etapa de requisitos foram detalhados as funcionalidades pedagógicas do
OA. O cenário 1 prevê a exemplificação dos operadores relacionais, por meio de
movimentos de sentido de rotação e o aumento ou redução da velocidade dos motores a
partir do kit Lego. No cenário 2 são previstas duas possibilidades de utilização do robô
Arduino. Na situação (A) o robô estará em um ambiente logístico industrial, carregando
uma carga, o mesmo utilizará o seu sensor de cor e seu sensor ultrassônico para detectar
quando um box estiver vazio. O robô identifica um box vazio e deposita a carga.
Na situação (B) o objeto será inserido em um estacionamento para detectar
uma vaga vazia a partir de dois sensores ultrassônicos (em lados opostos). Com a
movimentação do robô ao longo do cenário os sensores ultrassônicos são ativados e a
vaga vazia é descoberta.
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O cenário 3 foi criado para elucidar os conceitos de estruturas condicionais
simples e compostas. No cenário são dispostas cores (vermelho, verde, amarelo e azul)
em vários pontos de um trajeto. Conforme a estrutura condicional reconhecida, o robô
seguirá em frente, virará a direita, ou a esquerda. Estas ações serão realizadas por meio
da leitura do sensor de cor presente no robô.
Figura 03 – Requisitos

Etapa arquitetura:

- Produção do protótipo ou esboço do objeto;
- Produz documentos de fácil interpretação para a
equipe desenvolvedora;

Fonte: Os autores, BRAGA, J.C. 2015

O objetivo das etapas anteriores (contextualização, requisitos e arquitetura) foi
produzir documentos que proporcionam a equipe de desenvolvimento potencializar a
qualidade do OA, colocando assim em discussão todos os aspectos técnicos e
pedagógicos do objeto.
Figura 04 – Desenvolvimento

Etapa desenvolvimento:

- O objeto passa a ser elaborado com base nos
documentos produzidos até o presente momento;
- Escolha dos melhores recursos técnicos(vídeo,
animação, imagem) para a produção do OA;
Fonte: Os autores, BRAGA, J.C. 2015

Na etapa de desenvolvimento os dois robôs foram construídos. O kit Lego
apresenta todos os componentes necessários para a construção do robô, sendo de fácil
uso e ainda proporciona à equipe uma a mudança em sua estrutura. Já para o robô
Arduino fez-se necessária a compra de peças, como os sensores e atuadores. Além
disso, é fundamental a elaboração de um projeto para a alocação das placas e peças
adquiridas.
Com o término do desenvolvimento do OA, de acordo com a metodologia, a
próxima etapa é assegurar que o conteúdo e o objeto construído estão em conformidade
com todas as informações técnicas e pedagógicas elaboradas e descritas até então. Essa
etapa denominada de etapa de avaliação é responsável por avaliar se as propostas
pedagógicas e técnicas foram atendidas e também analisar os defeitos que
eventualmente o OA possa apresentar (BRAGA, 2014).
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O ciclo de desenvolvimento do objeto de aprendizagem se completa com a etapa
disponibilização. Esta etapa recomenda que o objeto não deve ser restrito a um grupo de
usuários e sim, destaca que outros usuários possam usufruir do objeto produzido.
Portanto para facilitar a disponibilização desses materiais, há repositórios específicos que
armazenam vários tipos de OA, que podem ser encontrados facilmente pelos usuários
interessados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A metodologia INTERA auxiliou no processo de construção, visto que a mesma
disponibiliza uma gama de documentos que proporcionam a descrição de cada fase,
visando a melhor qualidade do OA. Assim todas as características do objeto são
abordadas garantindo a sua qualidade. Para reforço, a metodologia dispõe do “ir e vir” das
etapas, isto é, concede a alteração de qualquer etapa, independente da fase em que a
equipe se encontra.
Para representar os operadores lógicos, uma das estratégias foi a utilização
dos kits Lego Mindstorms, visto que se caracterizam por possuir peças de fácil manuseio
e ainda, uma programação aberta e de fácil compreensão. Dessa forma o projeto
construiu um robô que por meio dos seus movimentos (velocidade e direção do motor),
comandados por um controle remoto, aplicam os conceitos sobre estruturas condicionais
e operadores relacionais. O robô construído com o kit Lego é apresentado na Figura
05(A) e Figura 05(B).

Figura 05(A) – Robô Lego

Figura 05(B)- Robô Lego
Fonte: Os Autores

Na próxima etapa, outros conceitos básicos de lógica de programação foram
ilustrados em diferentes cenários, utilizando o robô Arduíno. Para o robô Arduino foi
desenvolvido um projeto de construção física e ainda, com recursos do projeto, pode-se
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adquirir componentes essenciais para o funcionamento do robô. Este pode ser visualizado
na Figura 06(A), Figura 06(B) e Figura 06(C).

Figura 06(A) – Robô Arduino

Figura 06(B) – Robô Arduino

Figura 06(C) – Robô Arduino
Fonte: Os Autores

O robô Arduino interage com os alunos em três cenários diferentes: uma
central de armazenamento, um estacionamento e um mapa, conforme ilustra a Figura 07.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Figura 07 – Cenário 1.

Fonte: Os Autores

No cenário da central de armazenamento o robô precisa localizar um box vazio,
para que o material seja depositado. Os alunos interagem com o cenário preenchendo
alguns espaços vazios e o robô localiza o espaço que está vago.
Figura 08 – Cenário 2

Fonte: Os Autores

No segundo cenário (Figura 08) o robô precisa localizar uma vaga no
estacionamento. Para isto, os alunos posicionam os carros no estacionamento e o robô
localiza uma vaga disponível.
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Figura 09 – Cenário 3

Fonte: Os Autores

No terceiro e último cenário (Figura 09), o robô precisa chegar a um ponto
específico, para isso, pontos coloridos são aplicados ao mapa pelos alunos, para indicar o
caminho. Desta forma, os sensores de cor definem o trajeto a ser seguido.
Nos três cenários são utilizados conceitos de operadores lógicos e relacionais
na programação do robô, assim os alunos compreendem na prática sua aplicação, o que
facilita a compreensão dos conceitos básicos de Lógica de Programação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do OA apresentado neste artigo é facilitar a compreensão de
conceitos básicos de Lógica de Programação. Esse é um fato muito preocupante nas
áreas de computação, visto que os alunos não conseguem visualizar os conceitos que a
disciplina aborda. Com a construção dos robôs, o professor consegue criar situaçõesproblemas, a fim de que os robôs possam exemplificá-las elucidando os conceitos básicos
de programação.
Com o intuito de completar o ciclo de desenvolvimento de um objeto de
aprendizagem, a equipe propôs uma continuação do projeto que consiste, de acordo com
a metodologia, na disponibilização do objeto de aprendizagem em um repositório público.
Além de sua efetiva aplicação e qualificação por meio da etapa de testes. Isso só seria
possível, se o objeto em questão fosse transformado em um objeto digital e não físico.
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Resumo: No âmbito do desenvolvimento de software, o armazenamento de dados pode ser realizado de
diferentes formas, tais como arquivos e banco de dados. Realizar a transformação de um aplicativo de uso
pessoal que armazena dados em banco de dados para que passe a armazenar em arquivos é indicado para
que o usuário tenha recursos como a mobilidade dos dados. O objetivo deste trabalho é demonstrar como
realizar esta migração em softwares orientados a objetos, utilizando como exemplo o gerenciador financeiro
de nome GEF. A revisão da literatura explora os temas da modelagem entidade-relacionamento,
modelagem de classes e a implementação de associações em uma linguagem orientada a objetos, para
que se possa exemplificar a metodologia adotada no processo. Através do estudo do projeto do software
original pode-se migrá-lo para persistir dados em arquivos, projetando a estrutura de classes e associações
de forma que a implementação destas em uma linguagem de programação permita que os dados sejam
manipulados em forma de objetos e posteriormente transformados em bytes através da serialização de
objetos. Assim, os dados podem ser gravados em um arquivo de forma segura por meio de criptografia. A
migração acarreta leves mudanças na interface do software e o uso de arquivos apresenta vantagens como
a mobilidade dos dados e a possibilidade de uso de múltiplos arquivos.
Palavras-Chave: Desenvolvimento de Software. Orientação a Objetos. UML. Persistência em arquivos.

1 INTRODUÇÃO
No âmbito do desenvolvimento de software, o armazenamento de dados pode
ser realizado de diferentes formas, tais como arquivos e banco de dados. Estas podem
apresentar vantagens e desvantagens quanto a características como praticidade e
segurança. Sendo assim, deve-se pensar na melhor forma do armazenamento dos dados
quando se projeta o software, pois, analisando o contexto que o software se aplica, uma
das formas de armazenar se torna mais trivial ao usuário e ideal às circunstancias da
natureza do software. Por exemplo, sistemas de médio e grande porte empregados em
empresas necessitam utilizar banco de dados, porque este permite acesso simultâneo de
vários usuários aos dados em uma rede de computadores, entre outros motivos. Por outro
lado, aplicativos de uso pessoal como editores de texto, planilhas eletrônicas, entre
outros, utilizam a persistência (armazenamento) em arquivos por não necessitar de uma
estrutura mais complexa instalada, como um sistema gerenciador de banco de dados.
Realizar a transformação de um aplicativo de uso pessoal que armazena dados
em banco de dados para que passe a armazenar em arquivos é indicado para que o
usuário tenha recursos como a mobilidade dos dados, por exemplo. Neste contexto, o
objetivo deste trabalho é demonstrar como realizar a migração da maneira de persistir
dados em banco de dados para persistência em arquivos, em softwares orientados a
objetos. Neste trabalho, utilizou-se o gerenciador financeiro de nome GEF como base
para demonstrar a migração do armazenamento de dados para arquivos. Este é um

aplicativo pessoal, de código aberto1, codificado em uma linguagem orientada a objetos, e
que armazena dados em banco de dados.
O presente trabalho está organizado da seguinte forma: a metodologia é
apresentada na Seção 2 e da Seção 3 à Seção 7 são apresentados, junto a revisão
bibliográfica, os passos para migração de persistência em banco de dados para arquivos.
Por fim, os resultados, discussões e considerações finais são apresentados nas Seções 8
e 9.
2 METODOLOGIA
Para demonstrar a migração da forma de armazenamento de dados em um
software alvo, de banco de dados para arquivos, este trabalho apresenta um diagrama
Entidade-Relacionamento (ER) para demonstrar as estruturas de banco de dados
utilizadas originalmente pelo software alvo (HEUSER, 2009); diagrama de classes da
Unified Modeling Language (UML) para demonstrar a estruturação das classes
resultantes do processo de migração e como os dados serão estruturados na memória
para posterior escrita em arquivos (BEZERRA, 2007); e exemplos de código Java para
demonstrar a implementação do diagrama de classes e a consequente manipulação dos
objetos. Utilizou-se o GEF como software alvo para aplicar os procedimentos descritos
neste trabalho.
O processo de migração apresentado neste trabalho inicia pela análise do
projeto existente (detalhada na Seção 3), tendo a finalidade de adquirir conhecimento do
estado do software antes da migração, ou seja, como ele está implementado e como o
seu banco de dados está estruturado. Esta análise é realizada com base na
documentação do software e na documentação do banco de dados, sendo esta última
estruturada em um diagrama ER.
Com o conhecimento do diagrama ER do banco de dados, é então realizada a
transformação para o diagrama de classes da UML, conforme detalhado na Seção 4,
mapeando

entidades

em

classes,

relacionamentos

em

atributos,

entre

outras

transformações. Esta etapa tem por objetivo ter um modelo de dados mais próximo das
linguagens orientadas a objetos, facilitando o próximo passo.
Obtendo-se o diagrama de classes, implementa-se as classes e as
associações entre as classes, permitindo a comunicação dos objetos no sistema. Isto é
feito utilizando uma linguagem orientada a objetos (linguagem Java) conforme
apresentado na Seção 5.
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Assim como no uso de banco de dados para armazenar dados, os softwares
que armazenam dados em arquivos necessitam manipular dados (consulta, inserção,
edição e exclusão de dados). A Seção 6 exemplifica como tais manipulações são feitas
através da orientação a objetos da linguagem Java.
Os objetos Java são endereçados na memória RAM (Random Access
Memory), por consequência, existem somente em tempo de execução do software. Para
armazenar dados de forma que eles não se percam ao encerrar a execução, deve-se
armazenar os objetos Java em arquivos, permitindo posterior recuperação. Os detalhes
da implementação dos processos de armazenamento e recuperação de dados estão
detalhados na Seção 7.
3 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO EXISTENTE
O gerenciador financeiro GEF é um software de código fonte aberto; persiste
os dados em banco de dados relacional; utiliza a linguagem SQL (Structured Query
Language) para manipulação de dados em um sistema gerenciador de banco de dados
MySQL Server2 (DATE, 2004). O software tem como funcionalidade realizar a gerência de
contas bancárias e suas movimentações; portanto, armazena dados de bancos, contas
bancárias de um banco, movimentações de uma conta bancária, o tipo de movimentação,
o tipo de conta bancária, a categoria de uma movimentação e o seu favorecido. O
diagrama ER do projeto do banco de dados deste software está presente na Figura 01.
Segundo Heuser (2009, p. 35), uma entidade representa “conjuntos de objetos
da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no banco de dados.”
No diagrama ER, são representadas pelos retângulos, como se pode observar na Figura
01, que possui as entidades Conta, Banco, Movimentação, Favorecidos e Categoria.
Heuser (2009) afirma ainda, que os atributos são as propriedades que caracterizam uma
entidade. Cada entidade deve possuir um ou mais atributos identificadores, ou seja, que
possuem valores únicos para cada ocorrência de objeto na entidade ou relacionamento.
Como por exemplo na entidade Categoria que possui um código como atributo
identificador e nome como atributo.
Segundo Heuser (2009), entidades podem se relacionar quando ocorrências de
objetos de entidades diferentes ou não, possuírem semelhanças ou se segregarem entre
si, e também quando um depender das atividades do outro. Tem-se o exemplo da
entidade Conta e Banco, pois um depende do outro, sendo que uma conta tem um banco
e um banco tem várias contas. Neste contexto, Heuser (2009) define que os
relacionamentos possuem cardinalidade que determinam o número mínimo e máximo de
2
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ocorrências do relacionamento. A cardinalidade pode ser de nenhuma (0), uma (1), ou
muitas ocorrências (n), formando um par ordenado onde o primeiro valor corresponde ao
mínimo e o segundo ao máximo.
Figura 01 – Diagrama entidade-relacionamento do GEF

4 TRANSFORMAÇÃO DO DIAGRAMA ER EM DIAGRAMA DE CLASSES UML
Segundo Santos (2013), as classes são meios de representar modelos, isto é,
objetos, pessoas e itens da realidade para o meio computacional. Assim como as
entidades, as classes possuem atributos que caracterizam seus objetos (instâncias), além
de métodos que são ações para desempenhar determinada função ou manipular os
atributos. Bezerra (2007), explica que em um diagrama de classes da UML, as classes
são retângulos que possuem nome com letra maiúscula e também atributos com a
primeira palavra iniciando com letra minúscula e as demais iniciando com letra maiúscula.
Segundo Bezerra (2007), para representar o fato de que classes podem se
associar existe a associação no diagrama de classes. A associação entre classes define
multiplicidade – valor mínimo e máximo de ocorrências de um objeto na associação –,
navegabilidade, sendo ela unidirecional ou bidirecional – condição de se um objeto
conhece o outro o qual se associa –, além de nomes de papel de cada classe na
associação. Embora no diagrama de classes a associação seja representada entre

classes, no sistema são executadas por objetos que são capazes de trocar informações
para realizar determinada tarefa do sistema. (BEZERRA, 2007)
Figura 02 – Diagrama de classes do GEF

Na Figura 02, observa-se que o diagrama de classes do projeto possui as cinco
classes, Favorecido, Categoria, Banco, Movimentacao e ContaBancaria que estão
presentes no diagrama ER como entidades. A criação das classes e associações permitiu
que os objetos fossem instanciados e posteriormente unidos através das associações,
proporcionando cadastros, edições e exclusões. Além das cinco classes e a
transformação do relacionamento das mesmas para associações do diagrama de classes
da UML, transformou-se para classes, os dados de tipo de movimentação e tipo de conta
bancária, que no diagrama ER eram atributos das entidades Movimentacao e
ContaBancaria.

Com o intuito de possuir o controle de todos os dados do sistema criou-se uma
classe Arquivo, que armazena todos os dados por meio de associações, sendo assim ao
gravar no arquivo a instância da classe Arquivo, os demais dados são armazenados.
Sabendo-se pois, que para que uma movimentação exista necessita estar
vinculada a uma conta bancária, e para que uma conta bancária exista necessita estar
vinculada a um banco; e que uma movimentação pode possuir categoria e favorecido,
definiu-se que as classes Banco, Categoria e Favorecido armazenariam suas instâncias
na classe Arquivo, e consequentemente, os objetos Banco armazenariam todos os
objetos de ContaBancaria e Movimentacao.
5 IMPLEMENTAÇÃO DO DIAGRAMA DE CLASSES EM CÓDIGO JAVA
A construção do banco de dados é feita após projetá-lo usando a modelagem
entidade-relacionamento. De forma similar, no software orientado a objetos, após
organizar as classes no diagrama de classes da UML, implementa-se estas em uma
linguagem de programação orientada a objetos, como a linguagem Java já utilizada na
codificação do gerenciador financeiro GEF. Cada classe do diagrama é mapeada em uma
classe no código, porém associações não possuem uma estrutura específica, sendo
necessário construí-las.
Segundo Noble (1997), existem 6 padrões comuns de implementação de
associações. Utilizou-se na migração do GEF, três deles: associação como atributo,
objeto de coleção e mutual friends. O padrão associação como atributo é utilizado quando
há

uma

associação

com

multiplicidade

um-para-um

ou

um-para-muitos

com

navegabilidade unidirecional no sentido do único objeto, sua implementação está descrita
na Figura 03. O padrão objeto de coleção é utilizado quando há uma associação com
multiplicidade um-para-muitos com navegabilidade unidirecional no sentido dos muitos
objetos, sua implementação está descrita na Figura 04. O padrão mutual friends é
utilizado quando há uma associação com navegabilidade bidirecional, cria-se um
mecanismo de sincronização de ambas as classes e pode-se utilizar todas as
multiplicidades, sua implementação está descrita na Figura 05.
Figura 03 – Implementação em Java do padrão associação como atributo

public class TipoMovimentacao {
//atributos e métodos
}
public class Movimentacao {
//associação como atributo
private TipoMovimentacao tipoMovimentacao;
//métodos de acesso ao atributo tipoMovimentacao
public TipoMovimentacao getTipoMovimentacao( ) {
return this.tipoMovimentacao;

}
public void setTipoMovimentacao(TipoMovimentacao
this.tipoMovimentacao = tipoMov;
}

tipoMov) {

}
Fonte: Os Autores, 2015.
Figura 04 – Implementação em Java do padrão objeto de coleção

import Java.util.HashSet;
import Java.util.Set;
public class ContaBancaria {
//atributo Objeto de Coleção
private Set<Movimentacao> movimentacoes;
movimentacoes = new HashSet<Movimentacao>();
//Métodos de manipuação do atributo
public boolean addMovimentacao(Movimentacao mov) {
return this.movimentacoes.add(mov);
}
public boolean removeMovimentacao(Movimentacao mov) {
return movimentacoes.remove(mov);
}
public Set<Movimentacao> getMovimentacoes(){
return this.movimentacoes;
}
public void limparMovimentacoes() {
for (Movimentacao m : movimentacoes) {
m.unSetCategoria();
m.unSetFavorecido();
}
this.movimentacoes.clear();
}
}
public class Movimentacao {
//atributos e métodos
}
Fonte: Os Autores, 2015.
Figura 05 – Implementação em Java do padrão Mutual Friends

import java.util.HashSet;
import Java.util.Set;
public class ContaBancaria {
//associação como atributo
private Banco banco;
// métodos de implementação da associação
void privateSetBanco(Banco banco) throws Exception{
if(this.banco==null) {
this.banco=banco;
}else if (this.banco!=banco){
throw new Exception();
}
}
void privateUnSetBanco( ) {
this.banco=null;
}
public void setBanco(Banco banco) throws Exception {
banco.addConta(this);
}
public void unSetBanco(Banco banco){
banco.removeConta(this);
}
public Banco getBanco( ){
return this.banco;
}

public class Banco {
// objeto de coleção
private Set<ContaBancaria> contasBancarias;
contasBancarias = new HashSet<ContaBancaria>( );
//métodos de implementação da associação
public void addConta(ContaBancaria ContaBancaria) {
ContaBancaria.privateSetBanco(this);
this.contasBancarias.add(ContaBancaria);
}
public void removeConta(ContaBancaria ContaBancaria){
ContaBancaria.privateUnSetBanco();
this.contasBancarias.remove(ContaBancaria);
}
public Set<ContaBancaria> getContas( ) {
return this.contasBancarias;
}
}
Fonte: Os Autores, 2015.

Figura 06 – Implementação da classe Arquivo

public class Arquivo implements Serializable {
private static Arquivo Instance = new Arquivo(); //instância a ser gravada
//objetos de coleção
private final HashSet<Banco> BANCOS = new HashSet<>();
private final HashSet<Favorecido> FAVS = new HashSet<>();
private final HashSet<Categoria> CATEGORIAS = new HashSet<>();
public static void setIntancia(Arquivo c) {
Instance = c;
}
public static Arquivo getInstancia() {
return Instance;
}
public void addBanco(Banco e) {
//manipulação de bancos
BANCOS.add(e);
}
public boolean removeBanco(Banco n) {
return this.BANCOS.remove(n);
}
public Set<Banco> getBancos() {
return this.BANCOS;
}
//outros métodos de Favorecido e Categoria (trecho oculto)
}
Fonte: Os Autores, 2015.

Na Figura 06, observa-se a implementação da classe Arquivo, esta possui
associação um-para-muitos com navegabilidade no sentido dos muitos objetos com a
classe Banco, Categoria e Favorecido, implementou-se o padrão de codificação de
associações objeto de coleção (classe HashSet).
6 MANIPULAÇÃO DE OBJETOS JAVA
Após a migração, o software deve manter as funcionalidades originais. Sendo
assim, um dos requisitos do sistema é realizar a manipulação dos dados, isto é, instanciar
objetos (Inclusões), modificar valores dos atributos (Edições), remoção de objetos
(Exclusões), e consultas de determinados objetos listados em tela. O usuário é quem
manipula os valores dos atributos das classes – Banco, ContaBancaria, Categoria,
Favorecido e Movimentacao –, criando, editando ou excluindo instâncias das mesmas.
Na Figura 07, observa-se que para cadastrar uma nova conta bancária o
método cadastrarContaBancaria resgata dados preenchidos em campos de Janela
Gráfica – número da conta, número da agência, e nome identificador –, além de associar
a mesma a um Banco e um TipoContaBancaria. As Janelas do software possuem caixas
de seleção ComboBox que quando preenchidas, seus objetos possuem o mesmo índice
em um ArrayList criado, possibilitando resgatar o devido objeto selecionado.

Figura 07 – Implementação do método de cadastro de conta bancária

public boolean cadastrarContaBancaria(){
ContaBancaria a = new ContaBancaria(); //cria instância
//insere valores aos atributos da ContaBancaria
a.setNomeIdentificador(nomeconta.getText()); //Caixa de Texto
a.setNumAgencia(Integer.parseInt(numeroagencia.getText())); //Caixa Texto
a.setNumConta(conta); //Caixa de Texto
//associa ao tipo de conta
int x = tipodeconta.getSelectedIndex(); //ComboBox
TipoContaBancaria contabancaria = tipoc.get(x); //ArrayList
a.setTipoconta(contabancaria);
//associa ao banco
int selectedIndex = nomebanco.getSelectedIndex(); //ComboBox
Banco bnc = codbancos.get(selectedIndex); //ArrayList
try {
a.setBanco(bnc); //Adiciona na Instância de Conta
} catch (Exception ex) {
JoptionPane.showMessageDialog(null, ex);
}
//Retorna se o cadastro foi ou não realizado
return bnc.containsConta(a);
}
Fonte: Os Autores, 2015.

Figura 08 – Implementação do método de edição de conta bancária

public void editarContaBancaria(ContaBancaria c, Banco banco){
//insere valores de caixas de texto aos atributos do objeto ContaBancaria
c.setNomeIdentificador(nomeContaEd.getText());
c.setNumAgencia(Integer.parseInt(numeroAgEd.getText()));
c.setNumConta(Integer.parseInt(numeroContaEd.getText()));
//modifica o TipoContaBancaria
int x = tipodecontaed.getSelectedIndex(); //ComboBox
TipoContaBancaria tcontabancaria=tipoc.get(x); //ArrayList
//Associa a TipoContaBancaria
c.setTipoconta(tcontabancaria);
//associa a Banco
int selectedIndex=nomebnced.getSelectedIndex();//ComboBox
Banco banc = codbancos.get(selectedIndex); //ArrayList
try {
c.unSetBanco(banco); //remove a antiga associação
c.setBanco(banc); //cria nova associação
} catch (Exception ex) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, ex);
}
}
Fonte: Os Autores, 2015.

Na Figura 08, observa-se que para editar uma conta bancária, o método
editarContaBancaria, responsável por editar uma conta bancária, recebe os parâmetros
de ContaBancaria e Banco que deseja-se editar. Com o objeto de ContaBancaria, o
método atualiza os valores dos atributos da classe e da associação com a classe
TipoContaBancaria, atualizando o atributo como associação. Na classe Banco, remove o
link da associação em ambas classes e associa a conta bancária ao banco selecionado
no ComboBox.

Na Figura 09, observa-se a implementação do método para excluir uma
ContaBancaria recebendo a mesma como parâmetro e retornando um valor boolean,
indicando se a remoção ocorreu ou não com sucesso.
Figura 09 – Implementação do método de excluir conta bancária

public boolean excluirContaBancaria (ContaBancaria cb) {
Banco banco = cb.getBanco(); //identifica o banco da conta
//remove a conta do banco
boolean x = banco.removeConta(cb);
//exclui as movimentações da conta
cb.limparMovimentacoes();
listarContas(); //Método descrito no Quadro 07
return x; //retorna o sucesso da exclusão
}
}
Fonte: Os Autores, 2015.

Na Figura 10, observa-se a implementação de um método de listagem de
contas bancárias, este pode ser usado para dispor os dados em uma tabela na tela.
Figura 10 – Implementação do método de listagem de contas bancárias

public void listarContas() {
if(Arquivo.getInstancia()!= null){
try {
Set<Banco> bancos;
bancos = Arquivo.getInstancia().getBancos();
// para cada banco
for (Banco bs: bancos) {
Set<ContaBancaria> contas = bs.getContas();
//para cada conta bancária
for (ContaBancaria cs: contas) {
//determina banco e saldo
double tt = 0.0; // total (saldo)
Banco banco = cs.getBanco();
String nome = banco.getNome();
int codigo = banco.getCodigo();
String bnc = nome + " - COD: " + codigo;
Set<Movimentacao> movimentacao;
movimentacao = cs.getMovimentacao();
//para cada movimentacao
for (Movimentacao m : movimentacao) {
//soma-se para determinar o saldo
double x = m.getValor();
tt += x;
}
//adiciona-se ao JTable os registros de nome, bnc e tt da Conta(trecho oculto)
}
}
} catch (Exception ex) {
JoptionPane.showMessageDialog(null, ex);
}
}
Fonte: Os Autores, 2015.

7 PERSISTÊNCIA DE OBJETOS JAVA EM ARQUIVOS
Segundo Guerra (2015), “Quando dizemos que um objeto é serializado,
estamos afirmando que este objeto será transformado em bytes, e poderá ser
armazenado em disco.” Quando um objeto é desserializado ocorre o processo inverso,

que consiste em ler os bytes e transformá-los em objetos. Para que um objeto seja
serializado, sua classe deve implementar a interface java.io.Serializable da linguagem
Java. Na Figura 11, observa-se o código Java que serializa um objeto, o método
getBytesObject recebe um objeto como parâmetro e retorna um array dos bytes do
determinado objeto.
Figura 11 – Método que realiza a transformação de Objeto em Bytes

public byte[] getBytesObject(Object o)throws IOException{
ByteArrayOutputStream baos;
baos = new ByteArrayOutputStream();
ObjectOutputStream oos=new ObjectOutputStream(baos);
oos.writeObject(o);
byte[ ] yourBytes = baos.toByteArray();
baos.close();
oos.close();
return yourBytes;
}
Fonte: Os Autores, 2015.
Figura 12 – Método que realiza a transformação de Bytes em Objeto

public Object bytesToObject(byte[] byteAsObj) throws
IOException, ClassNotFoundException {
ByteArrayInputStream bais;
bais = new ByteArrayInputStream(byteAsObj);
ObjectInputStream ous;
ois = new ObjectInputStream(bais);
Object obj = ois.readObject();
ois.close();
bais.close();
return obj;
}
Fonte: Os Autores, 2015.

Na Figura 12, o método bytesToObject recebe um array de bytes resultante de
uma serialização para que se realize o processo inverso de desserialização, retornando o
objeto Java.
Pode-se realizar a segurança dos dados antes de armazená-los em arquivo.
Para isso, utiliza-se a criptografia de dados como recurso, por meio de um algoritmo
criptográfico e uma chave criptográfica, sendo essa última definida pelo usuário em forma
de senha para permitir acesso ao seu arquivo. Tal método é empregado no GEF utilizando
o algoritmo AES (Advanced Encrypt Standard). Deste modo, após os dados serem
serializados, o array de bytes gerado pode ser criptografado com a chave (senha)
fornecida pelo usuário. Posteriormente, esta chave é necessária para o sistema
descriptografar o conteúdo do arquivo, recuperando o conteúdo original (os bytes gerados
pela serialização) para então desserializar a instância do sistema. A implementação deste
método de criptografia não é apresentada neste trabalho por motivos de espaço 3.
3 Implementação similar é apresentada no endereço http://www.devmedia.com.br/utilizando-criptografiasimetrica-em-java/31170. Acesso em: 10 de outubro de 2015.

A linguagem Java disponibiliza recursos para realizar a escrita dos bytes em
arquivos. Na Figura 13, observa-se a implementação de um método que recebe os bytes
e o local no disco para então persistir as informações no arquivo. A Figura 14, apresenta a
leitura de um arquivo com o local no disco especificado como parâmetro, abrindo-o e
retornando os bytes escritos nele.
Figura 13 – Implementação do método de gravação no arquivo

public void gravar(String local, byte[] b) throws Exception {
FileOutputStream outFile;
outFile= new FileOutputStream(local);
ByteArrayOutputStream bout;
bout = new ByteArrayOutputStream();
bout.write(b);
bout.writeTo(outFile);
outFile.close();
bout.close();
bout.flush();
}
Fonte: Os Autores, 2015.
Figura 14 – Implementação do método de leitura de dados do arquivo

public byte[] abrir(File f) throws Exception {
int lenght = (int) f.length();
byte[] bytes = new byte[lenght];
FileInputStream inFile = new FileInputStream(f);
inFile.read(bytes, 0, lenght);
inFile.close();
return bytes;
}
Fonte: Os Autores, 2015.

No GEF, criou-se uma barra de menu denominada arquivo, para adicionar
funções de abrir um arquivo no sistema de arquivos, bem como salvar as modificações no
arquivo aberto ou salvar como em um local específico no sistema de arquivos.
8 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A migração na forma de persistir dados no gerenciador financeiro GEF
apresentou melhorias de praticidade no deslocamento de dados, pois o usuário pode
abrir, salvar, e proteger seus dados em forma de arquivos. Apresenta a possibilidade de
uso de múltiplos arquivos com dados diferentes ao usuário, diferentemente de banco de
dados onde se possui somente um conjunto, fato que proporciona maior facilidade na
organização e no transporte dos dados. Do mesmo modo, não acarreta mudanças na
interface do software, exceto pela inserção de um menu de arquivos para adicionar
funções de manipulação dos arquivos no software.
A linguagem SQL proporciona recursos de filtragem de dados em suas
consultas. Já utilizando a linguagem Java, o programador deve implementar estes

recursos. Desta forma, deve-se conhecer a tecnologia de implementação utilizando banco
de dados para que se entenda e se chegue a uma solução equivalente utilizando a
linguagem de programação.
O presente trabalho resultou em uma migração de um software existente,
todavia, pode-se realizar a construção de um novo software que armazenará em arquivos,
levantando

requisitos,

projetando

as

classes,

implementando

as

mesmas,

e

desempenhando outras funções não relacionadas a persistência. O software GEF, em sua
versão com persistência em arquivos encontra-se disponível para download no link:
<http://gef-gerenciador-financeiro.sourceforge.net/>.
A Figura 15, apresenta os comparativos quanto ao gerenciador financeiro GEF
em sua versão base – utilizando banco de dados – e o GEF persistindo em arquivos.
Figura 15 – Comparativo da forma de persistir dados
Característica
Banco de Dados

Segurança

Possui por padrão:
Integridade,
Confidencialidade e Disponibilidade dos
dados às pessoas autorizadas.

Arquivos
Pode-se implementar a criptografia
dos dados, sendo assim o sistema
possui Integridade,
Confidencialidade e
Disponibilidade dos dados a
usuários autorizados.

Deve-se fazer um backup do banco de
dados e importá-los no outro dispositivo.
Processo complexo que exige
conhecimento aprofundado do usuário
e/ou ferramentas que realizem o processo
de backup e recuperação.

Deve-se transportar os arquivos
através de qualquer unidade de
armazenamento, em nuvem ou
físico. Processo simples.

Instalação de Softwares
Secundários

Necessidade de instalação do Sistema
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).

Não há necessidade de um
software secundário.

Acesso simultâneo aos dados

Permite que múltiplos usuários acessem
os dados sem haver inconsistência.
SGBD realiza a gerência de acesso.

Permite abrir o mesmo arquivo em
duas execuções. No entanto, ao
salvar os dados em uma execução,
não atualiza os dados em outra
execução.

Permite arquitetura
cliente-servidor. Acesso do cliente aos
dados armazenados em um servidor.

Não permite arquitetura clienteservidor. Persistência somente em
máquina local, no entanto, pode-se
enviar o arquivo pela rede e ser
aberto em outra máquina.

Transporte dos Dados

Acesso aos dados em Rede

Fonte: Os Autores, 2015.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho demonstrou como migrar a forma de armazenar dados em
softwares orientados a objetos, de banco de dados para arquivos. É possível construir a
arquitetura de um software utilizando a orientação a objetos da linguagem Java e persistir
os objetos em arquivos, como também é possível transformar a persistência de banco de
dados para arquivos. O uso de arquivos em um software de uso pessoal é o mais viável
do que utilizar banco de dados, pois, arquivos são práticos, leves e muito utilizados em

um sistema operacional. O uso deste não cria uma dependência de um software
secundário. O problema do acesso simultâneo aos dados pode ser resolvido criando-se
mecanismos de sincronização dos dados em diferentes execuções, isto é, abrindo o
arquivo periodicamente durante a execução, bem como salvando os dados no mesmo.
Quanto a segurança dos dados, os arquivos podem ser protegidos com senha de acesso.
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi demonstrar um estudo e simulação do funcionamento do Point to
Point Protocol (PPP) em roteadores. Para simular foi utilizada uma conexão Wide Area Network (WAN) para
conectar dois roteadores e configurado o PPP via linhas de comando nos dois roteadores, sendo que já
vem configurado de fábrica com o protocolo próprio da marca, o Cisco High-Level Data Link Control
Protocol (HDLC), que é uma extensão do protocolo HDLC da Open System Interconnection (OSI). Este
trabalho foi simulado no uso do software Cisco Packet Tracer Student. A metodologia aplicada foi
embasada em fundamentação teórica e pesquisa aplicada. A primeira demonstra que ao se utilizar o
embasamento teórico pode-se configurar o protocolo PPP em roteadores. Já a segunda, comprova a
comunicação entre os dois roteadores, ou mesmo pontos remotos utilizando o PPP.
Palavras-Chave: PAP. CHAP. HDLC. LCP. WAN.

1 INTRODUÇÃO

O PPP é um protocolo que enlaça dois pontos a fim de transportar pacotes de
dados oriundos das camadas superiores do modelo OSI, através principalmente de redes
WAN como define Sousa (2010). Kurose e Ross (2010, p.359) diz que: “é o protocolo
comumente escolhido para o enlace discado de hospedeiros residenciais”.
O PPP é importante devido a sua simplicidade na comunicação de dados e a
sua ampla cobertura na camada de enlace. (KUROSE e ROSS, 2010, p.359) exemplifica
a simplicidade do PPP caracterizando que: ”Além de atender as características
relacionadas, o PPP tem de atender a uma série de requisitos adicionais. E, como se tudo
isso não bastasse, a exigência mais primordial é a simplicidade”.
O PPP aceita em seu quadro vários protocolos; permite que endereços de
Internet Protocol (IP) sejam negociados ao mesmo tempo em que sua conexão esteja
estabelecida facilitando e muito na rapidez da internet uma vez que liga dois pontos para
várias finalidades Tanenbaum (2011). “O PPP é útil em conexões síncronas (LPs ou
canais dedicados) como assíncronas (Linha Discadas ou Dial-Up)” (SOUSA, 2009, p.288).
Estes e outros protocolos podem ter seu funcionamento simulado no software
Cisco Packet Tracer Student conforme demonstrado no artigo de Jakab František e
Kniewald (2010). Este software é utilizado no ensino de disciplinas que envolvem
conceitos de Redes de Computadores. Este software propicia uma maneira de ensinar
através da visualização do funcionamento.
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Justifica-se a realização deste trabalho com o propósito de demonstrar para os
diversos estudos da área da Tecnologia da Informação (TI) um entendimento mais amplo
na forma como implementar o PPP em roteadores. Contribuindo para TI assim como para
a sociedade acadêmica, de uma forma teórica e objetiva a exemplificação e difusão do
PPP.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi simular em uma rede de
computadores o funcionamento de dois roteadores. Em conjunto com pesquisas
bibliográficas e aplicação em software Cisco Packet Tracer Student estabelece-se uma
conexão WAN entre os dois roteadores utilizando o PPP e senha de autenticação usando
o comando Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) e demonstra-se como
funciona a autenticação do Password Authentication Protocol (PAP).

2 METODOLOGIA

Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a pesquisa aplicada. A primeira baseou-se
em conhecimento teórico e empírico de autores conceituados na área de redes de
computadores como também em artigos científicos conforme normas de metodologia da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A segunda foi aplicada via simulação
do PPP. Para obtenção dos resultados foi utilizado o software Cisco Packet Tracer
Student.
Consultando Filippetti (2008), obteve-se através do software Cisco Packet
Tracer Student a aplicação para demonstrar o completo objetivo da pesquisa, o PPP. A
área de trabalho deste software que é exibida na Figura 01. Um ambiente gráfico em
branco (novo) se faz necessário para colocar os equipamentos e depois configurá-los. Na
área de trabalho onde serão adicionados os dois roteadores e então configurados de tal
forma que não diferencia em nada do ambiente físico e real, o que faz com que se possa
atingir o objetivo deste artigo.
Figura 01- Software Cisco Packet Tracer Student

Fonte: Autores, 2015.
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Adicionam-se dois roteadores 2811 CISCO na área de trabalho e desliga-se os
roteadores na parte física para adicionar-se uma interface serial do tipo WIC-2T em cada
um. Assim, configura-se com o nome “tadeu” conforme comandos expressos no Quadro
01 o primeiro roteador.
Quadro 01-Configuração de troca de nome do roteador 1.

Router1>enable
Router1#configure terminal
Router1(config)#hostname tadeu
tadeu(config)#wr
tadeu(config)#^z
tadeu#exit
Fonte: Autores, 2015.

Configurado o nome no primeiro roteador, insere-se o nome “lutiani” no
segundo roteador conforme comandos no Quadro 02.
Quadro 02 - Configuração de troca de nome do roteador 2.

Router2>enable
Router2#configure terminal
Router2(config)#hostname lutiani
lutiani(config)#wr
lutiani(config)#^z
lutiani#exit
Fonte: Autores, 2015.

Uma vez que os dois roteadores encontram-se na área de trabalho, interligam-se
os dois roteadores com uma conexão serial de longa distância (SE0/0/0) do tipo Data
Circuit-terminating

Equipment

(DCE). Após esta

configuração

os equipamentos

encarregam-se de codificar ou modular os dados de uma forma adequada às condições
do meio de transmissão. Em ambos os roteadores foi adicionado saídas serial para suas
conexões e conectados nas saídas Se0/0/0 como demonstrado na Figura 02.
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Figura 02 – Topologia lógica da rede a ser simulada.

Fonte: Autores, 2015.

Outra alteração necessária é a configuração dos roteadores uma vez que eles
fazem o encapsulamento com o HDLC para que o PPP funcione. Assim, deve-se
configurá-los do seguinte modo: no primeiro roteador para a recepção de dados oriundos
de outros roteadores para estabelecerem uma conexão. O roteador “tadeu” deve inserir
em sua tabela a especificação do nome e senha do roteador remoto para estabelecer a
conexão. Neste caso, o roteador “lutiani”, conforme comandos inseridos no roteador
“tadeu”, e que são apresentados no Quadro 03.

Quadro 03-Linha de configuração do PPP.

tadeu( config-if)#encapsulation ppp
tadeu(config)#username lutiani password espelocin
Fonte: Autores, 2015.

Ainda no roteador “tadeu” deve-se configurar o tipo de autenticação, que foi
estabelecida entre os dois roteadores, que no caso foi o CHAP. Configurando-se o
roteador “tadeu” conforme comandos do Quadro 04.

Quadro 04 – Comando autenticação CHAP.

tadeu( config-if)#ppp authentication chap
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tadeu( config-if)#^z
Fonte: Autores, 2015.

E o roteador “lutiani” deve ser configurado com os seguintes comandos para o
encapsulamento PPP ser implementado:

Quadro 05– Linhas de comando.

lutiani# conf t

Entra no modo de configuração do
roteador

lutiani(config)#interface serial se0/0/0

Entra na interface serial

lutiani(config-if)#encapsulation ppp

Programa o protocolo de comunicação a
ser utilizado.

lutiani(config-if)#ppp pap sent lutiani

O roteador para acessar a “tadeu” utiliza
esse comando.

lutiani(config-if)#ppp authentication pap

Ativa a autenticação do tipo PAP do
PPP.

lutiani(config-if)#ppp authentication chap

Ativa a autenticação CHAP.

lutiani(config-if)#exit

Sai do modo de configuração
Fonte: Autores, 2015.

RESULTADOS

Verificou-se o material referenciado e obteve-se uma aplicação prática em
laboratório utilizando-se do software Cisco Packet Tracer Student e aplicou-se o que se
estudou em linhas de comando nos roteadores, no qual o resultado sobre a
implementação física do projeto pode-se configurar os equipamentos de forma correta e
verificou-se o funcionamento correto na WAN que foi criada no encapsulamento que foi
aplicado. Nos dias em que vivemos com a infinidade de marcas de equipamentos, podese dizer que, o protocolo PPP é ainda amplamente utilizado nas redes WAN, justamente
por causa de sua disponibilidade para todas as marcas, e como o HDLC ser um protocolo
de código fechado, fazem com que o PPP ainda seja muito utilizado em Hardware que
não sejam Cisco para a sua utilização.
Segundo os autores citados, conclui-se que é realmente possível aplicar o PPP
em equipamentos no software Cisco Packet Tracer Student conforme o que se estabelece
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em livros e que pode ser embasado na prática. Como apresentou em seu livro, Filippetti
(2008) sugere linhas de comando pra se aplicar em roteadores que no artigo aplicou-se
em software e demonstra-se na figura 03, uma conexão DCE funcionando de forma
correta, onde que os pontos verdes sinalizam que a conexão esta fechada e trocando
informações estabelecendo um handshake.
Figura. 03 – Resultado da simulação.

Fonte: Autores, 2015.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância do PPP ainda encontra-se muito evidente, em vários livros de
autores renomados, e nas comunicações de dados atualmente. A sua grande relevância
no universo tecnológico se obtém através de ser um protocolo open source, visto mais
que, justamente por sua eficiência em comunicações ponto a ponto que ele difere-se na
camada de enlace e recebendo vários protocolos da camada de rede em um único link
ponto a ponto.
Uma discussão mais ampla do PPP dar-se-ia confrontando-o com o HDLC em
tempo real, isso ficará para um trabalho futuro, sendo os quadros de ambos capturados
via Wireshark para calcular-se qual dos protocolos é o mais rápido entre ambos. Isso
pode ser feito utilizando-se de um software chamado Core onde pode-se colocar vários
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equipamentos fictícios e fazer-se funcionar rodando o Wireshark para a captura de seus
quadros e respectivos valores.
Propõe-se para trabalhos futuros a utilização do software Wireshark para a
captura do PPP em uma conexão serial para a verificação do seu pacote disponibilizando
com muito mais riqueza de detalhes os seus quadros.
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Resumo: Este artigo concentra-se nas escolhas estratégicas feitas por fabricantes de automóveis no
desenvolvimento e implantação de tecnologias de motores para veículos de baixa emissão de poluentes com o
objetivo de substituir a tecnologia convencional dos veículos de motores de combustão interna (ICEVs). O
objetivo deste artigo é analisar as estratégias de inovação dos fabricantes automotivos, bem como as
estratégias competitivas entre as tecnologias para veículos de baixa emissão de poluentes. O trabalho
caracteriza-se como teórico-conceitual, realizando uma análise da literatura através de uma busca de publicação
nas bases de dados Web of Science e ScienceDirect, e uma busca por depósitos de patentes na rede europeia
de bando de dados com base no Instituto Europeu de Patentes (EPO), seguido por uma verificação destes.
Inicialmente, definiu-se as estratégicas tecnológicas a fim de comparar seus desempenhos. Usando uma
ferramenta de mapeamento de patentes, estudou-se o portfólio de patentes dos principais fabricantes nestas
tecnologias para analisar os dados de patentes entre o período de 1990 à 2012. A análise de depósitos de
patentes dos fabricantes de automóveis dá uma visão sobre as estratégias adotadas pelos fabricantes e a
competição entre as tecnologias desenvolvidas. Uma análise dos trabalhos permitiu evidenciar que as veículos
híbridos e a diesel apresentam o melhor domínio das tecnologias, dado que mais de 50% do portfólio de
patentes são empregados as tecnologias alternativas e ao melhoramento das tecnologias convencionais já
existentes.
Palavras-Chave: Veículos de baixa emissão de poluentes, patentes, inovação tecnológica, indústria automotiva.

1 INTRODUÇÃO

Em tempo de cuidados com o meio ambiente e preocupação com o efeito estufa,
se faz necessário que países busquem alternativas para o desenvolvimento sustentável. Na
indústria automotiva, o paradigma de desenvolvimento sustentável, vem associado à gestão
ambiental, à qualidade e à competitividade. A mudança na regulamentação sobre questões
ambientais que vem sendo adotado mundialmente contribuiu para as mudanças nos setores
tecnológicos, fazendo com que a indústria automotiva também lide com estas questões, em
especial com a redução das emissões de poluentes, o consumo de combustível e o ruído.
Neste sentido, as inovações ambientais podem ser definidos como inovações que
consistem em processos novos ou modificados, sistemas e produtos que beneficiam o meio
ambiente e assim contribuir para a sustentabilidade ambiental. A literatura sobre inovação
ambiental geralmente se concentram no papel da regulamentação e a indústria automotiva
têm desenvolvido pesquisas que visam reduzir as emissões de poluentes com a introdução
de tecnologias mais eficientes. Em 1990, depois do mandato de veículos com zero emissão
(ZEV), do Californian Air Resources Board, os fabricantes foram estimulados a desenvolver
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estes veículos. Um

ZEV, são veículos que não emitem poluentes e estão sendo

desenvolvidos como uma possível tecnologia a substituição da tecnologia a motor de
combustão interna existente. Estas

tecnologias dizem respeito aos veículos elétricos à

bateria (EVBs), veículos híbridos (VH) e os veículos de células a combustível (FCVs). No
entanto, uma diversidade de inovações nas tecnologias de veículos de motores de
combustão interna (ICEVs) e veículos a diesel (DE), resultou numa utilização mais eficiente
do combustível. Portanto, as soluções tecnológicas abrangem pelo menos cinco tecnologias
diferentes como, ICEV e DE sendo as soluções no melhoramento nas tecnologias existentes,
e VH, FCV e EVBs como soluções alternativas. De acordo com Oltra e Saint-Jean (2009), as
vantagens das tecnologias ICEVs ou DE estão relacionada com a consolidação, e a
confiança na infra-estrutura existente, que pode criar uma vantagem competitiva para as
empresas especializadas nestas tecnologias.
Neste artigo, vamos nos concentrar nas tecnologias para baixa emissão de
poluentes que são desenvolvidos pelos fabricantes de automóveis com o objetivo de
substituir o veículo com motor de combustão interna convencional. Neste sentido, o objetivo
aqui proposto é analisar a competição entre as tecnologias de baixa emissão de poluentes, e
as estratégias de inovação dos fabricantes automotivos. Na primeira seção, apresentamos os
procedimentos metodológicos. Na segunda seção, propomos definir e representar a
estratégia. Na terceira seção, usamos uma base de dados de patentes para analisar o
portfólio de patentes dos principais fabricantes de automóveis para cinco tecnologias ao longo
de um período entre 1990 à 2012. Os números de depósitos de patentes representam uma
competição entre as tecnologias e as estratégias adotadas pelas fabricantes.

2 METODOLOGIA

Segundo Junior et.al (2007), o método de pesquisa se refere ao processo que leva
ao conhecimento do fenômeno em estudo, podendo ser classificado em método dedutivo,
indutivo, descritivo e hipotético-dedutivo. Para tanto, a pesquisa realizada pode ser
classificada quanto ao seu objetivo como descritiva, ou seja, a pesquisa observa, registra,
analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Quanto à natureza da pesquisa
segundo Cauchick (2010) diz respeito à abordagem da pesquisa, podendo ser quantitativa,
qualitativa ou combinação de ambas as abordagens. Assim, esta pesquisa enquadra-se num
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contexto teórico conceitual, com base em uma análise de literatura através da busca de
publicações em bases de dados de periódicos internacionais.
A busca e levantamento da seleção do portfólio de artigos tem como objetivo
selecionar um conjunto de artigos que expressam o conhecimento, no âmbito cientifico, a
respeito de inovação tecnológica na indústria automotiva, com o foco especifico sobre o
desenvolvimento de veículos de baixa emissão de poluentes. O levantamento de dados para
a elaboração da análise desta pesquisa foi dividido em duas parte, sendo a primeira sobre o
desenvolvimento de veículos de baixa emissão de poluentes e a segunda sobre dados de
patentes. A pesquisa ocorreu da seguinte forma: na primeira parte, definiu-se as palavraschaves sobre o tema de pesquisa na língua inglesa. Em seguida, foram selecionadas as
bases de dados, a partir do portal de periódicos CAPES. Escolheram-se as bases de dados
Web of Science e Science Direct para a elaboração da pesquisa pelo fato de possuírem boa
avaliação no conceito Qualis da Capes de Engenharias III. A busca foi efetuada nos campos
título, resumo e palavras-chaves a partir da combinação de 7 (sete) tópicos: automotive,
tecnology, innovation, discontinuous technology, discontinuous innovation, radical technology
e radical innovation.
Foram feitas buscas nas bases, com delimitação temporal, filtrando os artigos
publicados a partir do ano de 2008. O resultado das buscas forneceu 1168 artigos, que,
através da ferramenta EndNote, foram exportados das bases de dados e identificada a
necessidade de remover 286 artigos duplicados, assim, reduzindo o número de artigos para
882. A etapa seguinte consistiu na leitura dos títulos e palavras-chaves dos artigos. Para
estar alinhado, considerou-se que um artigo deveria conter pelo menos um dos seguintes
assuntos: inovação tecnológica, indústria automotiva, veículos de baixa emissão de
poluentes. Como resultado, chegou-se em um número de 113 artigos selecionados. Em
seguida, utilizou-se o Google Scholar e foi realizada a análise de citações dos artigos e a
seleção 22 artigos para análise.
Na segunda parte da pesquisa foi selecionada a base de dados, sendo escolhida
a rede europeia de banco de dados de patentes com base no Instituto Europeu de Patentes
(EPO). Foi utilizado o banco de dados em todo o mundo uma vez que os dados de depósitos
de patentes são as coleções de documentos mais completos. Foram selecionados 10
fabricantes de automóveis, como, a General Motors, Honda, Peugeot, Toyota, Ford, Renault,
Nissan, Hyundai, Volkswagen e Daimler-Chrysler. Afim de comparar as estratégias

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

competitivas de cada fabricante, foi efetuada uma busca nos campos título, resumo e
palavras- chaves a partir da combinação de 5 (cinco) tópicos: internal combustion engine
vehicle (ICEV), fuel cell vehicle (FCV), electric battery vehicle (EBV), hybrid vehicle (VH) e
diesel engine (DE). Estas palavras-chaves, foram utilizadas para extrair os pedidos de
patentes correspondentes e, a partir deles, contar o número de pedidos de patentes para
cada fabricante e para cada tecnologia.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Embora a literatura sobre inovações sustentáveis é abundante, sobre as
tecnologias de baixa emissão de poluentes (LEVs - Low-emission vehicles) relativamente
pouco tem sido publicado. Uma tentativa é fornecida por Frenken et al. (2004) que percebeu
uma atividade de patenteamento crescente em tecnologias de

veículos com células de

combustíveis, veículos elétricos à bateria e soluções híbridas. Descrevemos uma breve visão
sobre este conjunto de tecnologias que segundo Godfroij (2002), é considerado como sendo
as tecnologias do futuro capazes de reduzir radicalmente as emissões de poluentes.
Os veículos elétricos à bateria podem ser definidos como sendo um veículo que é
movido por um ou mais motores elétricos e realimentado por uma bateria, que dependem de
uma fonte externa de energia para a recarga das mesmas. Em um veículo elétrico a emissão
de CO2 é igual a zero, no entanto é preciso analisar o modo como a eletricidade foi obtida, se
a energia utilizada nos veículos provem da queima de combustíveis fosseis, pode ocorrer que
um veículo elétrico elimine ainda mais poluentes do que um veículo convencional.
vantagens do uso de

As

EVBs em relação ao ICEVs são que eles não emitem quaisquer

emissões de poluentes durante o uso e não emitem ruídos.

As desvantagem da atual

tecnologia estão relacionados ao peso, a autonomia da bateria, velocidade de recarga,
duração e vida útil. Segundo Hoed (2004), os EVBs perderam posição de mercado para os
FCVs e HV em meados da década de 1990, sendo ultrapassado em 1997 e 1998
respectivamente. Os veículos híbridos possuem motor de combustão interna, normalmente a
gasolina e um motor elétrico que permite reduzir o esforço do motor e assim reduzir as
emissões de poluentes. De acordo com Raskin e Shah (2006), sua função é reduzir o gasto
de energia associado à ineﬁciência dos processos mecânicos. Eles combinam um motor a
combustão e motor elétrico sendo alimentado pela energia

proveniente da queima de
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combustível. Nos veículos híbridos, as baterias são recarregadas por um sistema de
frenagem. Como exemplos de veículos híbridos temos, o Toyota Prius lançado em 1997, o
Honda Insight lançado em 1999, o Ford Fusion lançado em 2009. De acordo com Hekkert et
al., (2006) os HV podem ser uma ameaça competitiva para o desenvolvimento de veículos
ICEVs tendo como principal vantagem a compatibilidade com a infra-estrutura de combustível
disponíveis. Um veículos de célula a combustível FCV (full cell) é definido como um veículo
acionado por um motor elétrico que é alimentado por uma célula de combustível. Uma célula
de combustível produz eletricidade, combinando o hidrogénio e o oxigénio através de uma
reação química. Como a célula de combustível gera eletricidade sem a combustão de
hidrogénio, torna-se extremamente eficiente e limpa. A pesquisa e o desenvolvimento desta
tecnologia tem permitido que muitos obstáculos sejam superados e que os fabricantes de
automóveis possam produzir modelos para testes. Os problemas relacionados a esta
tecnologia eram a tolerância a baixa temperatura, potência gerada, autonomia e custo.
Conforme, a tecnologia vai se ajustando, novas alterações vão surgido, como por exemplo a
necessidade de se desenvolver células de combustível em larga escala, e a necessidades de
abastecimento convencional com o hidrogênio. Os sistemas de combustível de hidrogénio
funcionam através da combinação de gás comprimido hidrogênio com o oxigênio. A
combinação desses dois elementos produz uma carga elétrica e o único subproduto
resultante é a água, sendo que os carros movidos a hidrogénio emitem vapor de água. O
estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é um dos pioneiros nesse tipo de iniciativa, e
desde 1990 mantém um forte estímulo ao desenvolvimento de uma rede urbana de postos de
abastecimento de hidrogênio.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de
utilidade, outorgado pelo estado aos inventores ou outras pessoas físicas ou jurídicas
detentoras de direitos sobre a criação. A utilização do sistema de patentes, portanto, serve
não apenas para proteção do conhecimento desenvolvido, mas também como importante
fonte de informações tecnológicas. Permitem o acesso ao estado da técnica de uma
determinada tecnologia, a identificação de tendências tecnológicas, o monitoramento dos
investimentos em P&D da concorrência, a identificação de recursos humanos com
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determinadas competências e outras informações de interesse estratégico (CRESPO e
SOUZA, 2006). Assim sendo, a capacidade de coletar, organizar, analisar e gerar
conhecimento proporcionando mudanças a partir do acesso às informações torna-se um
diferencial competitivo (LASTRES e FERRAZ, 1999). Os documentos de patentes, de modo
geral, têm sido utilizados com três diferentes propósitos: primeiro para garantir os direitos de
propriedade intelectual, segundo como indicador de Ciência, Tecnologia e Inovação – CT&I e
em terceiro como fonte de informação tecnológica.
Como fonte de informação, os documentos de patentes são estratégicos por
retratarem os avanços recentes no estado da técnica de uma determinada tecnologia. A
análise de dados de patentes tem sido considerada uma importante ferramentas para o
acesso aos múltiplos aspectos de mudança tecnológica. Segundo Abraham e Moitra (2000),
muitos estudos utilizam estatísticas de patentes como método para compreender a relação
entre o desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico, ou o acesso a pesquisa e o
processo de inovação em um contexto nacional e ou internacional. Segundo Schmookler
(1966) e PAVITT (1982), analisar a evolução tecnológica de uma empresa a partir de uma
visão do uso de patentes , está bem estabelecido na literatura e tem sido feito desde 1960.
De acordo com Griliches (1990), os dados de patentes são um recurso único para a análise
do processo de mudança tecnológica, proporcionando uma excelente quantidade de
informação sobre as tecnologias industriais. Os dados de patentes são parte das respostas
tecnológicas de alguns setores como o automotivo, e vários estudos têm demonstrado uma
relação entre a regulação ambiental e os dados de patente.
De acordo com Pavitt (1982) e Ernst (1998), as razões para usar dados de
patentes nas pesquisas são ׃primeiro, as patentes são pensados para ser uma das melhores
ferramentas disponíveis para pesquisadores, considerando as barreiras de acesso e
confidencialidade. Em segundo, as patentes oferecem uma enorme quantidade de dados e
permite a análise da indústria, da empresa, da tecnologia, etc. Em terceiro, a disponibilidade
e a riqueza de dados de patentes aumentaram significativamente com a inserção dos bancos
de dados digitais. As patentes podem, representar uma estratégia para proteger invenções
capazes de dar vantagens competitivas nacionalmente ou internacionalmente.
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3.1 Análise do portfólio de patentes
Em primeiro lugar destacamos que as informações sobre patentes são dados
importantes no processo de inovação tecnológica. O uso de dados de patentes aumentou
nos últimos anos devido à disponibilidade de bases de dados digitais. A figura 01 apresenta
a evolução do número de patentes acumuladas pela indústria automotiva a partir da amostra
de 10 (dez) fabricantes considerando 5 (cinco) tecnologias diferentes em um período entre
1990 à 2012
Figura 01 – Evolução de patentes depositadas na indústria automotiva.

Fonte: Dados da Pesquisa

A figura 01 mostra uma tendência de crescimento contínuo para patentes de HV e
DE, com aumento progressivo em patentes desde 2000. Os FCV, apresentam aumento de
patentes significativos desde 2001 e em relação aos EVB, há um lento aumento de patentes
desde 2002 e permanece relativamente baixo em comparação com outras tecnologias. Estas
tendências mostram o crescente envolvimento dos fabricantes de automóveis em pesquisas e
desenvolvimentos das tecnologias. O crescente investimento em pesquisa dos fabricantes de
automóveis tem levado a um depósito crescente de patentes em tecnologias HV e FCV desde
2000. Isto é ilustrado pela participação dos fabricantes no número total de patentes para cada
tecnologia como evidencia a tabela 01.
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Tabela 01 – Percentagem de patentes depositadas por cada fabricante de automóveis
Data
publicação

1990

Tecnologia

ICEV

FCV

DE

HV

EVB

1995
ICEV

FCV

DE

HV

EVB

2000
ICEV

FCV

DE

HV

EVB

Nissan

0

0

0,300

0

0

0

0

0,138

0,056

0

0,032

0,203

0,221

0,215

0,333

Ford

0

0

0,133

0

0

0,278

0

0,015

0

0

0,032

0

0,074

0,113

0

Motors

0

0

0,067

0

0,167

0,111

0

0,015

0,028

0

0

0,034

0,021

0,006

0

Volkswagen

0

0

0

0

0

0,167

0

0,015

0

0

0,063

0

0,095

0,023

0

Peugeot

0

0

0,100

0

0,167

0

0

0,092

0

0

0,270

0,017

0,316

0,085

0,500

Daimler

0

1

0

0

0

0,111

1

0,154

0

0,667

0,270

0

0,053

0

0

Honda

0

0

0,033

0

0,667

0,167

0

0

0,324

0,333

0,032

0,237

0,011

0,243

0,167

Hyundai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,011

0

0

Renault

0

0

0,067

0,091

0

0

0

0,031

0,056

0

0,111

0,237

0,105

0,085

0

Toyota

1

0

0,300

0,909

0

0,167

0

0,538

0,535

0

0,190

0,271

0,095

0,232

0

General

Fonte: Dados da Pesquisa

Continuação da tabela 01
Data publicação

2005

2010

Tecnologia

ICEV

FCV

DE

HV

EVB

ICEV

FCV

DE

HV

EVB

Nissan

0,029

0,190

0,040

0,132

0

0

0,036

0,174

0,155

0,130

Ford

0,014

0,090

0,013

0,022

0

0

0

0

0

0

General Motors

0

0,010

0

0

0

0

0

0

0

0

Volkswagen

0,014

0

0

0,051

0

0,190

0

0

0,053

0,087

Peugeot

0,114

0,010

0,320

0,114

0,167

0,095

0

0,304

0,192

0,174

Daimler

0

0,160

0

0,026

0

0

0,214

0

0,045

0,043

Honda

0,143

0,160

0,053

0,084

0,167

0

0,071

0

0,196

0

Hyundai

0

0

0,053

0

0

0

0

0,217

0

0

Renault

0,386

0,030

0,307

0,099

0,167

0,190

0

0,043

0,053

0,565

Toyota

0,300

0,350

0,213

0,473

0,500

0,524

0,679

0,261

0,306

0

Na tabela 01 observa-se que a percentagem de patentes depositadas por todas as
fabricantes é de 52% e 19% para HV e FCV em 2005, enquanto é mais baixo para outras
tecnologias 14% para DE, 13% para ICEV e somente 1% para a tecnologia EVB em 2005.
Entretanto, com toda a pesquisa e desenvolvimento em tecnologias alternativas, a tabela 01
também mostra que as tecnologias convencionais se encontram bem representativas,
principalmente no item motores a DE.

Estes dados ilustram que as tecnologias

convencionais permanecem presentes no núcleo de atividades inovadoras da indústria
automotiva. A análise individual de cada tecnologia, em relação ao número total de patentes é
exibida na figura 02.
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Figura 02 – Portfólio de patentes das tecnologias entre 1990 à 2012.

Fonte: Dados da pesquisa

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Com esta análise podemos citar que a Toyota apresenta uma posição de
liderança em relação as tecnologias ICEV, DE, FCV e HV sendo ultrapassada somente
pela fabricante Renault com a tecnologia EVB. A partir desta amostra, podemos observar
um domínio permanente da fabricante Toyota ao longo destes 22 (vinte e dois) anos de
análise na submissão de patentes sobre o conjunto de tecnologias consideradas na
pesquisa, com uma exceção para o EVBs. Posteriormente vem a Renault no topo de
fabricantes de automóveis com mais patentes depositadas, ultrapassando a Toyota na
tecnologia EVB. A Peugeot, apresenta um número significativo de depósitos de patentes,
desenvolvendo pesquisa em todas as tecnologias em estudo, com maior expressão nas
tecnologias DE, EBV e ICEV. A Peugeot e a Renault ilustram o forte envolvimento da
indústria francesa no desenvolvimento de patentes. A Nissan e a Honda também
apresentam números significativos de patentes nas tecnologias FCV, EVB, HV e com
crescimento progressivo na tecnologia DE e ICEV. Pelo número significativo de patentes
depositados a Toyota, Nissan e Honda ilustram a representatividade das fabricantes
japonesas. Com interesse em analisar a competição entre as diferentes tecnologias,
estudamos separadamente o portfólio de patentes da nossa amostra de dados. O
resultado deste estudo se encontra na figura 03.
Figura 03 – Portfólio de patentes dos fabricantes de automóveis.

Fonte: Dados da pesquisa

A evolução do portfólio de patentes apresentado na figura 03 mostra
claramente a sua diversificação e confirma os argumentos anteriores. Tal diversificação
ilustra a evolução nas tecnologias de baixa emissão de poluentes. Se olharmos para o
portfólio de patente em 2005, observamos pela tabela 01 que as fabricantes de
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automóveis Peugeot, Honda, Renaut e a Toyota estão envolvidas nas cinco tecnologias
em estudo. A Toyota apresenta o portfólio mais equilibrado nesta amostra, ao contrário
da Peugeot, Honda, Renaut. Essas diferenças na variação do número de patentes são
importantes e relevantes para entender

a estratégia das empresas.

O portfólio de

patentes, confirmam a forte predominância de HV, FCV, ICEV e DE, onde mais de 50%
do portfólio de patentes é dedicado a tecnologia alternativa HV. A figura 04 mostra a
percentagem total de depósitos de patentes pela indústria automotiva em relação aos
países no ano de 2011.
Figura 04 – Percentagem da produção de veículos no mundo

Fonte: Dados da pesquisa

Podemos citar que a União Europeia é o país com mais deposito de patentes neste
ano seguida pelo Japão e posteriormente pelos Estados Unidos. Os dados mostram uma
forte concorrência entre a indústria Europeia, Americana e Japonesa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade preocupada com questão ambientais, como o aquecimento global,
tem buscado alternativas sustentáveis para minimizar estes problemas globais. O avanço
tecnológico está cada vez mais aliado ao desenvolvimento sustentável. E neste sentido, a
análise de dados de patentes tem mostrado que existe várias sobreposições e algumas
diferenças entre as diversas tecnologias ambientais empregadas na indústria automotiva.
Embora as tecnologias alternativas estejam bem representadas em depósitos de
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patentes, as tecnologias de motores de combustão já existentes, não deixaram de ser
representadas, uma possível razão é a melhoria feita em ICEVs e DE, para o qual várias
alternativas

são

exploradas.

Fica

claro

que

os

fabricantes

de

automóveis

estrategicamente estão investindo no melhoramento das tecnologias existentes como
uma forma de se manter competitivo no mercado, investindo também nas novas
tecnologias como forma de estratégia competitiva inovadora. Os dados de patentes
evidenciam que todos os fabricantes de automóveis progressivamente se posicionam
sobre os veículos de baixa emissão de poluentes (LEVs), especialmente sobre o
desenvolvimento de HV e FCV. O portfólio de patentes ilustra o domínio de HV e DE,
dado que mais de 50% do portfólio de patentes é empregado as tecnologias alternativas
portanto, os dados corroboram para a melhoria continua destas tecnologias. Os anos de
pesquisa e melhorias nas tecnologias dominantes, impulsionam para a competitividade
no que tange os quesitos das funções ambientas sustentando a concorrência com as
novas tecnologias. A tecnologia híbrida implementada pela indústria automobilística
mundial

está

em

visível

expansão.

A

fabricante

Toyota

líder

em

pesquisa,

desenvolvimento e aplicação de patentes desde 1990 é a principal dominante da
tecnologia de HV considerada como a mais promissora das tecnologias japonesas. Os
EUA são os pioneiros no desenvolvimento de FCV devido a sua regulamentação
introduzida na Califórnia. Já no Japão as tecnologias mais desenvolvidas são as HV e
podem ser introduzidos em outros países. Na Europa as tecnologias ICEVs são mais forte
devido ao melhoramento tecnológico e a combinação da eficiência de combustível e o seu
desempenho.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal realizar uma análise do índice de conforto térmico em
duas situações distintas, temperaturas específicas para o ar de 11ºC e 27ºC, para uma Instituição de
Ensino, no caso, o Instituto Federal do Paraná – câmpus Curitiba. O procedimento adotado na análise é o
método de Fanger, que estabelece uma correlação entre a percepção humana e a diferença de calor
gerado e liberado pelo corpo humano, considerando variáveis como o metabolismo, trabalho, resistência
térmica das vestimentas, temperatura do ar e umidade do ar. As simulações numéricas realizadas, através
de um programa computacional maple 8.0, e permitiram calcular o PMV- voto predito médio e dessa forma
verificar a influência das variáveis já relacionadas, em especial do metabolismo e do trabalho, sobre o
conforto térmico dos indivíduos. Os resultados demonstraram que o metabolismo e o trabalho desenvolvido
pelos indivíduos exercem forte influência sobre seu conforto térmico e, portanto, sobre a sua satisfação
térmica. Assim, eles podem ser utilizados como parâmetros para definição de estruturas arquitetônicas e
ambientais que favoreçam o estabelecimento de conforto térmico dos ambientes e consequentemente uma
maior qualidade de vida aos indivíduos, seja para realização de atividades laborais, de ensino, de lazer ou
de descanso. Além disso, fornecem informações para que os indivíduos possam fazer suas escolhas de
vestimentas que não provoquem desconforto térmico na realização de suas atividades.
Palavras-Chave: Conforto, térmico, PMV, Fanger

1 INTRODUÇÃO

Sol, ventos e chuvas são fatores que determinam a temperatura do ar e de como
serão nossas ações ao decorrer do dia. Estes fatores considerados climáticos estão
diretamente relacionados com o conforto térmico, que segundo Lorenzo (2014, p. 01) é o
estado de espírito que reflete a satisfação com o ambiente que envolve a pessoa. Dessa
forma, para o individuo se sentir bem aonde ele estiver, é necessário que ele se adapte
ao meio entrando

em equilíbrio com ele, para que alcance a situação de

conforto

térmico.
O conforto térmico está relacionado com a qualidade de vida da pessoa,
garantindo-lhe uma melhor saúde e disposição para o

desempenho de suas tarefas

diárias. O professor Polv Ole Fanger (FANGER, 1997, p.01), pesquisador dinamarquês,
se especializou na área de conforto térmico e realizou um trabalho, que segundo Silva
(2014, p.05) mostrou como a má qualidade do ar podia causar asma em crianças. Ao
longo de suas pesquisas Fanger desenvolveu um método utilizado até hoje para realizar o
cálculo do conforto térmico, que consiste basicamente na relação da percepção humana
com a diferença entre o calor gerado e liberado pelo corpo.
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A partir do método de Fanger (1997, p. 01) é possível estabelecer relações entre
as variáveis que definem o conforto térmico e realizar simulações numéricas. A análise
do conforto térmico é de extrema importância para determinar se um ambiente se
encontra adequado em termos térmicos para o dia a dia das pessoas. Se o ambiente não
estiver adequado, essas análises servem como referenciais para as alterações no
ambiente e nas ações desempenhadas pelos indivíduos que o frequentam.
Diferentes situações demonstram como os indivíduos estão sempre em busca do
conforto, tanto mudando seus hábitos, quanto suas vestimentas ou até mesmo alterando
o ambiente a sua volta para que ele se adapte aos indivíduos que o frequentam. Nas
regiões mais frias onde as temperaturas são mais amenas, as pessoas preferem roupas
mais quentes (maior resistência térmica), ações mais intensas e buscam por comidas
mais quentes, sempre visando elevar a temperatura corporal (SILVA, 2014, p. 02). O
corpo humano conta com mecanismos de termorregulação que buscam deixar o corpo em
equilíbrio com o meio, buscando o estado de conforto através de alterações no
metabolismo do indivíduo. Para o caso de uma região mais fria, a circulação sanguínea
diminui, causando arrepios e a pessoa começa a tiritar (tremer com o frio), dessa forma o
corpo humano gera atividade que eleva o metabolismo e a temperatura corporal interna
(BATIZ, 2005, p.11). Em se tratando de regiões mais quentes, o corpo tem dificuldades
para realizar trocas de calor com o meio, isso aumenta a circulação do sangue e o corpo
começa a transpirar e perder calor pela evaporação do suor .
Portanto, o estudo do índice de conforto pode ajudar a compreender fatos ocorridos
no dia a dia das pessoas, como no trabalho e nos estudos onde as variáveis climáticas
podem afetar o desempenho das pessoas na realização de suas atividades.
O corpo humano contém uma série de termorreguladores internos (SILVA, 2014, p.
07), que são responsáveis por deixar o corpo com uma temperatura mais estável, sempre
buscando o equilíbrio térmico com o meio. Esses reguladores utilizam de trocas de
energia com o meio para estabilizar o corpo, essas trocas de energias são trocas
térmicas, que basicamente podem ser classificadas em trocas secas e úmidas (SILVA,
2014, p. 04). Trocas secas: São trocas que envolvem mudança de temperatura e seus
métodos são pela convecção, radiação e condução. Trocas úmidas: São trocas que
envolvem a água como a evaporação.
Neste trabalho, utilizando-se o Método de Fanger objetiva-se identificar e mensurar
o índice de conforto térmico dos indivíduos, em duas situações distintas (temperaturas do
ar de 11ºC e 22ºC), tendo como variáveis o metabolismo e o trabalho realizado por
alunos de uma escola secundária no exercício de suas atividades acadêmicas.
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2 METODOLOGIA

O conforto térmico é uma sensação empírica, ou seja, uma quantidade que está
relacionada as sensações que temos e estão diretamente vinculadas ao tato. O cálculo
do conforto térmico não é um dado totalmente preciso, mas baseado em cálculos
estatísticos. Para se determinar o índice de conforto térmico é realizado um cálculo
através da relação dos efeitos das principais variáveis que implicam na sensação térmica
do indivíduo. A sensação térmica de um corpo pode ser determinada, segundo a ISO
7730, pelo cálculo do PMV (Predicted Mean Vote) e do PPD (Predicted Percentage of
Dissatisfied), desenvolvido pelo professor P. Ole Fanger em 1973 (FANGER, 1997,p.01) .
O PMV- Predicted Mean Vote é um índice calculado através da relação de fatores
físicos, fisiológicos e psicológico do individuo. Essas variáveis estão relacionadas pela
seguinte equação.

Onde :
M

Nível de atividade metabólica;

W

Trabalho mecânico exterior;

H

Perda de calor sensível;

Ec

trocas de calor por evaporação na pele;

Cres Trocas de calor por convecção na respiração;
Eres Trocas de calor evaporativas na respiração
O resultado dessa equação fornece um resultado tabelado numa escala que vai de
-3 (menos três) até +3(mais três), onde o -3 indica muito frio e o +3 indica quente e
enquanto que 0 (zero) indica um estado neutro.
A equação de Fanger também pode ser escrita da forma abaixo:

Onde:
fcl

Relação entre a área vestida e a área nua do corpo (adimensional);

tcl

Temperatura da superfície exterior do vestuário (ºC);

tr

Temperatura média radiante (ºC);

hcl

Coeficiente de troca de calor por convecção (W/m2 ·ºC);

ta

Temperatura do ar (ºC);
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M

Taxa de metabolismo (W/m2)

W

Trabalho mecânico exterior (W/m2)

pa

Pressão parcial de vapor de água (Pa)
Como o conforto térmico também tem um caráter subjetivo, os indivíduos podem

ter percepções diferentes de um mesmo meio. Há pessoas que podem se sentir
confortáveis com um meio, enquanto que há outras que podem se sentir insatisfeitas.
Essa relação determina o índice do PPD -Predicted Percentage of Dissatisfied, que nada
mais é do que o percentual de pessoas insatisfeitas com o meio (SILVA, 2014, p. 09).
Essa estimativa é obtida através da aplicação de um questionário de avaliação do meio.
O PPD está relacionado ao índice do PMV através da seguinte equação.

Quanto menor o PPD, maior o conforto térmico do meio. Para um PMV=0, o PPD=
5%.
Neste trabalho utilizamos um software computacional, o maple 8.0, para realizar o
cálculo do PMV através da escolha de um dos fatores como variável. Os resultados
obtidos foram expressos através de figuras, e como dados climáticos foram utilizadas
informações obtidas no mês de outubro de 2014 na cidade de Curitiba (SIMEPAR, 2014),
em específico a maior temperatura e a menor temperatura registradas neste mês na
cidade. Tal escolha se deve ao fato deste mês ter oscilações de temperatura como
conseqüência da estação primavera ser de passagem do inverno para o verão. Dessa
forma, pode se verificar melhor como as variáveis relacionadas influenciam o conforto
térmico dos indivíduos em dias frios e dias quentes.
3 RESULTADOS E ANÁLISE
Neste trabalho escolhemos relacionar o PMV com a taxa de atividade metabólica
(M) e o trabalho mecânico exterior (W). Estes dois parâmetros foram considerados como
variáveis nas análises realizadas.
Os demais parâmetros que determinam o PMV foram fixados e definidos conforme
a tabela abaixo:
Tabela 01- Parâmetros biofísicos considerados na análise

Variável
relação entre a área vestida e a área
nua do corpo (fcl)
temperatura da superfície exterior do
vestuário (tcl)

Valor
1.05
29.672 °C
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pressão parcial de vapor de água (pa)
o coeficiente de troca de calor por
convecção (hcl)

2247 Pa
3.825 W/m² ·°C

Fonte: Autor

Os dados acima indicam a descrição de um individuo utilizando roupas frescas.
Quanto aos parâmetros, temperatura do ar e temperatura radiante, os valores
considerados são evidenciados nas figuras abaixo, assim como o metabolismo e o
trabalho, quando respectivamente não forem os parâmetros variáveis nas figuras
plotadas.
Gráfico 01- PMV em função do trabalho para um dia quente

Fonte: Autor

No gráfico acima foi considerado que a temperatura do ar (ta) foi de 27°C e a
temperatura radiante média (tr) foi de 22°C, sendo a atividade metabólica de 70 Kcal.
Neste caso, observa-se que em um dia com temperatura elevada, o individuo tende a ter
um menor conforto térmico à medida que aumente o seu trabalho exterior mecânico (W).
Isto ocorre, porque nesta situação, com o aumento do trabalho mecânico, a temperatura
interna do corpo aumenta e o individuo sente-se desconfortável com o ambiente.
No gráfico abaixo, foram consideradas temperaturas mais baixas onde a
temperatura do ar (ta) foi de 11°C e a temperatura radiante média (tr) foi de 16°C sendo a
atividade metabólica do indivíduo de 70 Kcal. Neste caso, ao aumentar seu trabalho (W),
o indivíduo se aproxima do estado de conforto térmico em virtude e aumentar sua
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temperatura corporal devido a realização de trabalho. Dessa forma, há uma compensação
no decréscimo de temperatura de sua pele (em virtude da baixa temperatura do ar) devido
a realização de trabalho exterior mecânico.
Gráfico 02- PMV em função do trabalho para um dia frio

Fonte: Autor

Gráfico 03- PMV em função do metabolismo para um dia quente

Fonte: Autor
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Da mesma forma que no gráfico 01, o gráfico 03 foi esboçado considerando a
temperatura do ar (ta) de 27°C, considerando a temperatura radiante média (tr) de 22°C e
o trabalho externo mecânico de 0 ,25 W. Ele indica que ao aumentar a taxa metabólica, o
individuo tende a se afastar do estado de conforto térmico, pois um maior metabolismo
implica em aumento da temperatura interna do corpo e consequentemente numa situação
de desconforto térmico.
No gráfico 04, esboçado abaixo, fica

expresso que quando a taxa metabólica

aumenta, o individuo se aproxima do estado de conforto térmico. Aqui, foram
consideradas a temperatura do ar (ta) de 11°C, a temperatura radiante média (tr) de 16°C
e o trabalho externo mecânico de 0,25 W. Dessa forma, na presença de baixas
temperaturas e com roupas mais frescas, quanto maior ou mais acelerado for o
metabolismo do individuo, mais calor interno ele produz, podendo chegar ao estado de
conforto térmico com um alto metabolismo. Trata-se novamente de uma compensação do
corpo ao fato da temperatura do ar estar menor.
Gráfico 04- PMV em função do metabolismo para um dia frio

Fonte: Autor

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme mencionamos ao longo do trabalho, o conforto térmico indica o estado
de satisfação térmica do individuo. Ele está relacionado a fatores climáticos e também a
variáveis específicas do corpo humano. A partir das análises realizadas neste trabalho,
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notamos a influência de duas dessas variáveis: o trabalho externo mecânico e o
metabolismo sobre o índice de conforto térmico, considerando os demais fatores como
constantes.
A análise realizada para duas temperaturas do ar na cidade de Curitiba durante o
mês de outubro, leva em consideração situações acadêmicas as quais ficam sujeitos os
alunos do Instituto Federal do Paraná- campus Curitiba. Os dados demonstraram que as
atividades desempenhadas pelos seres humanos, bem como sua condição metabólica
exercem forte influência sobre a sensação de conforto térmico dos indivíduos, fazendo o
corpo humano responder fisiologicamente a essas variações na busca de alcançar a
satisfação térmica.
Dessa forma, no caso de baixas temperaturas, a realização de trabalho ou o
aumento do metabolismo conduz o indivíduo mais próximo do conforto térmico. Por sua
vez, altas temperaturas, requerem menor metabolismo e realização de menos trabalho
para que o conforto térmico seja atingido.
A importância de se conhecer os elementos que determinam o índice de conforto
térmico de um determinado ambiente são imprescindíveis para a busca de condições
arquitetônicas e climáticas que garantam a saúde, segurança, bem estar das pessoas e
também uma melhor qualidade de vida.
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Resumo: Sendo uma opção de baixo custo, a experimentação remota se torna uma alternativa em
potencial a fim de combater a falta de instalações experimentais nas instituições da rede pública de ensino
do país; usando um dispositivo conectado à internet para acessar a um experimento remoto, o estudante
pode ter contato com uma experiência que auxiliará muito na compreensão do conteúdo passado em sala
de aula, muitas vezes não compreendido por causa da falta de exemplos práticos. O presente trabalho tem
como objetivo a apresentação de uma estratégia de avaliação do impacto da experimentação remota no
ensino de física nas instituições brasileiras de ensino básico, exercendo uma pesquisa bibliográfica a fim de
encontrar meios de criar esta estratégia, direcionando-a ao uso de um experimento remoto desenvolvido
pelo Laboratório de Experimentação Remota (RExLab) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
na disciplina de física. A arquitetura implementada no experimento é baseada em recursos de software e
hardware livre e de baixo custo. A estratégia de avaliação criada é constituída de dois testes de
conhecimento, sendo um antes da experimentação e outro após, ambos compostos de cinco questões
relacionadas ao conteúdo experimentado no experimento em questão e um questionário nomeado
“Questionário de Experiência de Aprendizado”. O resultado do trabalho demonstrou-se satisfatório e
propiciará o desenvolvimento de mais pesquisas no futuro.
Palavras-Chave: educação, experimentação remota, aplicação, avaliação

1 INTRODUÇÃO

Muitos alunos encontram dificuldades nas disciplinas encaixadas nos campos
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, ou Ciência, Tecnologia,
Engenharia e Matemática). Causada por diversos fatores ambientais, estas dificuldades
acabam sendo um empecilho, não apenas na vida do estudante, mas também no
desenvolvimento de um país.

No Brasil, em 2012 (INEP, 2013), as áreas da Engenharia, Produção e Construção
e Ciências, Matemática e Computação tiveram 66,1 matrículas para cada 10.000
habitantes, 27,8 ingressantes e 6,6 concluintes, e, de acordo com o Censo da Educação
Superior 2013 (INEP, 2014), os cursos tecnológicos são responsáveis por apenas 13,6%
das matrículas na educação superior.

Por causa deste problema, incentivos que despertem o interesse dos estudantes e
auxiliem o seu aprendizado nessas disciplinas tornam-se uma ferramenta poderosa na
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manutenção da falta de profissionais das áreas das exatas. Um dos motivos encontrados
para esta dificuldade dos estudantes é a falta de instalações experimentais nas
instituições de ensino, fraqueza que impede aos estudantes a aquisição de habilidades
experimentais. Habilidades experimentais são consideradas muito necessárias para o
aprendizado de conteúdos referentes à ciência, tecnologia e engenharia, pois para a
compreensão plena de um assunto, o aluno deverá perceber o que realmente acontece,
como acontece e quais poderão ser os resultados.

A experimentação remota se torna uma alternativa em potencial para combater
esta falta de instalações experimentais, geralmente idealizadas como laboratórios
convencionais.

Sendo

uma

opção

de

baixo

custo

e

grande

abrangência,

a

experimentação remota oferece acesso ao conhecimento de maneira prática e
sustentável, uma vez que não será necessária a instalação de novos laboratórios a cada
instituição. Na experimentação remota, experimentos são acionados via internet através
de um navegador. Eles podem ser manipulados de qualquer lugar, a qualquer hora,
interagindo com equipamentos reais, que têm resultados reais. Tudo o que um estudante
precisa para acessar a um laboratório remoto é um dispositivo com acesso à internet.

São estas características da experimentação remota que a destacam entre os
outros tipos de experimentação, como a experimentação convencional e as simulações;
além de ser uma alternativa de baixo custo em relação à experimentação convencional,
torna-se superior à experimentação via simulações, uma vez que, tal como a
experimentação convencional, trabalha com experimentos do mundo real, que transmitem
resultados reais.

O presente trabalho procura apresentar uma estratégia de avaliação do impacto da
experimentação remota no ensino de física na educação básica, a fim de modelar uma
forma de analisar a influência que este tipo de experimentação teve no aprendizado dos
estudantes e verificar a eficiência desta prática no ensino.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho possui por natureza o caráter de pesquisa aplicada, uma vez
que seu objetivo é gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de
problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais; trata-se de uma
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pesquisa quantitativa, pois propõe um modelo que quantifique opiniões e informações a
fim de analisa-las. É uma pesquisa de caráter exploratório por envolver levantamento
bibliográfico, e trata-se de uma pesquisa bibliográfica por ser elaborada a partir de
fundamentação teórica.

Durante a pesquisa em busca de fundamentação teórica para a realização do
presente trabalho, foi perceptível a escassez de trabalhos cujo conteúdo parecesse
relevante para acarretar alguma contribuição na construção do artigo. Um provável motivo
para esta escassez poderia ser a falta de pesquisa nesta área de estudo, por conta do
seu tempo de existência consideravelmente curto. Sendo assim, após a pesquisa foram
encontrados apenas dois trabalhos cujo material era relevante para o trabalho.

Foram utilizadas diversas bases de dados, sendo uma delas a base de dados
ProQuest. Inicialmente, o termo pesquisado na base de dados foi “education”, associando
seus resultados a outras como ProQuest Dissertations & Theses Global, Engineering
Research Database e ProQuest Deep Indexing: Technology, obtendo-se 144200
resultados, dos quais o tipo de fonte é dissertações e teses e a data de publicação
ocorreu entre 2012 e 2015.

Após refinamento incluindo a experimentação remota no contexto, através dos
parâmetros “remote experiment*” e “remote lab”, o número de trabalhos resultantes
resumiu-se a 20787. A fim de selecionar ainda melhor os trabalhos disponíveis, ainda
adicionou-se como parâmetro a palavra “evalu*”, fazendo com que a base de dados
retornasse 18802 resultados; após, foi adicionado também o termo “application”, para
maior refinamento. Por fim, foram encontrados 17064 trabalhos na base. Considerando o
número elevado de trabalhos disponíveis e a possível irrelevância que alguns poderiam
levar a ter, foram selecionados os seguintes assuntos associados ao resultado obtido:
Tabela 1

Assunto

Número de Resultados

Educational technology

767

Higher education

583

Teacher education

310

Adult education

230
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Secondary education

219

Science education

212

Educational evaluation

176

Education

154
Fonte: autoria própria

Após esta seleção, restaram 2813 trabalhos. Considerando a classificação dos trabalhos,
foram consideradas as classificações:
Tabela 2

Assunto

Número de Resultados

Educational technology

296

Higher education

169

Teacher education

154

Science education

107

Secondary education

106

Education

59

Educational evaluation

57

Elementar education

52

Community college education

43

Middle school education

37

Educational tests &

31

measurements
Fonte: autoria própria

Por fim, foram encontrados 795 resultados.

Foi feita uma análise aos resultados encontrados, onde foi possível buscar pelos
trabalhos de conteúdo relevante, que pudesse auxiliar na fundamentação do presente
trabalho. Apenas um trabalho foi escolhido.

A outra base de dados escolhida foi o Portal de Periódicos da Capes.

Foram utilizados dois parâmetros para a pesquisa: remote experimentation e
evaluation. Foram pesquisadas publicações cujas datas de publicação tivessem ocorrido
nos últimos cinco anos. Quinze resultados foram encontrados. A fim de eliminar
resultados de pouca relevância, a busca foi refinada por selecionar os seguintes tópicos:

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Tabela 3

Tópico

Número de trabalhos que abordavam
o tópico

Learning

5

Internet

5

Engineering Education

4

Computers and Education (Ci)

4

Remote Experimentation

4

Laboratories

3

Tools

3

Experimentation

3

Remote Laboratories

2

Education

2

Weblab

1

Science

1

Brazil

1
Fonte: autoria própria

Após o refinamento, sobraram 9 resultados, onde apenas um trabalho continha
conteúdo relevante para o presente artigo.

3 EXPERIMENTAÇÃO REMOTA

O conceito de experimentação remota refere-se ao uso de determinado dispositivo
para operar equipamentos remotamente, ou seja, a distância, e experimentos remotos
são equipamentos reais conectados à Internet. Tal conexão propicia que o usuário na
rede possa manipular o experimento através de um navegador. De acordo com Corter et
al (2011, p.2056), experimentos remotos podem ser manipulados de qualquer lugar, como
se fossem simulações – porém, o objeto manipulado existe, tratando-se de um aparato
físico, e o manipulador obtém dados reais de um experimento de verdade, adquirindo o
mesmo tipo de experiência que poderia obter caso manipulasse o equipamento
manualmente, em um laboratório convencional.

Restivo e Alves (2013, p.321) apresentam a diferença entre experimentos remotos
e simulações ao afirmar que, apesar de simuladores representarem uma ferramenta de
aprendizagem poderosa e flexível, eles falham ao permitir que estudantes interajam com
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a natureza, afinal apenas permitem que os usuários interajam com modelos virtuais. Isto
acaba por ser uma falha na educação de cientistas e engenheiros, que precisam
compreender a naturalidade dos processos. Estudantes obtém essa compreensão por
meio de experimentações, onde lhes é possível analisar resultados reais. Experimentos
remotos implicam em interagir com equipamentos reais, com resultados reais.

3.1 EXPERIMENTAÇÃO REMOTA NA EDUCAÇÃO

Uma vez que consiste no uso de um dispositivo para manipular determinado
equipamento remotamente, a experimentação remota pode ser facilmente adaptada a um
conceito educacional. Mediada por professores, possibilitaria aos alunos melhor
compreensão do ensino de certos conteúdos; mediada por alunos, permitiria uma
experiência que muitas vezes não lhes é possível, por conta da infraestrutura precária de
algumas instituições de ensino. O uso da experimentação remota no ensino se mostra
ainda mais útil no ensino de disciplinas dos campos STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics, ou Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), que
muitas vezes necessitam de práticas experimentais para plena compreensão dos
estudantes.

O Censo Escolar da Educação Básica de 2012 (INEP, 2013) a área de Ciências
Sociais, Negócios e Direito apresentou 145,4 matrículas por 10.000 habitantes, 59,0
ingressantes por 10.000 habitantes e 22,9 concluintes para cada 10.000 habitantes, já na
área da Engenharia, Produção e Construção foram 44,5 matriculas para cada 10.000
habitantes, 18,8 ingressantes e 3,7 concluintes, enquanto que, a área das Ciências,
Matemática e Computação contabilizaram 21,6 matriculas para cada 10.000 habitantes,
9,0 ingressantes e 2,9 concluintes.

Este desinteresse da população pelas carreiras da área de exatas provavelmente
se dá pela deficiência desmotivadora da infraestrutura de muitas instituições de ensino
básico distribuídas pelo país. O Censo Escolar 2014 (QEdu, 2015), mostra que no Brasil
há um total de 188.673 escolas, onde 45% têm laboratório de informática, e apenas 11%
contam com laboratórios de ciências, que são dedicados à atividades experimentais para
as disciplinas de física e química.
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Aplicada a um contexto educacional, a experimentação remota demonstra grande
utilidade. O uso deste tipo de experimentação pode, por exemplo, possibilitar o acesso a
um aprendizado que, muitas vezes, se torna impossível por conta da infraestrutura
precária da grande maioria das instituições públicas de ensino básico no Brasil.

O uso de dispositivos móveis como intermediário na prática da experimentação remota
poderia ser facilmente exercido pelos estudantes, fazendo com que a instituição não
tivesse gastos com infraestrutura. E, mesmo que parte dos alunos não possuísse
dispositivos, estes são equipamentos de custo extremamente inferiores ao custo gasto na
implementação de um laboratório físico. Sendo assim, o uso da experimentação remota
mostra-se uma prática de baixo custo e grande abrangência, pelo poder de fornecer
informações a um grande número de alunos sem despender de grandes custos à
instituição de ensino. Ainda segundo o Censo, conexão à internet não seria um problema
tão grande quanto a falta de dispositivos; Das 188.667 escolas, 61% (115.445 escolas)
contam com acesso à internet e 51% (95.454 escolas) têm banda larga.

Outro ponto forte encontrado no uso da experimentação remota é o foco que a
alternativa dá à necessidade de apropriação social da ciência e da tecnologia, ampliando
as oportunidades de aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos, que muitas
vezes lhes são inéditos. Esta aquisição muitas vezes provoca o interesse dos alunos
nestas áreas, acarretando na inserção de jovens em carreiras da área das exatas.

4 ARQUITETURA DO EXPERIMENTO

O experimento utilizado como objeto de estudo para o modelo de estratégia de
avaliação foi o experimento remoto denominado Painel Elétrico DC, desenvolvido pelo
RExLab (Laboratório de Experimentação Remota) na Universidade Federal de Santa
Catarina. O experimento é baseado em software e hardware open source e de baixo
custo, consistindo de um painel composto de resistores, chaves, LEDs e duas fontes de
alimentação. A partir das diversas combinações de acionamento das chaves inseridas no
circuito elétrico é possível obter leituras de tensão e corrente em diversos pontos do
circuito de acordo com as associações destes.

O dispositivo está implementado a partir da estrutura padrão de hardware e
software básico. O circuito DC é composto por um painel acrílico onde estão instalados
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sete resistores que, por meio das combinações de acionamentos das sete chaves
distribuídas ao longo do circuito, permitem obter as diversas combinações para os
circuitos estudados, de acordo com o objetivo do experimento. O experimento é mostrado
na figura abaixo.
Figura 1 – Experimento Remoto Painel Elétrico DC

Fonte: autoria própria

O acesso ao experimento é disponibilizado na plataforma RELLE (Remote Labs
Learning Environment, ou Ambiente de Aprendizagem com Experimentos Remotos),
desenvolvida pelo Grupo de Trabalho em Experimentação Remota Móvel (GT-MRE). A
plataforma visa integrar ambiente virtual de ensino e de aprendizagem através da
disponibilização de conteúdos didáticos abertos online, acessados por meio de
dispositivos

móveis

ou

convencionais, e

complementados pela

experimentos remotos.

A figura abaixo ilustra como se dá esta interação:

Figura 2

interação

com
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Fonte: autoria própria

5 A ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO

Com o intuito de analisar o impacto da experimentação remota no conhecimento
dos estudantes acerca do conteúdo abordado pela experimentação através do laboratório
remoto, a estratégia de avaliação seria composta de dois testes de conhecimento e um
questionário de satisfação individual do aluno. Estes dois testes de conhecimento seriam:
um prévio, antes do contato dos estudantes com o experimento remoto, a fim de avaliar
os conhecimentos prévios dos alunos, para analisar posteriormente a influência que a
prática da experimentação teve no conhecimento do aluno e outro posterior, a fim de
avaliar os conhecimentos dos estudantes após o contato com a experimentação e exercer
um análise comparativa para com o teste anterior. Ambos os testes teriam o mesmo nível
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de dificuldade. Cada um deles conteria cinco questões no total, todas relacionadas ao
experimento a ser aplicado em sala de aula.

Um exemplo de questão seria:

Questão 05: Sobre um circuito que contém apenas uma associação de resistores em
paralelo, é INCORRETO afirmar que:
a) A corrente total do circuito é igual à soma das correntes individuais de cada resistor;
b) A ddp em cada resistor é igual à tensão elétrica fornecida pela fonte;
c) A resistência equivalente é sempre menor do que a resistência de menor valor que o
circuito contém;
d) A corrente elétrica é igual em todos os resistores;
e) Se um resistor queima, a corrente elétrica que circula nos demais componentes do
circuito não se altera.

O nível de satisfação dos alunos para com a experiência obtida através do contato
com a experimentação remota seria observada através de um questionário, junto do
segundo teste de conhecimento. Este questionário foi nomeado “Questionário de
Experiência de Aprendizado”, e conteria 15 itens. O estudante poderia classificar a sua
opinião sobre cada um dos itens dentro de um dos cinco níveis; nível 1 significa
“Concordo Totalmente”; nível 2 significa “Concordo Parcialmente”; nível 3 significa
“Neutro”; nível 4 significa “Desaprovo Parcialmente”; nível 5 significa “Desaprovo
Totalmente”.

Um exemplo de item do questionário seria:

1. A prática com experimentação remota auxiliou na compreensão dos conteúdos
passados em sala de aula.

1

2

3

4

5

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino e o aprendizado não estão mais limitados à sala de aula, e novas tecnologias podem oferecer opção
inovadoras para complementar a educação básica com alternativas de baixo custo e fácil replicação. O conceito de
experimentação remota tem comprovado ser uma excelente alternativa para desenvolver novas possibilidades para a
educação através do uso de dispositivos móveis, os quais geralmente já estão nas mãos dos estudantes. Pelo fato de
consistir no uso de qualquer dispositivo que esteja conectado à internet e contenha um browser para controlar um
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experimento remotamente, a experimentação remota demonstra ser uma ótima alternativa à precariedade da
infraestrutura nas diversas instituições de ensino espalhadas pelo país, uma vez que a falta de laboratórios didáticos
dificulta o aprendizado dos alunos em disciplinas como física, que são melhor compreendidas com o uso de atividades
práticas.
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Resumo: A criptografia pode ser vista como uma forma de embaralhar dados e chaves que permitam a
visualização do código, sendo assim estes só podem ser decifrados por quem conhece a chave correta.
Essa é uma ciência muito antiga, uma das hipóteses é que ela tenha sido criada por Júlio César, seu
método era simples e conhecido até hoje como “Cifra de César”. A criptografia RSA é um método complexo
e seguro, e em razão disso é muito utilizado atualmente na área de segurança de informações. No presente
trabalho fez-se um estudo referente à utilização dos números primos e congruências na criptografia. Os
números primos são utilizados em um processo chamado pré-codificação, onde se define uma chave
pública e uma chave privada, em seguida utiliza-se das propriedades da congruência e tem-se a mensagem
criptografada em blocos. Posteriormente vem o processo inverso, a decodificação , onde se utiliza
principalmente dos processos de fatoração para descobrir a chave privada, e assim, descobrir a mensagem
original.
Palavras-Chave: Criptografia, Congruência, Fatoração, Números Primos.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar aspectos
envolvidos na criptografia e suas propriedades. Fez-se uma abordagem de seu princípio
com o código de César, dando ênfase ao método RSA, que é um dos mais utilizados
atualmente. Segundo Cavalcante (2004), a Criptografia é a ciência que estuda as formas
de escrever uma mensagem em código. Trata-se de um conjunto de técnicas que
permitem tornar incompreensível uma mensagem originalmente escrita com clareza, de
forma a permitir que apenas o destinatário a decifre e compreenda. A palavra criptografia
deriva da junção das palavras kriptos (secreto, oculto) e grifo (grafia). No passado essa
técnica foi largamente utilizada em guerra e conflitos para a comunicação secreta entre
exércitos aliados. Hoje, é o principal meio utilizado para proteger informações digitais de
pessoas, empresas e governos. Dentre os métodos existentes para a criptografia, existe o
algoritmo RSA, que leva a inicial do nome dos criadores Ron Revista, Adi Shamir e Len
Adleman. O RSA utiliza duas chaves criptográficas, uma chave pública e uma privada. A
chave pública é usada para criptografar a mensagem, enquanto a chave privada, para
descriptografá-la (BUCHMANN, 2002). A criptografia RSA é muito usada em transação de
dados bancários, como em uma compra online, por exemplo. Isso acontece, pois o
método é fácil de codificar, mas difícil de decodificar, pois envolve chaves públicas e
privadas que são geradas com o uso de números primos. A segurança desse método se
baseia, exatamente, na dificuldade que se tem em fatorar números extensos. A medida
que a Internet se torna cada vez mais presente na vida diária, a necessidade de
segurança eletrônica torna-se ainda mais crítica. Qualquer empresa engajada em
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atividades online deve avaliar e gerenciar riscos de segurança eletrônica associada a
essa atividade. Uma das ferramentas de segurança mais importantes é a criptografia
(BURNETT; PAINE, 2002). O uso da internet, como forma de comunicação, transferência
de informações e transações comerciais tem tamanha disseminação nos dias de hoje,
levando os responsáveis pela segurança da informação a investir em mecanismos
necessários e capazes de garantir segurança nesta veiculação.
2 METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho fez-se um estudo sobre teoria de números,
dedicando-se principalmente ao estudo de números primos, fatoração e aritmética
modular. Além de ter-se realizado uma pesquisa bibliográfica sobre criptografia.
Para teste de hipóteses e implementação de exemplos fez-se um software
capaz de codificar e decodificar letras maiúsculas e espaços em RSA que foi
implementado na linguagem JAVA em um computador com Intel i7 e processador 1.73
GHz.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dois métodos foram estudados, a criptografia de César e o método RSA. O
ciframento de César entende-se como uma básica substituição de símbolo por símbolo,
ou seja, é uma substituição monoalfabética que consiste em trocar um símbolo da
mensagem original pelo símbolo que está k posições depois do símbolo que se deseja
trocar. A Figura 01 representa a Cifra de César utilizando a chave D, ou seja, a letra A
(decodificada) está alinhada com a letra D (codificada).
Figura 01: Representação da Cifra de César

Fonte: <http://setesys.com.br/blog/como-produzir-senhas-criativas-utilizando-a-cifra-decesar>. Visualizado em 13/07/2015.
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A criptografia RSA funciona de uma forma diferente, passando por duas
etapas, uma de pré-codificação, que consiste na conversão de uma mensagem em uma
sequência de números, e a codificação propriamente dita. Em resumo, pode-se dizer que
os passos para a implementação do RSA são: escolher dois números primos distintos e
de módulo grande, calcular o produto destes números primos, usar este produto como
chave pública, e manter os números primos em segredo (chave privada), de modo que
para quebrar o RSA o usuário deve descobrir que números primos seriam esses, o que
leva muito tempo de fatoração desde que estes números primos sejam realmente de
módulo grande.
A mensagem inicialmente é pré-codificada, ou seja, precisa ser transformada
em números, de modo que utiliza-se a tabela dada pela Figura 02. É importante salientar
que o espaço presente ao meio de duas palavras é trocado pelo número 99. Nota-se que
as letras são substituídas por números formados por dois algarismos, isso acontece para
evitar ambiguidades, ou seja, se a tabela tivesse começado com o número 1, não
poderíamos identificar se 111 representaria AK, KA ou AAA.
Figura 02 – Substituindo letras por números

Fonte: Os autores (2015)

Para exemplificar, escolheu-se a mensagem PRIMOS E SEUS SEGREDOS
para codificar, de modo que fez-se a “transformação” do texto para o seguinte código:
“25271822242899149928143028992814162714132428”.
Para a codificação devem-se escolher dois números primos, sem perda de
generalidade, neste trabalho fez-se a escolha de dois números primos que quando
divididos por 6 tivessem resto 5. Por convenção, tais números são denominados p e q, e
ambos são considerados chaves privadas, ou seja, têm que ser mantidos em sigilo. A
chave pública é o produto n = pq. O passo seguinte é quebrar em blocos o número
gerado na pré-codificação. Fez-se a escolha dos primos p =11 e q = 17, de modo que n =
187. A divisão em blocos tem que ser feita satisfazendo a seguinte regra: cada bloco tem
que ser menor que n e não pode começar com zero. Portanto, a mensagem que foi
convertida em números pode ser quebrada nos blocos abaixo:
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“25 – 27 – 182 – 22 – 42 – 89 – 91 – 49 – 92 – 81 – 4 – 30 – 28 – 99 – 28 – 141 – 62 – 71
– 41 – 32 – 42 – 8”.
Cada bloco é chamado de c (c < n). A seguir, faz-se a codificação propriamente
dita. Para codificar a mensagem utiliza-se apenas o valor de n, que é a chave pública, ou
seja, pode ser divulgada sem problemas. Cada bloco vai ser codificado separadamente, e
devem ser organizados em sequência. Faz-se a denominação do bloco já codificado de
C(b). Sendo que seu cálculo se dá da seguinte forma:

b ³  C (b)(mod n)

(1)

Para o exemplo escolhido neste trabalho tem-se que n = 187. Desta maneira,
de acordo com a Eq. (1) o bloco 25 deve ser codificado como o resto da divisão de 25³
por 187. Ou seja,

25³  C (25)(mod187)
25³  25²  25  64  25  104(mod187)
De maneira análoga, os outros blocos são codificados e tem-se a seguinte
mensagem criptografada:
“104 - 48 - 62 - 176 - 36 - 166 - 148 - 26 - 20 - 174 - 64 - 72 - 73 - 143 - 73 - 91 - 90 - 180
- 105 - 43 - 36 - 138”.
O programa que foi implementado faz todos esses cálculos, a Figura 03
apresenta a interface do programa funcionando até esta etapa.
Vale salientar que a mensagem criptografada deve ser mantida em blocos
separados, caso contrário será impossível decifrá-la. O processo de decodificação
acontece de maneira inversa. Para decodificar, faz-se necessário ter posse de n e o
inverso d > 0 de 3 módulo (p – 1) (q – 1). Ou seja, de acordo com a definição de inverso
(para congruências), deve-se resolver a Eq. (2) dada por:
3d ≡ 1 (mod (p – 1) (q – 1))

(2)

Ao par (n, d), chama-se chave de decodificação, que deve ser mantida em
sigilo. Seja um bloco codificado, que pode ser chamado de C(b), quando estiver
decodificado será chamado de D(C(b)). Para calcular D(C(b)) faz-se:
D(C(b)) = resto da divisão de C(b)d por n.
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Figura 03 – Software executando a criptografia

Fonte: Os autores (2015)

Espera-se que o interceptor (que não é o destinatário legítimo) não venha a
possuir as chaves privadas, então para esse indivíduo decifrar a mensagem, terá que as
descobrir. Para isso basta fatorar n (Chave pública): fatorando o 187, obtém-se 17 e 11,
note que não se faz necessário saber qual é p e qual é q, já que os dois formam um
produto.
Conforme as propriedades da congruência e a Eq. (2) pode-se dizer que 3d-1 é
múltiplo de ((p-1)(q-1)), e assim tem-se a Eq. (3):

3d  1  ( p  1)(q  1)k

(3)

O número k também é um inteiro positivo, o que torna (p-1)(q-1)k um múltiplo
de (p-1)(q-1). Na Equação (3) ao se atribuir o valor 1 ao k, percebe-se que d assume um
valor decimal, mas d deve ser um número inteiro. Então, escolhe-se o valor k=2, de modo
que:

3d  1  160k
3d  321
d

321
 107
3

Conclui-se que d é igual a 107, e assim, pode-se decifrar qualquer bloco que foi
criptografado usando 187 como chave pública. Para isso, utiliza-se a Eq. (4) onde faz-se a
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decodificação

de

todos

os

blocos

da

mensagem

dada

C(b) d  D(C(b))(mod(n))

neste

texto.
(4)

d
A Equação (4) diz que o bloco original é igual ao resto da divisão de C(b) por

n, onde C(b) é o bloco criptografado. Dessa maneira retorna-se ao bloco inicial, depois
disso deve-se juntar todos os blocos, de modo a ter-se:
“25271822242899149928143028992814162714132428”.
Finalmente, deve-se separar o código em blocos de dois algarismos, de modo
a encontrar-se:
“25 – 27 – 18 – 22 – 24 – 28 – 99 – 14 – 99 – 28 – 14 – 30 – 28 – 99 – 28 – 14 – 16 – 27 –
14 – 13 – 24 – 28”.
Comparando o código acima com a tabela dada pela Fig. (2), encontra-se a
mensagem original “PRIMOS E SEUS SEGREDOS”, como desejado. O software
desenvolvido faz todo este processo de decodificação como segue apresentado na Figura
04.
Figura 04 – Software executando a descriptografia

Fonte: Os autores (2015)
Por oportuno, no presente trabalho fez-se o uso de dois primos com resíduo 5
módulo 6. Tal medida foi necessária para garantir que 3 é irreversível módulo (p – 1) (q –
1). O RSA pode ser implementado usando quaisquer dois expoentes inteiros positivos, e
para codificação e d para decodificação, desde que ed ≡1(mod(p – 1)(q – 1)). A
demonstração de que o sistema se comporta da maneira desejada para tais expoentes é
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essencialmente dada pela dedução análoga ao que se faz neste exemplo e está bem
deduzida em COUTINHO (2009).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de a criptografia ser uma ciência antiga, ela está presente na
atualidade, sobretudo em áreas que requeiram sigilo de informações. Ela possui vários
métodos, entre eles está o RSA, que é um dos mais utilizados atualmente, possui chave
pública e chave privada. Ao decorrer do projeto desenvolveu-se um programa em Java
(NetBeans como IDE), sendo que este é capaz de fazer todos os processos descritos,
porém em um curto espaço de tempo.
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Resumo: O PMMA é um polímero que tem aplicações na área aeroespacial, por semelhança ao vidro e
resistência, podendo fazer parte de componentes de satélites. Neste ambiente, estará sujeitos à radiação
ionizante e deve manter suas propriedades originais. Este estudo visa submeter o PMMA à radiação
ionizante de íons e elétrons, na expectativa de simular efeitos de vento solar e raios cósmicos, e analisar os
danos causados através da Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). Os
resultados aqui apresentados mostram degradação diferente dependendo da ligação química analisada e
também da espessura da amostra de polímero. Este projeto é parceria de pesquisa entre Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
Palavras-Chave: PMMA, degradação, íons, elétrons, infravermelho.

1 INTRODUÇÃO

Polímeros são materiais que se caracterizam por possuir um grupamento
químico, chamado de mero ou monômero, que se repete um número muito grande de
vezes, formando uma cadeia. Dependendo do monômero, o polímero recebe um nome
diferente, e possui propriedades mecânicas, químicas e físicas também diferentes. O
interesse nesses materiais é grande por serem de larga aplicação e uso em nossa
sociedade: sacolas, embalagens plásticas, borrachas, resinas, coberturas, entre outras
(MANO, 1985). Outra característica interessante é que as propriedades que a molécula de
monômero apresenta enquanto está isolada pode ser diferente das propriedades de um
polímero feito com esta mesma molécula em cadeia (HIEMENZ, 1984; MANO, 1985).
Tipicamente, este efeito ocorre quando o número de unidades de repetição fica entre 100
e 1000, mas não é regra geral e vai depender de cada material.
Neste estudo, o polímero de interesse é conhecido por PMMA, ou
poli(metacrilato de metila), cujo monômero e demais propriedades estão apresentadas na
tabela 1, sendo composto por uma cadeia principal de carbonos que estão ligados a um
grupamento éster, um grupo metil e dois hidrogênios (grupo metileno CH2), tendo massa
molecular 100u (MANO, 1985). O PMMA foi submetido à radiação ionizante de dois tipos:
íons energéticos e elétrons, com a finalidade de estudar o que ocorre com as ligações
químicas do material à medida que recebe uma dose cada vez maior de radiação. Os
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gases a seguir foram usados para gerar os íons usados: hidrogênio (íon H+) com energias
600keV e 1,5MeV, hélio (He+) de 1,0MeV e nitrogênio (N2+) de 1,5MeV, enquanto os
elétrons (radiação beta) incidiram na amostra com energia de 3,0keV.
Tabela 01 – Características do PMMA

PMMA – Poli(metacrilato de metila)
Monômero

Metacrilato de metila

Massa do monômero

100u

Nomes comerciais comuns

Perspex, Lucite, Plexiglas e Acrílico

Principais propriedades

Semelhança ao vidro
Resistência a agentes atmosféricos
Resistência ao impacto
Resistência ao risco
Fonte: Adaptada de Mano (1985).

Tantos os íons energéticos quanto o feixe de elétrons são considerados como
radiações ionizantes, aquelas capazes de arrancar elétrons de um átomo onde incide, e
esse fenômeno pode desencadear alguns processos descritos a seguir: degradação da
amostra (FARENZENA, 1996; ÇAYKARA e GÜVEN, 1999; CHOI et al, 2001), que são
quebras de ligações químicas, formação de radicais, volatilização de algumas moléculas,
e ainda rearranjo estrutural e químico, formando, eventualmente, ligações novas que não
estavam presentes na configuração inicial da molécula submetida à radiação. No caso de
um polímero, o rearranjo das ligações pode acabar por formar ligações cruzadas entre as
cadeias, chamada cross-link, aumentando sua resistência mecânica e diminuindo
elasticidade (MAHONEY, 2010(1); MAHONEY, 2010(2)). Outros efeitos possíveis são a
dessorção ou desbaste, também conhecidos por sputtering, onde ocorre ejeção de
matéria a partir da superfície da amostra que recebeu a incidência de radiação
(YAMASHIRO et al, 2007; YAMADA e HAMAGUCHI, 2004; WIEN, 1997; SCHAPPO,
2011), e surgimento ou mudança nas propriedades de luminescência no material irradiado
(RABEK, 1994).
O PMMA é um polímero que, devido à semelhança ao vidro e maior
resistência, pode ser aplicado em componentes de satélites para substituir esse material,
porém, para que seja eficiente e seguro, ele deve manter suas propriedades químicas e
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mecânicas após ser submetido a diversas condições extremas de movimento, durante o
lançamento e voo até a órbita, e durante sua contínua exposição à radiação ionizante
presente no ambiente (ENNIS e KAISER, 2010). Os íons energéticos na faixa de energia
utilizados neste trabalho visam simular os efeitos da interação da amostra com partículas
que são parte da composição do vento solar, que é um conjunto de emissões do Sol que
atingem a Terra. Por outro lado, além das emissões do Sol, existem os raios cósmicos,
que são compostos por fótons e partículas (principalmente prótons e partículas alfa) que
viajam pelo universo com energias da ordem de GeV, e quando incidem na matéria
acabam gerando uma cascata de elétrons que são arrancados dos átomos, conhecidos
por elétrons secundários, e são os responsáveis por propagar energia e dano às ligações
químicas da amostra. A faixa de energia inicial típica desses elétrons é da ordem de keV,
justamente a faixa utilizada neste estudo (ENNIS e KAISER, 2010).

2 DEPOSIÇÃO DE ENERGIA NA AMOSTRA

Nas últimas décadas, diversos grupos de pesquisa têm trabalhado no estudo
da descrição dos mecanismos de deposição de energia pelos projéteis nos átomos alvo.
Alguns modelos, descritos em mais detalhes por Schappo (2011), consideram que as
colisões são simplesmente mecânicas, outros descrevem a situação do ponto de vista
térmico, ondas de choque pela amostra, e pulsos de pressão. Porém, o primeiro passo
nesta interação entre projétil e amostra será feito com base em duas grandezas
importantes no processo: a espessura da amostra e o poder de freamento do feixe no
material.
A taxa com que o feixe primário transfere energia ao alvo é conhecida por
stopping power ou poder de freamento (S) (FARENZENA, 2005; JOHNSON, 1990). Ela é
calculada, diferencialmente, relacionando a variação de energia do feixe (dE) quando
atravessa uma pequena espessura de amostra (dx), e sua unidade prática será elétronvolt por ângstron (eV/A), como expressa a equação (1).

(1)

Para a interação de íons com a matéria, ela pode ser separada em dois
componentes: o poder de freamento eletrônico (Se) e o poder de freamento nuclear (Sn).
O primeiro relaciona a energia perdida pela interação direta com as nuvens eletrônicas
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dos átomos e moléculas do material, enquanto o segundo está relacionado com as perdas
pela interação com os elétrons mais internos da amostra (JOHNSON, 1990; KOSTINSKI e
YAO, 2001). Assim sendo, o poder de freamento é a soma dos dois componentes:

(2)

Existem programas na literatura que calculam os valores do poder de
freamento para íons na matéria a partir de dados já medidos na literatura. Neste trabalho,
utilizou-se o programa SRIM (The Stopping and Range of Ions in Matter), disponível
gratuitamente (ZIEGLER e BIERSACK), e gerou-se os gráficos apresentados na figura 1,
para interação dos íons do trabalho com o PMMA. Os pontos são calculados pelo
programa, e as linhas contínuas são colocadas apenas para guiar a sequência dos
pontos. A linha mais grossa é dada pela soma do poder de freamento eletrônico com o
nuclear. Pode-se tirar três conclusões importantes sobre a taxa de deposição de energia:
dependendo da energia do íon, a forma como ele interage com a amostra é diferente,
baixas energias privilegiam o poder de freamento do tipo nuclear, enquanto altas energias
levam a uma interação maior com os elétrons para dissipar energia, e o poder de
freamento não guarda uma relação linear com a energia do íon, ou seja, nem sempre que
se aumenta a energia dos íon primários haverá um dano maior ao material bombardeado.
Por fim, à medida que o íon penetra na amostra e vai dissipando sua energia, a taxa que
ele continua a dissipar energia instantaneamente vai mudando, podendo aumentar ou
diminuir, não sendo, portanto, válida a relação de que quanto mais fundo, menos ele
depositará energia no alvo.
Para a interação dos elétrons com a matéria, a descrição é semelhante, mas o
poder de freamento será decomposto em dois outros componentes: o poder de freamento
colisional (Sc) e o poder de freamento radiativo (Sr), novamente a depender da forma
como ele perderá energia. No primeiro caso, a perda é por via de colisões gerando
excitações e ionizações na amostra, já a segunda é por geração de fótons à medida que o
elétron desacelera no alvo, o que é usado, por exemplo, na produção de raios-X de
freamento em física médica (TAUHATA et al, 2003). A equação (3) apresenta estes dois
componentes.

(3)
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Figura 01 – Poder de freamento eletrônico, nuclear e total para H+, He+ e N2+ em PMMA. Se é o poder de freamento
eletrônico, Sn é o nuclear, e S é o poder de freamento total.

De modo análogo ao programa SRIM, para determinar os freamentos para a
interação dos elétrons, usou-se outro programa disponível na internet (NIST), ESTAR
(Stopping Power and Range Tables for Electrons), e gerou-se o gráfico mostrado na figura
2. As conclusões para os íons podem ser adaptadas para os elétrons também:
dependendo a faixa de energia, o tipo de interação dominante é diferente, além de não
haver uma relação linear entre taxa de deposição e energia do feixe de elétrons, e à
medida que o feixe primário penetra a amostra, a taxa de deposição de energia vai
mudando.
A partir dos dados calculados, a figura 3 serve para comparar as taxas totais de
deposição de energia em PMMA, pelos feixes de íons e pelo feixe de elétrons. Percebese uma diferença significativa entre elas: enquanto o feixe de nitrogênio de 1,5MeV
deposita cerca de 100eV/A, o feixe de elétrons de 3,0keV fica acima de 0,3eV/A,
indicando que o dano que ele causa no polímero é relativamente menor, mantendo-se
fixas as propriedades e características da amostra.
A segunda grandeza analisada neste processo será a espessura da amostra
que será atravessada ou atingida pelo feixe (caso não seja totalmente atravessada).
Simulações e cálculos teóricos em Monte Carlo foram feitos para elétrons e
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disponibilizados em um programa de acesso gratuito na rede, denominado CASINO
(Monte Carlo Simulation of Electron Trajectory in Solids) (GAUVIN). Executou-se o
software para gerar as representações mostradas na figura 4: ela simula um feixe de
elétrons com energia 3,0keV incidindo em PMMA a partir da parte de cima da figura,
normal à superfície. A espessura do polímero vai até a linha horizontal tracejada, e é
seguida por silício, que foi o substrato usado nas irradiações com elétron neste trabalho.
A escala em tons de cinza na figura indica a energia depositada em cada região pelo
feixe, sendo as cores mais escuras relacionadas a uma deposição maior de energia. Foi
feita a simulação para duas espessuras distintas para amostra de polímero: 20nm e
130nm. Percebe-se que a espessura menor recebe uma quantidade significativamente
menor de energia por unidade de comprimento do que a espessura de 130nm. Esta
variável é importante porque a mudança na quantidade de energia depositada vai levar a
mudanças no resultado da degradação provocada, conforme resultado obtido neste
trabalho.
Figura 02 – Poder de freamento colisional (Sc), radiativo (Sr) e total (S) para elétrons em PMMA.

Figura 03 – Comparação dos poderes de freamento total para os feixes utilizados.
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Figura 04 – Deposição de energia dos elétrons em PMMA simulada no programa CASINO.

3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Este estudo consiste, basicamente, em irradiar o PMMA com diferentes doses
de radiação ionizante e depois analisar a degradação gerada por Espectroscopia de
Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). A escolha da técnica está relacionada
ao fato de ser muito útil para determinar a abundância de diferentes ligações químicas. Os
átomos de uma ligação numa molécula não são rígidos e imóveis no tempo, eles
possuem estados de vibração e oscilação em diferentes frequências, basicamente
sustentados pela energia térmica presente na matéria. Essas frequências dependem dos
átomos envolvidos na ligação, do tipo de ligação (simples, dupla, tripla), e da vizinhança
(ambiente químico) da ligação (PAVIA et al, 2010). Na espectroscopia de infravermelho, é
comum representar as diferentes faixas pelo número de onda (k) ao invés do
comprimento de onda (λ). Eles se relacionam pela equação (4), e a tabela 2 mostra os
números de onda de absorção para algumas ligações químicas presentes no PMMA.

(4)

No espectrômetro de infravermelho utilizado, o aparelho envia ondas
eletromagnéticas de diferentes números de onda para atravessar a amostra, e mede a
diminuição percentual do sinal (atenuação) causada pela presença das diferentes
ligações químicas no material. Essa diminuição percentual é quantizada pela
transmitância (T), que relaciona a intensidade do feixe que atravessa a amostra (I) com a
intensidade inicial do mesmo (I0). Ela é uma grandeza adimensional, vale 100% quando
toda a intensidade é transmitida, e 0% quando o feixe é totalmente absorvido. O espectro
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será gerado, portanto, apresentando todos os valores de T medidos nos diferentes
números de onda incididos na amostra de interesse (PAVIA et al, 2010). Um esquema
simplificado está mostrado na figura 5. O percentual complementar à transmitância será
aqui definido por absorbância (B) e indicará o percentual de luz absorvido em cada
número de onda. Neste trabalho, utilizou-se o espectrômetro de absorção de
infravermelho do modelo Spectrum Two, da marca Perkin Elmer, instalado nas
dependências do câmpus São José do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina (IFSC/SJ).
Tabela 02 – Faixas de absorção no infravermelho para ligações no PMMA

Ligação

Faixa de Absorção (cm-1)

Referência

C-C

406 e 750 a 760

Ennis e Kaiser (2010)

1063

Bermudez (1999)

888, 909 e 965

Truica-Marasescu e Wertheimer (2005)

1600 a 1680

Pavia et al (2010)

O-CH3

910 a 1000

Ennis e Kaiser (2010)

C-CH3

950 a 970

Bermudez (1999)

C-O-C

1150 a 1190

Bermudez (1999)

C-[C=O]-O

1250 a 1270

Bermudez (1999)

C-H

1390 a 1490 e 2840 a 3030

Ennis e Kaiser (2010)

2850 a 3000

Pavia et al (2010)

1705 a 1725 e 1730 a 1750

Pavia et al (2010)

C=C

C=O

(5)

O PMMA foi utilizado a partir da sua forma granulada adquirida comercialmente
da Sigma-Aldrich, massa molecular média 500.000u, dissolvido em solvente adequado e
formando uma solução. Para elaborar o filme, procedeu-se de duas maneiras distintas:
para as amostras irradiadas com íons, a solução foi gotejada em substrato de brometo de
potássio (KBr) e deixou-se secar a 500C. A espessura do filme ficou da ordem de alguns
mícrons. Para as amostras irradiadas com elétrons, a solução foi gotejada sobre o
substrato de silício preso na base de um spinner à velocidade de 2600 rotações por
minuto, formando filme por efeito centrífugo. A espessura medida com perfilômetro variou
de 20nm até 150nm.
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As irradiações com íons energéticos aconteceram no Laboratório Van De
Graaff (VDG) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), que dispõe
de um acelerador de partículas para este fim. As irradiações com elétrons aconteceram
no laboratório do Grupo de Interações de Fótons e Íons com a Matéria (GRIFIM), no
departamento de física da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ambas as
irradiações aconteceram em alto vácuo, com pressão da ordem de 10-6torr.
Figura 05 – Esquema de absorção de infravermelho.

Para mensurar a quantidade de radiação recebida, usou-se a dose ou fluência
de radiação, cuja unidade prática é íons/cm2 ou elétrons/cm2, ou simplesmente cm-2. Ela
representa a quantidade de eventos primários que atingiram o polímero durante todo o
intervalo de tempo da irradiação, que pode durar desde alguns minutos até algumas
horas. Vale lembrar que a densidade superficial média de átomos de um polímero está na
ordem de 1015 átomos/cm2 (SALANECK, 1990). Logo, uma dose dessa ordem é suficiente
para, estatisticamente, dizer que ao menos uma incidência de evento primário ocorreu em
cada átomo da superfície do material.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 6 mostra o espectro de absorbância gerado para o PMMA desde o
polímero em seu estado inicial após depositado no substrato (virgem), onde os picos de
absorção são mais intensos, até doses mais altas de N2+ (1,5MeV), onde se observa
diminuição dos picos característicos. Algumas ligações químicas foram destacadas para
facilitar a visualização e entendimento: entre 1100cm -1 e 1300cm-1, ligações presentes no
grupamento éster da molécula, enquanto as ligações C-H e C=O do polímero aparecem
por volta de 1450cm-1 e 1750cm-1, respectivamente. Percebe-se que as doses de
radiação levam a uma diminuição da absorbância dessas ligações, mostrando que ela
está cada vez menos presente na amostra, uma clara indicação da degradação do
material.
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Para uma análise quantitativa, foi calculada a área de cada uma das ligações
químicas em cada espectro de diferentes doses, e dividiu-se essas áreas pela área inicial,
aquela medida quando o polímero ainda não havia sido submetido a nenhuma irradiação.
O resultado é a evolução da grandeza adimensional chamada de A/A0 (razão das áreas)
com diferentes doses de radiação ionizante. A figura 7 mostra esse resultado calculado
paras as ligações C-H e C=O, para diferentes doses de íons N2+. A degradação das
mesmas fica evidente a partir de doses 2,0x1014íons/cm2. Ao se analisar o
comportamento geral da curva de degradação, ela parece ter uma região inicial
aproximadamente constante (pequenas doses), seguida de duas regiões distintas de
queda aproximadamente exponencial (retas numa escala logarítmica). Essa característica
ainda não é plenamente entendida, do ponto de vista das razões que levam à ocorrência,
e é questão aberta atualmente. O que é claro com este resultado é que a sensibilidade da
degradação de cada ligação química é diferente uma da outra. Neste caso, a ligação C=O
degrada mais intensamente com a dose do que a ligação C-H. Apesar de não mostrado
neste artigo, este mesmo efeito aparece para as demais ligações.
Figura 06 – Espectros sobrepostos de absorbância de PMMA virgem e sequência de irradiações com N 2+ (1,5MeV).

Seguindo a mesma ideia da figura 7, a figura 8 traz dois gráficos de evolução
das áreas relativas com a dose, um para cada ligação: C=O e C-H. Em cada gráfico,
variou-se o íon energético usado para bombardear o polímero. Novamente, é possível
observar os comportamentos exponenciais. Percebe-se que, até as doses máximas
aplicadas no experimento, o feixe de H+ de 600keV não possuiu energia suficiente para
degradar o polímero, sendo sua razão A/A0 praticamente constante, ao passo que a maior
degradação das ligações ocorre com o feixe de N2+ de 1,5MeV. Isso pode ser explicado
com a discussão anterior sobre o poder de freamento desses íons no PMMA: enquanto o
íon de hidrogênio de 600keV deposita cerca de 3,0eV por angstron, o íon de nitrogênio na
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energia usada vai depositar mais de 100eV no mesmo comprimento. Já os feixes de H+
de 600keV e 1,5MeV possuem poderes de freamento bem semelhantes sobre o PMMA,
variando da ordem de 0,5eV por angstron entre os dois. Ainda é possível concluir, com
base nos gráficos, que a sensibilidade de degradação de cada ligação química varia de
feixe para feixe: enquanto a ligação C-H degrada de forma praticamente igual sob
bombardeio de H+ (1,5MeV) e He+ (1,0MeV) até uma dose de 1016íons/cm2, isto não se
observa para a ligação C=O.
Figura 07 – Evolução das áreas relativas das ligações C=O e C-H para diferentes doses de N2+ (1,5MeV).

O efeito experimental da espessura foi medido nas irradiações com elétrons de
energia 3,0keV incidindo no PMMA. Amostras com espessura de 20nm e 130nm foram
bombardeadas com a mesma dose de elétrons e submetidas à análise por infravermelho
antes e depois das mesmas. Os espectros gerados de transmitância estão mostrados na
figura 9, onde, novamente, estão assinaladas as ligações químicas para guiar a leitura. As
linhas finas e contínuas nos espectros são referentes ao polímero virgem, sem sofrer
irradiação, ao passo que as linhas mais grossas e tracejadas correspondem ao espectro
final, feito após o PMMA ter sido irradiado.
Enquanto a amostra de 20nm possui os dois espectros praticamente
coincidentes, aquela de 130nm apresenta discrepância significativa entre eles. Esse
resultado indica uma degradação maior no PMMA mais espesso, e vem ao encontro dos
cálculos teóricos feitos no programa CASINO para estas mesmas espessuras. Além
disso, na curva de poder de freamento para elétrons, as partículas de menor energia tem
uma deposição de energia por unidade de comprimento (eV/A) maior, e quanto mais
espessa a amostra, maior a contribuição de elétrons de menor energia na sua
degradação, o que está também relacionado ao fato do PMMA de 130nm ter degradação
maior que o de 20nm. Apesar de haver na literatura trabalhos envolvendo irradiação de
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PMMA com íons, elétrons e ultravioleta (todas radiações ionizantes), eles não tratam da
variação da espessura do polímero (TRUICA-MARASESCU e WERTHEIMER, 2005;
KUMAR et al, 2011; SAKURABAYASHI et al, 2011; MILLER et al, 2013).
A literatura apresenta que os átomos ou grupamentos químicos que são os
fragmentos da degradação do PMMA podem ter diferentes destinos: podem ser ejetados
imediatamente da superfície polimérica, num processo chamado sputtering ou dessorção
(WIEN, 1997), podem permanecer aprisionados na estrutura do mesmo permanente ou
temporariamente, eventualmente formando novas ligações ou sendo volatilizado para fora
à medida que eles difundem termicamente para a superfície (ENNIS e KAISER, 2010;
SCHREMPEL et al, 2002).
Figura 08 – Evolução das áreas relativas das ligações C=O e C-H para diferentes feixes e doses de íons energéticos.

Figura 09 – Espectros de PMMA de diferentes espessuras, antes e depois de serem irradiados com elétrons.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados obtidos, fica claro que o PMMA sofre degradação quando
submetido aos regimes de energia de íons e elétrons aqui utilizados, e serve de
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sinalização para importância desses efeitos serem levados em consideração quando do
projeto de uso de PMMA nas estruturas e componentes de satélites. Percebeu-se que a
sensibilidade à degradação varia conforme a ligação química, o feixe incidente e sua
energia inicial, e propriedades da amostra, como sua composição e espessura.
Atualmente, as moléculas e átomos ejetados da superfície do PMMA com as
irradiações por elétrons estão sendo analisadas por equipamento de espectroscopia de
massa para gases residuais (RGA – Residual Gas Analyser), instalado na câmara
experimental utilizada pelo grupo de pesquisa nas irradiações com elétrons.
Espera-se ter contribuído, com isso, para os estudos gerais de interação da
radiação com a matéria, em especial o PMMA, que também é base de outras aplicações
onde é submetido à radiação ionizante para diferentes propósitos: sendo usado como
resiste em litografia para microeletrônica e como componente óptico de sistemas de
captação de energia solar.
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Resumo: Este trabalho estuda a remoção de corantes em solução aquosa por resíduos de materiais
cerâmicos tradicionais, mais especificamente resíduos de tijolos e telhas. Para isso foram coletadas
amostras representativas de resíduos em empresas de construção civil da região sul de Santa Catarina.
Posteriormente, as amostras foram trituradas até um tamanho de partícula entre 0,3 mm e 1,18 mm. Para o
estudo da adsorção do corante foi realizado um planejamento fatorial 22 onde a temperatura e o pH foram
variados. Os testes de adsorção em laboratório foram realizados em coluna de leito fixo com o auxílio de
uma bomba dosadora, controlando o fluxo da solução aquosa. Os resultados mostraram que tanto a
temperatura e o pH influenciaram na adsorção, porém não foi encontrado um modelo de adsorção
adequado para os resultados obtidos.
Palavras-Chave: Adsorção, Azul de Metileno, Cerâmica Vermelha, Coluna de leito fixo.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, há uma grande preocupação com a degradação do meio
ambiente, principalmente com relação à contaminação dos recursos hídricos, o que tem
levado um grande número pesquisadores a desenvolver trabalhos na área com o objetivo
de enquadrar os mesmos à legislação ambiental vigente (DAVIES, SIMONOVIC, 2011).
Os métodos de tratamento mais utilizados nos dias atuais são a adsorção com
carvão ativado e os processos oxidativos avançados (POA's) que possuem custos
elevados, portanto estão sendo desenvolvidas pesquisas na área que buscam encontrar
materiais alternativos de baixo custo e impacto ambiental (KUNZ, PERALTA-ZAMORA,
MORAES, DURÁN, 2002) (BRITO, SILVA, 2012).
A adsorção é a transferência física de um soluto, num gás ou num líquido, para
uma superfície sólida, onde ele fica retido em consequência de interações microscópicas
com as partículas constitutivas do sólido (ATKINS; PAULA, 2014). Em trabalho anterior
realizou-se a adsorção de azul de metileno por cerâmica vermelha em batelada
(DOMINGUINI et al. 2014). Os resultados demonstraram a possibilidade de uso de
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resíduos de cerâmica vermelha para remoção de azul de metileno em solução aquosa,
em até 76 %. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi estudar o processo de
adsorção de azul de metileno, por cerâmica vermelha, em coluna de leito fixo.
O processo de adsorção em coluna de leito fixo acontece da seguinte maneira:
quando o líquido, rico em soluto, entra no leito do adsorvente virgem, o soluto do líquido
principia a ser adsorvido pelo adsorvente sólido. O adsorvente sólido adsorve
imediatamente o soluto até que seja atingido o equilíbrio com a corrente de líquido
afluente. Depois, o líquido afluente passa sem se alterar por essa primeira parcela do
leito, e terá o seu soluto adsorvido, da mesma forma, na parcela seguinte. Esta ação
continua até que a carga introduzida tenha grandeza suficiente para saturar todo o leito
com a concentração de equilíbrio em relação ao líquido (FOUST, WENZEL, CLUMP,
MAUS, ANDERSEN, 2012).
No processo de adsorção do presente trabalho, o soluto utilizado foi o corante
azul de metileno, que é semelhante aos utilizados nas indústrias têxteis, por vezes
descartados em locais inapropriados e sem tratamento. O material adsorvente utilizado foi
resíduo de cerâmica vermelha que é encontrado abundantemente na região de realização
do estudo, podendo ser proveniente, tanto da fabricação de cerâmica, quanto da
construção civil. Portanto, o objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um método
de adsorção alternativo aos já utilizados, de baixo custo e sem implicações ambientais.

2 METODOLOGIA

2.1 Materiais

O tijolo utilizado no presente experimento foi obtido a partir de resíduos da
construção civil da região de Criciúma-SC. O azul de metileno foi comprado pelo Instituto
Federal de Santa Catarina para ser utilizado em pesquisas acadêmicas. Em todos os
experimentos utilizou-se água destilada.

2.2 Preparação do material adsorvente

Utilizou-se cerâmica vermelha com granulometria entre 0,3 mm e 1,18 mm. O
material foi fragmentado manualmente, peneirado, lavado pra retirada de quaisquer grãos
fora da faixa granulométrica definida e posteriormente seco em estufa a 110°C por 24 h.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

2.3 Planejamento fatorial

Utilizou-se planejamento fatorial 2² para se estudar a influência do pH e da
temperatura na adsorção de corante por cerâmica vermelha. As variáveis do experimento
foram o pH e a temperatura. A Tabela 1 mostra o planejamento realizado.
Tabela 1 – Dados referentes ao planejamento experimental 2 2, com um ponto central
ensaiado em triplicata.
Ensaio

Temperatura (ºC)

pH

1

15

6

2

15

12

3

40

12

4

40

6

5

27,5

9

5

27,5

9

5

27,5

9

O pH da solução foi ajustado com hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Para
análise de dados utilizou-se o modelo de Thomas, que é dado pela expressão:
C
kq
w
h0
l
n
( 0
1
) T

kC
t
C
 Th 0
t

Onde, C0 é a concentração inicial; Ct a concentração no tempo t; kth a
constante de velocidade de Thomas; q0 a capacidade de saturação da coluna; v a vazão,
w é a massa do adsorvente e t é o tempo.

2.4 Estudos Coluna

O estudo da influência do pH e da temperatura da adsorção do azul de
metileno em soluções aquosas foi conduzindo em uma coluna de vidro encamisada, de
dimensões aproximadas de 13 mm de diâmetro por 300 mm de comprimento, acoplada a
um banho de água termostático para manter a temperatura constante. Colocaram-se 20 g
do material adsorvente no interior da coluna. O soluto foi adicionado aos poucos
manualmente e também com o auxílio do funil de separação acoplado acima da coluna.
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A concentração da solução de azul de metileno foi fixada em 25 mg/L para
todos os experimentos. Para controle de vazão da solução de azul de metileno, acoplouse ao final da coluna uma bomba peristáltica, que manteve constante, ao longo do tempo,
o valor da vazão em aproximadamente 50 mL/min.
Para controle da absorbância do material foram removidas alíquotas de
aproximadamente 3 mL com intervalo de 5 min e analisou-se as mesmas em
espectrofotômetro UV-Vis, no comprimento de onda 645 nm.
A Figura 1 ilustra o esquema de adsorção utilizado.
Figura 1 – Esquema do equipamento de adsorção utilizado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 mostra os resultados obtidos da adsorção em coluna de leito fixo do
azul de metileno por resíduos de cerâmica vermelha.
A adsorção no ponto 1 e o ponto 3 atingiram estabilidade (saturação) em
aproximadamente 100 min de ensaio, enquanto os outros pontos a estabilidade ainda não
foi alcançada com 250 min. O ponto 3 e o ponto 2 mostraram-se com melhores resultados
de adsorção do soluto, estes pontos referem-se ao pH = 12. Isso sugere que o pH alcalino
auxilia na adsorção do corante pelo resíduo cerâmico e vem ao encontro de outros
resultados encontrados para materiais adsorventes diversos para o azul de metileno
(FELIZARDO; FIGUEREDO; DOMINGUINI, 2014).
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Figura 2 – Relação da concentração de saída pela concentração de entrada, em função
do tempo, para a solução de azul de metileno.

A temperatura também influenciou a adsorção, comparando os resultados dos
pontos 3 e 4, nota-se que com a diminuição da temperatura houve um incremento na
adsorção do corante. Esse mesmo resultado foi encontrado em trabalhos anteriores, onde
comprovou-se que o aumento da temperatura dificulta a adsorção do azul de metileno
(FELIZARDO; FIGUEREDO; DOMINGUINI, 2014).
Em relação ao modelo matemático estudado, não houve uma boa simetria, o
que indica que esse processo de adsorção não se encaixa em um modelo matemático de
pseudoprimeira ordem. Isso requer novos ensaios para verificar a inconsistência do
modelo e buscar adequá-lo a outros modelos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O corante azul de metileno pôde ser adsorvido por resíduo de cerâmica
vermelha em coluna de leito fixo. Segundo o planejamento fatorial realizado o pH alcalino
otimizou a adsorção do corante. Por outro lado, a redução da temperatura levou a
resultados melhores na adsorção.
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SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERLIGADO À REDE NA REDUÇÃO DE CUSTOS COM
ENERGIA ELÉTRICA
Antonio Robson Oliveira da Rosa1, João Randolfo Pontes2
1CEEE-GT/SIT-M/antoniorr@ceee.com.br
2UFSC/Departamento

de Economia e Relações Internacionais/pontesufsc@gmail.com

Resumo: A implantação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica representa uma forma de
reduzir os custos de energia elétrica de empreendimentos. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo
econômico sobre a implantação de um sistema fotovoltaico de 5 kWp em um restaurante instalado em São
Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Analisou-se o consumo e a produção de energia elétrica, obtendose o período para retorno econômico da implantação do sistema fotovoltaico bem como se comparou o
investimento neste sistema com a aplicação em Certificados de Depósito Bancário (CDB), título negociável
emitido por bancos comerciais, de desenvolvimento, de investimento e múltiplos representativos de
depósitos a prazo. Considerou-se uma possível aplicação em CDB, a uma taxa de 0,85% ao mês sobre o
valor aplicado e comparou-se o ganho dessa aplicação aos gastos que o aplicador continuaria tendo com a
compra de energia da mesma fonte atualmente usada. O valor aplicado no CDB seria totalmente perdido
em três anos e sete meses, pois a empresa continuaria pagando o valor integral da fatura de energia. Com
a redução dos gastos com as faturas de energia elétrica, no prazo de 4,4 anos o investimento a ser feito na
implantação do sistema solar fotovoltaico estaria recuperado.
Palavras-Chave: Viabilidade Econômica. Sistema Fotovoltaico Conectado à rede. Módulo Fotovoltaico.

1 INTRODUÇÃO

A busca incessante pelo desenvolvimento e também pelo crescimento
econômico acarreta indiscutivelmente a demanda ilimitada e ininterrupta por energia
elétrica. O atual cenário energético mundial apresenta indicações de esgotamento dos
recursos naturais voltados para a geração de energia. Isso porque o uso das tecnologias
hoje conhecidas leva ao consumo crescente por parte das pessoas, o que aumenta o
processo de produção industrial. Essa crescente industrialização, consequentemente,
aumenta a emissão dos gases poluente desencadeadores do chamado efeito estufa
(Knirsch, 2012).
Os países desenvolvidos apresentam um maior avanço em estudos e
implantações de formas renováveis de energia. Isso se deve, principalmente, ao fato de
possuírem escassez de recursos naturais, o que os leva à procura de novas alternativas.
O Brasil possui grande potencial hídrico e apesar da hidroeletricidade ser considerada
renovável, a implantação de centrais hidrelétricas causam grandes impactos ambientais.
O Brasil possui 63,10 % da sua matriz elétrica de origem hídrica, tendo um total de 1140
usinas hidrelétricas em operação (ANEEL, 2014). Sabe-se que os recursos naturais
brasileiros são finitos, e que seu consumo cresce a cada ano, junto com o crescimento da
população. Diante desta escassez de recursos naturais, a geração renovável de energia
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elétrica traz imensos benefícios, além de tornar-se indispensável na diversificação da
matriz energética (Tidei, 2013).
A energia solar mostra-se como uma grande alternativa, pois pode cobrir as
necessidades da humanidade de forma inesgotável e pode servir de base para um
desenvolvimento sustentável (Moehlecke, 2002). Ao contrário, do que ocorre com outras
fontes renováveis como a eólica, a variabilidade do recurso solar é bastante previsível e
sua magnitude é calculável a partir da situação geográfica do lugar de onde se instale o
sistema.
Pontes (2011) coloca que independentemente do setor, seja ele público ou
privado, a análise econômica de projetos é essencial para se medir o retorno econômico
dos investimentos, comparando custos e benefícios, ao mesmo tempo em que permite
avaliar os impactos sociais.
Este trabalho visa mostrar, através de um estudo econômico, que a
implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede pode ser uma alternativa
interessante na redução de custo com energia elétrica em um empreendimento. Por meio
da análise dos consumos e gastos mensais com energia durante dois anos, busca-se
mostrar a viabilidade econômica, ou não, ao investir neste modelo de sistema de geração
de energia. Outra vantagem, é que esta implantação pode servir como propaganda para o
negócio, uma vez que as preocupações com o meio ambiente vêm crescendo, e faz com
que grande parte da população valorize o empreendimento que leva a questão
sustentabilidade a sério (Knirsch, 2012).

2 UNIDADE DE CONSUMO, DISPONIBILIDADE DE ENERGIA SOLAR E SISTEMA
FOTOVOLTAICO

2.1 Unidade de consumo

A unidade de consumo em questão trata-se do restaurante Olhar da Lua,
estabelecimento comercial do ramo de prestação de serviços alimentícios, localizada na
cidade de São Francisco de Paula, RS, e é considerada uma microempresa. Sua filosofia
de negócios, desde o momento de sua criação, é atender um público personalizado e de
poder aquisitivo mais elevado, o que justifica os preços hoje praticados. A energia elétrica
hoje é fornecida pela empresa Rio Grande Energia (RGE), concessionária de energia da
região onde se localiza o restaurante, cuja tarifa ofertada vem sendo motivo de
reclamações por parte dos proprietários. Diante do valor elevado da tarifa praticada e
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seus reflexos na composição dos custos operacionais globais, os proprietários, quando
efetuaram os estudos de mercado para implantação do restaurante, idealizaram, no
projeto de construção civil, reduzir a fatura mensal de eletricidade. Por isso, orientaram,
desde o princípio, os responsáveis pela construção do estabelecimento a posicionar o
telhado de forma favorável à implantação de um sistema solar fotovoltaico.
O consumo do restaurante é apresentado na Tabela1. Os dados foram
retirados das faturas mensais de energia elétrica, faturas fornecidas mensalmente pela
RGE. Foram coletados dados referentes aos anos de 2012 e 2013 como mostra a tabela.
O item reajuste, mostrado na Tabela 1 refere-se ao reajuste de 23,14% autorizado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL aplicado nas tarifas a partir do mês de
julho de 2014.
Tabela 1 – Dados referentes ao consumo do restaurante no período
Mês/ano

Consumo (kWh)

Valor (R$)

Jan/12

1082

771,40

Fev/12

1113

654,74

Mar/12

1059

672,78

Abr/12

1183

643,30

Mai/12

1121

716,17

Jun/12

1208

677,15

Jul/12

1279

728,16

Ago/12

1145

786,85

Set/12

1238

726,10

Out/12

1137

769,58

Nov/12

1067

727,79

Dez/12

1094

663,08

Jan/13

1094

678,55

Fev/13

1239

761,32

Mar/13

992

480,01

Abr/13

992

476,68

Mai/13

1124

525,18

Jun/13

1044

513,60

Jul/13

1251

583,38

Ago/13

1191

487,33

Set/13

1126

480,44

Out/13

914

380,87

Nov/13

799

326,54

Dez/13

939

388,05

TOTAL

26431
1101,29

14.619,05

Média
Reajuste

Média reajustada
Fonte: Elaborada pelo autor

609,13
140,95
750,08
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A Figura 2 apresenta as despesas mensais com energia elétrica em forma de
gráfico. Analisando mês a mês as informações do gráfico, verifica-se que o custo médio
mensal fica em torno de R$ 750,00.

2.2 Disponibilidade de energia

A localização desse empreendimento fica na região serrana do Rio Grande do
Sul. Como não havia medições do potencial energético solar da cidade em questão usouse como referência a cidade mais próxima e com características parecidas, no caso o
município de Caxias do Sul, RS. Os dados apresentados na Tabela 2 foram coletados na
base SUNDATA do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo
Brito – CRESESB.
Figura 2 – Custo mensal e custo médio mensal do restaurante com energia elétrica

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 2 – Dados da irradiação solar média mensal em uma inclinação de 29 o (CRESESB, 2014)
MÊS

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Irradiação
(kWh/m2 dia)

4,98

4,95

4,87

4,54

3,97

3,2

3,92

3,86

4,44

4,97

5,3

5,44

Dias

31

28

31

31

30

31

30

31

30
31
30
31
Fonte: Elaborada pelo autor.

2.3 Sistema fotovoltaico

Realizou-se uma tomada de preços no mercado do Rio Grande do Sul. Como
primeira aproximação, solicitou-se um sistema que produzisse aproximadamente 50% do
valor do consumo de energia elétrica da instalação em estudo. Sendo assim, os
equipamentos necessários, indicados pela empresa que ofereceu o melhor custo
benefício para a implantação do sistema fotovoltaico, foram 20 módulos fotovoltaicos de
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250 W, totalizando uma potência nominal de 5 kWp e um inversor, também de 5 kWp. O
sistema foi dividido em dois arranjos, pois o inversor possui dois seguidores de máxima
potência. A vantagem de o sistema possuir dois arranjos ligados a um inversor com dois
seguidores de máxima potência é que quando um dos arranjos estiver sombreado, o outro
poderá continuar produzindo energia elétrica normalmente. Cada arranjo será constituído
de 10 módulos fotovoltaicos associados em série.
Com a coleta dos dados de potencial energético solar aproximado do local, foi
calculada a energia elétrica produzida mensalmente assim como a média anual. Para isso
foi utilizada a Eq. (1) (MOEHLECKE, 2014):
EE = Gm AηPV ηInv FPerdas (1)
Onde EE é a energia elétrica produzida, Gm irradiação média mensal
(kWh/m2), A área de captação (m2), ηPV eficiência do arranjo fotovoltaico, ηInv eficiência
do inversor, FPerdas perdas nas conexões dos cabos. Para obter a energia elétrica
produzida mês a mês, foi usada a irradiação diária média mensal multiplicada pelo
número de dias conforme os dados da Tabela 2, a área de captação, que foi definida
como a área que os módulos ocupam (no caso 32,54 m2), a eficiência do inversor de 95%
e considerou-se 5 % de perdas nas conexões e cabos (FPerdas = 0,95).
A Figura 4 mostra a energia elétrica produzida mensalmente, bem como sua
média anual mensal, que apresenta o valor de 567,14 kWh. Percebe-se que o mês com
menor produção de energia elétrica é o mês de junho, isso justifica-se pelo fato de que o
inverno encontra-se em seu ápice. Já a maior produção de energia elétrica é no mês de
dezembro, também justificado pelo fim da primavera e o início do verão.
Figura 4 – Produção mensal de energia elétrica

Fonte: Elaborada pelo autor
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Os módulos serão posicionados estrategicamente, há uma inclinação de 300,
com a intenção de que os mesmos recebam a radiação solar, o maior número de horas.
Os inversores devem ser fixados no forro do prédio da unidade consumidora, e
conectados na rede elétrica de 220 V de corrente alternada (CA).
Os módulos fotovoltaicos, ao serem atingidos pela radiação solar, produzem
eletricidade em corrente contínua (CC). A eletricidade gerada acionará os inversores que
convertem a CC produzida em CA. Esta corrente convertida poderá, assim, ser utilizada
na rede elétrica da unidade consumidora, e o seu excedente ejetado na rede pública de
distribuição, através de uma unidade de medição específica, como prevê a Resolução
482/2012 (ANEEL, 2012).
A Tabela 4 apresenta o orçamento que teve o menor custo para um sistema
fotovoltaico de 5 kWp, atingindo um valor de R$ 28.200,00. Deste valor, 63,5 % são
devidos aos módulos fotovoltaicos, 19,9 % devidos ao inversor os restantes 16,6 % ao
projeto e instalação do sistema.
Tabela 4 – Orçamento dos equipamentos do sistema solar fotovoltaico
Quantidade

Produtos e Serviços

Preço (R$)

20

Módulo fotovoltaico com células solares de
silício multicristalino, 250 W, certificado pelo
INMETRO – Classe A

17.920,00

1

Inversor 5 kW p c/ Display.

5.600,00

3

DPS - Dispositivo de proteção contra surto

350,00

1

Projeto + Análise de Responsabilidade
Técnica – ART

400,00

1

Mão de obra, estrutura de fixação em alumínio
e inoxidáveis.

3.930,00

TOTAL
Fonte: Elaborada pelo autor

28.200,00

No Brasil, os fabricantes e ou importadores devem submeter seus produtos ao
INMETRO, que avalia e aprova os resultados recomendando sua utilização, conforme o
Programa Brasileiro de Etiquetagem, que esta alinhada com a Lei 10.295 de 17 de
outubro de 2001, conhecida como Lei de Eficiência Energética (INMETRO, 2013).
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3 ANÁLISE COMPARATIVA DA REDUÇÃO DE CUSTOS

É possível fazer uma análise comparativa, entre o investimento para reduzir o
custo operacional com eletricidade neste estabelecimento e as despesas mensais
desembolsadas com a empresa RGE. Uma das opções do restaurante é o investimento
em Certificado de Depósito Bancário (CDB), título negociável emitido por bancos
comerciais, de desenvolvimento, de investimento e múltiplos representativos de depósito
a prazo. A taxa de juros geralmente é prefixada e o pagamento dos juros pode ser
mensal, porém o normal é que o pagamento seja efetuado na data de resgate do título
(Parada Filho, 2013). Se os proprietários optarem por investir o valor de R$ 28.200,00 em
títulos de CDB e não realizar o investimento no sistema solar fotovoltaico, em três anos e
sete meses eles acumularão o valor de R$ 40.580,08. Paralelamente, o restaurante
estaria desembolsando, neste mesmo período, o montante de R$ 40.904,03 com a
energia elétrica paga à RGE.
O reajuste tarifário de 23,14%, incorporado à tarifa em setembro de 2014, foi
aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e foi aplicado a partir das
faturas no mês de julho de 2014. Entretanto, o valor médio das faturas do ano de 2012 e
2013 é de R$ 609,13, o que justifica a aplicação do reajuste logo no início dos cálculos
deste projeto chegando ao valor de R$ 750,08. Em maio de 2018, os proprietários
estariam tendo um desembolso líquido de R$ 323,95 (R$ 40.904,03 – R$ 40.580,08).
Foi aplicado um reajuste de 23,5% em junho de 2015, através de estimativas
feitas estimativas considerando informações como a do Presidente da Trade Energy,
comercializadora independente de energia, afirmando que haverá um aumento médio de
30% em 2015, podendo este reajuste ser maior ou menor para algumas distribuidoras
(Avila, 2014). Outra afirmação que justifica o índice de reajuste vem da Sócia-diretora da
consultoria PSR, especializada em energia elétrica e gás, que estima alta de 28% no ano
de 2015 (Lino, 2014). Para os demais reajustes foram feitas estimativas uma vez ao ano,
levando em conta um dos critérios definidos pela ANEEL, que é a inflação medida pelo
Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M)1, e com isso foi efetuada uma média deste
índice nos últimos 5 anos. Esta posição revela que a partir de maio de 2018 a empresa
estaria usando seu capital e sua remuneração para fazer o pagamento com os

1

É o indicador de movimento dos preços calculado mensalmente pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e divulgado no
final de cada mês de referência. Atualmente, ele é o índice de referência utilizado para o reajuste dos aumentos da
energia elétrica e dos contratos de aluguéis.
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desembolsos das faturas de energia elétrica, não havendo, a partir deste período, mais o
capital aplicado em títulos de CDB.
Diante desse quadro, a melhor opção para os proprietários do restaurante seria
investir na compra e implantação do sistema fotovoltaico, e assim, reduzir os gastos
mensais com as faturas de energia elétrica.
O consumo médio mensal de 1101,29 kWh do restaurante foi extraído das
faturas emitidas pela RGE nos anos de 2012 e 2013. Considerando este valor e o
consumo diário do estabelecimento revela o número de 36,71 kWh por dia, o que permite
reproduzir um valor médio mensal de R$ 750,08 pagos à RGE. Utilizando a produção do
sistema solar fotovoltaico indicado, em torno de 18,90 kWh por dia, o consumo de energia
elétrica reduz em média a 17,81 kWh por dia. Desse modo, o restaurante teria um
desembolso líquido de R$ 17.712,31 com as faturas junto à RGE, na hipótese de investir
R$ 28.200,00 no sistema fotovoltaico. Uma redução de aproximadamente R$ 23.396,66
frente aos R$ 40.904,03 caso não faça o investimento no sistema.
Diante desse quadro, a melhor opção para os proprietários do restaurante seria
investir na compra e implantação do sistema fotovoltaico, e assim, reduzir os gastos
mensais com as faturas de energia elétrica.
Em quatro anos e quatro meses, o restaurante teria aproximadamente uma
redução de R$ 28.907,39 nos gastos com as faturas de energia elétrica emitida pela RGE.
Essa economia nas despesas mensais demonstra que no prazo de 4,4 anos o
investimento a ser feito na implantação do sistema solar fotovoltaico estaria recuperado,
tornando ainda mais atrativo o fato de que o investimento nos módulos fotovoltaicos tem
uma vida útil de 25 anos.
O valor dos ganhos mensais foi atualizado com base na taxa de aplicação no
CDB, isto é, 0,85% ao mês chegando ao montante de R$ 12.380,08. Nesse caso, este
valor estaria próximo aos 44% do volume de investimentos a ser realizado no sistema
fotovoltaico, mostrado na Tabela 4, cujo valor é de R$ 28.200,00.
Efetuando o investimento no sistema fotovoltaico, os proprietários deixam de
receber uma remuneração mensal entre R$ 239,70 e R$ 369,10, referente à aplicação em
CDB. Em compensação, estará reduzindo em média pouco mais de 50% o valor da fatura
com os gastos de energia elétrica emitida pela RGE.
Optando por aplicar o valor de R$ 28.200,00 em CDB, ao final de 52 meses a
empresa teria um rendimento de R$ 15.592,13. Com isso continuaria pagando as faturas
para a RGE em seu valor integral, o que em 52 meses chegaria aproximadamente a R$
50.788,94. Porém, se o restaurante optar pela implantação do sistema fotovoltaico teria
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uma economia de aproximadamente R$ 28.927,39 com a redução das tarifas de energia
em virtude da geração de energia elétrica por meio do sistema solar fotovoltaico.
A perda de remuneração por não aplicar os R$ 28.200,00 em CDB é de R$
15.592,13. Contudo, fazendo a implantação do sistema fotovoltaico, a empresa teria um
ganho de R$ 28.927,38, referente a geração de energia elétrica e teria um desembolso
líquido total de R$ 21.861,55 com pagamento da energia fornecida pela RGE.

4 DISCUSSÃO

Diversos estudos já foram feitos nesta área, todos comprometidos em mostrar
a viabilidade de se investir na energia solar fotovoltaica. Os valores econômicos
mostrados nas tabelas anteriores permitem afirmar também que o conceito do custo de
oportunidade2 constitui o elemento central para balizar as decisões tomadas pelos
agentes econômicos, ao refletir quais das alternativas econômicas apresentam melhores
condições de viabilidade e eficiência econômica.
O trabalho intitulado “Estudo da viabilidade econômica da implantação
residencial de painéis fotovoltaicos como opção para a redução do consumo de energia
elétrica convencional” elaborado por André Renato Kannenberg e apresentado no 1o
Congresso de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade, realizado pelo Centro
Universitário de Brusque, em Brusque Santa Catarina, faz um estudo em uma residência
no município de Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Na pesquisa de
Kannenberg, a unidade consumidora em questão trata-se de uma residência, o que difere
deste trabalho, que se trata de um estabelecimento comercial, do ramo de serviços
alimentícios. A média mensal de irradiação no município de Camboriú, segundo o estudo
de Kannenbeg é de 4,10 kWh/m2, enquanto que em São Francisco de Paula é de 4,54
kWh/m2. O consumo médio mensal da residência é de 239 kWh com um custo médio
mensal de R$ 103,70, enquanto que o restaurante apresenta um consumo médio mensal
de 1101,29 kWh com um custo médio mensal de R$ 609,13. Outra diferença entre os
estudos é que na pesquisa feita para a residência foram consideradas baterias para o
sistema fotovoltaico enquanto que para o sistema do restaurante não foram. A questão
referente às baterias apresenta significativa diferença, uma vez que o orçamento para o
sistema da residência chegou a um montante de R$ 72.365,00, muito maior que
orçamento para o sistema do restaurante, que não utilizaria baterias. Vale ressaltar,
2

Define-se pela possibilidade de um ganho ou perda onde exista mais de uma opção, ou seja, é aquilo que você pode
deixar de ganhar em uma transação por escolher uma determinada opção (Sandroni, 1999).
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porém que o estudo elaborado para a residência foi feito no ano de 2010, ou seja, antes
da Resolução 482/2012 da Aneel, que permite injetar na rede elétrica a energia gerada
em excedente, enquanto que antes da Resolução isto não era possível. Por este motivo
utilizava-se as baterias para armazenar a energia gerada em excedente para futura
utilização quando da falta da energia convencional.
Comparando alguns resultados do presente trabalho, com a pesquisa intitulada
“Estudo de Viabilidade Econômica da Implantação de Sistemas Fotovoltaicos Conectados
à Rede Elétrica de Energia para Diferentes Regiões no Estado do Paraná” por Toyama
(2014), verificam-se algumas semelhanças, pois o autor fez comparações como deixar de
investir no sistema fotovoltaico para aplicar os valores na poupança, diferente do presente
trabalho, que traz o exemplo com CDB. O valor médio para investimento no estado do
Paraná levantado no trabalho foi de R$ 41.037,00 enquanto que para o sistema
fotovoltaico selecionado para o presente trabalho, com características semelhantes e com
mesma potência chegou a um valor de R$ 28.200,00. Verifica-se na Figura 6 que o
Paraná tem regiões com irradiação no plano inclinado (inclinação igual a latitude local)
semelhantes as do Rio Grande do Sul, com exceção da região litorânea que apresenta
menor potencial de aproveitamento da energia solar.
Figura 6 – Mapa solar do Brasil no plano inclinado

Fonte: Pereira et al (2006)

Os cálculos do trabalho referente às regiões do Paraná levam em consideração
30 anos, que é o tempo de vida útil dos módulos, fornecidos pelas empresas que
trabalham com a tecnologia. Contudo se usarmos as mesmas metodologias utilizadas no
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presente trabalho verifica-se grande semelhança com os resultados. Utilizando o valor de
R$ 41.037,00 que é o valor apresentado para um sistema de 5 kWp no estado do Paraná
e aplicando este valor na poupança com uma taxa de 0,5% ao mês, temos ao final de 52
meses, prazo de recuperação do presente trabalho, um montante aproximado de R$
51.706,62. Porém no estudo Toyama (2014), não é feita comparação com o consumo
mensal de uma unidade consumidora, somente o custo de implantação com a aplicação
na poupança.
A decisão a ser tomada pelos proprietários, em investir no sistema fotovoltaico,
revela que é um processo que permite a melhor alocação dos recursos financeiros diante
da alternativa de remuneração apresentada pelos títulos de CDB vigente no mercado
brasileiro.

5 CONCLUSÃO

O presente artigo mostrou a análise dos custos com energia elétrica em uma
unidade consumidora e buscou verificar se a implantação de módulos fotovoltaicos
atingiria uma redução significativa dos gastos com eletricidade. A economia gerada por tal
implantação, quando comparada à compra de energia da concessionária que atende a
região, acaba justificando a opção proposta nesta pesquisa. Considerou-se uma possível
aplicação em CDB, a uma taxa de 0,85% ao mês sobre o valor aplicado e comparou-se o
ganho dessa aplicação aos gastos que o aplicador continuaria tendo com a compra de
energia da mesma fonte atualmente usada. O valor aplicado no CDB seria totalmente
perdido em três anos e sete meses, pois a empresa continuaria pagando o valor integral
da fatura de energia. Além disso, com o investimento em um sistema fotovoltaico, o
proprietário estaria contribuindo para uma geração de energia elétrica limpa e,
consequentemente, sem prejuízos para o meio ambiente. Os benefícios trazidos pela
geração renovável de energia, como o aumento da oferta de eletricidade de forma barata
e limpa, já justificariam o investimento na área.
Do ponto de vista econômico, conclui-se que o investimento no restaurante
Olhar da Lua é viável, pois contempla os fatores da eficiência econômica, custo/benefício
e retorno do investimento. Dessa forma, traz grande benefício econômico à empresa que,
em médio prazo, teria a possibilidade de otimizar seus ativos. Além de reduzir os gastos
com a compra de energia, a empresa ainda teria recuperado após o quinto ano, o capital
investido no projeto.
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Diante do que foi observado e considerando que o cenário futuro da energia
nos leva a prever melhores condições de uso das diferentes formas de energia para
garantir o desenvolvimento e equilíbrio das economias, este estudo, permite visualizar
também, que pequenas mudanças podem trazer elevados ganhos em termos de
economia e melhor aproveitamento dos recursos naturais. Se os pequenos e médios
empresários que consomem grandes quantidades de energia tivessem acesso a este tipo
de informação, provavelmente, muitas decisões mudariam o rumo dos investimentos que
estão sendo feitos. Provavelmente muitos recursos poderiam ser melhores alocados,
trazendo maior benefício para toda a sociedade. O estudo também reforça a importância
de que as decisões a serem tomadas sejam feitas com base em uma rigorosa análise
econômica, na qual se observa o papel central de um bom levantamento dos custos e o
domínio do conjunto dos dados globais que facilitam o processo de gerenciamento e
negociação com os fornecedores.
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EFEITOS DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO EXTRATO PIROLENHOSO NA
GERMINAÇÃO E CRESCIMENTO DO RAPHANUS SATIVUS
Vitória Kupas¹, Felipe Meisen²
¹IFSC/Química/IFSC- Campus Jaraguá/ vitoria.b@ifsc.edu.br
²IFSC/Química/IFSC- Campus Jaraguá/ felipe.meisen@gmail.com

Resumo: O extrato pirolenhoso é um subproduto obtido a partir da condensação da fumaça emitida durante
a produção do carvão vegetal. O extrato pirolenhoso tem em sua composição compostos que podem
influenciar no crescimento de plantas. Desta forma, o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos de diferentes
concentrações do extrato pirolenhoso na germinação e crescimento do Raphanus sativus, conhecido
popularmente como rabanete. O estudo foi realizado com três diferentes concentrações de extrato
pirolenhoso: 0,1%, 1,0% e 2,5%, sendo utilizado quarenta rabanetes, divididos em quatro grupos, onde três
grupos receberam uma das diferentes concentrações do extrato pirolenhoso, e, ainda, um dos grupos foi
cultivado apenas com água (plantas controle). Os Raphanus sativus tiveram um tempo de cultivo de trinta e
oito (38) dias, sendo que começaram a receber as soluções de extrato pirolenhoso dez dias após a
semeadura. As plantas foram, então, cultivadas com as soluções até a colheita. Após a colheita os
rabanetes tiveram a raiz, o caule e as folhas medidos. A partir dos resultados obtidos através das medidas,
pôde se concluir que as concentrações de 2,5% e 1,0% influenciaram negativamente as plantas. A
concentração de 0,1%, contudo, favoreceu o desenvolvimento das raízes dos rabanetes, porém afetou o
caule, folhas e o peso. Esse quadro sugere a realização de mais estudos sobre os efeitos do extrato
pirolenhoso, pois os resultados positivos da aplicação do extrato pirolenhoso, em nossa pesquisa, no
desenvolvimento das raízes, sugerem que estudos avaliem a aplicação direta de soluções de extrato
pirolenhoso nas raízes de plantas.
Palavras-chave: Extrato Pirolenhoso; Raphanus sativus; Potencializador; Crescimento.

1 INTRODUÇÃO

O carvão vegetal é amplamente utilizado em meio a população, com aplicações no ambiente
doméstico, comercial e industrial, existindo assim uma grande produção do mesmo, sendo
importante destacar que o Brasil participa com um terço na produção mundial de carvão
(PINHEIRO et al., 2006 apud SANTOS & HATAKEYAMA, 2012).
O carvão vegetal é obtido através da carbonização da madeira, processo em que
se submete a madeira a um aquecimento de 450 ºC a 550 ºC, num ambiente com pouca
quantidade ou exclusão total de ar, onde são liberados líquidos orgânicos, gases e vapor
de água (PINHEIRO el al., 2006 apud SANTOS & HATAKEYAMA, 2012). Para o
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aproveitamento dos resíduos do carvão vegetal, utiliza-se a destilação seca1, sendo essa
a prática mais completa e eficiente para o aproveitamento do carvão, dos gases não
condensáveis e dos produtos condensáveis (CAMPOS, 2007).
Na produção do carvão vegetal é gerada uma grande quantidade de resíduos,
onde, na obtenção de 54,4% de carvão vegetal, é gerado 24,2% de extrato pirolenhoso,
4,4% de alcatrão insolúvel e 17% de gases não condensáveis (SANTOS &
HATAKEYAMA, 2012). Sendo o extrato pirolenhoso o resíduo de maior volume gerado na
produção do carvão, e o Brasil, um dos principais produtores desse extrato (SILVEIRA,
2010), vê-se a importância de destinar aplicações a esses resíduos, principalmente, o
extrato pirolenhoso que é utilizado, recentemente, na agricultura e vem atraindo a atenção
de pesquisadores (SANTOS & HATAKEYAMA, 2012; GOOS, 1952 apud CAMPOS, 2007).
Quanto as características do extrato pirolenhoso, um líquido de coloração amarelo
a marrom avermelhada, sabe-se que na sua composição, apesar de já terem sido listados
mais de 213 compostos diferentes (Anexo I), há predominância de: ácido acético (5%),
metanol (2%), alcatrão solúvel (5%), água e outros compostos (23,5%) (SANTOS &
HATAKEYAMA, 2012; GOOS, 1952 apud CAMPOS, 2007). O extrato pirolenhoso pode
ser obtido de diferentes espécies vegetais, como o eucalipto, o bambu, o pinus, entre
outros (CAMPOS, 2014).
Diante dos fatos apresentados e, também, devido à existência de poucas
pesquisas sobre o emprego do extrato pirolenhoso na cultura de hortaliças de ciclo curto,
e havendo pesquisas quanto a influência do extrato pirolenhoso no crescimento de
orquídeas, alfaces e milhos, mas não de uma hortaliça como o Raphanus sativus,
escolhida por não possuir exigência quanto ao tipo de solo (VITTI et al., 2007), pelo
período rápido de crescimento e por se desenvolver em climas amenos (entre 7 ºC e 30
ºC) (STEINER et al., 2009), o extrato pirolenhoso e o Raphanus sativus, tornaram-se
objeto da pesquisa.
Diante do tema de pesquisa que era a utilização do extrato pirolenhoso como
potencializador no crescimento de uma hortaliça, delimitou-se em avaliar os efeitos de
diferentes concentrações do extrato pirolenhoso na germinação e crescimento do
Raphanus sativus. Assim, tomou-se como problema de que, qual seria o efeito de
diferentes concentrações do extrato pirolenhoso na germinação e crescimento do
Raphanus sativus.

1

Destilação Seca: é um termo equivalente a carbonização, porém é referido quando o principal objetivo da carbonização
da madeira é a obtenção de resíduos, como por exemplo, o extrato pirolenhoso (BRITO & BARRICHELO, 1981).
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Como hipóteses para o problema da pesquisa, foram criadas três, onde acreditouse que: dependendo da concentração do extrato pirolenhoso pode-se inibir o crescimento
da planta; a utilização do extrato pirolenhoso no plantio do rabanete acelera sua
germinação; o extrato pirolenhoso potencializa o crescimento da hortaliça (Raphanus
sativus) após sua germinação.
Com o objetivo de analisar os efeitos de diferentes concentrações do extrato
pirolenhoso na germinação e crescimento do Raphanus sativus, as especificações da
pesquisa foram de: identificar as concentrações do extrato pirolenhoso que são inibidoras
do crescimento do Raphanus sativus; investigar as concentrações do extrato pirolenhoso
que são benéficas para o crescimento do Raphanus sativus; identificar a diferença entre
água e extrato pirolenhoso no crescimento do Raphanus sativus.
Na delimitação do tema, em uma das hipóteses e no objetivo geral da pesquisa,
constava que seria avaliada a germinação do rabanete com as diferentes concentrações
do extrato pirolenhoso, onde previa-se que as sementes seriam regadas com o extrato
desde o plantio. Devido à quantidade insuficiente de extrato pirolenhoso para todo o
processo, e, também, devido à dificuldade de compra do extrato, já que o mesmo foi
encontrado somente via internet, e assim, o custo do fretamento e o tempo de espera pelo
produto seriam inviáveis para uma nova compra, optou-se em não avaliar a germinação
do rabanete.
Para o cultivo dos rabanetes, foi construída uma estufa em que foram dispostos
vasos para o separo das plantas controle e das plantas com as diferentes concentrações
de extrato pirolenhoso.

2 METODOLOGIA

O objetivo principal da pesquisa foi analisar os efeitos do extrato pirolenhoso no
crescimento de uma hortaliça, escolhendo então o Raphanus sativus, conhecido
comumente como rabanete.
Para o cultivo das plantas com o extrato pirolenhoso, foi construída uma estufa com
um metro de largura, dois metros de comprimento e um metro de altura, feita com
madeira e coberta com uma rede plástica, sombrite.
Na estufa foram dispostos, primeiramente, três vasos com terra sobre um sistema
de drenagem composto por pedras e sombrite, onde foram semeadas, aleatoriamente, as
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sementes do rabanete, com, aproximadamente, 1 cm de profundidade, no dia 02 de
setembro de 2014. A terra utilizada para o cultivo do Raphanus sativus é a da marca Salto
II®, possuindo uma composição de: terra preta, esterco de aves, cinza carbonizada,
calcâneo e fórmula N.P.K. Responsável técnico: Paulo Rohling Meurer – técnico agrícola.
Saco de 20 kg. Terra utilizada em vasos, hortas, pomares, jardins.
Todos os vasos foram regados diariamente, no período de germinação das
sementes, com aproximadamente 400 mL de água, exceto nos dias em que choveu. A
água utilizada foi a do SAMAE (Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto) do
município de Jaraguá do Sul, disponível no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), Câmpus Jaraguá do Sul.
No dia 12 de setembro de 2014, dez dias após a semeadura, foi feita a
transferência de quarenta (40) mudas de rabanete, das sessenta que germinaram, para
oito vasos, sendo replantadas cinco mudas em cada vaso, com terra sobre o mesmo tipo
de sistema de drenagem, onde, em seis deles estiveram as plantas cultivadas com
diferentes concentrações do extrato pirolenhoso, e, em dois vasos, estiveram as plantas
controle. Todas mantiveram entre si, a distância ideal para o cultivo do rabanete, em torno
de 15 cm de distância.
Cada grupo, continha dez plantas, possuindo uma das três diferentes
concentrações do extrato pirolenhoso em 10 mL de água destilada com os valores de:
0,1%, 1,0% e 2,5% de extrato pirolenhoso. Outras dez sementes foram cultivadas como
planta controle, ou seja, sem a presença de extrato pirolenhoso, regadas somente com
água.
O extrato pirolenhoso utilizado foi encontrado no sítio eletrônico MF Rural, não
possuindo informações em seu rótulo, o documento com a análise do extrato pirolenhoso
utilizado está no Anexo II.
Os quatro grupos foram regados diariamente com água, exceto nos dias em que
choveu. As plantas controle foram regadas com cerca de 400 mL de água, e as outras
(que continham extrato pirolenhoso) com 200 mL de água. Cada planta dos três grupos
em que foram avaliadas as diferentes concentrações de extrato pirolenhoso, foram
regadas diariamente com uma solução de 10 mL de extrato pirolenhoso, um grupo com a
concentração de 0,1%, o outro com 1% e o outro com 2,5%.
Após os trinta e oito (38) dias de cultivo, o rabanete foi colhido no dia 10 de outubro
de 2014. O recurso fotográfico esteve presente durante todo o desenvolvimento da planta,
desde o plantio até a colheita, onde foram feitas fotografias diárias de todos os vasos. O
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paquímetro e a fita métrica, assim como a balança analítica, foram usados logo após a
colheita dos rabanetes, onde mediu-se o fruto, o caule, as folhas e a raiz, pesando-os em
seguida.
Os resultados obtidos foram tratados matematicamente, com a organização
de tabelas e gráficos, para a posterior discussão dos resultados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A colheita do Raphanus sativus aconteceu no dia 10 de outubro de 2014, trinta e
oito (38) dias após a sua semeadura, que aconteceu no dia 02 de setembro de 2014,
respeitando o período de colheita, que, de acordo com o fabricante das sementes da
marca Feltrin Sementes®, deve ser a partir de vinte e cinco dias após a semeadura.
Sendo importante destacar que o período de cultivo respeitou o indicado, segundo VITTI
et al. (2007), que é de cerca de quarenta dias.
Como descrito na metodologia, foram replantadas quarenta (40) mudas das
sessenta (60) que germinaram, sendo as mesmas divididas em quatro grupos: um grupo,
com 10 plantas, foi cultivado com solução de 0,1% (v/v) de extrato pirolenhoso, outro
grupo, com 10 plantas, foi cultivado com solução de 1,0% (v/v) de extrato pirolenhoso e
outro grupo, com 10 pantas, foi cultivado com solução de 2,5% (v/v) de extrato
pirolenhoso, e ainda 10 plantas foram cultivadas como controle não recebendo o extrato
pirolenhoso.
No vigésimo dia de cultivo (22 de setembro de 2014), as vinte (20) plantas que
estavam sendo regadas com as soluções de 2,5% e 1,0%, estavam mortas, conforme
pode se observar na Figuras 3 e 4, suspendendo-se a rega das mesmas.
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Figura 3:

Rabanetes

cultivados com

solução de

extrato

pirolenhoso

2,5% (v/v).

Figura 4: Rabanete cultivado com solução de extrato pirolenhoso 2,5% (v/v).

Sendo assim, foram colhidas, apenas, dezesseis plantas das vinte que restaram,
pois quatro plantas, que pertenciam ao grupo das plantas regadas com solução de 0,1%
de extrato pirolenhoso, ainda, foram atacadas por pragas (Figura 5), o que mostra que o
método utilizado de aplicação do extrato pirolenhoso no cultivo do rabanete não inibiu o
ataque de pragas. Resultado que contrasta, de certa forma, com as conclusões de
Maekawa (2002 apud SILVEIRA, 2010), que diz que quando o extrato pirolenhoso é
aplicado em diluições de 300 a 400 vezes, apresenta-se promissor no controle de pragas
e doenças.
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Portanto chegaram ao fim do cultivo dezesseis plantas (16): seis plantas que
estavam sendo cultivadas com solução de extrato pirolenhoso 0,1% e dez que estavam
sendo

cultivadas

presença

do

sem

a

extrato pirolenhoso.

Figura 5: Rabanete atacado por pragas.

Contudo, as plantas colhidas não apresentaram fruto, devendo-se isso a algum problema
com as sementes utilizadas, que eram da marca Feltrin Sementes®.
Entretanto, as plantas se desenvolveram de forma a permitir, conforme descrito na
metodologia, a medida do comprimento da raiz, caule, folha e comprimento total de todos
os rabanetes que foram colhidos, além da medida do peso. A Tabela 1 mostra as
respectivas medidas dos Raphanus sativus cultivados apenas com água (controle) e a
Tabela 2 mostra as respectivas medidas dos Raphanus sativus cultivados com solução de
0,1% de extrato pirolenhoso.

Tabela 1: Medidas Obtidas dos Raphanus sativus Cultivados como Controle

Raiz

Caule

Folha

Altura

Comprimento

Diâmetro do

Peso

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Total (mm)

Caule (mm)

(g)

R. sativus 1

33,50

45,90

68,37

114,27

147,77

2,18

3,19

R. sativus 2

27,84

34,61

150,55

185,16

213

5,38

1,59

R. sativus 3

23,33

55,29

113,38

168,67

192

3,45

2,38

R. sativus 4

26,01

35,74

87,94

123,68

149,69

2,67

1,06

R. sativus 5

19,66

44,59

66,11

110,70

130,36

1,67

1,37

R. sativus 6

19,20

42,00

95,56

137,56

156,76

2,22

3,93

Controle
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R. sativus 7

18,06

50,61

133,33

183,94

202

3,29

1,40

R. sativus 8

24,22

44,23

84,93

129,16

153,38

2,29

0,55

R. sativus 9

16,70

54,23

154,07

208,30

225

3,36

3,60

R. sativus 10

16,50

55,62

126,88

182,50

199

2,99

3,17

Média

22,50

46,28

108,11

154,39

176,90

2,95

2,22

Tabela 2: Medidas Obtidas dos Raphanus sativus Cultivados com Solução de 0,1%

Raiz

Caule

Folha

Altura

Comprimento

Diâmetro do

Peso

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Total (mm)

Caule (mm)

(g)

R. sativus 1

10,00

44,76

39,34

84,10

94,10

1,65

0,10

R. sativus 2

18,14

47,56

64,64

112,20

130,34

2,11

0,28

R. sativus 3

35,16

44,47

106,37

150,84

186

2,09

1,16

R. sativus 4

44,99

47,18

99,83

147,01

192

2,09

1,70

R. sativus 5

56,15

44,45

89,40

133,85

190

1,58

1,23

R. sativus 6

37,81

49,84

122,35

172,19

210

1,65

2,23

Média

33,70

46,38

86,99

133,36

167,10

1,86

1,12

0,1%

No gráfico (Figura 6) pode se ver a comparação entre as médias obtidas de
tamanho da raiz, caule, folha, altura e comprimento total, verificando-se que os Raphanus
sativus que não receberam as soluções de extrato pirolenhoso (plantas controle) se
desenvolveram de maneira superior se comparadas as plantas que receberam as
soluções 0,1% de extrato pirolenhoso.
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Figura 6: Gráfico Comparativo.

Como descrito, as plantas que foram cultivadas com soluções de 2,5% e 1,0% de
extrato pirolenhoso morreram com vinte dias de cultivo, já as plantas que foram cultivadas
com solução de 0,1% chegaram até o fim do cultivo.
Conforme observado no gráfico comparativo (Figura 6), a altura média das plantas
foi influenciada de maneira negativa, se desenvolveu menos que as plantas cultivadas
apenas com água, podendo aqui se destacar que o extrato nas soluções de 2,5% e 1,0%
apresentou afeitos ainda mais negativos sobre o desenvolvimento dos rabanetes, que
acabaram morrendo. Alves (2006) observou resultados semelhantes em pesquisas, onde
o milho cultivado com o extrato pirolenhoso não teve sua parte aérea influenciada.
Silveira (2010), também, observou, em sua tese intitulada “Influência do Extrato
Pirolenhoso no Desenvolvimento e Crescimento de Plantas de Milho”, que o extrato
pirolenhoso não influencia na altura média das plantas de milho.
No entanto, Van Staden et al. (2006) ao avaliar o milho cultivado com extrato
pirolenhoso, observou que o extrato contribuiu com a massa seca da parte aérea,
salientando-se que o método de cultivo utilizado por Van Staden et al. (2006) foi diferente
do utilizado por Alves (2006).
Esses resultados comprovam que a recomendação de uso (concentrações) e a
forma de aplicação do extrato pirolenhoso podem favorecer ou não seus efeitos, por
exemplo, na altura, levando a crer que o mesmo acontece com o Raphanus sativus, ou
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seja, se fossem aplicadas outras concentrações e utilizado outro método de cultivo os
resultados apresentados seriam diferentes.
As folhas do rabanete foram, também, influenciadas de maneira negativa: as
plantas cultivadas apenas com água apresentaram, em média, folhas 21,12 mm maiores
que as cultivadas com extrato pirolenhoso. Rodrigues, Al-Asmi & Esechie (2002 apud
SILVEIRA, 2010) verificaram o efeito do extrato pirolenhoso, não diluído, no crescimento
do milho, onde a aplicação de extrato pirolenhoso causou redução das plantas em 39,4%
e, aquelas que sobreviveram, ainda tiveram desenvolvimento menor da parte aérea.
Destacando, então, que as plantas que morreram foram afetadas de maneira mais
negativa, possivelmente, por causa, da maior concentração de extrato das soluções de
2,5 % e 1,0%.
O extrato pirolenhoso influenciou de maneira positiva apenas o caule e a raiz,
porém as plantas cultivadas com extrato pirolenhoso apresentaram, em média, caules 0,1
mm maiores que as cultivadas apenas com água. Sendo assim essa informação é
desprezível, pois as medidas foram aproximadas, podendo assim essa diferença ser
ignorada. Destacando então, que as plantas cultivadas com extrato pirolenhoso
apresentam, em média, raízes 11,20 mm maiores que as cultivadas apenas com água.
Ichikawa & Ota (1982 apud SILVEIRA, 2010) e Van Staden et al. (2004 apud SILVEIRA,
2010) observaram contribuição do extrato pirolenhoso, principalmente, na formação e
crescimento radicular (raízes). Resultados positivos também foram encontrados por
Silveira (2010).

Todos esses resultados sugerem novas pesquisas, pois quando o sistema radicular
se desenvolve de forma adequada, há uma melhora na absorção de água e nutrientes
pela planta, podendo influenciar na produção.
É interessante, ainda, destacar que esses efeitos sobre as raízes sugerem a
possibilidade de o extrato influir de maneira positiva sobre o desenvolvimento de plantas
que se desenvolvem como raízes, como a mandioca, que apresenta um ciclo de cultivo
maior.
As plantas cultivadas com água apresentaram um peso, em média, 1,10 g maior
que as plantas que foram regadas com o extrato pirolenhoso. Esses resultados se diferem
dos encontrados por Silveira (2010), que obteve massas secas, em média, maiores nas
plantas de milho cultivadas com extrato pirolenhoso. Sparg et al. (2005 apud SILVEIRA,
2010) e Van Staden et al. (2006 apud SILVEIRA, 2010) obtiveram, também, maiores
valores de massa seca nas plantas cultivadas com extrato pirolenhoso. Esses resultados
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apontam, novamente, que diferentes métodos de cultivo, influenciam as plantas de
maneira diferente, ou seja, se os Raphanus sativus fossem cultivados de método diferente
apresentariam, talvez, pesos maiores que os cultivados somente com água.
Contudo, é ainda importante salientar, que durante o cultivo do Raphanus sativus,
houve interferências externas, sendo encontrado dentro da estufa: garrafinhas de
refrigerante, papel de guloseimas e ainda, algumas vezes, encontrou-se a estufa com as
redes de proteção violadas, isso tudo sugere possíveis problemas com os resultados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise e discussão dos resultados e com as limitações que a execução da pesquisa
apresentou, pode se destacar, neste estudo, as seguintes conclusões sobre os efeitos de diferentes
concentrações do extrato pirolenhoso na germinação e crescimento do Raphanus sativus.
Contudo, destaca-se que o estudo acabou por suprimir a análise dos efeitos das diferentes
concentrações do extrato pirolenhoso na germinação do Raphanus sativus, em decorrência da
quantidade insuficiente de extrato pirolenhoso para todo o processo, e também, devido à dificuldade
de compra do extrato, já que o mesmo foi encontrado somente via internet, e assim, o custo do
fretamento e o tempo de espera pelo produto seriam inviáveis para uma nova compra, optou-se em
não avaliar o efeito do extrato pirolenhoso na germinação do rabanete. Portanto, a segunda hipótese
da pesquisa “a utilização do extrato pirolenhoso no plantio do rabanete acelera sua germinação” foi
descartada.
Relacionando a temática do Conectando Saberes “Química e a Vida”, com o tema proposto
pela equipe “Utilização do Extrato Pirolenhoso como Potencializador no Crescimento de uma
Hortaliça”, pode se ver que o mesmo apresenta total relação, já que o extrato pirolenhoso surge
como um meio de dar uma melhor destinação aos resíduos gerados pela queima da madeira para a
produção de carvão vegetal, sendo interessante destacar que a produção do extrato pirolenhoso evita
que o alcatrão, formado durante a queima da madeira, se deposite na natureza, o que pode gerar
problemas ambientais.
Quanto a primeira hipótese “dependendo da concentração pode se inibir o crescimento da
planta”, observou-se que as concentrações de 2,5% e 1,0% de extrato pirolenhoso, utilizadas na
pesquisa, inibiram completamente o crescimento do Raphanus sativus, que morreram cinco (5) dias
após o início do cultivo com o extrato pirolenhoso, já as plantas que foram regadas com solução de
0,1% de extrato pirolenhoso não morreram, apenas tiveram seu crescimento diminuído em relação
as plantas controle (cultivadas sem a presença do extrato pirolenhoso).
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A terceira hipótese “o extrato pirolenhoso potencializa o crescimento da hortaliça (Raphanus
sativus) após a sua germinação” corrobora parcialmente os resultados encontrados por diversos
autores, pois os Raphanus sativus cultivados com soluções de extrato pirolenhoso de 0,1%
apresentaram, em média, raízes 11,20 mm maiores que as plantas cultivadas sem a presença do
extrato pirolenhoso. Entretanto, os Raphanus sativus cultivados com o extrato pirolenhoso (0,1%)
apresentaram, em média, folha, altura, comprimento total e peso menores que as plantas controle.
O objetivo inicialmente proposto de “analisar os efeitos de diferentes concentrações
do extrato pirolenhoso na germinação e crescimento do Raphanus sativos”, foi alcançado,
sendo que a pesquisa demonstra que as concentrações de 2,5% e 1,0% não favoreceram
o crescimento das plantas. Já a concentração de 0,1% de extrato pirolenhoso inibiu o
crescimento das plantas, mas as mesmas tiveram suas raízes, em média, maiores em
comparação as plantas controle. Salientando, porém, que o estudo acabou suprimindo a
análise do efeito do extrato pirolenhoso na germinação do Raphanus sativus.
Os resultados desta pesquisa produziram informações sobre o efeito do extrato
pirolenhoso no cultivo do Raphanus sativus. Porém a pesquisa sugere, assim, a
necessidade de que mais estudos sejam realizados sobre o efeito do extrato pirolenhoso
no desenvolvimento de plantas, e em seus vários estágios de crescimento. Os resultados
positivos da aplicação do extrato pirolenhoso, nesta pesquisa, no desenvolvimento das
raízes, sugerem que estudos avaliem a aplicação direta de soluções de extrato
pirolenhoso nas raízes de plantas.
Sendo importante destacar que o extrato pirolenhoso pode ser um meio promissor
de preservar o meio ambiente, já que ele é o aproveitamento da fumaça liberada durante
a queima da madeira.
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Resumo: O Brasil está entre os três maiores produtores mundiais de carne de frango, destacando-se as
exportações para o mercado japonês. Este posicionamento, bem como a cadeia de produção e distribuição
do setor agroindustrial, proporcionam empregos diretos e indiretos. Neste sentido, o presente estudo tem
por objetivo apresentar os processos logísticos para a produção e exportação de cortes congelados de
frango destinados ao mercado japonês em uma agroindústria no Sul de Santa Catarina.
Metodologicamente, a pesquisa se caracteriza como descritiva, quanto aos fins, e bibliográfica, documental
e um estudo de caso, quanto aos meios de investigação. Os dados que compõe a pesquisa foram coletados
por meio de entrevista com o médico veterinário e o gerente de qualidade, bem como em documentos da
agroindústria e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A partir da analise pode ser
observado que o processo logístico é complexo, iniciando pela seleção das matrizes, envolvimento com os
integrados, abate, seleção dos cortes, rotulagem das embalagens primárias e secundárias, armazenagem
em câmara frigorífica e unitização em contêineres reefers. Todo o processo é supervisionado pelo Serviço
de Inspeção Federal (SIF) do MAPA, afim de que as agroindústrias cumpram os requisitos exigidos para
produção dentro dos padrões sanitários exigidos para exportação.
Palavras-Chave: Logística, Exportação, Agroindústria, Frango.

1 INTRODUÇÃO

A revolução tecnológica da agroindústria brasileira tem seus primeiros passos
nos anos de 1950, com a constituição das Empresas de Assistência Técnica Rural
(EMATER), que tiveram suas instalações espalhadas por diversos Estados brasileiros,
formatando o modelo de extensão com base do que já era praticado nos Estados Unidos
da América (EUA). Pouco mais tarde, as EMATER passaram a fazer parte, em termos
nacionais, da Associação Brasileira de Assistência e Crédito Rural - ABCA (SANTOS,
2011).
No Brasil, ao longo de toda a sua historia, há relatos de que existiu uma
avicultura tradicional e familiar, popularmente conhecida por produção de frango “caipira”.
Geralmente, estas propriedades produzem carne e ovos para seu próprio consumo,
apenas comercializando

o

excedente

(EMBRAPA,

2010).

O

agronegócio

e,

consequentemente, a agroindústria passam a ocupar lugar de destaque a partir da
década de 1970, no processo de desenvolvimento do país. Para atender as novas
demandas, foi criada em 1973 a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) que tinha como objetivo dar maior agilidade às ações necessárias ao
desenvolvimento do setor agropecuário no país. A empresa nasceu com quatro
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propósitos: garantir o abastecimento de alimentos nas cidades; ajudar a levar o
desenvolvimento ao interior do país, criando riquezas, gerando empregos e bem-estar na
área rural; preservar a base de recursos naturais do território; e criar excedentes para
exportação (COELHO DE SOUZA; VIEIRA, 2008).
Em Santa Catarina, no Sul do Brasil, a atividade em si de produção em escala
surgiu no inicio da década de 1960, quando alguns produtores que já possuíam como
negócio a produção de suínos ou cereais, arriscaram-se também na produção de carnes
de frangos. Assim, estes produtores foram impulsionados à produção de frangos pela
oferta de créditos para investimentos de longo prazo, inicialmente associado às
tecnologias importadas de genética, técnicas ambientais, sanitárias e nutricionais
(EMBRAPA, 2010).
Em muitas cidades a produção de cortes congelados de frango é a principal
atividade econômica, e o Brasil está entre os três maiores produtores mundiais de carne
de frango, ressaltando que seus maiores benefícios estão nos milhares de empregos que
o setor agroindustrial oferece. Diante deste cenário, o que se infere que o agronegócio
brasileiro alcançou sua meta para criar excedentes, haja vista que o setor tem grande
importância na balança comercial ao longo das ultimas décadas, sendo altamente
superavitário nas exportações, conquistando um grande mercado no exterior (MASSILON,
2007; CONTINI, 2014).
O segmento agroindustrial brasileiro modernizou-se nos últimos anos, ocupa
um papel destaque na economia nacional, a competição deste segmento coloca desafios
constantes para as empresas brasileiras, e estas vêm conquistando cada vez mais o
comércio internacional a fim de atingir melhores preços para seus produtos. A avicultura,
seguindo os mesmos passos, se expandiu nos últimos anos, investindo na qualidade de
seus produtos, processos logísticos, se adequando às exigências de cada mercado
(MAPA, 2014). No entanto, entre os desafios do setor está à logística que cada dia ganha
maior importância (AVICULTURA INDÚSTRIAL, 2002).
Concernente a este cenário, pode ser percebido que nos primeiros anos deste
século a avicultura apresenta um notável crescimento. A conquista do mercado externo
veio com a comprovação da qualidade sanitária da produção e conseguiram ficar ilesos
aos problemas de gripe aviária que afetou a produção no resto do mundo. Por outro lado,
a expressiva melhoria de renda da população brasileira nos últimos anos impulsionou o
consumo do produto internamente (EMBRAPA, 2010).
A partir desse contexto da melhoria da cadeia produtiva aviária, o presente
estudo apresenta os procedimentos logísticos para a produção e exportação de cortes
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congelados de frango destinados ao mercado japonês em uma agroindústria do Sul de
Santa Catarina, no Brasil.

2 METODOLOGIA

Metodologicamente, o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa
descritiva quanto aos fins de investigação. Cervo e Bervan (1983) afirmam que é o tipo de
pesquisa que observa, registra, analisa e correlacionam fatos ou fenômenos variáveis
sem alterá-los. Quanto aos meios de investigação trata-se de uma pesquisa bibliográfica,
documental e um estudo de caso. A pesquisa bibliográfica, de acordo com Oliveira (1999,
p. 119): “[...] tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição cientifica
que se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno”.
Em se tratando de estudo de caso Gil (1996) afirma que se torna uma tarefa
praticamente impossível quando comparada a outros delineamentos considerados. Assim
caracterizados pelo exaustivo e profundo estudo de um ou poucos objetivos. Assim, o
estudo foi desenvolvido a partir da analise dos dados em uma agroindústria situada no Sul
de Santa Catarina, que abate e exporta seus produtos para diversos mercados no
contexto nacional e internacional, e o foco deste estudo para o mercado japonês.
Segundo Andrade (2010) a pesquisa documental possui dois tipos de fontes:
primarias e secundarias. Deste modo, na pesquisa os dados foram coletados de fontes
secundárias, por meio de publicações do MAPA, bem como em documentos da
agroindústria pesquisada. Os dados primários foram coletados por meio de entrevista
com o médico veterinário do MAPA e o gerente de qualidade da agroindústria, o que se
caracteriza como uma abordagem qualitativa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A agroindústria e o mercado japonês

A agroindústria analisada possui aproximadamente 1.500 colaboradores,
divididos

entre

os

setores

de

produção,

departamento

financeiro,

expedição,

almoxarifado, administrativo e inspeção federal. Atuando no setor há mais de 10 anos, a
agroindústria produz um volume médio anual de 1.000.000 kg/mês com uma soma anual
de 12.000.000 kg/ano.
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A empresa situa-se em um terreno de 12 hectares área total 9.039m2,
constituída por uma fábrica de ração e abatedouro. São 212 produtores parceiros,
localizados nos seguintes municípios da região: Sangão, Balneário Gaivota, Treze de
Maio, Orleans, Forquilhinha, Urussanga, Jacinto Machado, Morro da Fumaça, Jaguaruna,
Timbé do Sul, Turvo, Meleiro, Treviso, Araranguá e Morro Grande. O abate de aves, que
no início era de 2,5 mil aves/ dia, atualmente é de 100 mil aves/dia.
Atualmente utiliza os portos de Itajaí/SC e Navegantes/SC para escoar a
produção destinada ao mercado internacional. Grande parte da produção é direcionada
ao mercado externo (75%) destinado para o Japão, Hong Kong, União Europeia, Filipinas,
Macedônia e Bélgica e apenas 15% da produção fica mercado interno, entre os Estados
do Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
Em relação à exportação para o Japão a agroindústria possui duas linhas de
negociação: i) linha de negociação direta: negocia diretamente com o consumidor supermercados, restaurantes e processadores (empresas transformadoras em derivados);
e ii) linha de negociação indireta: com agentes no exterior, ao qual efetuam as
negociações com o consumidor.
Dentre os motivos da preferência da carne de frango pelos japoneses, apontase como condições o preço a ser pago, o preparo facilitado com uma maior variedade de
pratos a serem produzidos e, por fim, a questão deste produto ser considerado mais
saudável. Além da carne de frango, os japoneses ainda consomem as carnes de pato,
marreco e peru.
De acordo com o relato do médico veterinário da agroindústria estudada, a
habilitação para o mercado japonês ocorre pelo “[...] sistema do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA)”.
Todas as agroindústrias habilitadas pelo MAPA para a Lista Geral (são os
países que aceitam a legislação sanitária brasileira e não fazem outras exigências para
importar os produtos) estão automaticamente habilitadas para a exportação de produtos
destinados ao mercado japonês.
A habilitação da empresa para o Japão ocorreu em setembro de 2007, mesmo
ano que ocorreu a primeira exportação da agroindústria.
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3.2 Produtos e embalagens

Dentre os principais produtos exportados, destacam-se os cortes congelados
de frango (coxas e sobrecoxas sem osso em cubos), coxas e sobrecoxas sem osso,
miúdos congelados de frango (moela), cartilagens (joelho e peito), pele congelada de ave
(peito) e o meio das asas cortado ao meio, conforme apresentados na Figura 01.
Figura 01 – Coxas e sobrecoxas s/osso s/pele em cubos e meio das asas cortado ao meio.

Fonte: Dados obtidos com a pesquisa (2015).

O mercado japonês é bastante exigente com relação às especificações
técnicas, a qualidade dos produtos, bem como o formato dos cortes. Neste sentido, os
clientes japoneses visitam a unidade produtora para conhecer o processo de produção e
o padrão de qualidade dos produtos, que são acompanhados diariamente pelos fiscais do
MAPA.
A produção mensal é de 1.000 toneladas, e 26% deste total é destinado para o
Japão. Os produtos para este mercado são diferenciados, pois são todos cortados do
mesmo tamanho/formato quadricular com cerca de cinco centímetros para que cheguem
ao país de destino pronto para o consumo.
Para as embalagens primárias, as exigências são idênticas do mercado
interno, o diferencial é o idioma que contempla inglês e o japonês e exclusão da tabela
nutricional. Entretanto, alguns clientes exigem a inclusão dos dados do importador.
Os processos de rotulagem são registrados no Sistema de Informação
Gerenciais do Serviço de inspeção Federal (SIGSIF). Este processo é efetuado pela
agroindústria que inclui as informações necessárias no sistema do Serviço de Inspeção
Federal (SIF), e se realiza o registro do parecer e o Departamento de Inspeção de
Produtos de Origem Animal (DIPOA) aprova ou não o proposto, de acordo com disposto
na legislação do país de destino, conforme é ilustrado na Figura 02.
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Figura 02 – Exemplo de embalagem primária na exportação para o Japão.

Fonte: Dados obtidos com a pesquisa (2015),

As informações contidas nas embalagens primárias devem obedecer às
determinações do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitário de Produtos de Origem
Animal (RIISPOA), constando a identificação e classificação do estabelecimento, marca
de salubridade (selo do SIF), número do processo de registro do sistema do MAPA e a
expressão “Uso Autorizado”, nomenclatura do produto, marca de embarque, data de
produção e validade, código de rastreabilidade, informações no idioma português e do
país de destino. Nas embalagens secundarias (caixas) são obrigatórias as mesmas
informações que obrigatoriamente estão contidas nas embalagens primárias.
A validade dos produtos é determinada pela fiscalização de acordo com a "vida
de prateleira” (shelf life) ou por acordo comercial entre as partes. Não há interferência dos
órgãos do governo na determinação destes prazos, pois o produto é de responsabilidade
de quem produz e transporta. A validade aproximada é de 23 meses.

3.3 Fluxograma do processo produtivo

Para a programação e controle de produção é imprescindível uma gestão de
logística integrada na produção de cortes congelados de frango, dependendo das etapas.
Estas etapas possuem uma sequência, pois não haverá etapa seguinte sem que a
anterior possa ser concluída (GRUNOW, 2006).
Compõem o processo produtivo de um abatedouro de aves as seguintes
etapas: Recepção, Sangria, Escaldagem, Evisceração, Pré-resfriamento de Carcaças,
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Sala de Cortes, Embalagem, Congelamento, Encaixotamento, Estocagem, Transporte,
conforme pode ser observado na Figura 03.
O processo se inicia com a recepção das aves. Nesta fase é checada a
documentação do lote e, após a liberação, as gaiolas são descarregadas e as aves são
penduradas na nórea, insensibilizadas, sangradas, por meio da secção dos vasos
carótidas e jugulares, e seguem pelo túnel de sangria para o escoamento do sangue.
As aves passam por um tanque de escaldagem e pelo conjunto de
depenadoras para remoção total das penas. Os pés são cortados e enviados para o
processamento e as aves são repassadas automaticamente para a nórea de evisceração.
A etapa de evisceração automática é realizada e as vísceras são separadas da carcaça, a
qual segue ao pré-resfriamento. As carcaças deixam o sistema com temperatura
superficial máxima 4°C e são dependuradas em nóreas de gotejamento. Os miúdos
comestíveis são separados e seguem para o pré-resfriamento. Após todo este processo
as carcaças seguem para a sala de cortes e embalagem. Nessa etapa as carcaças são
espostejadas em nórea, usando facas, onde são separados os cortes.
Por fim, os produtos são embalados em embalagem primária, carimbados com
a data de produção, validade e lote. Na sequência, os produtos são pesados e seguem
para selagem. Depois de embalados, os produtos são congelados em armário de placas,
onde permanecem até atingir a temperatura de -18ªC.
Após o congelamento, se inicia o encaixotamento. Os produtos são
acondicionados em caixa de papelão, identificados com etiqueta adesiva, contendo data
de produção, validade e lote. As caixas são colocadas na esteira, passando pelo detector
de metais e seguindo para a câmera de estocagem, onde o produto permanece
armazenado em câmara, aguardando expedição.
Finalmente, o transporte é realizado em veículos isotérmicos, dotados de
equipamentos frigoríficos.
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Figura 03 – Fluxograma do processo de corte.

Fluxograma do processo – Cortes

PCC 1Q

1- Recepção de aves

2 - Suprimento de água

3 - Recepção de
material seco

4- Área de descanso
C

5- Descarregamento/Pendura

Uso nas etapas de 6 a 26

6- Atordoamento
Legenda

7- Sangria

Área suja
Intermediária

8- Escaldagem

Área limpa
Área frigorífica

9- Depenagem

10 - Lavagem pós depenagem

11- Corte do pé
E
12- Transpasse

13 - Extração da Cloaca

A
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A

14- Corte abdominal
15 - Evisceração

16 - Inspeção post-mortem

18 - Remoção de fígado
e coração

19 - Processamento
de moela

17 – Separação dos miúdos

25- Pré-resfriamento de miúdos e
pés

20 - Remoção de cabeça

21 - Remoção de papo e
traquéia

PCC 2B

C

22 - Revisão final de carcaças

24- Processamento dos pés

23 - Lavagem final
E
26 - Produção de gelo

27 - Pré-resfriamento de
carcaças
29 - Rependura

30 - Cortes e desossa

30.1 - Peito

32 - Embalagem
primária

30.2 - Coxa

32- Embalagem Primária

D

30.3 - Asa

C

D
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D

PCC 3B

PCC 4F

C

33- Congelamento/Resfriamento

34- Embalagem secundária

35- Estocagem

36 - Expedição
Fonte: Dados obtidos com a pesquisa (2015).

3.4 Planejamento logístico para exportação

O planejamento logístico na produção de cortes congelados de frango se inicia
com os dados do frango vivo (peso e quantidades de frangos), informadas pelo fomento.
Com estes dados é formada a porcentagem de produção de cada parte do frango, com
um planejamento para o dia/mês ou até anual.
Posterior ao planejamento, os dados são repassados à gerência para
aprovação e dividida em turnos e repassada aos coordenadores de produção,
responsáveis pelo processo de cada corte. com o processo já realizado, o pcp verifica as
percas e controle dos cortes planejados. Além disso, há a necessidade do controle do
estoque (produto acabado), quantidade por item e temperatura.
Para o mercado japonês não existe controles específicos do MAPA. Entretanto,
é realizada uma amostragem de produtos (comparando com a ficha técnica) a cada meia
hora para todos os produtos exportados para este mercado. Há programas que são prérequisitos para o Japão e outros mercados, como o Plano Nacional de Controle de
Resíduos e Contaminantes (PNCRC). Até 2008 existia um programa de controle de uso
de nitrofuranos (medicamentos), atualmente monitorado pelo PNCRC.
Não existe regulamentação do MAPA na exportação para o Japão. A
temperatura para a liberação das mercadorias para embarque é de -18ºC, e a mesma
temperatura se aplica ao armazenamento de mercadorias destinadas ao país. Não há
exigências para a separação na câmera fria.
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As

maiores

exigências

que

o

mercado

japonês

solicita

são:

i)

o

estabelecimento seja habilitado para o mercado; ii) a rotulagem seja de acordo com as
normas estabelecidas; iii) a temperatura seja inferior a -18ºC (Figura 04); iv) ausência de
resíduos químicos e contaminantes; v) sejam atendidos os padrões microbiológicos
pertinentes ao mercado nacional; e vi) seja processado sob regime do Serviço de
Inspeção Federal (SIF).
O Japão solicita apenas as normas disposta em Acordos sanitários, realizado
bilateralmente entre o governo brasileiro e japonês, tratados pelas instâncias superiores,
ao qual definem os requisitos, e posteriormente são registrados no Certificado Sanitário.
Figura 04 – Contêiner reefer vazio e unitizado (temperatura de -18ºC ).

Fonte: Dados obtidos com a pesquisa (2014).

O processo de embarque ocorre sob a coordenação do SIF, bem como o
monitoramento de controle de qualidade da agroindústria, onde se avaliam o atendimento
dos requisitos registrados no Certificado Sanitário Internacional (CSI). O CSI é emito para
produtos que sejam habilitados ao país destinatário, e com rótulo aprovado pelo
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA).
A agroindústria deve apresentar nota fiscal e documentos específicos de
controle da produção e armazenagem para a emissão do CSI ao mercado de destino
(emitido em duas vias cópia e original, devidamente carimbadas e assinadas frente e
verso pelo médico veterinário). A via original do CSI acompanha a carga até o destino
final (cliente).
Todos os produtos exportados para o Japão embarcam em cargas “batidas”, ou
seja, as caixas são carregadas soltas nos contêineres e não paletizadas, pois assim não
há envio de matéria desnecessária (Figura 04).
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A fiscalização avalia se foram atendidas as exigências do mercado e os
padrões sanitários, legais e comerciais, informam o carregamento. Posteriormente, se
solicita a certificação sanitária pelo órgão oficial (SIF).
.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos maiores desafios na atualidade das empresas que querem ser mais
competitivas é o processo de exportação de seus produtos, ou seja, voltar seu “olhar”
para um novo nicho de mercado, que na maioria das vezes, sua realidade
socioeconômica é bastante distinta dos países de origem. Assim, é um grande desafio
para as agroindústrias possuírem um nicho de mercado internacional bem sólido e não
depender das oscilações do mercado interno.
Ao longo dos tempos o governo brasileiro apoiou as empresas que tem como
objetivo o investimento na exportação. O governo criou diversos regimes aduaneiros do
qual beneficia e impulsiona as empresas a comercializarem no mercado internacional.
Assim, estas investem em melhores processos de produção, matéria-prima de melhor
qualidade com menor custo/beneficio, e uma melhor logística de entrega, para que seus
clientes sejam bem atendidos, e a empresa continue a conquistar este nicho de mercado.
Desta forma, o trabalho procurou apresentar os procedimentos logísticos para
a produção e exportação de cortes congelados de frango destinados ao mercado japonês
em uma agroindústria do Sul de Santa Catarina. Verifica-se que as embalagens primárias
e secundárias são as mesmas utilizadas no mercado interno, e que a empresa faz a sua
distribuição de produtos, apenas com a modificação dos idiomas. Todos os produtos
exportados para o Japão embarcam em caixas carregadas soltas nos contêineres e não
paletizadas.
A programação e controle da produção segue um fluxograma detalhado de
todo o processo, cumprindo todas as exigências sanitárias de boas práticas estabelecidas
pelo MAPA e também às determinações específicas do mercado japonês, principalmente
com relação ao manuseio e corte. Para tanto, um certificado sanitário é emitido em língua
portuguesa e no idioma do importador, devidamente assinado pelo médico veterinário da
agroindústria, para que a mercadoria possa ser liberada para exportação no Brasil e
também para ser nacionalizada no país de destino.
Dentre as maiores exigências que solicita o mercado japonês se destaca: i)
habilitação da agroindústria para o mercado de destino; ii) rotulagem; iii) temperatura 18°C; iv)

ausência de resíduos químicos e contaminantes; v) atendimento aos padrões
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microbiológicos; e vi) processamento dos produtos sob regime do Serviço de Inspeção
Federal (SIF) do MAPA.
Portanto, pode ser destacado com base em Contini (2014) e a partir da analise
do estudo que a dinâmica do agronegócio brasileiro do presente e do futuro está
relacionada ao aumento substancial das exportações brasileiras, haja vista que o
mercado brasileiro é dependente da economia que oscila muito e não tem capacidade
para absorver toda a produção realizada atualmente pelas grandes agroindústrias. A
solução sem dúvida é o comercio internacional para a venda dos excedentes.
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Resumo: O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, estabelece as diretrizes gerais das políticas
urbanas através de diversos instrumentos, entre eles o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que só foi
instituído no Município de Criciúma em 2012, através da Lei complementar Nº095/2012. Em função da
implantação de uma quadra poliesportiva no IFSC - Câmpus Criciúma foi criado um Grupo de Trabalho para
a elaboração deste EIV, formado pelos próprios servidores da área da construção civil. O presente artigo
pretende relatar como foi esse processo do referido trabalho técnico e a reflexão dos autores acerca da
elaboração do mesmo. O objetivo do EIV foi contemplar os efeitos positivos e negativos desta nova quadra
no tocante às questões de uso e ocupação do solo, geração de tráfego, geração de ruídos, acessibilidade,
demanda por transporte público, equipamentos urbanos e comunitários, valorização imobiliária, poluição
visual, paisagem urbana e proteção do patrimônio natural e cultural, conforme determina o Artigo nº 27 da
Lei. A metodologia utilizada foi realizar inicialmente uma pesquisa qualitativa, através de levantamentos e
análise de dados documentais, como levantamento fotográfico, consulta à legislação e estudo do projeto da
quadra, para a posterior concepção de desenhos, como mapas urbanos com diferentes temáticas e
perspectiva do equipamento. Foi realizado também um levantamento específico de medições de ruído e
todos os resultados foram sistematizados e tabelados. Os efeitos positivos e negativos do equipamento
sobre o entorno foram elencados a partir do projeto, acessos, localização e ruídos. Porém, além desses
dados necessários para a elaboração do EIV, este artigo traz à tona também uma série de questões acerca
da exigência e aplicabilidade do estudo, levantado pelos autores, que expostas visam contribuir para a
eficácia do instrumento de política urbana.
Palavras-Chave: Estudo de Impacto de Vizinhança, IFSC Câmpus Criciúma, Quadra Poliesportiva

1 INTRODUÇÃO

A Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da
Cidade, tem como fundamento reflexões e propostas nas áreas social, ambiental, política
e econômica dos municípios, frente ao crescimento populacional e espacial nos
municípios “[...] a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade fortaleceram a gestão
democrática e a função social da cidade e da propriedade, objetivando a inclusão
territorial e a diminuição das desigualdades, expressas na maioria das cidades brasileiras
[...]”. (SANTOS JUNIOR, SILVA e SANT’ANA, 2011, p.14).
A Lei complementar Nº095 do Governo Municipal de Criciúma, de 28 de
dezembro de 2012, institui o Plano Diretor Participativo do Município e concomitante a
este, instituíram-se os instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, dos quais faz
parte o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), como necessário a obtenção das licenças
ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento dos empreendimentos e
atividades previstas na legislação.
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Segundo o Artigo nº 27 do Título III do Plano Diretor, o EIV deverá contemplar
os efeitos positivos e negativos do empreendimento/equipamento no tocante às questões
de: Adensamento populacional; Equipamentos urbanos e comunitários; Uso e ocupação
do solo; Valorização imobiliária; Geração de tráfego, tráfego pesado, acessibilidade,
estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque, alterações das condições
de circulação e demanda por transporte público; Ventilação e iluminação natural e
artificial; Poluição visual, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; Geração de
ruídos e vibrações e Proteção dos componentes do meio físico-naturais específicos da
área em questão.
Segundo Vieira, 2012, a finalidade do EIV é o diagnóstico-ambiental e
socioeconômico, além de instruir e assegurar o Poder Público a capacidade que o meio
urbano tem de comportar determinado empreendimento.
De acordo com expresso na Lei 95/2012, a aprovação ficará condicionada à
assinatura de Termo de Compromisso pelo interessado, no qual este se compromete a
realizar

integralmente,

antes

do

início

do

empreendimento,

as

alterações

e

complementações mitigadoras e compensatórias, conforme cronograma apresentado e
aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM.
A Quadra Poliesportiva do Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC Criciúma,
idealizada em 2014, para compor o espaço construído do Câmpus, deveria adequar-se a
todas as exigências da legislação para obtenção do alvará de licença para a obra no ano
de 2015, por estar classificada como equipamento poliesportivo.
Ressalta-se que desde a instituição da obrigatoriedade do EIV em Criciúma,
poucos empreendimentos tiveram necessidade de apresentar tal Estudo e até a
elaboração do EIV da Quadra Poliesportiva, apenas um documento dessa natureza havia
sido aprovado e disponibilizado a público pela Prefeitura Municipal. Desta forma, entendese ser um processo novo para muitos profissionais do município.
Houve necessidade de elaboração do Estudo em curto prazo, diante da
liberação de verbas para execução e por isso um Grupo de Trabalho, formado por
servidores da área da construção civil do IFSC, foi designado através de uma Portaria
oficial da Direção Geral, para realização do EIV.
Após realização do referido trabalho técnico e da reflexão dos autores acerca
da responsabilidade sobre a elaboração do mesmo e da competência da contratação do
EIV, visto que alguns efeitos positivos e negativos só poderão ser mensurados com uma
Análise Pós Ocupação (APO), e compartilhar estes questionamentos e discussões são o
principal objetivo deste trabalho de análise documental.
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2 METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa qualitativa por meio de
Estudo de Caso. O objeto de estudo constitui um documento, intitulado “Estudo de
Impacto de Vizinhança da Quadra Poliesportiva do IFSC Criciúma”, elaborado pelos
mesmo autores, através de levantamentos, análise de dados documentais e concepção
de desenho, tais quais: desenho mapas urbanos com diferentes temáticas, perspectiva do
equipamento, levantamento fotográfico, consulta à legislação e estudo do projeto
arquitetônico da Quadra.
O levantamento especifico, que vale destacar foi o de medições de ruído, que
foi realizado através das recomendações da Norma 10.151. O método de avaliação
envolve as medições do nível de pressão sonora equivalente (LAeq), em decibels
ponderados em "A", comumente chamado dB(A) e o equipamento utilizado para efetuar
as medições foi um Decibelímetro - Medidor de Nível de Pressão Sonora Digital, DEC460, fabricado conforme norma: IEC - 61672-2003 / Classe - Tipo 2, com n. de série
08030921, da Instrutherm. Todos resultados foram sistematizados e tabelados.
3 ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DA QUADRA - ANÁLISE E RESULTADOS
DOS DADOS LEVANTADOS
A Quadra Poliesportiva do IFSC Câmpus Criciúma, conforme destacado na
Figura 01 a seguir, está localizada na SC-443, Km 1 nº 845 no Bairro Vila Rica, a 4 Km do
centro da cidade, entre a centralidade da Próspera e área de conurbação urbana com a
cidade de Içara.
Figura 01– Localização do IFSC/Quadra no contexto municipal

Fonte: http://maps.google.com.br modificada pelos autores, 2015.
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Ao fim deste Estudo de Impacto de Vizinhança da Quadra Poliesportiva do
IFSC Criciúma, que objetiva a obtenção da licença e/ou autorização de construção dessa
edificação em 2015, foi possível elencar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento, no tocante às questões abordadas neste estudo. A seguir, serão
apresentadas as questões mais relevantes identificadas no trabalho.

3.1 Projeto Arquitetônico e complementares

O terreno do IFSC Criciúma, local de implantação da Quadra Poliesportiva
Coberta, possui área total de 48.500m² e uma área construída existente de 6.363,79m²,
referentes aos blocos A, B, C, Fábrica / Almoxarifado, Cantina e Auditório. Com relação à
Quadra (Ver Figura 02), esta possui área total construída de 1.139,00m², sendo:
pavimento térreo, quadra, arquibancadas e circulações (1.038,71m²); pavimento superior
(100,29m²); projeção da cobertura (1.315m²).

Figura 02– Perspectiva da Quadra Poliesportiva

Fonte: autores, 2015

O sistema de tratamento de esgoto municipal, atualmente, está em fase de
implantação no bairro onde será construída a Quadra Poliesportiva, ficando no momento,
a cargo dos proprietários das edificações as instalações do sistema de tratamento
individual. Sendo assim, com relação as instalações de esgoto sanitário, a Quadra
Poliesportiva contará com fossa séptica, filtro anaeróbio, clorador e valas de infiltração.
Com relação ao abastecimento e o tratamento de água, estes estão sobresponsabilidade da CASAN, empresa de capital misto de abrangência estadual que
também é responsável pela coleta e tratamento do esgoto sanitário em outras áreas da
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cidade. O alimentador predial de água fria para abastecer a Quadra Poliesportiva vem do
reservatório castelo de água existente no Câmpus, dotado de cisterna de 70.000 litros,
reservatório superior de 28.000 litros e RTI de 20.000 litros. Esta alimentação ocorre por
meio de tubo de PVC soldável de 25 mm, mantendo reserva de água na Quadra
Poliesportiva de 4.000 litros.
A coleta e destinação dos resíduos sólidos do município de Criciúma são de
responsabilidade da empresa JC Lopes, consorciada e devidamente contratada pelo
município para a coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos domiciliares do
município. No bairro onde se encontra a Quadra Poliesportiva, a coleta do lixo é feita 3
vezes por semana e, a coleta seletiva, uma vez por semana.
Conforme projeto hidrossanitário, para o atendimento da demanda de uso da
Quadra Poliesportiva, está previsto 04 contentores de 240 litros, sendo: 03 contentores de
cor verde – Rejeitos; 01 contentor de cor verde com tampa azul-claro – Lixo Reciclável
Seco.

3.1.1 Efeitos Positivos

Os projetos da Quadra Poliesportiva atendem satisfatoriamente aos parâmetros
urbanísticos e paisagísticos da Lei Municipal e, aos aspectos ambientais regulamentados
por Lei Federal através das Resoluções do CONAMA nº1, de 23/01/1986, e nº237, de
22/12/1997. Também é possível afirmar, por meio da análise do gabarito e dos recuos
entre a nova edificação e as edificações existentes, que o projeto não configura nenhuma
situação de dano às edificações estabelecidas no seu entorno, visto que, não interfere no
curso dos ventos e não propícia situação de insalubridade decorrente do sombreamento
excessivo à vizinhança.
Desta forma, a Quadra Poliesportiva vem incrementar e diversificar a estrutura
física do IFSC Criciúma, atendendo suas necessidades institucionais e o público por ela
atendido, contribuindo assim, para a sua consolidação na região. Permite ainda o
incentivo a prática de atividades físicas por meio do acesso a um espaço apropriado,
promovendo assim, bem-estar e qualidade de vida.
Não foram identificados efeitos negativos nos projetos avaliados.

3.2 Acessos
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O município de Criciúma é cortado pela BR-101 ao Sul de seu território e, por
meio desta rodovia, tem seu acesso facilitado pelos municípios vizinhos, muitos dos
quais, onde residem hoje um volume significativo dos alunos da Instituição. Atualmente,
encontra-se em execução as obras de implantação da Via Rápida, rodovia esta que
facilitará e intensificará o acesso regional da cidade. O ponto de ligação da malha urbana
de Criciúma com a Via Rápida ocorre justamente na Próspera, região esta de
abrangência política e administrativa e próxima do IFSC Criciúma.
O IFSC Criciúma e, por consequência, a sua Quadra Poliesportiva destacada
na Figura 03 a seguir, possui como principal acesso a SC-443. A Leste, esta rodovia faz
ligação com o município de Morro da Fumaça e, a Oeste, faz ligação com a Avenida
Centenário por meio da Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, extensão urbana da SC443. Conforme já ilustrado na Figura 01 apresentada anteriormente, a Av. Centenário é
importante eixo de mobilidade urbana municipal, sendo importante via de ligação do IFSC
Criciúma com demais bairros da cidade.

Figura 03 – Acessos

Fonte: http://maps.google.com.br modificada pelos autores, 2015.

Com relação ao transporte público, a região é atendida por linhas do Expresso
Coletivo Içarense, fazendo ligação entre os municípios de Criciúma e Içara. Assim,
atende-se um número significativo de alunos do Câmpus que, em razão da proximidade e
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por se tratar de uma instituição de ensino público, gratuito, de qualidade e referência
nacional, se deslocam diariamente de Içara e Balneário Rincão. Além disso, o local
também é atendido por linhas da ACTU (Associação Criciumense de Transporte Urbano),
responsável pelo transporte coletivo municipal, e está sob influência do Terminal
Rodoviário da Próspera, localizado há aproximadamente 1.500 m do Quadra.
Nas proximidades do local de implantação da Quadra, conforme também
identificado na Figura 03, estão localizados quatro pontos de ônibus, atendendo a
demanda. Conforme a mesma figura, o acesso de veículos à Quadra ocorre de forma
direta pela SC-443 e, internamente pelo Câmpus, por meio da Rua Antônio Daré. Com
relação aos pedestres, seu acesso ocorre internamente pelo Câmpus cujo acesso ocorre
pela SC-443.
3.2.1 Efeitos Positivos

Considerando que os usuários predominantes da Quadra Poliesportiva serão
os alunos do IFSC Criciúma, em atividade desde 2010, sua construção não acarretará em
um acréscimo no fluxo de veículos e pedestres pelas vias do entorno. De qualquer modo,
o local é bem atendido em termos de infraestrutura de tráfego urbano, como a construção
da Via Rápida, com obras em andamento.
Não foram identificados efeitos negativos quanto aos acessos.

3.3 Localização

A parte urbanizada do Município de Criciúma divide-se em seis Regiões
Administrativas que compreendem bairros e localidades onde há formação de
“centralidades”, que se caracterizam por possuírem número de habitantes elevado e
zonas de ocupação diversificadas, o que lhes garante certa autonomia no que se refere, a
comércios, serviços e lazer. Neste estudo, destaca-se a Região da Próspera, que
compreende pequenos bairros adjacentes ao Bairro Próspera, dentre estes o Bairro Vila
Rica, onde será inserida a Quadra Poliesportiva do IFSC.
Conforme dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, a população do
Bairro Próspera é de 3.261 habitantes, o que representa, aproximadamente, 1,7% da
população municipal de 192.308. Algumas projeções elaboradas na ocasião, deram
ciência de uma população municipal estimada em 204.667 habitantes para o ano de 2014,
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que respalda, por analogia de metodologia, um volume de 3.480 habitantes para o Bairro
Próspera no período.
As características mais marcantes da conformação do entorno da Quadra
Poliesportiva e, por consequência, do IFSC, são representadas pela grande concentração
das áreas residenciais e a forte presença de grandes indústrias. Observa-se também
alguns vazios que estão compreendidos no sentido Norte e Sul, conforme é possível
observar na Figura 04.

Figura 04 – Mapa indicando o contexto local da Quadra Poliesportiva do IFSC

Fonte: http://maps.google.com.br modificada pelos autores, 2015.

Ao longo da SC-443, é possível observar uma concentração de edificações
mistas, que dividem o uso residencial com serviços e/ou comércios. Nas margens da SC443 existem também outros dois equipamentos urbanos relevantes: o Instituto Geral de
Perícias e a Escola Estadual Básica Ignácio Stakowski.
A região da Próspera, onde será implementada a Quadra Poliesportiva, possui
significativa quantidade e variedade de indústrias e estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços.
Quanto à valorização imobiliária, a implantação da Quadra Poliesportiva pouco
acrescentará no que se refere à valorização das áreas de entorno. No entanto, é válido
considerar que o IFSC Criciúma tem forte influência na Cidade e, portanto, vem
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desencadeando o aumento do custo do solo urbano, gerado pela implantação,
benfeitorias e o incremento nas atividades de serviços.
De acordo com o estabelecido na Lei do Plano Diretor Participativo do
Município de Criciúma, o uso do solo permitido pelo zoneamento do município, na área de
implantação da Quadra Poliesportiva do IFSC Criciúma, constitui Zona Mista 2 (ZM2).
Estas áreas são destinadas ao uso misto e diverso de natureza, tais como: “comercial,
prestação de serviços, indústrias de médio porte e outros usos compatíveis, toleráveis e
admissíveis como o residencial, conforme legislação específica [...]”(MUNICÍPIO DE
CRICIÚMA, 2012). Deste modo, a Quadra Poliesportiva, de apoio ao ensino, entende-se
contemplada.

3.3.1 Efeitos Positivos

A localização da Quadra Poliesportiva levou em consideração a conexão com a
principal via de acesso, a disposição das edificações existentes no terreno e a distância
mínima prevista em Lei entre o empreendimento e a Área de Preservação Permanente.
Desta forma, é possível dizer que a escolha do local destinado a Quadra Poliesportiva
não interferirá em quaisquer impactos ou danos ambientais no entorno do projeto, seja
dentro do perímetro da Instituição ou fora.
Com o funcionamento do IFSC Criciúma desde 2010, pôde-se levar educação
pública, gratuita e de qualidade para uma região na periferia da cidade e, ao mesmo
tempo, em expansão. Esta localização contribui para o sistema de mobilidade urbana,
evitando o incremento de tráfego em regiões já saturadas, como o Centro e o Pinheirinho,
locais estes que já concentram outras grandes instituições de ensino.
Conforme levantamentos realizados e apresentados, o local onde está
instalado o IFSC Criciúma e se instalará sua Quadra Poliesportiva é predominantemente
residencial, indo ao encontro do zoneamento do Plano Diretor Municipal. Isto também é
visível nos estudos realizados na vizinhança, onde se identificou inúmeros novos
empreendimentos residenciais de grande porte e, em sua grande maioria, voltados à
habitação popular. Desta forma, a instalação da Quadra Poliesportiva no IFSC Criciúma
contribui também para a oferta de ensino gratuito próximo de uma região demandante,
minimizando alguns deslocamentos urbanos.
Considerando o adensamento populacional da região da Próspera, a
densidade demográfica nesta área urbana da cidade e o incentivo à ocupação, além da
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proximidade do estabelecimento com o município de Içara e também dos novos
empreendimentos residenciais, comerciais e de prestação de serviços no bairro, entendese que a Quadra Poliesportiva do IFSC, que complementará o Câmpus Criciúma, tende a
beneficiar não somente o entorno imediato, mas também a AMREC.
Não foram identificados efeitos negativos quanto a sua localização.

3.4 Ruídos

Foram realizadas medições em 5 horários alternados, em 5 pontos distintos,
em um dia de atividade normal, com uma distância mínima de 2m de qualquer superfície
como paredes, teto, pisos ou móveis, totalizando 25 medições. Essas 25 medições foram
distribuídas em 05 pontos, com distâncias críticas entre 75m e 150m, considerando o
local de implantação da Quadra Poliesportiva, conforme demonstra a figura 05 a seguir.

Figura 05 – Indicação dos pontos de medição de ruídos

Fonte: http://maps.google.com.br modificada pelos autores, 2015.

As medições foram feitas nos dias 11 e 12 de dezembro de 2014, nos
seguintes horários: Medição 01 - 18h00min (11/12/2014); Medição 02 - 20h00min
(11/12/2014); Medição 03 - 09h00min (12/12/2014); Medição 04 - 11h:30min (12/12/2014);
Medição 05 - 14h00min (12/12/2014).
Tabela 01 – Medições efetuadas no ponto 01

Medição Ponto da Medição
01
150m da Quadra
02
150m da Quadra
03
150m da Quadra

Duração
30 segundos
30 segundos
30 segundos

LAeq permitido
50 dB
45 dB
50 dB

LAeq medido
44,70 dB
41,30 dB
42,80 dB
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04
05

150m da Quadra
150m da Quadra

30 segundos
30 segundos

50 dB
50 dB

44,40 dB
46,20 dB

Fonte: autores, 2015.

No Ponto 01, situado a 150m da Quadra, na esquina da Rua Antônio Dare com
a Rua Tijucas, o nível máximo de ruído não apresentou LAeq acima do permitido em
nenhuma das medições, conforme descrito na Tabela 01.
Tabela 02 – Medições efetuadas no ponto 02

Medição Ponto da Medição
Duração
01
150m da Quadra
02
150m da Quadra
03
150m da Quadra
04
150m da Quadra
05
150m da Quadra

LAeq permitido

LAeq medido

30 segundos
30 segundos
30 segundos
30 segundos
30 segundos

50 dB
45 dB
50 dB
50 dB
50 dB

43,80 dB
43,20 dB
43,30 dB
44,60 dB
44,10 dB

Fonte: autores, 2015.

No Ponto 02, situado a 150m da Quadra, na esquina da Rua Antônio Dare com
SC-443, o nível máximo de ruído não apresentou LAeq acima do permitido em nenhuma
das medições, conforme descrito na Tabela 02.
Tabela 03 – Medições efetuadas no ponto 03

Medição Ponto da Medição
Duração
01
75m da Quadra
02
75m da Quadra
03
75m da Quadra
04
75m da Quadra
05
75m da Quadra

LAeq permitido

LAeq medido

30 segundos
30 segundos
30 segundos
30 segundos
30 segundos

50 dB
45 dB
50 dB
50 dB
50 dB

44,90 dB
43,50 dB
42,70 dB
43,80 dB
44,30 dB

Fonte: autores, 2015.

No Ponto 03, situado a 75m da Quadra, na esquina da Rua Antônio Darabas
com SC-443, o nível máximo de ruído não apresentou LAeq acima do permitido em
nenhuma das medições, conforme descrito na Tabela 03.
Tabela 04 – Medições efetuadas no ponto 04

Medição Ponto da Medição
Duração
01
150m da Quadra
02
150m da Quadra
03
150m da Quadra
04
150m da Quadra
05
150m da Quadra

LAeq permitido

LAeq medido

30 segundos
30 segundos
30 segundos
30 segundos
30 segundos

50 dB
45 dB
50 dB
50 dB
50 dB

Fonte: autores, 2015.

42,40 dB
41,80 dB
41,00 dB
40,70 dB
41,90 dB
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No Ponto 04, situado a 150m da Quadra, na esquina da Rua Antônio Darabas
com Rua Ariovaldo Machado, o nível máximo de ruído não apresentou LAeq acima do
permitido em nenhuma das medições, conforme descrito na Tabela 04.
Tabela 05 – Medições efetuadas no ponto 05

Medição Ponto da Medição
Duração
01
150m da Quadra
02
150m da Quadra
03
150m da Quadra
04
150m da Quadra
05
150m da Quadra

LAeq permitido

LAeq medido

30 segundos
30 segundos
30 segundos
30 segundos
30 segundos

50 dB
45 dB
50 dB
50 dB
50 dB

44,40 dB
43,80 dB
42,70 dB
43,80 dB
44,70 dB

Fonte: autores, 2015.

No Ponto 05, situado a 150m da Quadra, na SC-443, o nível máximo de ruído
não apresentou LAeq acima do permitido em nenhuma das medições, conforme descrito
na Tabela 05.
Através das tabelas acima, é possível fazer a comparação entre o maior nível
de ruído medido em cada ponto com os níveis permitidos pela legislação, nos períodos
Diurnos (até às18h00min) e Noturno (20h:00min), conforme Norma 10.151 – Avaliação do
ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento.
A medição que apresentou o maior nível de ruído foi no Ponto 03, na primeira
medição com 44,90 dB. As medições feitas neste horário, próximo às 18h:00min, de
alguma forma acabam sofrendo influência do exterior, devido ao grande movimento
ocasionado nesse horário. Considerando o nível de ruído permitido para ambientes
escolares, que é de 50 dB no período Diurno e 45 dB no período Noturno, o local
apresenta níveis de ruído abaixo dos limites estabelecidos pela legislação.
3.4.1 Efeitos Positivos
Os níveis de ruídos medidos indicam que o projeto, assim como as estruturas
já existentes do IFSC, não ultrapassam em momento algum os níveis de ruídos permitidos
pela legislação de acordo com o ambiente em que o estabelecimento está inserido.
3.4.2 Efeitos Negativos
Partindo do pressuposto que a capacidade de usuários sentados nas
arquibancadas da Quadra Poliesportiva é de 300 pessoas, em situações esporádicas de
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atividades esportivas realizadas pelo IFSC, pode ocorrer um aumento pontual no tráfego
urbano local, assim como na geração de ruído pelas atividades esportivas exercidas na
Quadra. No entanto, esta situação requer uma avaliação futura de seus impactos pósocupação. Embora este impacto negativo possa ser eu entorno imediato há grande
concentração de estabelecimentos industriais de grande porte, que geram impactos mais
significativos e constantes.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Norteado pelo Estudo de Impacto de Vizinhança da Quadra Poliesportiva do
IFSC Criciúma, que objetiva a obtenção da licença e/ou autorização de construção dessa
edificação em 2015, esse artigo buscou elencar não somente os efeitos positivos e
negativos analisados do equipamento sobre o entorno, mais também uma série de
questões acerca da exigência e aplicabilidade do estudo.
Embora seja reconhecida a finalidade a que cumpre o Estudo de Impacto de
Vizinhança, a experiência de aplicá-lo na implantação do equipamento suscitou algumas
inquietudes por parte dos autores que expostas visam contribuir para a eficácia do
instrumento de política urbana. Ao todo foram elencados 3 pontos conflitantes na
aplicação do estudo:
1- A obrigatoriedade do estudo de implantação de um equipamento em uma
Instituição que se encontra em pleno funcionamento. Assim sendo, pode-se considerar
que o impacto de implantação da Quadra Poliesportiva no contexto da Instituição seja
minimizado frente ao empreendimento a que faz parte;
2- O estudo, prevê no caso de diagnosticado um possível efeito negativo,
medidas compensatórias e mitigadoras que objetivam minimizar ou reverter o quadro de
impacto ou dano. As perguntas que ficam, nesse caso, não entrando no mérito das
questões éticas, são: Até onde os profissionais envolvidos na elaboração do estudo
conseguem ir de encontro aos interesses do contratante, visto que, em grande maioria, o
Estudo de Impacto de Vizinhança é solicitado pelo próprio empreendedor? Com o
prognóstico de um possível dano em uma das áreas de análise, as medidas devem atuar
no sentido de minimizar ou sanar os problemas pontualmente ou no contexto do
equipamento com seu entorno?;
3- Dificuldade de prever os efeitos após a implantação do equipamento. Por
vezes as análises são permeadas de subjetividades que seriam mais bem identificadas
com uma Avaliação de Pós Ocupação.
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Resumo: A logística é a área da gestão responsável pelas atividades direcionadas ao planejamento da
produção, armazenagem, trânsito e distribuição de mercadorias, e o processo está presente desde a
matéria prima até a entrega ao cliente ou o descarte. Empresas nacionais e principalmente as
multinacionais, necessitam de uma logística integrada. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo
compreender a relação comercial da multinacional Plasson/Israel com a filial brasileira, bem como identificar
os processos logísticos para a importação de equipamentos para avicultura. Metodologicamente, a pesquisa
se caracteriza quanto aos fins, como descritiva e, quanto aos meios de investigação, como bibliográfica e
um estudo de caso. O estudo foi realizado na multinacional Plasson/Brasil, inserida no setor de
equipamentos para avicultura. Para a coleta de dados, foi realizada uma entrevista com profissionais dos
departamentos de importação e comercial. A análise dos dados foi essencialmente qualitativa. A partir da
analise das entrevistas, percebe-se que a decisão da Plasson/Israel em abrir uma filial no Brasil foi em
decorrência do crescimento da participação do país no agronegócio, uma vez que a empresa dispõe de
equipamentos para fornecer água para aviários com tecnologia moderna. Em relação aos produtos
importados pela Plasson/Brasil destaca-se o nipple, utilizado no bebedouro das aves. O transporte marítimo
é o mais utilizado, no entanto, possui gargalos no processo de liberação aduaneira. No mercado nacional,
após o desembaraço das mercadorias e entrega na empresa, o modal mais utilizado é o rodoviário. Este
tem um alto custo, haja vista as longas distâncias entre as cidades, condições precárias das rodovias
federais e estaduais brasileiras e com os inúmeros encargos tributários. Tendo em vista estes entraves, a
multinacional mantém um estoque de segurança maior do que o normal, ocasionando um custo maior de
armazenagem.
Palavras-Chave: Logística. Distribuição. Importação. Equipamentos para Avicultura.

1 INTRODUÇÃO

O comércio internacional consiste no intercâmbio de bens e serviços entre
nações distintas, pois a diversidade de possibilidades na produção conduz os países a
comercializarem entre si. Deste modo, empresas que iniciam sua atuação no mercado
internacional necessitam de um planejamento empresarial para compreender as regras e
normas do comércio exterior (SEGRE, 2007).
Exportação e importação de mercadorias e serviços são alternativas
estratégicas de desenvolvimento, em conjunto com uma postura empresarial, ganho de
experiência, competitividade e estímulo para as empresas adquirirem eficiência produtiva.
No entanto, alguns procedimentos são essenciais para que as empresas obtenham
sucesso, como por exemplo, analisar o mercado com o qual deseja operar, adquirir
conhecimento básico de suas leis, costumes, regimes alfandegários, cambiais, impostos e
taxas em vigor no país e, principalmente, possuir uma logística integrada.
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No contexto da avicultura brasileira, a produção de frangos de cortes, é uma
atividade totalmente internacionalizada, ultrapassando as fronteiras geográficas de
tecnologia e manejo. Para tanto, o Brasil desenvolveu um sistema integrado de produção
e distribuição, atendendo às exigências do mercado mundial, se caracterizando como o
maior exportador mundial de carne de frango, consequentemente, conquistou a terceira
posição na produção mundial deste produto.
De acordo com a União Brasileira de Avicultura – UBABEF (2015), a avicultura
brasileira emprega mais de 3,6 milhões de pessoas, direta e indiretamente, e responde
por quase 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
O setor é representado por dezenas de milhares de produtores integrados,
centenas de empresas beneficiadoras e dezenas de empresas exportadoras. A
importância social da avicultura no Brasil se verifica também pela presença maciça
no interior do país, principalmente nos estados do Sul e Sudeste. Em muitas
cidades a produção de frangos é a principal atividade econômica. [...] cerca de
69% da produção permanecem no mercado interno, o que comprova a força
dessa indústria para o país. O consumo per capita de carne de aves no Brasil está
em aproximadamente 39 quilos por ano (UBABEF, 2015, p.1).

De acordo com a União Brasileira de Avicultura – UBABEF (2014), o Brasil é
um país que se destaca na produção mundial de carne de frango, ocupando em 2013 o
terceiro lugar no ranking mundial com a produção de 12,308 mil/ton, seguido da União
Europeia com 9,750 mil/ton e Índia com 3,420 mil/ton. Em primeiro lugar está os Estados
Unidos da América (EUA) com 16,958 mil/ton, e em segundo lugar a China com 13,500
mil/ton.
A evolução histórica da produção brasileira pode ser visualizada na Figura 01,
compreendido entre o período de 2000 a 2013.
Figura 01 - Evolução histórica da produção brasileira de carne de frango.

Fonte: UBABEF (2014, p.1).

Esta produção é recorde nos Estados do Sul do país, representando 60% de
todo o abate de carne de frango no Brasil. O Paraná detém de 31,12% do abate nacional,
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seguido de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que abateram 16,66% e 14,56%,
respectivamente. Destacam-se também os Estados de São Paulo com 10,99% e Minas
Gerais com 7,56% (UBABEF, 2014).
Desta forma, a região Sudeste está em segunda posição no ranking de abate
de frango nacional, e em terceiro lugar aparecem os Estados da região Centro Oeste,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, com 6,77%, 4,87%, 3,04% e
1,65%, respectivamente. Na última colocação no ranking de abate de frango encontramse os Estados da região Norte e Nordeste (UBABEF, 2014).
Além de grande produtor, o Brasil lidera o ranking mundial dos maiores
exportadores de carne de frango. Os dados da UBABEF (2014) informam que em 2013, o
Brasil exportou 3,918 mil/ton, seguindo uma linha crescente de vendas de 1990 a 2011,
com uma estabilidade nos últimos dois anos, conforme pode ser visualizado na séria
histórica da Figura 02.
Figura 02 – Evolução da exportação brasileira de carne de frango.

Fonte: UBABEF (2014, p.1).

Em 2013, as vendas para o mercado externo foram compostas por 53.14% de
cortes, 38,14% de frango inteiro, 4,58% de frango salgado e 4,13% de industrializados.
Dentre os grandes exportadores mundiais, também se destacam no ranking em
2013, os EUA com 3,354 mil/ton, União Europeia (1,095), Tailândia (540) e China com
415 mil toneladas. Entre os maiores importadores, se destacam o Japão (860), Arábia
Saudita (810), União Europeia (675), México (670) e Iraque com 655 mil toneladas
(UBABEF, 2014).
Os principais clientes da carne de brasileira em 2014 se destacaram os
tradicionais mercados da Arábia Saudita, o Japão, Holanda e a China, de acordo com o
Quadro 01.
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Quadro 01 – Principais importadores da carne de frango do Brasil em 2014.

RECEITA CAMBIAL

PAÍS

US$/MILHÕES

VOLUME

VARIAÇÃO %

MIL/T

VARIAÇÃO %

A. Saudita

1.228,2

-13,00%

647,7

-6,00%

Japão

1.083,0

10,69%

413,9

6,20%

Holanda

567,1

-4,00%

192,6

-6,40%

China

518,8

17,70%

227,5

19,60%

E. Árabes

508,4

-1,83%

257,0

4,90%

Hong Kong

457,3

-6,56%

315,6

-6,00%

Venezuela

428,4

25,34%

202,6

24,60%

Rússia

302,6

120,39%

124,9

164,20%

Reino Unido

258,5

18,14%

77,8

12,70%

Alemanha

199,1

16,90%

81,2

11,90%

Subtotal

5.551,3

4,80%

2.540,8

5,60%

Demais

2.381,3

-10,79%

1.454,4

-2,10%

TOTAL

7.932,6

-0,43%

3.995,2

2,70%

Fonte: AVISITE (2015).

Para atender a demanda que vem crescendo a cada ano, a avicultura brasileira
passou por mudanças no que diz respeito aos equipamentos usados nos aviários. Para
aumentar a produção de carne e acelerar o processo de conversão alimentar (troca de
ração e água por carne), as empresas tiveram que buscar alternativas para melhorar os
resultados zootécnicos. Uma das alternativas encontradas consiste em automatizar os
aviários, pois, segundo estudiosos, a partir do conforto e bem estar do animal que estes
equipamentos proporcionam, pode-se alcançar melhores resultados na produção
(PLASSON, 2015a).
Outro fator que contribui para a automação dos aviários é a escassez da mãode-obra, pois, dessa forma, reduz a quantidade de empregados dentro dos galpões.
Porém, em contrapartida, a mão de obra necessária deve ser mais especializada para
operar os equipamentos. Hoje em dia os clientes estão buscando a avaliação do
custo/benefício desta automação, uma vez que aperfeiçoar os resultados dos aviários é
essencial (PLASSON, 2015a).
Decorrente da vocação brasileira para a produção e comercialização de
produtos vinculados ao agronegócio, sua importância na balança comercial brasileira e a
expansão da avicultura com investimentos em produtos e processos, adequando-se as
exigências do mercado mundial, o presente estudo tem por objetivo compreender a
relação comercial da multinacional Plasson/Israel com a filial brasileira, bem como
identificar os processos logísticos para a importação de equipamentos para avicultura.
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Inicialmente o estudo apresenta uma contextualização sobre a logística e a
produção e comercialização de carne de frango no mercado internacional. Em seguida,
destacam-se os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento da
pesquisa, a apresentação dos resultados, e por fim, as considerações finais e referências.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi classificada como descritiva quanto aos seus fins de
investigação, uma vez que tem por objetivo compreender a relação comercial da
multinacional Plasson/Israel com a filial brasileira, bem como identificar os processos
logísticos para a importação de equipamentos para avicultura. Para Andrade (2005), a
pesquisa descritiva se caracteriza pela analise dos fatos sem que haja manipulação pelo
pesquisador, e que a característica principal consiste na utilização de técnicas
padronizadas mediante a coleta de dados, com o auxílio de questionário ou na
observação sistemática.
Com relação aos meios de investigação, se enquadra como bibliográfica e um
estudo de caso.

Quanto à pesquisa bibliográfica, a mesma está presente em

praticamente todas as fases de pesquisa, e os fatos originais são oriundos de
determinados raciocínios (SANTOS, 2004).
O método do estudo de caso normalmente utilizado para coleta de dados está
relacionado com a abordagem qualitativa. A natureza da experiência, enquanto fenômeno
a ser analisado, o conhecimento que se busca atingir, bem como a probabilidade de
generalização de estudos a partir do método, são aspectos que devem ser considerados
para discutir o método do estudo de caso (CESAR, 2014). Neste sentido, a pesquisa foi
desenvolvida em uma multinacional do setor de equipamentos para avicultura,
caracterizando assim, um estudo de caso focado no processo logístico.
A multinacional Plasson do Brasil, inserida no ramo de fabricação de
equipamentos para aves e suínos, está localizada no município de Criciúma - SC, a qual
foi fundada e iniciou suas atividades operacionais em janeiro de 1997. É líder no mercado
nacional no setor de atuação, contando atualmente com 312 colaboradores.
O Grupo Plasson, com matriz em Israel, atende mais de 80 países por meio de
seus escritórios e distribuidores, e fábricas na Alemanha, Itália, França, Inglaterra,
Austrália, Índia e Brasil.
Segundo Mattar (1996) os dados coletados pelo investigador são considerados
dados primários, os quais possuem o objetivo de atender as necessidades da pesquisa, e
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ainda se encontra nas mãos do investigador. Por outro lado, os dados secundários são
aqueles que já foram coletados, averiguados e catalogados à disposição do pesquisador.
Ressalta-se que a pesquisa utilizou dados primários, uma vez que as informações
utilizadas foram coletadas por intermédio de uma entrevista junto ao Gerente Comercial e
a Analista de Importação, contemplando os seguintes aspectos: i) Relação comercial
entre a multinacional Plasson/Israel e Plassson/Brasil, e ii) Processos logísticos na
importação de equipamentos para avicultura.
Segundo Oliveira (1999, p. 117): “As pesquisas que se utilizam da abordagem
qualitativa possuem a facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada
hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis [...]”. Assim, a abordagem
utilizada no presente estudo foi à qualitativa, possibilitando descrever os processos
logísticos para a importação de equipamentos para avicultura em uma multinacional
israelense.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Plasson/Israel versus Plasson/Brasil

A decisão da Plasson/Israel em abrir uma filial no Brasil teve como fundamento
o crescimento da participação do Brasil no agronegócio mundial. Como a Plasson/Isarel
dispõe de equipamentos inovadores e com tecnologia no fornecimento de água para
aviários, houve a decisão de abrir uma filial no Brasil.
Quando a Plasson/Brasil iniciou suas atividades, apenas vendia o bebedouro
tipo copinho para galinhas poedeiras criadas em gaiolas, bebedouros tipo campânula e
bebedouro tipo “nipple” (Fig. 03). Diante das exigências do mercado, as técnicas foram
aperfeiçoadas, conquistando uma linha completa inovadora de equipamentos para
avicultura. Em novembro de 2014, a empresa ingressou no mercado suinícola.
Diante deste cenário, visualiza-se que a relação comercial existente entre
ambas (Israel e Brasil), baseia-se na troca de mercadorias. Com relação aos produtos
mais importados pela Plasson do Brasil, advindos de Israel, tem-se o “nipple”, um
equipamento utilizado no bebedouro das aves, de acordo com a Figura 03.
Entretanto, há outros produtos importados pela unidade brasileira, como a
“campânula” (Fig. 04), produto este que anteriormente era muito utilizado pelos
avicultores. Com o passar do tempo, o mercado se aperfeiçoou e migrou para a utilização
bebedouro “nipple”.
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Figura 03 – Sistema do bebedouro nipple.

Fonte: Plasson (2015b).

Figura 04 - Campânula.

Fone: Plasson (2015b).

Além da relação comercial com a matriz em Israel, a Plasson/Brasil também
possui uma filial situada no Estado do Mato Grosso (MT), na cidade de Lucas do Rio
Verde. Esta filial foi criada em 2006 para a redução de custos logísticos de transporte em
virtude da construção de 500 galpões para criação de frango para a Sadia SA (atual Brasil
Foods -BRF).
No âmbito da produção e redução de custo de transporte, houve a decisão em
transferir a produção do exaustor (uma espécie de “ventilador” de 1,5m x 1,5m). Este
produto que era transportado montado para os clientes, passou a ser transportado
desmontado até a filial de Lucas do Rio Verde, com uma redução significativa no custo do
frete1. O mesmo aconteceu com as cortinas das laterais dos aviários, que passaram a ser
cortadas na unidade, minimizando os erros de colocação e medição das mesmas.
Depois do término do projeto em Lucas do Rio Verde, em 2008, a filial se
transferiu para um local menor, na mesma cidade Lucas do Rio Verde, atendendo apenas
peças de reposição e assistência técnica. Para a realização destas atividades, um
funcionário realiza a parte burocrática, administrativa e de atendimento ao público, e outro
fica responsável pela assistência técnica.

1Quando

o exaustor é transportado montado para o cliente, cabem 80 unidades em uma carreta. Com o
desmonte do equipamento, cabem 250 unidades em uma carreta,
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3.2 Logística na importação de equipamentos para avicultura

Dentre os setores que compõem a Plasson/Brasil, o setor de desenvolvimento
é formado por engenheiros e está subdividido em elétrica, aves e suínos. Este setor é
responsável por realizar pesquisas no mercado interno e externo, a fim de buscar novas
tecnologias e produtos com os melhores tipos de materiais e com o melhor custo
benefício. Na Figura 05, de uma forma sistemática, pode ser visualizado todo o fluxo
envolvendo a compra de equipamentos para avicultura e nacionalização.
Figura 05 – Fluxograma de operações.

Fonte: Elaboração própria.

Os engenheiros buscam aprimorar suas pesquisas envolvendo-se na
participação de feiras, viagens no Brasil e no exterior. Nestas viagens se realiza a
prospecção de possíveis fornecedores de matéria-prima e até mesmo de produtos
intermediários que podem compor um dos produtos finais da empresa. Depois deste
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procedimento, os profissionais do setor de desenvolvimento solicitam amostras, situação
que já caracteriza um processo de importação.
Assim, quando chegam as amostras, é efetuada uma análise do material,
inclusive com pré-testes. Caso seja aprovado, é solicitada a compra do material por meio
do setor de planejamento, envolvendo área de importação mediante um fornecedor
externo.
Desta forma, cabe ao setor de importação fazer a negociação, finalizando com
a emissão de um pedido. A entrevistada do Departamento de Importação relata que: “Por
meio dessa solicitação se inicia a negociação, e então surgem os seguintes pontos:
preço, condição de pagamento, Incoterms e o modal de transporte a ser utilizado”. Neste
processo também é analisado a classificação fiscal do produto, observando o tratamento
administrativo da Receita Federal do Brasil (RFB). Em seguida, se encaminha o pedido
para o fornecedor, observando também a condição de pagamento.
A Plasson/Brasil efetua 50% do pagamento de forma antecipada, enquanto que
as despesas portuárias são quitadas após a chegada da mercadoria. Os Incoterms mais
utilizados pela empresa são: EX WORKS, Free on Board (FOB), Cost, Insurancd and
Freight (CIF) e no transporte aéreo, o Free Carrier (FCA). Normalmente a filial brasileira
importa um container de 40’/mês. As mercadorias oriundas da Europa levam
aproximadamente 30 dias e da China, por volta de 45 dias de transit time.
O porto brasileiro mais utilizado é o porto de Itajaí, a principal opção para os
exportadores e importadores que atuam no estado de Santa Catarina. O porto está
localizado no Vale do Itajaí, onde a região mais industrializada, além de estar situado
próximo aos aeroportos de Navegantes e Florianópolis (HOFFMANN; SILVA, 2001).
Na chegada dos produtos, o setor de importação acompanha a carga e recebe
os documentos originais antes do navio atracar no porto, como a fatura comercial
(Comercial Invoice), romaneio de embarque (Packing List) e o conhecimento de
embarque (Bill of Lading-BL).
Para os processos de Israel a empresa recebe um certificado de origem, pois
os mesmos possuem um benefício, ou seja, um Acordo Comercial bilateral entre Brasil e
Israel o qual prevê a redução do imposto de importação.

Os documentos são

encaminhados ao despachante aduaneiro. Posteriormente é realizado o processo de
nacionalização das mercadorias, cumprindo as exigências dos canais de parametrização:
verde, amarelo, vermelho ou cinza.
Em se tratando de mercadorias advindas de Israel, as mesmas passam por
uma conferência documental, isto é, canal amarelo, haja vista a existência do certificado
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de origem, tendo em vista que é um documento que comprova que o bem importado foi
produzido ou substancialmente transformado no país signatário conforme o acordo
bilateral realizado entre as partes.
A conferência de documentos é um procedimento padrão adotado pela
Plasson/Brasil, pois facilita a liberação da mercadoria. Depois da liberação da carga, a
mesma é transportada até o destino final, local onde haverá a desova do container,
retornando após esse processo ao terminal determinado pelo armador.
Destaca-se que, quando a empresa está em férias coletivas, acabam
desovando algumas mercadorias em armazéns nos Portos de Itajaí e Navegantes. No
retorno das férias é realizado o transporte da carga até a empresa, os quais são lançadas
estas mercadorias no sistema da empresa, ficando a disposição da produção, encerrando
assim o processo.
No momento em que a mercadoria sai do local de origem até o destino final, há
vários desafios, e um deles se refere à qualidade do produto. Quando um determinado
material chega com defeito, dificilmente a empresa conseguirá fazer a devolução, isto
porque nem sempre o defeito é visto logo após a chegada da mercadoria no destino final.
Outro fato consiste no prazo para requerer a devolução, pois o mesmo é relativamente
curto, o que faz com que na maioria das vezes a empresa não consiga devolvê-lo dentro
do prazo, principalmente, quando a carga é proveniente do mercado chinês. Quando é
constatado que o produto está com defeito, a empresa cria um relatório de não
conformidade e o encaminhando para o fornecedor. A empresa normalmente é
compensada pelo defeito da mercadoria com um desconto nas próximas compras.
.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As empresas se relacionam num ambiente cada vez mais competitivo, pois as
estratégias pela redução de custos são essenciais para manter seus produtos cada vez
mais com a obtenção de uma rentabilidade igual ou superior aos rivais no mercado.
Nesse contexto, a busca por parceiros tanto no mercado nacional quanto no mercado
internacional contribui para permanência da organização frente a seus concorrentes.
Neste contexto, o estudo tem por objetivo compreender a relação comercial da
multinacional Plasson/Israel com a filial brasileira, bem como identificar os processos
logísticos para a importação de equipamentos para avicultura.
O Quadro 3 apresenta uma síntese dos principais resultados da pesquisa.
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Quadro 02 – Síntese dos resultados.

QUESTÕES ANALISADAS

A Plasson/Israel no mercado
mundial

Relação Plasson/Israel vesus
Plasson/Brasil

Logística na importação de
equipamentos para avicultura

CARACTERÍSTICAS
A multinacional está consolidada no mercado internacional há 50 anos,
fabricando válvulas e conexões de banheiros, que representam 75% do
faturamento, e equipamentos para avicultura, correspondendo a 25%.
Possui fábrica em Israel, Itália, Alemanha, Índia e Brasil, além de possuir
subsidiárias na Espanha, França, Reino Unido, Polônia, Austrália,
vendendo seus produtos para mais de 45 países em todo o mundo.
A decisão da Plasson/Israel em abrir uma filial no Brasil está embasada no
crescimento da participação do Brasil no agronegócio mundial. A unidade
brasileira importa produtos da matriz em Israel, e também exporta produtos
produzidos no Brasil.
Um dos fatores que interferem no processo logístico é o transporte. O
transporte marítimo é marcado pelo custo elevado ao fabricante, pela
infraestrutura comprometida dos portos brasileiros, pela burocracia no
desembaraço das mercadorias e pelo alto custo de armazenagem. No
âmbito do mercado nacional, após o desembaraço das mercadorias e
entrega na empresa, o mais utilizado é o rodoviário. Este sofre com o alto
custo por conta das longas distâncias entre as cidades, condições
precárias das rodovias federais e estaduais brasileiras e com os inúmeros
encargos tributários. A logística afeta diretamente as tarefas dos
transportadores, dos armazenadores e na gestão de estoques das
empresas. Isto está completamente ligado aos prazos de entrega das
mercadorias e custo do produto. Por conta destes problemas, a
multinacional mantém um estoque de segurança mais elevado do que o
normal, ocorrendo em um custo maior de armazenagem.
Fonte: Elaboração própria.

O estudo se limitou ao estudo de caso analisando uma multinacional do setor
de equipamentos para avicultura em virtude da disponibilidade das empresas para a
pesquisa. Com isso, sugere-se que novos estudos sejam realizados envolvendo
multinacionais de outros setores, procurando compreender o seu processo de
internacionalização no território nacional, bem como os processos logísticos e os seus
principais gargalos.
É fundamental que todos tenham consciência das atuais condições dos portos
brasileiros, burocracia excessiva nos desembaraços das importações, interrupções nos
serviços de dragagem por falta de recursos ou problemas judiciais de empresas
envolvidas nas licitações, disputas políticas, entre outros. Estes gargalos afetam
diretamente a competitividade das empresas nacionais e internacionais instaladas no
Brasil.
Neste contexto, uma política nacional para desenvolvimento da estrutura
logística, integrando todos os modais, faz-se necessário, uma vez que tais gargalos
acabam impactando diretamente nos custos de liberação e nacionalização das
mercadorias, comprometendo a economia nacional, bem como o desenvolvimento das
empresas e regiões que dependem de uma estrutura aeroportuária e de postos de
fronteira bem equipados e com tecnologia de ponta.
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Resumo: Considerando o cenário competitivo e a necessidade de desenvolvimento gerencial para propor
as mudanças organizacionais desejadas, torna-se essencial entender e aplicar a gestão das competências.
Este artigo tem como objetivo analisar as competências necessárias para os cargos existentes nos setores
Administrativo-Financeiro, Contábil, de Atendimento e Comercial de uma Cooperativa de Saúde localizada
no Oeste de Santa Catarina. Adotou-se a abordagem de pesquisa qualitativa, por meio de um estudo

aplicado com o uso do método estudo de caso único descritivo. Os dados foram coletados por meio de
entrevista semiaberta e observações. Os resultados indicam que há um entendimento da necessidade da
gestão e compreensão das competências, habilidades e atitudes, inclusive com suas identificações.
Ressaltou-se a importância de treinamentos específicos ao cargo para o desenvolvimento das
competências e habilidades. Conclusivamente, o estudo propõe que a organização terá um benefício real
no que tange a capacidade de obter resultados específicos tangíveis, sobretudo, pela inter-relação entre o
conhecimento individual e organizacional. Ao mesmo tempo, verifica a necessidade da instituição anterior
do planejamento estratégico que permite definir as competências centrais da organização, com o devido
alinhamento da descrição das atribuições de cada cargo, e, por fim, a implementação.
Palavras-Chave: Competências, gestão de pessoas, cooperativa.

1 INTRODUÇÃO
Diversos são os desafios e possibilidades que envolvem o processo de gestão
de pessoas nas organizações. Diante deles, tem se fortalecido a gestão por competências
com o objetivo de prover a organização daquelas competências funcionais necessárias
para a consolidação de sua missão (CARVALHO et al, 2008). A gestão por competências
visa atender necessidade crescente de desenvolver e valorizar profissionais para oferecer
respostas às demandas do mercado de modo criativo e flexível.
Leme (2005) explicita que a gestão por competências é o processo de conduzir
os colaboradores para atingirem as metas e os objetivos da organização por meio de suas
competências técnicas e comportamentais. Deste modo, a gestão por competências
integra todos os processos de gestão de pessoas e demanda forma diferenciada de
gerenciá-las. Neste sentido, este artigo tem como temática central a gestão por
competências, visando a compreensão dos desafios e possibilidades de sua gestão
dentro de uma cooperativa de saúde. A pesquisa, de caráter qualitativo, visou, por meio
de um estudo de caso único, responder à seguinte questão: quais são as competências
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necessárias para os cargos existentes nos setores Administrativo-Financeiro, Contábil, de
Atendimento e Comercial de uma Cooperativa de Saúde localizada no Oeste de Santa
Catarina?
Considerando que as competências à disposição da organização transformamse em vantagem competitiva na medida em que são ativo de difícil imitabilidade, o
objetivo deste estudo foi descrever e analisar quais são competências necessárias para
os cargos existentes nos setores Administrativo-Financeiro, Contábil, de Atendimento e
Comercial de uma cooperativa de saúde localizada no Oeste de Santa Catarina.
Embora existam diversos estudos sobre a temática da gestão por
competências, entre eles aponta-se os estudos realizados por Krogh e Roos, (1995), Mills
et al (2002), Fleury e Fleury (2004), percebe-se que na sua efetivação prática persistem
inúmeros problemas frequentemente apontados por gestores. Deste modo, observar
casos de aplicação de etapas de um processo de gestão por competências e fazer uma
reflexão crítica sobre estes casos, pode trazer contribuição relevante para aproximar
teoria e prática. Além deste fator, a escolha desse tema justifica-se uma vez que a
cooperativa, foco do estudo, declarou, durante a coleta de dados, que enfrenta
dificuldades para definir o perfil de competências necessário para cada cargo
organizacional que demanda.
A partir do conjunto de reflexões e práticas que envolvem a gestão por
competências, neste estudo enfocou-se a questão do levantamento de competências,
uma vez que a descrição daquelas que são requeridas para atingir as metas
organizacionais e aquelas de fato existentes, por si só já traz conhecimento para a sua
gestão.

1.1

Fundamentação/revisão bibliográfica
O conceito competência vem recebendo diferentes significados ao longo do

seu uso e de acordo com o objetivo a ser aplicado. Segundo Fleury e Fleury (2004), entre
os profissionais da área de Recursos Humanos, uma das definições mais usadas é a de
que competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) que
justificam alto desempenho, fundamentado na inteligência e personalidade das pessoas.
Neste aspecto, as competências humanas são reveladas quando as pessoas
agem ante as situações profissionais com as quais se deparam (ZARIFIAN, 2001) e
servem como ligação entre os comportamentos individuais e a estratégia da organização.
Desse modo, escreve Dutra (2004, p. 24): “[...] são as pessoas que, ao colocarem em
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prática o patrimônio de conhecimentos da Organização, concretizam as competências
organizacionais e fazem sua adequação ao contexto.”
Para Bitencourt e Barbosa (2004) as dimensões de competência são: o saber,
o saber fazer e o saber agir. O saber refere-se ao conhecimento. Sugere os
questionamentos e esforços voltados a informação que possa agregar valor ao trabalho,
ou seja, é o que se deve fazer para desenvolver com qualidade aquilo que lhe é imposto.
O saber fazer refere-se às habilidades. Centraliza-se no desenvolvimento de práticas e
consciência da ação tomada. As habilidades são o que se deve saber para obter um bom
desempenho. Já o saber agir refere-se a atitudes. Neste momento, realiza-se a união
entre o discurso e ação (BITENCOURT e BARBOSA, 2004). Saber agir responsável e
reconhecido, que implica mobilizar integrar, transferir conhecimentos, recursos e
habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo.
(FLEURY; FLEURY, 2011).
Na concepção de Leme (2005) o resultado de uma gestão por competências é
proporcionar para a empresa maior produtividade, assertividade, ambiente participativo e
que motive e gere comprometimento dos colaboradores, buscando assim o fortalecimento
das gerências, da equipe com foco nos resultados e no aumento da competitividade.
A competência individual analisada permite o alcance da gestão do
conhecimento organizacional, capaz de produzir melhorias contínuas. Em meados dos
anos 1980 surgiu a temática das competências, enquanto modelo de Gestão de Pessoas,
como resposta a mudanças no mundo do trabalho (ZARIFIAN, 2001). O mapeamento, ou
levantamento, é uma das etapas mais complexas do sistema de gestão por
competências. Trata-se de um processo contínuo, que tem como etapa inicial a
formulação da estratégia da organização. Em seguida, são definidos os indicadores de
desempenho e as metas, com base nos objetivos estratégicos estabelecidos. O
mapeamento visa identificar a diferença entre as competências necessárias para
solidificar a estratégia formulada e as competências internas já disponíveis na
organização (CARBONE, 2005).
O perfil apropriado à unidade organizacional ou ao cargo deverá ser descrito a
partir da identificação dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes que o
profissional possuir (KALIL PIRES, et al., 2005). Conforme Leme (2009), o mapeamento
de competências é uma metodologia que viabiliza a implantação da gestão por
competências, sendo que o passo inicial consiste em identificar aquelas necessárias para
que a organização atinja seus objetivos. Para essa identificação, geralmente é realizada
uma pesquisa documental na qual se inclui a análise do conteúdo da estratégia
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organizacional. Leme (2005, p. 26) declara que “é possível sim, implantar gestão por
competências em toda a organização e em todas as suas funções, até mesmo as mais
simples, independente de tamanho ou do número de colaboradores e, ainda, com
recursos financeiros acessíveis.”
Ainda segundo Leme (2005), o levantamento de competências é uma lista de
indicadores de competências que traduz a conduta do comportamento ideal desejado e
necessário para que a organização possa agir alinhada à missão, valores, visão e
estratégia.
Assim, considera-se que a organização que implementa a gestão de
competências alinhada ao planejamento estratégico tem condições de alinhavar suas
competências centrais aos objetivos organizacionais, sejam exemplificativamente, novos
mercados ou sua expansão, assegurar competitividade, enveredar para a inovação por
meio de desenvolvimento de produtos e serviços ou processos. Logo, todas as
competências que a organização necessitará para atingi-los serão passiveis de construir
institucionalmente no decorrer do tempo, desenvolvendo os colaboradores com
assertividade e foco, sem desperdício de investimentos (FLEURY E FLEURY, 2004).

2 METODOLOGIA
Esta pesquisa teve como base a abordagem da pesquisa qualitativa do tipo
aplicada e descritiva, pois se obteve dados descritivos mediante contato direto com os
sujeitos e com o local de trabalho deles. A pesquisa qualitativa guarda certo grau de
subjetividade, pois está alicerçada sobre as percepções tanto dos sujeitos de pesquisa,
quanto das impressões dos pesquisadores (GODOY, 1995).
O método de estudo utilizado foi o estudo de caso, uma vez que visou explorar
situações da vida real cujos limites não estavam claramente definidos. Neste estudo
optou-se pelo estudo de caso único, sendo que para Yin (2010, p. 67) “casos únicos
representam um projeto comum para se realizar estudos de caso.” Para a escolha do
caso único o critério adotado foi o de servir a um propósito revelador, qual seja, desvelar
quais são as competências necessárias para cargos exercidos em setores específicos de
uma cooperativa de saúde. Neste estudo foi feita a coleta, transcrição e descrição de
evidências capturadas por meio de entrevistas, questionário e da observação.
O objeto de estudo foi delimitado em uma cooperativa de saúde que se
configura como rede nacional, contudo, o caso analisado foi de uma unidade da
cooperativa localizada no Oeste de Santa Catarina. Esta unidade foi escolhida pelo fator
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de conveniência e em virtude da acessibilidade aos dados que as pesquisadoras
possuíam no momento da pesquisa. Ressalta-se que as unidades da cooperativa
possuem certa independência no que se refere às formas de gestão de pessoas, o que
não permite generalizar os achados deste estudo para toda a rede.
Delimitou-se ainda, como lócus do estudo, dentro da unidade eleita, os setores
Administrativo/Financeiro, Contábil, de Atendimento e Comercial. Os quatro setores
contam no total com 15 colaboradores dispostos em 12 cargos que foram alvo da
pesquisa: Auxiliar Administrativo I; Auxiliar Administrativo II; Auxiliar Administrativo
Financeiro I; Auxiliar Administrativo Financeiro II; Auxiliar Comercial I; Auxiliar Comercial
II; Auxiliar Contábil I; Auxiliar Contábil II; Secretária Executiva; Contadora; Coordenadora
Administrativo/Financeiro III e Coordenadora Comercial/ANS.
Com relação à coleta de dados, foram utilizados os instrumentos de pesquisa:
entrevista e observação. Quanto à entrevista, seguiu-se Vergara (2009, p. 3) quando
definiu entrevista como “[...] uma interação verbal, uma conversa, um diálogo, uma troca
de significados, um recurso para se produzir conhecimento sobre algo”. As entrevistas
foram agendadas por meio da colaboração do setor de Gestão de Pessoas da
Cooperativa, que além de fornecer o local para a realização, disponibilizou às
pesquisadoras, o contato dos entrevistados. Foram entrevistados, em março de 2015, os
funcionários dos setores Administrativo/Financeiro, Contábil, de Atendimento e Comercial
da cooperativa, sendo aplicadas 15 entrevistas com questões semiabertas. A primeira
parte da entrevista continha os dados demográficos dos respondentes. A segunda parte
foi composta por oito questões semiabertas que buscavam analisar o conhecimento dos
respondentes quanto às competências, bem como sua percepção sobre a demanda
destas competências para atender aos objetivos da cooperativa. Cada entrevista teve a
duração média de uma hora. Foram gravadas, com a anuência dos sujeitos de pesquisa,
transcritas e analisadas tendo como base a revisão de literatura.
A observação, entendida por Gil (2010) como um procedimento fundamental na
construção de hipóteses e no estabelecimento assistemático de relações entre os fatos no
dia-a-dia, foi realizada durante o mês de abril de 2015 e teve como foco observar a rotina
e o ambiente de trabalho dos setores Administrativo-financeiro, Contábil, Comercial e de
Atendimento da cooperativa de saúde. Os critérios utilizados na observação foram:
observar a disposição física dos colaboradores nos setores; observar o layout; observar
os elementos que externos que poderiam afetar o exercício das funções; observar
possíveis interações e hierarquia na execução das atividades.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Os dados obtidos por meio destas diferentes fontes de evidência (entrevistas e
observação) foram classificados e analisados, tendo como referência a revisão de
literatura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção se apresenta breve contexto da empresa objeto de estudo, bem
como a análise dos dados colhidos e o mapeamento das competências. A Cooperativa de
Saúde objeto de estudo iniciou suas atividades há 15 anos no local onde se situa no
Oeste Catarinense, dentro de uma estratégia de interiorização no estado desta
organização-rede (PORTAL NACIONAL DE SAÚDE, 2015). Em 1999, a cooperativa
dobrou o número de clientes e o quadro administrativo precisou ser ampliado, assim como
o espaço físico da organização. A unidade conta atualmente com 110 médicos
cooperados, 37 funcionários distribuídos em 25 cargos diferentes. Possui um grupo de 18
mil clientes. Tem uma estrutura de atendimento com setor comercial para venda de
Planos de Saúde e Laboratório de Análises Clínicas (PORTAL NACIONAL DE SAÚDE,
2015).
De acordo com o que foi observado, a cooperativa oferece aos seus
funcionários curso de capacitação específico para cada setor, workshops informativos
sobre os objetivos implantados e ainda benefícios. A partir da observação realizada,
percebe-se que a hierarquia é seguida, porém os coordenadores de cada setor trabalham
em meio a seus subordinados auxiliando e desenvolvendo as tarefas diárias necessárias
para o andamento das rotinas da cooperativa.
Conforme roteiro de observação aplicado, todos os setores observados
possuem boa iluminação e climatizadores. Constatou-se que recentemente os setores de
Atendimento e Comercial foram readequados e o layout adaptado para aproveitar o
espaço possível e facilitar a locomoção dos colaboradores. Notaram-se ainda nestes
setores, ruídos advindos da rua, devido à localização da cooperativa que fica em frente à
avenida principal da cidade do caso observado. Como o fluxo de clientes é constante,
observou-se também barulho de conversas, o que deve exigir maior concentração por
parte das atendentes, principalmente no setor Administrativo/Financeiro e Contábil. O
fluxo de telefonemas percebidos durante a observação também foi alto.
Os sujeitos de pesquisa observados em seu ambiente de trabalho demonstram
dominar os conhecimentos e habilidades citados nos roteiros de pesquisa elaborados
para efetuar o levantamento das competências requeridas aos cargos. Segundo Fleury e
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Fleury (2004), as competências afetam diretamente a capacidade de uma pessoa ao
desempenhar determinado trabalho.
Foram entrevistados os funcionários dos setores Administrativo/Financeiro,
Contábil, de Atendimento e Comercial da cooperativa, sendo aplicadas 15 entrevistas com
questões semiabertas, sendo que cada colaborador foi ouvido em sala destinada para
entrevistas.
O roteiro de entrevista foi elaborado a partir de um levantamento prévio de
base documental sobre o que a cooperativa tem explicitado acerca de conhecimentos,
habilidades e atitudes requeridas para o exercício de cada cargo, dentro dos setores
específicos, foco da pesquisa. Compilaram-se duas listas para cada cargo. Uma com
itens contendo conhecimentos e habilidades e outra com atitudes necessárias para cada
cargo. Estas listas, elaboradas pelas pesquisadoras com base nos documentos
fornecidos pela Cooperativa, foi checada e complementada pelo setor de gestão de
pessoas da cooperativa, como forma de validação do instrumento de pesquisa.
Na primeira parte da entrevista foram solicitadas informações sobre os dados
demográficos dos participantes e, na segunda parte, questionou-se sobre qual o grau de
importância dos conhecimentos, habilidades e atitudes o entrevistado entende como
necessários para a ocupação do cargo, tendo como base os roteiros preparados pelas
pesquisadoras. Salientou-se no início da entrevista que se tratava de pesquisa de
levantamento das competências necessárias ao cargo e não de avaliação das
competências individuais do entrevistado ocupante do cargo. A escala utilizada foi de 0 a
4, sendo 0 para não necessário; 1 para pouco necessário; 2 para as vezes necessário; 3
para é necessário e 4 para é muito necessário. A média de pontuação para este
mapeamento de conhecimentos e habilidades requeridas ficou em 3,29 pontos, o que
significa que praticamente todas as competências requeridas e analisadas na entrevista
se fazem necessárias, na visão dos sujeitos, para o cumprimento das tarefas que cada
cargo exige.
Foram ouvidos 15 sujeitos, dispostos em 12 cargos dentre aqueles existentes
na cooperativa, sendo que apenas um deles é do sexo masculino. No que se refere ao
seu perfil, constatou-se que 14 têm entre 20 e 35 anos e apenas uma pessoa entrevistada
está na faixa etária acima de 50 anos. Quanto à escolaridade, 04 pessoas são PósGraduadas, 04 possuem Ensino Superior Completo e 07 possuem Ensino Superior
Incompleto. Observou-se que no Setor de Atendimento um dos entrevistados possui
apenas Ensino Médio Completo.
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Conforme Vilas Boas e Andrade (2009) a gestão por competências deve estar
vinculada a um sistema de reconhecimento e recompensa, devendo conduzir o
profissional para o autodesenvolvimento e educação permanente. Observou-se que a
cooperativa tem preferência pela contratação de pessoas que tenham concluído ou
estejam cursando ensino superior.
Quando questionados se haviam recebido alguma prescrição ou descrição das
atividades que deveriam realizar para assumir o cargo para qual estavam sendo
contratados, apenas o Entrevistado E8 afirmou que não, pois na época em que assumiu o
cargo foram repassadas somente orientações verbais, e, no decorrer do tempo, novas
atividades foram sendo agregadas e orientadas, conforme as demandas e necessidades.
Questionados sobre a percepção que cada um tem sobre o que a cooperativa
espera

como

resultado

do

seu

trabalho,

os

quesitos

mais

citados

foram:

comprometimento, competência e dedicação. Pôde-se constatar que cada colaborador
respondeu à questão tendo como base o setor no qual trabalha.
Neste sentido, Dutra (2004, p. 24) descreve que, “ao colocarmos Organização
e pessoas lado a lado, podemos verificar um processo contínuo de troca de
competências.” A Organização transfere sua riqueza para as pessoas, preparando-as
para enfrentar novas situações profissionais e pessoais tanto em seu ambiente interno ou
fora dela, fazendo com que elas ao desenvolverem a sua capacidade individual,
transfiram para a organização todo o seu aprendizado. O E15, por exemplo, exerce cargo
de coordenação e frisou que a cooperativa espera uma coordenação empenhada e uma
equipe unida, com poucos erros e trabalhando com foco nos resultados.
Os entrevistados também foram questionados sobre o que, na visão deles,
significa ser competente no cargo que exerce. Predominou a percepção de que ser
competente significa realizar as tarefas impostas em tempo hábil, com eficiência e eficácia
para alcançar o resultado esperado. Para o E3, ser competente significa “atender com
tempestividade a qualidade das demandas recebidas pelo setor, originadas das diretorias,
conselhos, órgão regulares.” Também citou que “é necessário antecipar-se às
necessidades e problemas que possam surgir das tarefas executadas e das operações
efetuadas pela cooperativa.” Observa-se que estas demandas são comuns a todos os
setores pesquisados da organização.
Na concepção de Leme (2005) o resultado de uma gestão por competências é
proporcionar

para

a

organização

maior

produtividade,

assertividade,

ambiente

participativo que motive e gere comprometimento dos colaboradores, buscando o
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fortalecimento das gerências e da equipe com foco nos resultados e no aumento da
competitividade.
Quando questionados sobre como instruiriam alguém para realizar o seu
trabalho com competência, responderam que repassar os conhecimentos e habilidades
necessários para realizar as tarefas é essencial, bem como conhecer as exigências e
objetivos da Cooperativa com todas as peculiaridades existentes no ramo das operadoras
de Plano de Saúde, neste caso. Neste sentido, E9 diz afirmou que ter atenção é essencial
para que as tarefas que seu cargo exige sejam cumpridas e declarou que [...] “meu
trabalho envolve de forma direta valores altos, que impacta nos gastos da empresa de
forma direta. Alertaria que não se trata de um trabalho simples e que teria casos que
levaria dias para serem resolvidos.” Da mesma maneira, E12 disse que “ter paciência,
responsabilidade e dedicação são essenciais para a ocupação da função” referindo-se ao
cargo que exerce na cooperativa. Disse ainda que “cumprir prazos é extremamente
necessário.”
Os entrevistados foram questionados se a organização oferece cursos ou outra
forma de capacitação para o exercício do seu cargo. Neste quesito, E8, que está na
cooperativa como colaboradora há um mês, afirmou: “fiquei sabendo que cursos são
oferecidos, mas ainda não tive conhecimento sobre eles, pois não tive a oportunidade de
participar de nenhum até o momento.” Na mesma linha foi a declaração de E6, que
também está a poucos meses atuando na cooperativa. E11 comentou que a cooperativa
oferece cursos ao longo do ano, sobre diferentes assuntos para melhor relacionamento
entre a equipe e para o atendimento ao público, mas declarou que gostaria de cursos
mais específicos para seu cargo: “Acredito que deveríamos ter cursos de capacitação
referentes especificamente ao cargo, às atividades exercidas no setor.”
Para E1, o incentivo que a cooperativa oferece, ajudando a custear o
pagamento de graduação e pós-graduação é fator motivador. A motivação é importante
no que concerne aos aspectos que envolvem o ambiente de trabalho, sendo um fator
crucial para o bom funcionamento das organizações, podendo ser determinada pelos
comportamentos, necessidades e desempenho dos colaboradores. Segundo Pinder
(1998), a motivação no trabalho é um conjunto de forças que têm origem no indivíduo ou
fora dele e que moldam o comportamento de trabalho, determinando a sua força, direção,
intensidade e duração.
A partir das entrevistas, constatou-se que praticamente todos os envolvidos na
pesquisa entendem que ter competência para executar as atividades inerentes ao seu
cargo na organização está ligado ao cumprimento das tarefas diárias que lhes são
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exigidas. Alguns entrevistados declararam que ainda não dominam todas as atitudes
consideradas necessárias pela cooperativa para ocupação do cargo, porém entendem
que podem desenvolvê-las ao longo do tempo. Dentre as atitudes, o levantamento
demonstrou serem as que exigem maior investimento da parte dos funcionários dos
setores pesquisados, estão: comprometimento, relacionamento e conhecimento, pois a
cooperativa passou por uma mudança em seu quadro de colaboradores e a maioria deles
está há pouco tempo trabalhando para a organização.
Quanto aos conhecimentos e habilidades analisados, pôde-se notar que os
cargos de auxiliares, principalmente no Setor de Atendimento, demandam mais
investimento para o desenvolvimento das competências. Isto se dá pelo fato de que há
número elevado de novos colaboradores que está há menos de cinco meses atuando
nestes cargos na cooperativa.
Os cargos de liderança, como coordenação e gerências também necessitam de
investimento, pois além de desenvolver as competências essenciais para o cargo,
necessitam estimular e repassar para seus coordenados quais as competências cada
cargo exige para o cumprimento dos objetivos traçados pela organização, além de
reforçar a importância do trabalho em equipe.
Notou-se certa dificuldade por parte de alguns respondentes em assimilar as
competências requeridas e relacioná-las com a rotina diária de seu cargo. O E4 comentou
que, apesar de terem sido repassadas as informações necessárias sobre o que seriam as
competências requeridas, o difícil foi concretizar tais competências na rotina que vive no
cargo. Segundo ele “[...] foi difícil imaginar um exemplo real para tal atitude ou habilidade
para que eu pudesse pontuar de acordo com a necessidade do cargo ou necessidade
exigida pela empresa.”
Dentro do levantamento das competências, no roteiro de captura das atitudes,
os entrevistados foram questionados sobre o grau de importância das atitudes descritas
no roteiro em relação ao cargo por eles ocupado. A gradação das notas se deu da mesma
forma que a avaliação dos conhecimentos e habilidades. O roteiro continha seis atitudes:
criatividade, iniciativa, flexibilidade, relacionamento, comprometimento e foco nos
resultados. Cada uma dessas atitudes estava relacionada com alguns indicadores
utilizados para destacar a ação de cada atitude a ser mapeada.
Analisando as notas atribuídas pelos entrevistados percebeu-se que as
atitudes flexibilidade, relacionamento e comportamento foram as que obtiveram as
avaliações mais altas. Seus indicadores tinham como descrição o respeito à hierarquia, o
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saber ouvir e respeito para com os demais colaborardes, além da dedicação para
alcançar os resultados.
Na visão de E2, ao observar os resultados deste mapeamento, houve
supervalorização, por parte de alguns sujeitos, quando comparadas todas as atitudes e
habilidades ao cargo que ocupa. Salientou que “[...] nem todos os colaboradores
entenderam que deveriam analisar os requisitos necessários para o cargo e analisavam
as atitudes e habilidades como sendo as suas atuais estando no cargo.”
Observou-se também que na parte das atitudes, houve unanimidade em
destacar o respeito à hierarquia como de vital importância para a composição da
competência de todos os cargos observados. Notou-se que os entrevistados possuem
ciência quanto ao respeito com a hierarquia na cooperativa. Os coordenadores
juntamente com a gerência trabalham junto com os colaboradores, desenvolvendo as
tarefas diárias e auxiliando na resolução dos problemas. Percebeu-se também que apesar
dos colaboradores terem certa autonomia para realização de suas tarefas e resolução de
pequenas divergências, os colaboradores que possuem cargo de liderança nos setores
são melhor informados do que ocorre dentro da cooperativa.
Ao final da aplicação do levantamento das competências fez-se aos
entrevistados questionamentos relativos ao próprio método de levantamento proposto.
Neste sentido, E3 afirmou que “[...] de modo geral é um bom método, porém o roteiro
padrão ficou um pouco confuso para quem respondeu.” Disse ter tido dificuldade de
entender o que cada característica/atitude queria dizer. A literatura aponta que a definição
das competências requeridas para proceder ao levantamento é um dos gargalos da
gestão por competências, carecendo constante refinamento e análise junto aos usuários.
Esta pesquisa aplicada em caso específico reafirmou esta observação percebida em
estudos científicos e também entre os operadores de gestão por competências.
Para E9, houve dificuldades também em entender alguns tópicos referentes às
atitudes propostas no levantamento. Como exemplo, citou sua dificuldade na questão dos
quesitos relacionados ao item iniciativa.
Ainda quanto ao levantamento das competências, E3 colocou que se ele
passar da pesquisa para a aplicação seria importante revisar cada um dos
conhecimentos, habilidades e atitudes propostas para cada cargo, de modo que elas
pudessem

ser

lapidadas,

destacando

a

necessidade

de

seu

aperfeiçoamento

permanente.
Ao elaborar os roteiros para capturar os conhecimentos, habilidades e atitudes,
as pesquisadoras se depararam com uma dificuldade: a cooperativa não possui seu
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planejamento estratégico explicitado, sendo que ele está em fase de elaboração. Este
documento é importante para um sistema de gestão por competências, pois dele se
abstrai as competências necessárias para atender à missão e metas organizacionais. O
planejamento estratégico é um procedimento gerencial que permite formar a direção a ser
seguida pela organização, visando melhor grau de influência mútua com o ambiente,
considerando a capacitação da organização para o método de conformação (OLIVEIRA,
1998).
No caso da organização em estudo, o processo de pesquisa gerou
aprendizado às pesquisadoras e aos sujeitos de pesquisa, sendo que estes últimos
chegaram a sugerir que, após a conclusão do planejamento estratégico, seja feita
descrição detalhada e minuciosa dos cargos que a cooperativa possui atualmente, para
que o levantamento das competências possa ser alinhado ao planejamento.
Os entrevistados também apontaram que mesmo sendo um processo que
exige muitas transformações, o levantamento de competências é capaz de ampliar os
benefícios organizacionais, pois sua utilização para a adoção pode ser considerada um
investimento assertivo, alinhando competências requeridas com aquelas detidas pelos
funcionários.
Outros aprendizados foram gerados pelo estudo de caso, a partir da interação
das pesquisadoras com os sujeitos durante as entrevistas, bem como a partir do
cotejamento dos achados do caso com a revisão bibliográfica. Estes aprendizados têm
relação com o caso específico da cooperativa estudada, mas podem também servir para
outras organizações que se interessam pelo tema da gestão por competências: a) ao
iniciar o processo, faz-se necessário sensibilizar os envolvidos sobre a importância do
levantamento de competências; b) faz-se necessário começar por descrever as
exigências de perfil para cada cargo; c) relevante extrair competências dos indicadores
dos cargos; d) importante que os participantes compreendam claramente cada item que
está sendo pesquisado; e) o processo precisa ser participativo e permeável a mudanças
no seu transcurso.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão por competências surgiu como uma ferramenta para auxiliar os
gestores no processo de alinhamento entre a estratégia organizacional e as competências
individuais necessárias para efetivá-la. Neste contexto, o estudo realizado teve como
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propósito descrever e analisar quais são competências necessárias para os cargos
existentes nos setores Administrativo-Financeiro, Contábil, de Atendimento e Comercial
de uma cooperativa de saúde localizada no Oeste de Santa Catarina.
Constatou-se, a partir da literatura analisada, que mesmo sendo um processo
que exige muitas transformações, a gestão por competências é capaz de ampliar os
benefícios organizacionais, pois sua utilização permite adequar as competências
profissionais do colaborador às necessidades organizacionais.
Cabe destacara que no decorrer da pesquisa houve certa dificuldade em
levantar as competências, visto que a cooperativa estudada ainda está em fase de
elaboração do seu planejamento estratégico, instrumento básico para nortear um desenho
das competências requeridas. Outra dificuldade observada é que a maior parte dos
cargos pesquisados utilizados não possuía descrição nem mesmo de suas atribuições
básicas.
A partir das entrevistas aplicadas, constatou-se que praticamente todos os
envolvidos na pesquisa têm a percepção de que ter competência para desenvolver seu
trabalho na organização está ligado ao cumprimento das tarefas que lhes são atribuídas.
É possível que devido à natureza do trabalho nos setores pesquisados os entrevistados
enfatizaram o cumprimento de prazos e a precisão na execução das tarefas.
Quanto à política de desenvolvimento de competências na organização
estudada, pôde-se constatar que a cooperativa oferece cursos e treinamento, contudo
não se observou que eles estejam intimamente relacionados ao desenvolvimento das
competências requeridas.
Foi possível também observar que o alvo do levantamento é verificar a lacuna
entre as competências individuais existentes com aquelas que são essenciais para a
organização realizar sua missão. Assim, por meio deste procedimento, o gestor
identificará quais as competências que necessitam ser trabalhadas com os colaboradores
para se atingir as metas com excelência. Observa-se que a principal limitação deste
estudo é a impossibilidade de generalização, típica de estudo de caso e também pela
observação empírica tenha sido realizada em setores específicos de uma unidade da
cooperativa.
Como proposição para estudos futuros, sugere-se a aplicação completa na
unidade, seja do levantamento de competências, seja de uma sensibilização inicial para o
processo, visando amplos esclarecimentos e possibilidade de maior participação dos
sujeitos de pesquisa.
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Resumo: Práticas de defesas comerciais são utilizadas por diversos países para proteger as suas
indústrias nacionais da livre concorrência externa, a qual normalmente é mais competitiva. Os mesmos
aplicam esse protecionismo por meio de barreiras não tarifárias que dificultem a importação dos produtos ou
então encareça esta operação. Diante desse contexto, o presente estudo visou analisar as medidas de
defesa comercial em vigor e em curso aplicadas pelo governo brasileiro no primeiro semestre de 2015. Em
relação à metodologia, se caracterizou como uma pesquisa descritiva quanto aos fins, e bibliográfica e
documenta, quanto aos meios de investigação. A técnica de pesquisa utilizada foi qualitativa, baseado em
dados secundários obtidos nos relatórios do Diário Oficial da União (DOU), dispostos no site do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), especificamente no Departamento de Defesa
Comercial Brasileira (DECOM). A análise obteve caráter essencialmente qualitativo. Verificou-se que o
Brasil é protecionista, em função da baixa competitividade de alguns setores da economia nacional em
relação à concorrência externa. A maior forma protecionista adotada pelo Brasil é por meio de medidas
antidumpings. Os mais afetados por estas medidas estão localizados na região asiática, em especial a
China, que representa um terço das medidas protecionistas. Das mercadorias protegidas verificou-se que a
maioria das medidas é destinada à indústria de transformação, seguido do comércio final, e uma
inexpressiva parcela dos produtos primários.
Palavras-Chave: Protecionismo, Antidumping, Medida Compensatória, Salvaguarda.

1 INTRODUÇÃO

Entende-se por comércio todas as trocas realizadas por dois ou mais
indivíduos em que ambas as partes participem da ação, seja oferecendo ou recebendo
algo (ROSA, 1996). A importação também se caracteriza como comércio, porém os bens
que proporcionam o interesse do comprador são produzidos em outros países, ou seja, as
compras realizadas no comercio internacional. A exportação é o processo reverso, são
bens produzidos no mercado interno e destinados a outro país. Dentre os motivos que
levam a uma importação, se destacam a procura por produtos inexistentes no mercado
interno e melhores condições de preço comparado ao mesmo. Já os benefícios das
exportações são baseados na obtenção de novas receitas, ou seja, expandir o mercado
de atuação (KEEDI, 2011).
Com a globalização, nações se tornaram mais próximas comercialmente, em
função da maior disponibilidade de informações, melhores condições de transporte,
comunicações, entre outros. Esses avanços tecnológicos elevaram a proporcionalidade
das importações e exportações, além de gerarem benefícios para o consumidor em geral,
pois a concorrência tomou proporções mundiais. Entretanto, esta concorrência não foi boa
para todos os países, pois alguns se tornaram ultrapassados, sem condições de concorrer
com o mercado internacional (COUTINHO, 2007).
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Segundo Paul (2003) a estimativa dos produtos que são comercializados no
mercado internacional devido à livre concorrência é de apenas 25%, ou ainda menos que
essa pequena quantia. Essa pequena parcela da livre concorrência está diretamente
relacionada com o protecionismo que os países exercem sobre os produtos importados,
visto que os mesmos ameaçam a indústria nacional. Portanto, na mesma proporção que a
globalização torna possível a comercialização entre dois países, tais países protegem
suas indústrias nacionais, aumentando as barreiras às importações e subsidiando as
indústrias nacionais (BARROS, 2003).
Nessa guerra fiscal entre países protecionistas versus países de livre comércio,
geralmente países subdesenvolvidos contra os desenvolvidos, o lado mais fraco acaba
perdendo e sofrendo as consequências do desemprego (COUTINHO, 2007). Essa política
de proteção adotada pelos países é um reflexo do ponto negativo da livre concorrência de
mercado, pois apesar do país crescer economicamente com a abertura de mercado, o
mesmo não deveria abrir mão de sua indústria nacional por completo, pois na
eventualidade de uma crise econômica, guerra, catástrofe natural, ou algo do gênero, o
produto estaria escasso no comércio. Em casos de produtos de utilidade básica, o país se
encontraria numa situação lamentável (GONTIJO, 2007).
As

pressões

de

abertura

comercial

impostas

pelos

grandes

países

economicamente, tornam a incompetitividade mais alarmantes nessa guerra fiscal. Tal
bloqueio às barreiras tarifárias constava nas primeiras pautas de reuniões do Acordo
Geral das Tarifas e Comércio (GATT), e atualmente discutido na Organização Mundial do
Comércio (OMC) (a continuação do GATT), de maneira a supervisionar a liberalização do
comércio internacional, mediante as reduções nas barreiras tarifárias. (BARRAL, 2000).
Em 1947, o GATT iniciou uma rodada de negociações a fim de diminuir as
tarifas alfandegárias dos países membros, pois considerava os tributos como o maior
bloqueio ao desenvolvimento do comércio internacional. Este acordo proporcionou uma
série de concessões que resultaram em uma relevante redução das tarifas e proteção às
indústrias nacionais (MORINI; SIMÕES; DAINEZ, 2006).
Diante desse contexto, o presente estudo tem por objetivo analisar as medidas
protecionistas em vigor e em curso aplicadas pelo governo brasileiro, durante o primeiro
semestre de 2015.
O artigo foi estruturado em cinco seções, destacando-se inicialmente a
introdução e em seguida os procedimentos metodológicos, seguido dos resultados e
discussões, considerações finais e por fim, as referências bibliográficas.
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2 METODOLOGIA

Quanto à metodologia, se caracterizou como uma pesquisa descritiva quantos
aos fins de investigação, pois conforme Vergara (2009), essa finalidade é utilizada para
apontar as características de um determinado fenômeno ou população. A mesma não
possui fins explicativos, embora apresente uma breve explicação sobre o tema. Em
relação aos meios de investigação, a pesquisa se enquadra como bibliográfica, por utilizar
os materiais já publicados como fonte de coleta de dados, como os livros, revistas,
publicações, entre outros (LAKATOS, 1992). A pesquisa documental também está
presente, pois é aquela em que não passou por um tratamento analítico anteriormente, ou
seja, os dados não estão trabalhados, mas sim em estado primário (PINHEIRO, 2010).
Neste sentido, os dados foram baseados em dados secundários obtidos nos
relatórios do Diário Oficial da União (DOU), dispostos no site do Ministério do
Desenvolvimento,

Indústria

e

Comércio

Exterior

(MDIC),

especificamente

no

Departamento de Defesa Comercial Brasileira (DECOM), considerando o primeiro
semestre de 2015.
A análise dos dados foi essencialmente qualitativa, em função dos dados não
apresentarem uma análise assiduamente estatística, como médias, moda, probabilidade,
entre outros, porém a análise do contexto do objeto se tornou predominante.
Normalmente, as pesquisas qualitativas consistem em uma interpretação teórica do objeto
em estudo, possibilitando um maior entendimento ao leitor e possibilitando um
aprofundamento maior sobre o tema (APPOLINÁRIO, 2012).
A apresentação dos dados foi estruturada iniciando com a apresentação da
distribuição, classificação e categorias vinculadas as medidas de defesa comercial
aplicada pelo Brasil perante o mercado internacional.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

É de competência do DECOM examinar e conduzir as investigações para a
aplicação de medidas antidumping , compensatórias, e de salvaguarda. O período em
estudo não possuiu medidas de salvaguarda nem medidas compensatórias em aplicação
no Brasil, aplicam-se apenas medidas antidumpings e suas semelhanças (BRASIL,
2015a).
As medidas antidumpings são utilizadas quando há uma comprovação de
ameaça à indústria nacional devido à ocorrência de dumping. O dumping ocorre quando
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um país exporta sua mercadoria com preço inferior ao praticado no seu mercado nacional.
Esta prática é considerada ilegal nos termos do comércio internacional, e é
freqüentemente discutida pelos países desenvolvidos (BRASIL, 2015b).
As medidas compensatórias possuem a finalidade de também proteger a
indústria nacional afetada pela concorrência externa, porém é utilizada quando o país
exportador beneficia a sua indústria nacional por meio de subsídios governamentais.
Portanto, a medida compensatória é uma medida que visa compensar o subsídio aplicado
pelo país exportador (BRASIL, 2015c). Por fim, as medidas de salvaguarda possuem
finalidade temporária de inibir os danos da concorrência internacional à indústria
brasileira. Esta medida é utilizada quando ocorre um aumento de importação em relação
ao produzido nacionalmente, possibilitando que a indústria doméstica consiga se
reestruturar financeiramente (BRASIL, 2015d).
As medidas protecionistas utilizadas atualmente pelo Brasil são dividas em
medidas em vigor e medidas em curso. As medidas em vigor são aquelas que já possuem
um direito aplicado, pois foi aprovada a solicitação de antidumping. Já as medidas em
curso, são aquelas que estão em processo de investigação, portanto não possuem um
direito aplicado, pois estão em estado de aprovação.

3.1 DISTRIBUIÇÃO DAS MEDIDAS DE DEFESA COMERCIAL

Com a finalidade de proteger a indústria nacional da livre concorrência do
mercado internacional, o Brasil tem empregado com maior freqüência o uso das barreiras
comerciais, inibindo a entrada de mercadorias estrangeiras específicas. No ano de 2008
existiam 92 medidas de defesa comercial em vigor no Brasil, 21 delas eram destinadas a
China (SÔNEGO, ZILLI, BRISTOT, VOLPATO, 2015). Já em 2015, conforme é
apresentado na Figura 1, o total das medias de defesa comercial somam 128, e o país
chinês possui 43 medidas, ou seja, um aumento de 39% a nível nacional e em relação à
China o número mais que dobrou, efetivando um aumento de 104% nesses sete anos.
Figura 1 - Número de medidas em vigor versus países.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDIC (2015).
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Essa informação, além de comprovar o significativo aumento do protecionismo
brasileiro em sete anos, aponta a China como uma ameaça à indústria nacional. Esta
competitividade chinesa é manifestada ao se analisar o crescimento do seu Produto
Interno Bruto (PIB) durante a última década, na qual alcançou à expressiva marca de 10%
ao ano. O crescimento competitivo chinês justifica-se pelas políticas voltadas à
exportação de seu país, além de contar com uma mão-de-obra barata e níveis de
qualificação relativamente altos (NONNENBERG, 2008).
Todavia não é somente da China que o Brasil costuma barrar produtos
estrangeiros por meio das medias protecionistas. No total, são 34 países que possuem
suas exportações prejudicadas pelo protecionismo brasileiro, dentre elas destacam-se
principalmente, os Estados Unidos (12 medidas) - outra grande potência mundial do
século XXI - e a Coréia do Sul (10 medidas).
Analisando os demais países da Figura 1, percebe-se a presença da Tailândia
(5), Alemanha (4), México (4) e África do Sul (3) dentre os oito países com maior número
de medidas protecionistas em vigor. Portanto, essas medidas impostas pelo Brasil estão
em destaque também nos demais continentes, como Europa (13), América Central (4) e
África (4).
Os demais países, ou seja, da nona posição até a trigésima e sexta,
representam juntos uma parcela menor que a China, que está na primeira posição, pois
juntos estes países somam 41 medidas de barreiras comerciais.
Quanto às medidas em curso, aquelas que ainda não foram efetivadas, somam
56 medidas em estudo. China (10), Estados Unidos (3) e Coréia do Sul (4) continuam em
destaque

nas

medidas

protecionistas,

conforme

a

Figura

2.

Entretanto,

a

representatividade americana é menor nas medidas em curso.
Figura 2 - Número de medidas em curso versus países.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDIC (2015).

Entretanto, outro país entra em destaque quanto às medidas em curso, a
Alemanha. A presença alemã nas atuais investigações de medidas protecionistas (seis
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medidas) é tão expressiva, que se torna superior ao número de medidas protecionistas
efetivadas no mesmo país (quatro medidas).
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2011), a China é
o país que mais sofre medidas antidumping na Organização Mundial de Comércio (OMC).
Este protecionismo contra os chineses corresponde a 21% das investigações e 23% do
total das medidas aplicadas. Todavia, o número de medidas na China é maior que o triplo
da Coréia do Sul, o segundo país que mais possui mercadorias barradas por medidas
protecionistas.
De acordo com a questão geográfica dos países, Figuras 3 e 4, dos países em
destaque, apenas China e Coréia do Sul estão no mesmo continente, enquanto que os
Estados Unidos e Alemanha estão em continentes distintos.
Figura 3 – Número de medias em vigor versus país.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDIC (2015).

Esta distribuição dispersa de países com medidas protecionistas no Mapa
Mundi, reforça a ideia de empresas globais. Onde as empresas não concorrem somente
com seus vizinhos, mas compete com todas as empresas existentes no comércio
internacional do mesmo segmento. Esta competitividade internacional é definida pela
habilidade de produzir o mesmo produto que outro país, porém com preços mais atrativos
(ROCHA, 1998).
Atualmente, a competitividade global vai além de produzir produtos de
qualidade com baixos custos, pois agora a mesma deve se preocupar com novas
tecnologias, novos mercados e novas metodologias de gestão. Portanto, ter preço
atraente e um bom produto é requisito básico para entrar em um mercado externo (STAL,
2010).
O fator principal que explica a pouca incidência de medidas protecionistas em
países próximos ao Brasil, é a existência de um bloco econômico entre os principais
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países do mesmo continente, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), pois um dos
princípios básicos do bloco econômico é a livre circulação de mercadoria, fomentando a
livre concorrência (MERCOSUL, 2015). Além do MERCOSUL, o Brasil também faz parte
de outra organização internacional que promove o livre comércio na América, a União das
Nações Sul-Americanas (UNASUR). Entretanto, na UNASUR todos os países da América
do Sul fazem parte da organização (UNASUR, 2015).
Figura 4 – Número de medias em curso versus país.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDIC (2015).

No entanto, comparando as medidas protecionistas em curso com as medidas
protecionistas em vigor na (Figuras 3 e 4). Nota-se que a maioria dos países com
medidas em curso também possuem medidas em vigor, entretanto o número de medidas
em curso tende a ser menor.
A Figura 4 aparenta um crescimento protecionista na América do Sul em 2015,
por parte brasileira, devido à grande porcentagem dos países possuírem medidas em
curso. Entretanto se trata da mesma media protecionista, filmes de BOOP (Polipropileno
Bi-oirientado), que considera quatro países na mesma medida: Argentina, Chile, Colômbia
e Peru. Sendo assim, numericamente o número de medidas em curso na América do Sul
é de apenas uma.

4.2 CLASSIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE DEFESA COMERCIAL

Conforme a Figura 5, a maioria das medidas protecionistas brasileiras está
voltada para a classificação antidumping, representando 59 medidas de 64 (92,19%). A
representatividade das medidas de compromisso de preço é de apenas 1,56%, ou seja,
uma medida.
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Figura 5 - Medidas em vigor versus tipo da medida.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDIC (2015).

Entretanto, este gráfico ainda apresenta as medidas que possuem antidumping
e compromisso de preço para o mesmo produto importado, ou seja, apenas uma parcela
das empresas concordou em realizar um compromisso de preço. Esta parcela de medidas
em vigor e compromisso de preço são quatro vezes maiores que as medidas de somente
compromisso de preço, porém também é inexpressível comparado às medidas
antidumpings.
4.2.1 Distribuição por continentes
Para identificar a origem desses tipos de medidas, optou-se por classificá-las
quanto ao seu mercado, conforme a Figura 6.
Figura 6 - Medidas em vigor versus tipo da medida conforme seu mercado.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDIC (2015).

Devido o fato da grande maioria das medidas serem de antidumping, quanto
maior o número de medidas totais em um determinado mercado, o mesmo tende a ter um
maior número de medidas antidumping também.
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4.3 CATEGORIAS VINCULADAS AS MEDIDAS DE DEFESA COMERCIAL

Esta mesma pesquisa computou dados quanto à categorização das medidas
em: agropecuária e pesca, indústria de transformação, indústria de extração e comércio,
conforme a Comissão Nacional de Classificação (CNAE), conforme a Figura 7.
Figura 7 - Medidas em vigor versus categoria da medida.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CNAE do MDIC (2015).

Analisando os dados da Figura 7, percebe-se a predominância de medidas
protecionistas nos produtos oriundos da indústria de transformação, ou seja,
transformação da matéria prima em produto final ou intermediário que servirá como base
para outra organização.
Após a década de 1940, a indústria representava 20% do PIB brasileiro, neste
período o país iniciava seu processo de industrialização. Em 1985 a indústria brasileira
representava uma fatia maior que a terça parte do PIB. Entretanto, em 2008 essa parcela
de participação caiu para apenas 16% do PIB. Estas informações representam uma
desindustrialização brasileira e consequentemente a participação da indústria de
transformação na economia é reduzida (BRESSER-PEREIRA, 2010). Desta maneira, o
país se obriga a proteger a indústria com maior cautela.
Pastore (2012), reforça este pensamento, segundo o autor, a indústria de
transformação está em recessão e possui menor expressão do que o setor de serviços.
Conforme a pesquisa do mesmo, o setor de serviços abrange uma maior porcentagem de
mão-de-obra e do Produto Interno Bruto (PIB) do que a indústria de transformação.
Portanto o Brasil continua em processo de desenvolvimento, e possui uma indústria
nacional incompetitiva a nível internacional.
Este mesmo gráfico apresenta o comércio como segundo setor mais
influenciado pelas barreiras comerciais. Neste caso, as mercadorias importadas estão
prontas para consumo, mas continuam a prejudicar a indústria nacional, pois a indústria
nacional perde uma fatia de mercado para os produtos importados.
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Todavia, apesar dos setores da indústria de extração e da agricultura e pesca
representarem uma pequena participação nas medidas comerciais impostas pelo Brasil,
elas também são prejudicadas pela livre concorrência internacional, pois ocorre um efeito
cascata, onde um setor ameaçado pela concorrência internacional afeta os outros setores
básicos também.
Desta maneira, um produto importado para consumo final (categoria de
comércio) afeta a indústria de transformação, pois terá menos produtos para transformar,
que afetará por conseqüência a indústria de extração e o setor de agricultura e pesca,
pois venderão menos insumos à indústria de transformação.
No caso das medidas em curso, a maior parte das barreiras comerciais
também está direcionada à proteção da indústria de transformação, conforme a Figura 8.
Figura 8 - Medidas em curso versus categoria.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CNAE do MDIC (2015).

Nas medidas em curso à proteção ao comércio não possui a mesma
expressividade das medidas em vigor, que representava um terço das medidas. Nas
medidas em curso o comércio representa apenas uma medida das dezoito existentes.
4.3.2 Distribuição por continentes
Identificando a origem dessas barreiras comerciais, conforme seu setor de
atuação, Figura 9. Visualiza-se novamente a predominância do mercado asiático em
todos os setores, em função de ser o mercado mais atingido pelas medidas protecionistas
de maneira geral.
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Figura 9 - Medidas em vigor versus categoria conforme seu mercado.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CNAE do MDIC (2015).

O mercado europeu e o norte americano se assemelham nesta divisão
baseada na CNAE, obtendo a mesma proporção nos setores da indústria de
transformação e comércio, entretanto não são influenciados por medidas protecionistas
nos seus setores de indústria de extração e agricultura, ou seja, os reflexos de países
altamente industrializados, pois possuem um demanda de matéria prima maior que as
disponíveis em seu território.
O Brasil, neste caso, é um fornecedor de commodities (minérios e gêneros
agrícolas produzidos em larga escala e comercializados mundialmente) para esses países
industrializados, ao qual não possuem a mesma riqueza natural que o Brasil (TANIMOTO,
2011).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O atual cenário econômico mundial é de um comércio globalizado, os avanços
tecnológicos expandiram os mercados, permitindo as grandes empresas distribuem os
seus produtos para todos os países, não existindo limites de praça no mercado
internacional. Esse interesse por mercadorias estrangeiras resultou na abertura comercial
de vários países, reduzindo as tarifas gerais de importação.
A abertura comercial proposta por ambas as partes, resultou em melhorias
gerais à população, porém ocasionou um nível de concorrência até então não existido.
Portanto, apesar de tornar o comércio mais acessível, ameaça as indústrias nacionais dos
países importadores, pois na maioria dos casos, as mesmas não possuem condições de
concorrer com as empresas multinacionais. Dessa maneira, os governos dos países
atingidos pela concorrência externa, procuram proteger suas indústrias domésticas
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através de barreiras protecionistas, dificultando a importação dos produtos. Assim,
garantem a atuação das empresas nacionais, evitando desempregos e futuras crises.
Deste modo, o presente trabalho almejou analisar as medidas de defesa
comercial aplicadas pelo Brasil, durante o primeiro semestre de 2015. Como resultado,
verificou-se que apesar da grande parte das barreiras comerciais impostas pelo Brasil
estar direcionada a China, este protecionismo brasileiro está distribuído em todo o globo,
e a quantidade de barreiras está em crescimento.
Foi identificado que a forma de proteção comercial utilizada pelo Brasil é
essencialmente por medidas antidumpings e que estão destinadas a indústria de
transformação ou então ao comércio. Dessa forma, compreende-se que a dificuldade do
Brasil em concorrer com o mercado externo não está ligado à produção de commodities,
mas sim aos produtos manufaturados.
A maioria das medidas protecionistas impostas pelo país possui um prazo de
vigência de cinco anos, sofreram algum tipo de revisão e a quantidade de medidas
definitivas é expressivamente maior que as provisórias. Assim, o Brasil pode ser
considerado um país altamente protecionista devido à grande quantidade de barreiras
comerciais impostas ao mercado internacional.
O que se percebe, é que tanto as aberturas comerciais quanto o protecionismo
devem estar equilibrados, de uma maneira que fomente o desenvolvimento das indústrias
nacionais sem prejudicar a população em geral, mas que leve ao ganho geral da mesma.
Entende-se que o Estado deve encontrar um meio termo entre essas oposições, pois nos
dois casos extremos o país estaria com problemas, portanto, mais importante que
proteger, é necessário saber o que está sendo protegido, e o porquê dessa proteção.
Este estudo limitou-se em analisar as barreiras protecionistas brasileiras de
maneira geral, não pesquisando a relação do direito aplicado às medidas antidumpings e
também não foram relacionados quais os efeitos dessas medidas protecionistas na
balança comercial do país.
Como proposta, sugere-se que as empresas solicitem uma investigação ou um
apoio do Estado, ao se sentirem ameaçadas pela concorrência internacional, visto que é
de interesse do país continuar com a indústria doméstica, pois caso contrário efetuaria
uma série de desempregos. Também, sugere-se ás empresas importadoras a
pesquisarem as barreiras impostas aos produtos com interesses de importação, para que
na nacionalização do produto não seja surpreendida com uma medida de barreira nãotarifária, o qual ocasionaria na provável inviabilidade da importação.
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Resumo: O empreendedorismo social é um tema que vem ganhando forças no meio científico acadêmico
somente a partir da década de 1990, fazendo com que ainda não se tenha uma clara e objetiva definição do
tema. Ainda assim a sua relevância é inquestionável em meio a uma sociedade capitalista que cada vez
mais busca suprir os interesses individuais e acaba por esquecer as necessidades sociais coletivas, em
função do seu objetivo final que é gerar uma transformação social efetiva com resultados duradouros. Desta
forma, este trabalho tem como objetivo apresentar algumas visões possíveis do empreendedorismo social
pela análise interdisciplinar utilizando como objeto empírico o Bairro da Juventude, empreendimento social
localizado na cidade de Criciúma – SC. Os procedimentos metodológicos se configuram como exploratórios
e descritivos dentro de uma abordagem qualitativa. Tanto o empreendedorismo social, como o Bairro da
Juventude possuem implicações múltiplas e se apropriam de diversas áreas do conhecimento para se
fortalecerem e se sustentarem, portanto se configuram como interdisciplinares.
Palavras-Chave: Transformação social, Empreendimento social, Educação.

1 INTRODUÇÃO
O empreendedorismo social é um tema emergente na produção científicoacadêmica mundial, ganhando notoriedade apenas em meados da década de 1990. Fator
que possivelmente explique aquilo que Parente et al. (2011) chamam de “inflação
conceitual”, ou seja, o termo empreendedorismo social é acompanhado por um excesso
de significados, sem ter, portanto, um conceito claro que o defina objetivamente. Ainda
assim, o empreendedorismo social está associado à criação de valor social que culmine
em uma efetiva transformação social, seja para um grupo específico, seja para uma
comunidade como um todo (DEES, 1998; OLIVEIRA, 2004; MARTIN; OSBERG, 2007;
ZAHRA, 2009).
Partindo deste pressuposto, analisa-se brevemente o empreendedorismo
tradicional, o qual é um tema bastante debatido na literatura, trazendo consigo a ideia de
criação de valor e de produtividade na busca da otimização dos recursos e ampliação dos
lucros. No desenvolvimento da literatura outros conceitos foram emergindo, como as
ideias de Joseph Schumpeter (1943), em que afirmava que o foco central do
empreendedorismo é a inovação. Na década de 1980, Peter Drucker (1985) introduziu ao
empreendedorismo a ideia de criar e aproveitar oportunidades. Desta forma é possível
identificar três diretrizes, bases do conceito de empreendedorismo na literatura: i) criação
de valor; ii) inovação; e iii) capacidade de criar oportunidades e aproveitar as já existentes
(QUINTÃO, 2004).
O foco na missão social se destaca no comprometimento desses
empreendedores quando eles agem de modo a identificar e modificar alguma situação
que cause exclusão de indivíduos. Seguindo o pensamento de Martin e Osberg (2007), é
possível entender os motivos que levam os empreendedores sociais a empreenderem
pelas causas sociais, ultrapassando as relações de popularidade do tema, criando ou
impulsionando mudanças sociais duradouras.
O empreendedorismo social deriva de uma inovação social, e adentrar nestas
possibilidades requer o entendimento prévio das raízes do empreendedorismo e da
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inovação. As especificidades trazidas por Schumpeter (1943) sobre inovação abordam a
criação de algo novo ou melhorado e a importância dos agentes de mudança neste
processo, visando trazer soluções que otimizem as tarefas diárias das pessoas, elevando
este fator à questão social. Entende-se que essas novas criações ou melhorias, devam
trazer benefícios às pessoas e que elas possam ter acesso, independentemente de seu
poder aquisitivo.
Justamente por suas implicações múltiplas, o empreendedorismo social pode
ser analisado de modo interdisciplinar. Este trabalho procura apresentar algumas visões
possíveis do empreendedorismo social pela análise interdisciplinar utilizando como objeto
empírico o Bairro da Juventude, organização localizada no município de Criciúma, Santa
Catarina. Este objeto foi escolhido, pois a sua missão visa “promover e oportunizar a
transformação social, por meio da formação integral e assistência social, com processos
educacionais humanizados para crianças, adolescentes, jovens e suas famílias” e
também na sua visão, a qual almeja “ser referência na preparação das gerações futuras,
alicerçado em valores éticos, capazes de transformar a sociedade, a partir de processos
educacionais e de gestão, modernos, inovadores e humanizados” (BAIRRO DA
JUVENTUDE, 2015)1, que o caracterizam como um empreendimento social.

2 METODOLOGIA
Este trabalho se apropria do método de pesquisa indutivo para analisar e
discutir as características interdisciplinares do tema empreendedorismo social e do seu
objeto empírico, o Bairro da Juventude. A abordagem foi qualitativa, uma vez que as
autoras se preocuparam em prestar sua contribuição para o campo teórico em questão. O
objetivo da pesquisa será descritivo e exploratório, a fim de redigir os contextos já
existentes e também trazer ao conhecimento novos fatores que precisam ser explorados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 REVISÃO DA LITERATURA
O empreendedorismo social pode ser considerado uma extensão do
empreendedorismo tradicional. Ambas apresentam características que em muito se
assemelham, o que o diferencia de fato é o seu fim, em que o primeiro visa o lucro e o
segundo a transformação social (DEES, 1998). Fator que torna legítima a afirmação de
que o empreendedorismo social emerge do empreendedorismo tradicional com o objetivo
de superar as lacunas sociais que comprometem a qualidade da vida humana. Este
objetivo se legitima por meio da criação de um empreendimento de cunho social que pode
ser lucrativo ou não lucrativo, oriundo do setor público ou privado. Entretanto é importante
ressaltar que todo empreendimento social que visa lucro destina estas sobras para se
retroalimentar e manter suas atividades de forma sustentável, vale também dizer que se
um investidor deseja aplicar dinheiro em um negócio social, ele não ganhará lucro nesta
transição, uma vez que o dinheiro a ser retirado será exatamente igual ao montante
monetário investido (YUNUS, 2010).
Observa-se que a literatura mundial referente a empreendedorismo social tem
crescido consideravelmente nas últimas décadas, a qual em 2013 apresentou na base de
dados Scopus, com o descritor “Social Entrepreneur*” um montante de 168 ocorrências e
em 2014 já surgiram 178 ocorrências. Apesar disso, ainda há uma contradição
1

Informação extraída a partir do endereço eletrônico: http://www.bairrodajuventude.org.br/
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substancial na conceituação do termo empreendedorismo social (WEERAWARDENA;
SULLIVANMORT, 2006). Ou seja, o empreendedorismo social é um conceito
continuamente emergente, entretanto encontra-se mal definido.
Mesmo sem uma conceituação clara, o empreendedorismo social, seja ele de
natureza lucrativa ou não lucrativa, tem papel fundamental para que as organizações
consigam alcançar sua missão social, independente de serem do setor público ou privado.
Dentro deste contexto a Tabela 1 expõe alguns dos conceitos de
empreendedorismo social que foram apresentados pela literatura mundial ao longo dos
anos.
Tabela 1 - Transição do conceito de empreendedorismo social na literatura mundial
AUTORES

DEFINIÇÃO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL

King e Roberts
(1987)

Define-se em termos de inovação e liderança características.

Waddock e Post
(1991)
Campbell
(1997)
Henton et al.
(1997)
Leadbeater
(1997)
Cornwall
(1998)
Dees
(1998)
Prabhu
(1998)
Wallace
(1999)
Borins
(2000)
Thompson et al.
(2000)
Canadian Centre for
Social
Entrepreneurship
(2001)

Criação ou elaboração de uma organização pública a fim de alterar
significativamente o padrão existente de alocação dos recursos públicos
escassos.
Promover alianças entre as comunidades a fim de fornecer os produtos ou
serviços necessários, visando à criação de lucro para subsidiar as atividades
que não conseguem gerar receitas.
O empreendedorismo tradicional reconhece oportunidades e mobiliza atores
para trabalhar para o bem social.
Identificação dos produtos subutilizados, que são colocados em uso para
satisfazer as necessidades sociais não atendidas.
Empreendedores têm responsabilidades sociais para melhorar suas
comunidades.
Empreendedores sociais têm uma missão social que, associada à gestão
empresarial, a inovação e a determinação, conseguem proporcionar
benefícios sociais duradouras a população que necessita.
Organizações empresariais cuja principal missão é a mudança social e o
desenvolvimento do seu grupo de clientes.
Empreendedores têm como responsabilidade a melhoria de sua comunidade
– derivando da coesão social e política de uma comunidade.
Gestores que inovam em organizações do setor público.

Propõe-se a adicionar algo novo e diferente com a finalidade de construir
capital social – centrado nas medidas tomadas por atores do setor privado.
Visa inovar iniciativas de ‘linhas de fundo duplo’ emergentes do setor privado,
público e voluntário. A ‘linha de fundo duplo’ refere-se à ênfase colocada na
garantia de que o investimento gera retorno em ambas as taxas: econômicas
e sociais.
O uso de um comportamento empreendedor para fins sociais e não para
Hibert et al.
objetivos de lucro; ou uma empresa que gera lucros que beneficiam um
(2001)
grupo desfavorecido específico.
Empresas sociais definidas como empresas competitivas que são privadas e
Smallbone et al.
comerciais que tem uma finalidade social (incluindo organizações que não
(2001)
visam lucro, sindicatos, ONG´s e etc.).
Cook, Doods e
Parceria social entre os setores público e empresarial visando atender as
Mitchell (2002)
necessidades sociais.
Shaw et al.
Traz para a solução dos problemas sociais a mesma determinação que os
(2002)
empresários detêm para a geração de riquezas.
Procurar e reconhecer oportunidades que facilitem a criação de novas
SullivanMort et al.
organizações sociais, e também manter as organizações sociais já existentes
(2003)
em contínua inovação.
Fonte: Adaptado de Weerawardena e SullivanMort (2006).

Zahra et al. (2009) afirmam que o termo “empreendedorismo” já não tem um
consenso claro sobre a sua definição, entretanto unir os termos “empreendedorismo” e
“social” só aumenta a complexidade quando o objetivo é encontrar um conceito único. O
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termo é discutido no meio científico-acadêmico há mais de duas décadas, e embora não
se tenha um conceito claro e específico percebe-se que o foco do empreendedorismo
social é sempre resultar em uma transformação social visando o bem-estar de um ou
mais grupos específicos com necessidades urgentes.
Seguindo a mesma linha mestra, a Tabela 2 apresenta quais são os conceitos
de empreendedorismo social, até então discutidos dentro da literatura brasileira.
Tabela 2 - Definição de Empreendedorismo Social na literatura brasileira.
AUTORES
Oliveira
(2004)
Vale, Wilkinson e
Amâncio (2008)
Lima
(2010)
Boszczowski e
Teixeira (2012)
Sousa e Junior
(2013)
Spitzeck, Boechat e
Leão (2013)
Casaqui (2014)
Kuiumjian, Souza e
Sant’anna (2014)
Fonte: Elaboração própria.

DEFINIÇÃO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL
O termo surge na década de 1990 como alternativa à redução dos
investimentos públicos no setor social. O Empreendedorismo Social
tem seu termo em desenvolvimento, porém possui características
próprias.
Vertente do empreendedorismo que percebe o empreendedor como
um criador de redes. Encara a inovação como sendo a sua ‘mola
mestra’.
É visto como gerador de autonomia no trabalho além de ser uma
superação à informalidade, em que o autocontrole e a autogestão são
características específicas.
Tem por objetivo o desenvolvimento sustentável tendo como cenário os
setores social e ambiental. Percebe o empreendedor como um agente
propulsor do desenvolvimento econômico, que visa a solução de um
problema social ou ambiental.
É baseado na cooperação e surge como resultado de uma inovação
social capaz de solucionar problemas sociais específicos.
Surge como uma consciência dentro do universo corporativo, em que o
objetivo é satisfazer as necessidades sociais, não só evitando riscos,
mas também identificando oportunidades e criando valores sociais.
É um ator que visa unir duas facetas – o papel do empreendedor e a
defesa da “economia social”. Busca lugar no mundo do trabalho.
Nasce como alternativa aos problemas sociais, econômicos e
ambientais.

As tabelas só reforçam o que Dees (1998) já afirmava, que os empreendedores
são encarados como atores de transformação econômica e social, podendo ser movidos
por diversos fatores que não somente a obtenção de lucros. Para Hervieux et al. (2010),
apesar de o empreendedorismo social ter distintos conceitos dentro da literatura, é
possível encontrar um elo entre eles. Isto é, os empreendimentos sociais têm como
missão criar valor social por meio da inovação e organização social e econômica, em que
o uso de recursos financeiros escassos é garantia de sustentabilidade.

3.2 ANÁLISE DO OBJETO EMPÍRICO: O BAIRRO DA JUVENTUDE
O Bairro da Juventude foi criado no ano de 1949, na cidade de Criciúma - SC
por iniciativa do Rotary Clube da região. A Instituição foi batizada de SCAN - Sociedade
Criciumense de Apoio aos Necessitados - e funcionou como internato até o ano de 1975,
período em que os Padres, responsáveis por manter, coordenar e organizar a Instituição,
resolveram entregá-la para as lideranças comunitárias da época. Os líderes optaram pela
realização de uma Assembleia, a qual elegeu o primeiro Conselho Deliberativo
responsável pela gestão da Instituição. Vale ressaltar que este mesmo conselho se
mantém até os dias atuais. Sempre motivado pela responsabilidade e comprometimento
com as causas sociais, o Bairro da Juventude encontrou respaldo no meio empresarial e
comunitário do município e região. Fator que permitiu o crescimento da instituição, bem
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como o desenvolvimento de potenciais humanos por meio da educação (BAIRRO DA
JUVENTUDE, 2015).
Ao longo de sua história, a Instituição sempre procurou traçar caminhos
inovadores. Se propondo a oferecer para a comunidade do extremo sul catarinense uma
política de inclusão voltada à transformação social e pautada pela defesa, proteção e
promoção dos direitos da criança e dos jovens, sendo esta a condição motriz para a
manutenção da qualidade no ensino. Hoje o Bairro da Juventude atende em média 1.500
estudantes da região, prestando também um serviço de mobilidade com ônibus próprios
da Instituição que circulam por mais de 80 bairros da cidade de Criciúma, além de outros
municípios vizinhos (BAIRRO DA JUVENTUDE, 2015).
Atualmente o Bairro da Juventude pratica centenas de ações, das mais
diversas naturezas, que possibilitam o ensino e o acolhimento das crianças e jovens,
sempre visando proporcionar aos estudantes a inclusão social, assegurando o pleno
exercício da cidadania por intermédio da educação solidária, cultura, esporte e
profissionalização. É importante ressaltar que além da educação básica, o Bairro da
Juventude atende outros 450 jovens nos cursos técnicos profissionalizantes de a)
mecânica de automóveis; b) eletricista de manutenção eletroeletrônica; b) programador de
computador; c) mecânica geral; d) padeiro e confeiteiro; e) cozinha industrial.
Justamente por suas implicações múltiplas e interesse por atingir diversas
esferas, é que se apresenta uma análise interdisciplinar do objeto empírico acima
discutido, a partir da ótica do empreendedorismo social. A Figura 1, por meio de um
framework, ilustra as interligações das distintas áreas do conhecimento que compõem
não apenas o empreendedorismo social, mas também o empreendimento social aqui
analisado. É importante destacar que as áreas apresentadas nesta figura estão inseridas
na grande área das ciências sociais aplicadas, entretanto, cada uma delas é analisada
sob a perspectiva disciplinar, isto é, separadamente. Quando estas disciplinas interagem
entre si a fim de gerar um novo saber é que se configura a interdisciplinaridade
(FAZENDA, 2014).
Figura 1 - As múltiplas abordagens do empreendedorismo social

Fonte: Elaboração própria.

A análise é iniciada pela disciplina de economia, uma vez que, dentro da
literatura, o empreendedorismo social derivou do empreendedorismo social, termo
inicialmente discutido pelo economista francês Richard Cantillon (1720); já no Bairro da
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Juventude se compreende a economia como a disciplina responsável pela auto
sustentabilidade financeira, captação de recursos, expansão do empreendimento, dentre
outros; a disciplina de economia tem interligação com as disciplinas de sociologia,
administração e educação.
A disciplina de sociologia é uma das principais responsáveis pela publicação
científica contemporânea sobre empreendedorismo; é também uma das disciplinas
alicerces para a análise do Bairro da Juventude, uma vez que ele se preocupa com a
transformação social das comunidades envolvidas, dos estudantes matriculados e de
suas famílias; esta disciplina consegue ter interligação com as disciplinas de antropologia,
economia, educação, relações internacionais e administração.
Analisando pela ótica da produção científica, a disciplina de administração tem
ganhado o meio acadêmico com o seu interesse em desenvolver a temática do
empreendedorismo social; no Bairro da Juventude a administração se aplica por meio das
suas ferramentas de gestão, como por exemplo, a busca por permanência no mercado,
ainda que a concorrência seja praticamente inexistente, há a necessidade de investir em
marketing para transpassar a sua seriedade e importância à população que faz
investimentos para que a Instituição consiga se retroalimentar, nesta linha outra
ferramenta que é de fundamental importância é a gestão financeira consciente e
equilibrada, além da gestão de pessoal e outras; a administração está interligada com a
economia, psicologia, educação, relações internacionais e sociologia.
A psicologia é outra disciplina importante para a literatura do
empreendedorismo social, uma vez que ela trás contribuições a cerca do comportamento
e características do empreendedor social; a sua presença no Bairro da Juventude se dá
pela ação efetiva de profissionais da psicologia que buscam fazer o acompanhamento do
jovem estudante e também da família quando necessário; esta disciplina está interligada
com a educação e a administração.
No campo teórico a disciplina de educação está inserida principalmente nos
exemplos de empreendedorismo social, pois há grande interesse por parte dos
empreendedores sociais em montar empreendimentos voltados à educação, à
transformação social a partir da educação; o Bairro da Juventude tem um forte vínculo
com essa disciplina, principalmente por ser uma Instituição de ensino com vistas à
transformação social; a educação se interliga com todas as demais disciplinas, sendo a
antropologia, sociologia, relações internacionais, administração, psicologia e economia.
A disciplina de antropologia está intrinsecamente ligada ao empreendedorismo
social, pois ele visa a transformação social coletiva a partir do indivíduo; no Bairro da
Juventude não é diferente, a Instituição visa a transformação social coletiva, mas tem
grande preocupação com o desenvolvimento de cada indivíduo e os observa
singularmente; esta disciplina se liga à sociologia, administração e economia.
As relações internacionais se configuram na literatura pela importância da
replicação de um empreendimento social bem sucedido para além do seu país de origem;
no Bairro da Juventude as relações internacionais se configuram pela parceria da
Instituição com padres da Itália, por meio do coral composto pelos estudantes, que viaja
por diversos países, além de outros projetos; esta disciplina tem interligação com as
disciplinas de administração, sociologia e educação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho evidenciou que o empreendedorismo social é um tema derivado
do empreendedorismo tradicional, o qual tem como campo de ação os ambientes sociais.
Fato este que possibilita afirmar que o tema abordado tem caráter interdisciplinar, uma
vez que a junção de dois saberes gerou um novo resultado que abriu um amplo campo de
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investigação. Corroborando com a discussão Fazenda (2014, p. 850) afirma que a
interdisciplinaridade, além de desenvolver novos saberes, “(...) favorece novas formas de
aproximação à realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das
comunidades humanas”, afirmação que nos permite compreender que o próprio objeto
deste estudo também é interdisciplinar, uma vez que o Bairro da Juventude já se
compromete há décadas com a educação de crianças, jovens e adolescentes das classes
mais baixas, visando oportunizar não só à elas, mas também às suas famílias, melhores
condições de vida através da educação básica e técnica.
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Resumo: Este artigo objetiva apresentar os resultados parciais obtidos no projeto de pesquisa de mesmo
nome, iniciado em abril de 2015, que propõe o estudo da paisagem como elemento para a compreensão da
ocupação do território e o desenvolvimento histórico regional. Para atingir este objetivo, pretende-se
compreender o processo de ocupação do espaço territorial nos municípios de Torres (RS), Passo de Torres
(SC) e Balneário Gaivota (SC), este último demonstrado nos resultados parciais pelo maior número de
informações obtidas no estágio atual da pesquisa. A pesquisa se enquadra como sendo de campo. As
análises possibilitadas por esta pesquisa apontaram um crescimento pouco expressivo nas construções de
uso turístico em Balneário Gaivota, e geram discussões acerca da centralidade não suficientemente atrativa
do município, bem como da possibilidade das transformações territoriais estarem ocorrendo em áreas
diversas às inicialmente delimitadas.
Palavras-Chave: Turismo; Território; Desenvolvimento Regional; Paisagem; História.

1 INTRODUÇÃO
O turismo é uma atividade da área das Ciências Sociais que produz resultados
econômicos e permeia os aspectos sociais, culturais e ambientais, pelo fato de se
caracterizar por fluxos de pessoas, no espaço, que interagem com este e com outras
pessoas (PANOSSO, 2011). Para melhor compreensão desta atividade, faz-se necessária
a análise de vários aspectos. Como um dos aspectos de destaque, entende-se a
paisagem, que se constitui elemento motivador para o turismo.
Este artigo objetiva apresentar os primeiros resultados obtidos dentro do
projeto de pesquisa de mesmo nome, iniciado em abril de 2015 dentro do grupo “Turismo,
Espaço e Planejamento”, e tem como objetivo propor o estudo da paisagem como
elemento para a compreensão da ocupação do território e o desenvolvimento histórico
regional. Para atingir este objetivo, pretende-se compreender o processo de ocupação do
espaço territorial nos municípios de Torres (RS), Passo de Torres (SC) e Balneário
Gaivota (SC), com estudos cartográficos e históricos.
Entende-se como importante este estudo por propiciar a compreensão da
ocupação do espaço da região, o que pode contribuir para o reconhecimento do espaço
territorial pelos moradores e turistas. Esta compreensão permite que possamos dar
continuidade aos estudos, por meio do planejamento turístico participativo, envolvendo a
comunidade, com sentimento de pertencimento, por meio da compreensão de como o
espaço foi formado, e quais os pontos fortes e limitantes do contexto.
Para identificar qual a influência ocasionada pelo turismo em um espaço, a fim
de observar sua participação na transformação e ocupação territorial, é necessário dar
início a uma reflexão sobre o debate teórico acerca de conceitos e categorias que servirão
de apoio para a interpretação dos processos envolvidos no recorte empírico que se
pretende analisar.
A rápida observação do título desta pesquisa já aponta a necessidade de
revisão acerca dos conceitos de Paisagem e Território. Entre as ciências que se
debruçam sobre essa temática, incluindo diversos pontos de vista e filiações
interpretativas, destaca-se a Geografia (CANDIOTTO, 2004).
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No âmbito deste artigo, adota-se a perspectiva geográfica que reconhece a
rapidez das transformações socioespaciais e entende que a compreensão das suas
múltiplas determinações prescinde do resgate do contexto histórico subjacente a elas.
Assim, os autores que darão suporte ao debate teórico, alinham-se a essa concepção
analítica.
No que tange o conceito de território, dentro de uma perspectiva marxista, uma
das maiores contribuições foi dada por Raffestin (1993), que inicia suas reflexões
confrontando os conceitos de espaço e território. Para ele, o espaço é anterior a qualquer
ação ou a qualquer território, isto é, a realidade material que existe antes de qualquer
prática ou conhecimento.
Esse posicionamento aproxima-o da visão de Kant (como lembra SPOSITO,
2004), para quem certas categorias (e entre elas o espaço) são pressupostos sem os
quais não seria possível compreender a realidade. Tal espaço, contudo, não é o espaço
natural, mas o espaço social, produto das relações de poder e trabalho ou, nos dizeres de
Marx (apud RAFFESTIN, 1993), Segunda Natureza, ou a natureza transformada.
Tais relações de poder e trabalho, especificidades das relações de produção,
se combinam de forma concreta nas Formações Econômico-Sociais (MARX apud
SANTOS, 1979). Neste processo, como destacou pioneiramente Santos (op. cit.), está o
espaço, não como uma tela de fundo inerte, mas como uma dimensão que, de forma
dialética, transforma e é transformada pelas relações sociais, pois,
o espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas
transformações são determinadas por necessidades sociais, econômicas e
políticas. [...] O espaço então é componente fundamental da sociedade e
de seus movimentos (SANTOS, 1982, p. 18).

Ainda tratando de espaço, Beni (2008) apresenta diferentes classificações
estudadas pelo turismo, permitindo assim a compreensão dos diferentes tipos de
territorialização do espaço. Inicialmente o autor cita o espaço real, definido como a
totalidade da superfície terrestre e o espaço vital, necessário para a sobrevivência
harmoniosa entre espécies; são retratados também os espaços naturais virgens e
adaptados, que possuem nenhuma ou pouca ação humana, respectivamente; o espaço
potencial, passível de ser modificado de acordo com o uso e o espaço artificial, totalmente
alterado pela ação humana.
As definições de espaço mais relevantes para este estudo se referem ao
espaço turístico, que é tido como a distribuição territorial dos atrativos, que mapeados
definem o espaço turístico de um país, e o espaço cultural,
[...] parte da crosta terrestre que devido à ação do homem, mudou sua
fisionomia original. Para destacar que é consequência do trabalho do
homem, destinado a preparação da terra para suas necessidades, também
é denominado “espaço adaptado” (BENI, 2008, p. 58).

Considerando como pressuposto a dimensão ampliada do espaço, Raffestin
(1993) reconhece que o território "se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao
se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (...), o ator 'terrritorializa' o espaço"
(idem, p. 143). Territorializar, por sua vez, como defende o autor com base nas ideias de
Lefèbvre, é exercer relações marcadas pelo poder (idem, p. 144). Neste ponto enfatizase, como destacado por Sposito (2004), que a categoria poder é essencial para a
compreensão do território, seja ele exercido por pessoas ou grupos.
Consoante com Raffestin e acompanhando as reflexões de Saquet, Candiotto
(2004) conclui que “território é o resultado do processo de produção do e no espaço
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geográfico” priorizando em tal análise a realidade material e concreta. Contudo, como nos
demonstra Souza (1995), não se pode excluir o papel das raízes e identidades,
sinalizando sobre a contribuição que a vertente idealista tem a dar no debate sobre o
conceito de território.
Aliás é Haesbaert (2004) que aponta de forma didática as diferenças de filiação
filosófica nas abordagens sobre território. Numa perspectiva materialista-dialética (como a
dos autores acima destacados) a ênfase recai sobre a noção de território que privilegia a
dimensão material (sobretudo econômica), contextualizada historicamente e numa análise
claramente relacional (já que prioriza as relações sociais). Logo, o território é uma
realidade concreta, material, independente da consciência do individuo.
Já na perspectiva idealista, o território – tal qual outros conceitos e categorias–,
decorre do mundo das ideias, ou seja, é definido a partir da "consciência" ou do "valor"
territorial, no sentido simbólico ou subjetivo (idem, p. 93). Essa dicotomia se expressa nas
diferentes noções de território que, segundo o autor, podem ser agrupadas em três
vertentes básicas: a política, a cultural e a econômica.
Se a vertente econômica, como parece claro, tem uma filiação marcadamente
materialista, a vertente política ao considerar que o território é um espaço delimitado e
controlado onde se exerce determinado poder, relacionado ou não ao poder político do
Estado, se aproxima também da mesma matriz. Já a vertente cultural (ou pós-moderna)
defende que o território é o “produto da valorização simbólica de um grupo em relação ao
espaço vivido", resgatando a dimensão subjetiva de ocupação territorial (HAESBAERT,
2004, p. 91).
O Turismo, por exemplo, que é um fenômeno social (PANOSSO, 2011), tem
seus lugares e atrativos turísticos sob forte influência da determinação cultural: um
destino só é considerado atrativo se um determinado grupo de pessoas mostrar interesse
em visitá-lo e, assim, valorizá-lo (CRUZ, 2003). Um território é ocupado, portanto, a partir
da valorização cultural daquele espaço, marcado por sua representatividade em
determinado grupo. Reconhecer a importância e a não exclusão desses pontos de vista,
coloca o presente artigo em consonância com a visão integradora defendida por
Haesbaert, ou seja,
o território poder ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações
de poder, do poder mais concreto das relações econômico-políticas ao
poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural
(HAESBAERT, 2004, p.116).

Na busca dessa visão integradora, entende-se a territorialidade como o
abstrato de um território: aquilo que o motiva a ser, seja valorização cultural, atividade
econômica ou relações de poder. Portanto, pode-se entender a territorialidade como um
tipo de interação entre homens mediatizada pelo espaço (SOUZA, 2003).
No âmbito de produção de um espaço, Haesbaert (1995 apud CANDIOTTO,
2004) menciona que os conceitos de reterritorialização e desterritorialização são
envolvidos em vários níveis. Conforme o território é alterado pela globalização, este se
desterritorializa e reterritorializa simultaneamente (VAZ, 2010).
No que tange ao uso do território pelo turismo, existe uma discussão sobre a
particularidade que este fenômeno possui frente a outras atividades que se apropriam do
espaço. A principal delas é a existência de equipamentos turísticos que são indiferentes
ao território, pois “estes equipamentos criam, com recursos tecnológicos, seu próprio
ambiente (KNAFOU apud CRUZ, p. 15)”.
Essa característica do turismo se dá muitas vezes pela paisagem turística. A
paisagem pode ser entendida como a porção visível do espaço, sendo mutável devido às
mudanças históricas das configurações geográficas (YÁZIGI, 2002). No turismo a
paisagem funciona como matéria-prima, que fornece a constituição de lugares e fluxos
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turísticos. A atividade turística então fornece valor à paisagem geográfica, preexistente ao
turismo, tornando-se assim paisagem turística que pode ser observada e sentida (BOAS;
MARÇAL, 2014).
2 METODOLOGIA
Tem-se neste capítulo as informações referentes à delimitação da área
escolhida para estudo e os métodos utilizados para obtenção dos resultados. Salienta-se
que este artigo demonstra a execução da pesquisa nos três municípios, porém apresenta
resultados parciais obtidos no município de Balneário Gaivota, conforme etapas da
pesquisa.
2.1 Delimitação da área
Os municípios delimitados para esta pesquisa foram: Balneário Gaivota (SC),
Passo de Torres (SC) e Torres (RS). Estes municípios foram escolhidos primeiramente
por terem como principal atividade econômica o turismo1, dentro da segmentação turística
de sol e praia, responsável pela incidência de segundas residências e um aumento na
população sazonal que varia de 400% em Balneário Gaivota a 1.143% em Torres
(BALNEÁRIO GAIVOTA, 2013; TORRES, 2015). Além deste quesito, as três cidades
também possuem proximidade com o Instituto Federal Catarinense - Câmpus Avançado
Sombrio. A seguir tem-se uma breve apresentação das cidades.
2.1.2 Balneário Gaivota
Balneário Gaivota é um município registrado pela Lei nº 10.054 de 29 de
dezembro de 1995 (BALNEÁRIO GAIVOTA, 2013). Localiza-se no extremo sul
catarinense, especificamente na Microrregião Geográfica da Araranguá, conforme
definida pelo IBGE, a 247km da capital, Florianópolis. Faz divisa com os municípios
Balneário Arroio do Silva ao norte, Sombrio a oeste, Passo de Torres ao sul e Oceano
Atlântico a leste.

1

Apesar da ausência de dados estatísticos oficiais diretamente ligados à atividade turística, a
participação do setor de serviços (que engloba grande parte dos estabelecimentos e
equipamentos turísticos) é expressivamente predominante nos três municípios. O setor de
serviços agrega um Valor Adicionado Bruto de 73,1% em Balneário Gaivota (SC), 61,1% em
Passo de Torres (SC) e 83,51% em Torres (RS), segundo dados do IBGE (2012).
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Figura 1 – Localização Geográfica de Balneário Gaivota

Fonte: Abreu, 2006.

Sua população recenseada em 2010 foi de 8.234 habitantes, correspondente a
0,13% da população total de Santa Catarina (IBGE, 2010).
2.1.2 Passo de Torres
Passo de Torres é um município registrado pela Lei estadual nº 8.350 de 26 de
setembro de 1991. Tal qual Balneário Gaivota, localiza-se na no extremo sul de Santa
Catarina, na Microrregião Geográfica de Araranguá (IBGE, 2012), às margens do Rio
Mampituba, que fornece divisa com o estado do Rio Grande do Sul. Faz divisa com o
município de Balneário Gaivota ao norte, São João do Sul a oeste, Torres (RS) ao sul e
Oceano Atlântico a leste (PASSO DE TORRES, 2013).
Figura 2 – Localização Geográfica de Passo de Torres

Fonte: Abreu, 2006.
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Sua população recenseada em 2010 foi de 6.627 habitantes, correspondendo a
0,10% da população total do estado (IBGE, 2010).
2.1.3 Torres
Torres é um município gaúcho registrado através da lei nº 1152 de 21 de maio
de 1878.
Figura 3 – Localização geográfica de Torres

Fonte: Abreu, 2006.

Pertence à Microrregião de Osório (IBGE) e localiza-se a 197km de Porto
Alegre. Faz limites com os municípios de Passo de Torres (SC) ao norte, Arroio do Sal ao
sul, Mampituba, Dom Pedro de Alcântara e Morrinhos do Sul a oeste e Oceano Atlântico a
leste (IBGE, 2008). No último recenseamento do IBGE, de 2010, a população de Torres
era totalizou 34 646 habitantes, estando 33 329 domiciliados na zona urbana e 1 317 na
zona rural (IBGE, 2010).
2.2 Métodos utilizados
Esta pesquisa se enquadra como pesquisa de campo, que procede à
“observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, à coleta de dados
referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, objetivando
compreender e explicar o problema pesquisado (FUZZI, 2010)”.
A pesquisa iniciou-se com saídas de campo realizadas entre os meses de abril
a julho de 2015, com o intuito de delimitar a área a ser analisada. Após a delimitação da
área, buscou-se definir a periodização que seria estudada, ou seja, qual o recorte
temporal necessário para análise das transformações espaciais provocadas pelo turismo.
Definiu-se que se analisariam as transformações ocorridas após o ano 2000, devido à
recente emancipação dos municípios de Balneário Gaivota e Passo de Torres2, que
impossibilitaria análises mais antigas pela ausência de documentos.

2

Balneário Gaivota emancipou-se no ano de 1995 e Passo de Torres no ano de 1991, segundo
dados das Prefeituras Municipais de cada cidade (BALNEÁRIO GAIVOTA, 2013; PASSO DE
TORRES, 2015).
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Após visitas técnicas aos três municípios, identificou-se uma maior
concentração de construções de uso turístico em trechos específicos da beira mar de
cada um dos municípios. Com o auxílio do programa online Google Earth, selecionou-se
uma média de 05 recortes de cada beira-mar, correspondendo:

Ao trecho que parte do Morro do Farol, em Torres (RS), seguindo em direção norte
até a divisa do município com Passo de Torres, pelo Rio Mampituba;

Ao trecho que inicia-se na divisa com o município de Torres pelo Rio Mampituba,
em Passo de Torres (SC), e segue em direção norte até o início da Praia Bella Torres;

Ao trecho que inicia-se na 4ª avenida, em Balneário Gaivota (SC), e segue em
direção norte até o início do Bairro Turimar.
Como demonstração dos recortes feitos no município de Balneário Gaivota,
segue abaixo o recorte 01, que corresponde à primeira quadra disponível na área
delimitada:
Figura 1 – Recorte 01 de Balneário Gaivota

Fonte: Google Earth (adaptado), 2003.

Após a definição do período que seria analisado, buscou-se no Google Earth
as imagens disponíveis de cada município após o ano 2000, e definiu-se as seguintes
datas para comparação das mudanças espaciais: 2003, 2009, 2011, 2013 e 2015. Logo,
os recortes foram feitos, salvos e impressos, proporcionando aos participantes do grupo a
colagem e divisão em mapas que foram expostos no Laboratório de Turismo do Câmpus.
Após a obtenção dos mapas, ocorreram novas visitas técnicas aos municípios,
desta vez para identificação dos usos das construções, que foram classificadas como
sendo: de uso residencial; uso comercial; terreno não ocupado; construção não definida e
uso comercial turístico.
A análise das transformações ocorridas dos anos 2003 a 2015 foram feitas no
período de junho a julho de 2015. Destas análises, surgiu a necessidade de realocar
estes dados em quadros, contendo a especificação do uso de tais construções
observadas e de suas respectivas alterações, se existentes. Para exemplificação, segue
abaixo um dos quadros analisados, que corresponde à quadra 10 de Balneário Gaivota. A
cor vermelha caracteriza uso comercial turístico, enquanto que a cor roxa e rosa
representam construção não identificada e uso residencial, respectivamente.
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Quadro 1 – Análise da Quadra 10 de Balneário Gaivota
Ano
C1
C2
C3
2003
2009
2011
2013
2015
Fonte: Autoras, 2015.

Com uma simples análise do quadro, percebe-se que a Construção 2 da
Quadra 10 do trecho selecionado em Balneário Gaivota recebe uma mudança de uso,
tornando uma construção não identificada em um estabelecimento turístico.
As análises dos trechos delimitados bem como as identificações de mudança
dos usos deram-se a partir da observação in loco, informações verbais adquiridas de
autóctones e análise anual comparativa do uso através dos mapas expostos. A
interpretação dos dados expostos nas tabelas geraram porcentagens que permitiram a
discussão acerca das mudanças observadas e a obtenção dos resultados parciais.
Os dados parciais apresentados a seguir se referem às análises feitas do
município de Balneário Gaivota (SC), de acordo com a etapa atual em que a pesquisa se
encontra. A seleção deste município para apresentação e análise inicial ocorreu devido ao
maior número de informações fornecidas por autóctones, dinamizando assim as análises
e apresentando resultados mais rapidamente.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados dispostos no próximo quadro apresentam o percentual de mudança
do uso do espaço pelo turismo, nas quadras que obtiveram acréscimo de construções
voltadas para uso turístico:
Quadro 2 – Percentual de crescimento de construções de uso turístico
Quadras
2003
2009
2011
2013
2015
02

7,14%

08

33,33%

33,33%

10

33,33%

11

33,33%

12

33,33%

Fonte: Autoras, 2015.
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Destaca-se que a quadra 02 possui 13 construções e as demais quadras (08,
10, 11 e 12) apenas 3 construções. A partir da análise destes dados percebeu-se que as
mudanças verificadas no uso do espaço foram menos expressivas que as esperadas no
momento da elaboração da problemática. No trecho delimitado para pesquisa, houve um
acréscimo pouco representativo no número de construções de uso turístico, visto que
ocorrem em anos isolados e em apenas cinco quadras, não sendo possível assim a
associação a algum marco turístico ocorrido no município.
Estes dados demonstraram, de certa forma, que há um desenvolvimento ainda
incipiente da atividade turística em Balneário Gaivota (SC), pelo menos no que se refere
às mudanças do uso territorial. Observou-se que muitas das construções são de
segundas residências, normalmente utilizadas por seus proprietários na temporada de
verão e, algumas vezes, alugadas aos turistas. Apesar das segundas residências
impactarem o local turisticamente, não são possíveis análises, pois o aluguel e utilização
destas não são formalizadas. Há ainda a possibilidade de que as principais
transformações no uso territorial estejam ocorrendo em áreas diversas das delimitadas
inicialmente pela pesquisa, como em outros loteamentos, bairros e balneários, por
exemplo.
Por último, considera-se a possibilidade de que a centralidade da área urbana
de Balneário Gaivota não seja suficientemente atrativa para a implantação e consolidação
de empreendimentos turísticos, o que impossibilita a análise das transformações
territoriais nesta centralidade, mas abre caminhos para demais análises em outras áreas
do município.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o artigo atingiu seu objetivo de demonstrar os resultados
parciais obtidos através desta pesquisa, a fim de compreender o processo de ocupação
do espaço territorial nos municípios de Torres (RS), Passo de Torres (SC) e Balneário
Gaivota (SC), com estudos cartográficos e históricos. Esta pesquisa ainda possui diversas
possibilidades de continuação, tanto por estar inacabada, pela necessidade de continuar
as análises dos municípios de Torres e Passo de Torres, quanto pelos resultados obtidos
nas análises iniciais de Balneário Gaivota, terem apontado novas áreas a serem
delimitadas e pesquisadas. Ressalta-se a importância acadêmica desta pesquisa, que
permitiu aos bolsistas o contato com a pesquisa a partir da experiência em campo e de
realidades comuns ao turismólogo. A Instituição ao permitir a execução do estudo
também corrobora com o fortalecimento da pesquisa e com o desenvolvimento regional,
aproximando a academia da sociedade e aliando a teoria com a prática.
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Resumo: O êxodo rural no Brasil se acentuou com o processo de industrialização e a consequente
urbanização. Tal fenômeno, foi concentrado nas últimas décadas do século XX e neste início do século,
ganhou novos elementos que o tornaram heterogêneo, como por exemplo a “conurbanação rururbana”
(indivíduos que moram no campo e trabalham na cidade) e o êxodo reverso (indivíduos que querem morar
no campo). Portanto, cada período histórico possui demandas socioeconômicas que precisam ser atendidas
pelo poder público, iniciativa privada ou terceiro setor, seja em âmbito nacional, seja em estados ou regiões
com diferentes características. Tendo em vista esta contextualização, percebeu-se a necessidade de
compreender e analisar as iniciativas habitacionais em espaços com predomínio do ambiente rural. Assim,
na perspectiva de contribuir para o estudo das Políticas em habitação sob uma ótica interdisciplinar,
desenvolveu-se estudo bibliográfico sobre as políticas públicas sociais habitacionais rurais, implementadas
na região do extremo Sul do Estado de Santa Catarina. Observou-se que o tema, foi pouco explorado nas
ultimas décadas, uma vez que a moradia era considerada uma adjacência da propriedade rural e,
portanto um espaço organizado pelos proprietários. E que ao aplicar esta reflexão a condição da habitação
brasileira, observa-se que além do “esquecimento” do ambiente rural há uma dissociação histórica entre a
moradia e os demais serviços públicos.
Palavras-chave: Políticas Públicas; Habitação Rural, Santa Catarina, Cooperativismo e Associativismo,
Políticas Sociais para o Campo

1 INTRODUÇÃO

A edificação de habitações, ao longo da história da humanidade, contribuiu
para a formação das cidades e desenvolvimento de atividades socioeconômicas em todo
o mundo. Neste processo, muitos povos experimentaram êxodos do campo para à cidade
(Grécia Clássica, Egito Antigo, Roma Imperial, Indochina, Europa Medieval e
Renascentista e Península Ibérica das Grandes Navegações).
Contudo, o exemplo mais emblemático surge com o advento da Revolução
Industrial na Inglaterra, na qual a necessidade premente de urbanização e moradia criou
diversos problemas e situações complexas para a sociedade da época (ENGELS, 1935;
MENDRAS,1984; BRESCIANI, 1994). Assim, daquele momento em diante a questão da
habitação no meio urbano passa a ser uma preocupação latente, tanto para governantes,
que precisam lidar com este novo cenário, quanto para estudiosos que voltam sua
atenção para este fenômeno e seus desdobramentos (saúde coletiva, crescimento
populacional, saneamento, circulação, criminalidade e outros).
Esta condição levou à necessidade de planejamento urbano e em especial de
elaboração e implementação de políticas públicas específicas para atender a este
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contingente populacional, tanto nos países hoje considerados desenvolvidos, quanto nos
países em desenvolvimento que experimentaram momentos de “esvaziamento do
campo”, como é o caso do Brasil.
Desta forma, observa-se o êxodo rural brasileiro como um fenômeno que se
acentuou com o processo de industrialização e a consequente urbanização. Tal
fenômeno, foi concentrado nas últimas décadas do século XX e neste início do
século, ganhou novos elementos que o tornaram heterogêneo, como por exemplo, a
“conurbanação rururbana” (indivíduos que moram no campo e trabalham na cidade) e o
êxodo reverso (indivíduos que querem morar no campo). Portanto, cada período histórico
possui demandas socioeconômicas que precisam ser atendidas pelo poder público,
iniciativa privada ou terceiro setor, seja em âmbito nacional, seja em estados ou regiões
com diferentes características.
Tendo em vista esta breve retrospectiva e contextualização, percebeu-se a
necessidade de compreender e analisar as iniciativas habitacionais em espaços
com predomínio do ambiente rural. Assim, na perspectiva de contribuir para o estudo
das Políticas em habitação sob uma ótica interdisciplinar, este trabalho integrante de
dissertação de mestrado tem como objeto as políticas públicas sociais habitacionais
rurais, implementadas na região do extremo Sul do Estado de Santa Catarina.

2 METODOLOGIA

Levando em consideração os critérios de classificação, quanto ao objeto e
objetivo, optou-se por metodologia tradicional de estudo exploratório pelo nível de
conhecimento prévio do assunto e integração a pesquisa de mestrado em curso. Quanto
aos procedimentos, foram realizados revisão de literatura e levantamento documental. A
revisão de dados da literatura, sobre o tema escolhido para a pesquisa, de acordo com
Sampaio e Mancini (2006, p. 84) consiste em:
Uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de revisão, é
uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre
determinado tema. Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das
evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a
aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e
síntese da informação selecionada.

Assim, optou-se pelo procedimento em dois momentos:
i) revisão de literatura e conceitos de políticas públicas sob a ótica da moradia
e produção rural e definição de políticas sociais habitacionais rurais; e
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ii) levantamento preliminar de informações, dados sobre habitação rural na
região e acerca das iniciativas, cooperativas e associações habitacionais rurais na região
estudada no período de 2010 a 2014.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Da questão da habitação e o meio rural

No último século a questão habitacional tem sido amplamente debatida,
estudada e pesquisada no meio urbano, bem como os impactos e seus desafios.
Entretanto, o tema ainda é pouco explorado no meio rural. Esta situação é constatada em
algumas áreas do conhecimento, com destaque para as ciências sociais. Henri Mendras
(1984), ponderou que as ciências sociais, em especial no século XIX, careceram de um
olhar que compreendesse às “coisas rústicas”. Para o autor,
Todo seu esforço de análise e de interpretação se orientou para economia
industrial e para a sociedade urbana. Fascinadas pelo nascimento da classe
operária, pela prodigiosa eficácia da empresa capitalista e pelo instrumento único
que é a moeda, elas se desinteressaram por um sistema social que funciona sem
assalariados, nem empresários, nem moeda e que, no entanto, permanecia
majoritário no Ocidente há um século e que permanece majoritário ainda hoje no
mundo (MENDRAS, 1984).

Ao aplicar esta reflexão a condição da habitação brasileira, observa-se que
além do “esquecimento” do ambiente rural há uma dissociação histórica entre a moradia e
os demais serviços públicos. Para Ermínia Maricato (2001) a oferta de moradia no país,
de maneira geral, restringe-se a construção de casas e apartamentos, sem articulação
com o ambiente urbano e sua inserção no contexto das cidades.
Em complemento, Denaldi, Leitão e Akaishi (2001) traçaram um retrospecto do
histórico das políticas habitacionais no país, demonstrando uma ausência do Estado no
planejamento do setor.
A política habitacional no país por vezes traduziu-se inclusive em uma espécie de
não-política, ou seja, em uma opção por não atuar na resolução da problemática
da moradia que veio se intensificando ao longo da explosão urbana pela qual tem
passado o Brasil desde a segunda metade do século XX (DENALDI, LEITÃO e
AKAISHI, pp. 2-3, 2001).

Tais questões ficaram mais evidentes no bojo de redemocratização do Brasil.
Há uma série de elementos representativos do período militar que foram transformados
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ou deixaram de existir. Dentre esses elementos, um dos mais simbólicos foi a extinção do
Banco Nacional de Habitação (BNH) em 1986, “a partir da extinção do BNH, em 1986, as
políticas governamentais voltadas para o enfrentamento da problemática habitacional têm
apresentado elevado grau de descontinuidade, alternando programas baseados na
iniciativa dos governos locais, do setor empresarial ou do setor cooperativado”
(CARDOSO, ARAGÃO e ARAUJO, p. 1, 2011).
A partir daquele momento, houve novas ações, que resultaram nas bases para
as políticas públicas no Brasil e por consequência, para as políticas sociais habitacionais
atuais em diversos estados brasileiros, em especial, naqueles onde houve um
processo de urbanização, associado a diversificação socioeconômica, como é o caso de
Santa Catarina.
De fato, nas últimas décadas municípios como os localizados no Sul
Catarinense, têm buscado diversificar suas matrizes produtivas, integrando outras
atividades a uma nova realidade do desenvolvimento socioeconômico do estado.
Isto porque são impactados pelas obras de duplicação do Eixo-Sul da BR-101,
em um processo dinâmico – com resultado econômico que proporciona prosperidade,
mas também ocasiona problemas – modificando o panorama da região, considerada até
pouco tempo, de exclusiva exploração mineral (GONÇALVES E GIANEZINI, 2014).
Há igualmente iniciativas privadas e politicas públicas sociais e setoriais (em áreas como
educação, saúde, saneamento e habitacional) que tem promovido a transformação
deste espaço socioeconômico.
Observado este contexto, considera-se que a relevância inicial deste objeto de
pesquisa residiu na possibilidade de desenvolver um estudo, partindo não apenas do
histórico de constituição

e

desenvolvimento

dos

municípios,

mas

também

demonstrando um novo momento do resultado social deste processo de transformação
regional, por meio da investigação das políticas sociais habitacionais no Sul de Santa
Catarina, orientado por um olhar interdisciplinar sobre as experiências locais, que
objetivam propiciar habitação digna para os produtores rurais e suas famílias.
Tal relevância se acentua ao verificar os dados da distribuição residencial na
região (Quadro 1), onde se evidencia a presença significativa da população rural.
Quadro 1 - População residente total, urbana e rural, com indicação da área total e densidade demográfica, por
município do Extremo Sul Catarinense – 2010
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Densidade
Município

Total

Urbana

Urbana
percentual

Rural

Rural

Área total

demográfica da

percentual

Km2

unidade territorial
Hab/Km2

Araranguá

61.310

50.526

82,41%

10.784

17,59%

303,9

201,74

Balneário Arroio

9.586

9.391

97,97%

195

2,03%

94,6

101,33

8.234

6.363

77,28%

1.871

22,72%

147,5

55,83

Ermo

2.050

619

30,20%

1.431

69,8%

63,9

32,09

Jacinto Machado

10.609

5.133

48,38%

5.476

51,62%

428,8

24,74

Meleiro

7.000

3.649

52,13%

3.351

47,87%

186,6

37,51

Maracajá

6.404

4.256

66,46%

2.148

33,54%

63,4

101,01

Morro Grande

2.890

756

26,16%

2.134

73,84%

256,4

11,27

Passo de Torres

6.627

5.873

88,62%

754

11,38%

95,2

69,61

Praia Grande

7.267

4.297

59,13%

2.970

40,87%

278,6

26,09

Santa Rosa do

8.054

3.746

46,51%

4.308

53,49%

151,4

53,18

São João do Sul

7.002

1.572

22,45%

5.430

77,55%

182,7

38,33

Sombrio

26.613

19.638

73,79%

6.975

26,21%

142,8

186,43

Timbé do Sul

5.308

1.845

34,76%

3.463

65,24%

333,6

15,91

Turvo

11.854

7.915

66,77%

3.939

33,23%

233,7

50,72

do Silva
Balneário
Gaivota

Sul

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE, Censo Demográfico 2010.

Portanto, os municípios possuem demandas socioeconômicas que precisam
ser atendidas pelo poder público, iniciativa privada ou terceiro setor, incluindo aqui as
formas de associativismo e cooperativismo.

3.2 Desenvolvimento e desenvolvimento socioeconômico

O conceito de desenvolvimento recebe diversas interpretações e abordagens,
algumas por vezes confusas ou até mesmo equivocadas. Neste estudo, adaptou-se o
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entendimento de Celso Furtado como balizador das buscas e ações habitacionais rurais
contribuintes no desenvolvimento. Nas palavras do autor:
O conceito de desenvolvimento tem sido utilizado, com referência à história
contemporânea, em dois sentidos distintos. O primeiro diz a respeito à evolução
de um sistema social de produção à medida que este, mediante a acumulação e o
progresso das técnicas, torna-se mais eficaz, ou seja, eleva a produtividade do
conjunto de sua força de trabalho[...].O segundo sentido em que faz referência ao
conceito de desenvolvimento relaciona-se com grau de satisfação das
necessidades humanas (2000, p. 21).

No período que vem depois da Segunda grande guerra, vivenciava-se um
atraso econômico pelo mundo, segundo Furtado (2000, p. 25) “a reflexão sobre o
desenvolvimento, no período subsequente a Segunda Guerra Mundial, teve como causa
principal a tomada de consciência do atraso econômico em que vive a grande maioria da
humanidade”.
O desenvolvimento econômico não pode ser meditado para a estagnação ou
retrocesso, segundo Furtado (2008, p. 130)
A ideia corrente de desenvolvimento econômico refere-se a um processo de
transformação- no sentido morfogenético: adoção de formas que não são um
simples desdobramento das preexistentes- que engloba o conjunto de uma
sociedade. Essa transformação resulta da adoção de métodos produtivos mais
eficazes e se manifesta em aumento do fluxo de bens e serviços finais à
disposição da coletividade. Assim, a ideia de desenvolvimento liga-se,
causalmente, por um lado, ao conceito de eficiência e, por outro, à de
abundância ou riqueza. À formas mais racionais de comportamento corresponde
uma satisfação mais plena das necessidades humanas.

O desenvolvimento tem que ser pensado almejando um aumento da
efetividade das políticas sociais, sempre tendo em vista as necessidades do povo,
Furtado (2000, p. 22) salienta:
a rigor, a ideia de desenvolvimento possui pelo menos três dimensões: a do
incremento da eficácia do sistema social de produção, a satisfação de
necessidades elementares da população da população e a da consecução de
objetivos a que almejam grupos dominantes de uma sociedade e que competem
na utilização de recursos escassos. A terceira dimensão é, certamente, a mais
ambígua, pois aquilo a que aspira um grupo social pode parecer para outros
simples desperdício de recursos. Daí que essa terceira dimensão somente
chegue a ser percebida como tal se incluída num discurso ideológico. Assim, a
concepção de desenvolvimento de uma sociedade não é alheia à sua estrutura
social, e tampouco a formulação de uma política de desenvolvimento e sua
implantação são concebíveis sem preparação ideológica.
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Após estes breves pensamentos de Furtado sobre desenvolvimento, será
abordada a política habitacional brasileira nos anos de 1964 até 1986, período em que foi
criado e extinguido o Banco Nacional de Habitação.
3.2.1 Desenvolvimento socioeconômico e a questão da habitação
O problema na questão habitacional já vem ocorrendo há muito tempo, não só
no Brasil, como no mundo. Conforme Engels (1935, pp. 62-63) “constrói-se tão barato na
Inglaterra que as casas estremecem quando passa uma carroça e todos os dias há
algumas que desabam”.
Até o final do século passado muitos não dispunham de um bem básico, que é
o direito a habitação, e quando o tinham eram precários, para Ianni (1988):
Um elemento básico dessa cultura do autoritarismo consiste na alegação de que a
sociedade civil, principalmente em seus setores populares, é débil, pouco
organizada, incapaz, sujeita à anarquia. Assim se chega logo à idéia de que a
violência é inerente à sociedade como um todo e, em especial, aos seus setores
compostos por operários, camponeses, empregados e outros. As lutas pela terra,
salário, saúde, habitação, educação e outras reinvindicações são vistas
como sintomas de desordem, germes da subversão.

O paradoxo da política habitacional foi previsto durante a mobilização política
de 1960 segundo Azevedo e Andrade (1982, p.55) “a mobilização política dos inícios dos
anos1960 tinha deixado entrever o paradoxo da política habitacional. Fazia-se da questão
da propriedade urbana o alvo para uma reforma de base[...]” e “com a crise do populismo,
a política habitacional entre em lenta agonia. A “pá de cal” viria com a derrubada do
Governo João Goulart pelo golpe de 31 de março 1964. A fundação da Casa popular é
extinta e com ela desaparece o modelo clientelista”. (AZEVEDO e ANDRADE, 1982, p.55)
Sem um plano concreto, o desenvolvimento continuaria acontecendo, só que
de forma descontrolada e sem fiscalização, principalmente pelo fato das famílias estarem
saindo o ambiente rural e migrando para o urbano em busca de mais oportunidades, “o
ponto de partida de toda reflexão sobre desenvolvimento tem de ser, portanto, a
apreensão da realidade social, mais precisamente, da entidade que assume as novas
formas.” (FURTADO, 2008, p. 130), já para Schumpeter (1982, p. 13)
Se o sistema econômico realmente não se modifica “por si”, não estaremos
desprezando nada de essencial com relação ao nosso presente objetivo, se
supusermos simplesmente que ele permanece como é, mas estaremos
expressando meramente um fato com sua precisão ideal. E se descrevermos um
sistema completamente imutável, é certo que fazemos uma abstração, mas
apenas com intuito de expor a essência do que efetivamente acontece.
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No dia 31 de março de 1964, João Goulart é deposto do poder, após um golpe
militar, segundo Azevedo e Andrade (1982, p.57) “os novos “donos do poder” que
emergiam com o 31 de março dariam feição diversa à política habitacional. Uma linha de
solução empresarial tomaria o lugar do velho clientelismo que dominaria até então”.
Em 1964, Humberto de Alencar Castelo Branco chega ao poder, começa então
o período mais conhecido como Regime Militar. Segundo Couto (1999, p. 39) “período de
1964-67, governo Castello Branco. Governo forte, lastreado na intervenção militar. A
palavra de ordem é a austeridade

administrativa, a

realização

de

reformas

econômicas e institucionais”.
A definição da habitação como centro da política urbana se deu basicamente
pelo fato das tensões que começaram a existir nas favelas, das migrações em grande
escala do campo para a cidade, com isso a questão urbana ganhou perceptibilidade, “aos
olhos de do Governo Castelo Branco a configuração do problema urbano é determinada
pelos eventos políticos de antes de março de 1964.” (AZEVEDO e ANDRADE, 1982,
p.59)
Castelo Branco destacou o plano de habitação, e fez dele o primeiro grande
plano de seu governo “O Plano Habitação- e este BNH- surge, assim, num momento em
que é crucial para o novo regime dar provas de que é capaz de atacar problemas sociais”.
(AZEVEDO e ANDRADE, 1982, p.58)
Em 1964, pensando no desenvolvimento urbano de forma responsável foi
criado o Banco Nacional de Habitação, para Azevedo e Andrade ( 1982, p.57) “Com a lei
n.º 4.380, de 21 de agosto de 1964, que institui o Plano Nacional de Habitação e cria o
Banco Nacional da Habitação e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, é dado o
passo inicial para uma nova política habitacional”, Arretche (2000, p.77) destacou “durante
o regime militar, as políticas nacionais de desenvolvimento urbano, mais particularmente
as de habitação e saneamento básico, estiveram sob o comando de um banco de
fomento, criado em agosto de 1964: o Banco Nacional da Habitação.”.
O que até agora era pouco pensado e falado, ou disponível apenas para uma
pequena camada da sociedade, foi ampliado, todos que trabalham podiam contar com o
fomento do BNH, segundo Arretche (2000, p.77) “a partir de 1966, o BNH passou a contar
com recursos do FGTS”.
Um bom plano de habitação beneficia a população, e principalmente o
desenvolvimento, para Prado Júnior (1999, p. 15)
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Ora, o desenvolvimento, que sem dúvida se há de alicerçar no crescimento
econômico- pois é somente através dele que o país, dado o retardo em que se
encontra, poderá alcançar o nível e os padrões da civilização moderna-, o
desenvolvimento e crescimento econômico constituem tema essencialmente
histórico, e ao contrário de tratamento que lhe vem sendo dado pelos economistas
[...], não pode ser incluído em modelos analíticos de alto nível de abstração, e
deve ser tratado na base da especificidade própria e das peculiaridades de cada
país ou povo a ser considerado.

O BNH fez a opção de difundir a moradia própria, para que pudessem
comprometer o trabalhador com a propriedade e com o regime, “a ideologia da casa
própria visa criar sentimento de pertinência, transformando-se em instrumento de
manutenção do equilíbrio social, prestando-se a propósitos sobretudo políticos” (SILVA,
1989, pp. 49-50
Para Silva (1989, p.48)
[...] nesse período que antecede à definição de uma política habitacional mais
global e mais intensa para o país, a tônica da intervenção pública, nesse setor, dáse pela repressão explícita ou velada, pelo controle permanente, pela
omissão e pela exclusão das classes populares às possibilidades de uma
moradia que pudesse abrigar o trabalhador e sua família, com o mínimo de
dignidade.

Neste tempo não se pensava ainda em políticas habitacionais rurais, até por
que o êxodo do campo era muito grande, todos queriam oportunidades novas, e para a
população, as oportunidades estavam na cidade e suas grandes indústrias, conforme
Silva (1989, p. 50) “com essas intenções, a habitação é assumida como eixo da política
urbana e as favelas se constituem no seu primeiro alvo [...]”.
Assim constituísse um novo cenário econômico, segundo Schumpeter (1982, p.
44) “[...] O estado econômico de um povo não emerge simplesmente das condições
econômicas precedentes, mas unicamente da situação total precedente”.
Após sua constituição o BNH iniciou seu trabalhos contado:
[...] inicialmente, com o capital de um milhão de cruzeiros, o que equivalia a 900
mil dólares no câmbio da época e uma receita permanente de 1% sobre as folhas
de pagamento de todos os empregados sujeitos a regime de consolidação das leis
do trabalho. Em 1966, é criado o FGTS e é implantado o SBPE (Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo). O primeiro
representar um mecanismo de
arrecadação compulsória para o BNH, ao instituir a obrigatoriedade do
recolhimento de 8% sobre as folhas de pagamento dos empregados, por parte dos
empregadores, liberando estes de indenização obrigatória, no caso de dispensa
de empregados, o que, na prática, representou a extinção da estabilidade no
trabalho, ocasionando sérios prejuízos para o trabalhador em termos de
permanência nos empregos e no valor dos salários recebidos. O SBPE,
responsável por captação de recursos voluntários, através dos depósitos em
cadernetas de poupança e venda de letras imobiliárias, juntamente com o FGTS,
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faz o BNH se transformar, em pouco tempo, no segundo maior banco do pais.
(SILVA, 1989, pg. 53)

As condições de financiamento do BNH são alteradas em 1974, para Silva
(1989, p.630) “[...] passando o BNH a financiar integralmente os contratos estabelecidos,
eliminando progressivamente a poupança inicial exigida aos futuros mutuários”.
Fica claro assim que o BNH se favorece com a repressão vivida neste período
“[...] verifica-se que o BNH se beneficia do crescimento econômico e do clima de intensa
repressão por que passou o país nesse período, e o trabalhador brasileiro é atingindo
duramente pelas medidas econômicas e políticas então adotadas [...]”. (SILVA, 1989,
p.63)
Em 1977, devido

as

medidas

antiinflacionárias,

o

dinamismo

das

políticas habitacionais começa a ser afetado, para Silva (1989, p. 69) “a partir de 1977, o
dinamismo da PHB começa a ser afetado pelas medidas antiinflacionárias então adotadas
pelo governo. Uma parcela de recursos do BNH é redirecionada para o apoio a setores
específicos de atuação do governo”.
Até então no Brasil se vivia em euforia devido ao chamado “milagre
econômico”, no entanto , segundo Silva (1989, p. 70)
A Partir de 1979, o pais mergulha num crescente processo inflacionário que o
conduz a uma crise recessiva histórica. Nessa nova conjuntura, as pressões
populares passam a tratar o direito à moradia no contexto da cidadania, e o BNH
se propõe a retornar às suas raízes, dando maior ênfase a sua função social, no
atendimento aos segmentos populacionais de mais baixa renda. Ao mesmo
tempo, porém vê-se mergulhado na sua mais profunda crise.

No dia 21 de novembro de 1986 o BNH é extinto, segundo Silva (1989, p. 161)
“após um ano de extinção do BNH, por decreto do presidente da República, assinado em
21 de novembro de 1986, a crise da habitação continua se agravando e as medidas de
política habitacional decretadas ainda não foram suficientes para uma reativação do
mercado imobiliário [...]”.

3.3 Associativismo, Cooperativismo e Desenvolvimento

Considerando que tema
associativismo1
1

do

desenvolvimento

local

articulado

ao

é cooperativismo é recorrente na literatura, busca-se compreendê-lo a

As associações, enquanto instituições contemporâneas, são constituídas por um grupo que objetiva determinado fim
não lucrativo. São caracterizadas por não distribuir ou dividir entre os integrantes os resultados financeiros. Por
conseguinte, considerando o cooperativismo como forma de associação, de acordo com os objetivos e atividades do
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partir de uma perspectiva das ações e políticas contemporâneas, tendo em vista sua
relação com as realizações materiais e as capacidades coletivas e individuais. Entende-se
assim a importância do cooperativismo e das cooperativas no mundo, que atualmente são
organizações com potencial de mudar comportamentos e também atuar com outra
racionalidade e condicionar novos hábitos, ações, posturas e regras (GIANEZINI, 2010).
Neste processo de articulação, o desenvolvimento econômico e social pode ser
compreendido como forma de promover melhores condições de vida para a população.
Santos (2002), entende esta face do desenvolvimento como aquela que se inspira nos
valores que enaltecem a condição humana da igualdade, da equidade e da cidadania,
com a inclusão dos setores marginalizados na produção e repartição dos resultados do
desenvolvimento.
O desenvolvimento local, por sua vez, está dentro dessa visão sistêmica do
desenvolvimento, podendo ser definido como:
um processo endógeno registrado em pequenas unidades territoriais e
agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo econômico e a melhoria
da qualidade de vida da população. Representa uma singular transformação nas
bases econômicas e na organização social em nível local, resultante da
mobilização das energias da sociedade explorando suas capacidades e
potencialidades específicas (BUARQUE, 1998, p. 9-10).

Como o próprio nome indica, trata-se de um desenvolvimento específico,
dentro de uma determinada região, o que não quer dizer que esteja dissociado de um
desenvolvimento global. Pelo contrário, atualmente, com a sociedade da informação e a
globalização, as interações se fazem ainda maiores (GIANEZINI; SALDIAS; RUVIARO,
2012), levando inclusive ao surgimento novas formas de organização cooperativa, como é
o caso das cooperativas descentralizadas (ESTEVAM et al, 2014).
Na região objeto de estudo, por exemplo, há atualmente um crescimento das
cooperativas descentralizadas, que
[...] representam uma quebra de paradigma organizacional, social e econômico ao
fugirem da ideia majoritária de que, para constituir uma cooperativa, é necessário
investir em grandes instalações e em infraestrutura [...] As cooperativas
descentralizadas recebem o mesmo tratamento legal das cooperativas
tradicionais, tais como: o número mínimo de vinte sócios para a fundação; registro
em juntas comerciais; inscrição na receita federal e estadual, bem como todos os
demais registros necessários em decorrência do ramo de atividade de cada
cooperado (ESTEVAM; SALVARO; BUSARELLO, 2015 p. 292).

movimento, o Dicionário de Ciências Sociais assim define o termo cooperação: cooperação indica em geral qualquer
forma de trabalho em conjunto, em contraste com concorrência ou oposição.
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Ainda de acordo com Estevam et al (2014), tais cooperativas são mais flexíveis
quando comparadas às cooperativas tradicionais, pelo fato de que atendem às
peculiaridades de cada sócio e do mercado, perseguindo um processo de decisão mais
democrático e participativo, devido ao seu tamanho reduzido.

3.4 Experiências da temática no Extremo Sul Catarinense

No fechamento desta seção de resultados e discussão, apresenta-se quadro
elaborado com a síntese preliminar dos projetos encontrados.

LOCAL

RESUMO

Timbé do Sul

Em maio de 2014, 15 casas foram entregues foram entregues, referentes ao Programa
Nacional de Habitação Rural. As autoridades foram até a comunidade de Figueira
Bordignon, visitar famílias de agricultores contemplados. Em seguida, todos se
encontraram na Prefeitura Municipal. São 37 casas no total, em três etapas (15 na
primeira, 11 na segunda e mais 11 na terceira etapa). A Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação é mediadora do projeto no município. Outro programa
no foi a reforma de 26 casas. Nele, R$ 5 mil em materiais de construção foram
disponibilizados aos participantes da contemplação.

Turvo

As famílias beneficiadas pagam em 10 anos, uma prestação correspondente a 5% da
renda comprovada. São 95 famílias contempladas com uma casa. O convênio foi
assinado em parceria com a prefeitura de Turvo, Federação das Cooperativas
Habitacionais de Santa Catarina, Caixa Econômica Federal e Governo Federal, por
intermédio do projeto Minha Casa, Minha Vida Rural. O projeto, portanto, segue o
padrão do programa Minha Casa, Minha Vida, possuindo 47 m², e custando em média
R$ 45 mil por residência. As casas são construídas em forma de conjunto habitacional,
no loteamento São Braz, no bairro São Luiz, onde já há construídas 49 casas do
projeto.

Diversos
COHAB SC

Por meio de cadastro de famílias, a Secretaria de Assistência Social e Habitação
realizou, em 2011, entrevistas com os candidatos. Eles precisavam apresentar
documentos como o bloco de notas de agricultor, a Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP) não podia ultrapassar R$ 15 mil, dentre outras exigências. As casas de 42m²,
foram avaliadas em R$ 28.500,00. Com a assinatura do contrato, a Caixa Econômica
Federal financia R$ 1.140,00, pagos em quatro vezes, uma vez por ano, em parcelas
de R$ 285,00. O restante é subsídio do Governo Federal sendo recursos a fundo
perdido. A casa apresenta dois quartos, sala, cozinha e banheiro com azulejo. Para os
portadores de necessidades especiais, o espaço é adaptado.

Fonte: Elaboração própria a partir de informações de documentos e imprensa local

Percebe-se que há um espaço significativo para a atuação de associação e
cooperativas habitacionais na região. As iniciativas e ações identificadas se restringem às
ações governamentais. Ademais, acredita-se que a abordagem interdisciplinar é requerida
para compreender como propostas das iniciativas associativistas e cooperativistas
poderiam dar conta deste desafio da habitação no meio rural.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se que durante o período estudado, o tema foi pouco explorado no
meio rural, uma vez que a moradia era considerada uma adjacência da propriedade rural
e, portanto um espaço organizado pelos proprietários.
Ao aplicar esta reflexão a condição da habitação brasileira, observa-se que além do
“esquecimento” do ambiente rural há uma dissociação histórica entre a moradia e os
demais serviços públicos. Contudo, constatou-se com a análise da pesquisa bibliográfica
e levantamento documental, que as iniciativas habitacionais obtiveram um avanço
significativo na sua produção, em especial nos últimos dez anos, ainda que não
estudadas. Nessa pesquisa, o principal objetivo foi apresentar as iniciativas habitacionais
rurais no extremo sul de Santa Catarina. Entende-se que houve diversas limitações (pelo
tempo e fontes de pesquisa) e que o trabalho carece de complementos que podem ser
contemplados na elaboração um artigo científico e ou continuidade por meio de estudos
aplicados completos.
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Resumo:
A redução dos recursos naturais, as mudancas climáticas e o aumento dos custos de energia coloca
o tema eficiência energetica na agenda das discussões de organizações públicas e privadas. Neste
cenário países como a Alemanha se destacam pela sua eficiência energética, em especial, no setor
industrial. No Brasil, apesar do setor ser o maior consumidor de energia, estudos apontam que ainda
há vários desafios que devem ser enfrentados para que o desempenho energético seja melhorado. A
eficiência energética na indústria tem um papel importante com relação à seguranca energética e ao
melhor desempenho econômico e ambiental de regiões e países. Por este motivo, algumas políticas
são estratégicas para garantir este desempenho industrial. O objetivo deste artigo é descrever as
políticas estratégicas voltadas para a eficiência energética industrial na Alemanha. O artigo visa
também contribuir com reflexões sobre possíveis abordagens para o cenário nacional. O estudo de
carácter qualitativo descritivo foi realizado por meio de revisão bibliográfica e documental. Dados
foram também coletados de seis organizações alemãs. As principais políticas identificadas são
prescritivas, econômicas e de apoio. Os principais instrumentos incluem regulamentos, rotulagens,
incentivos financeiros, apoio à formação de redes, pesquisa e inovação.
Palavras-Chave: Políticas estratégicas, eficiência energética, indústria, Alemanha.

1 INTRODUÇÃO
Questões como a redução dos recursos naturais, as mudancas climáticas e o
aumento dos custos de energia coloca o tema eficiência energética na pauta das
discussões de muitas organizações públicas e privadas. O relatorio International Energy
Efficiency Scorecard (IEES) publicado pelo Conselho Americano para uma economia
energeticamente eficiente publicado em julho de 2014 aponta que um país cria uma
economia mais competitiva ao reduzir seus custos e a poluição, quando utiliza a mesma
ou menor quantidade de energia1.
Nos dados estatísticos sobre eficiência energética disponibilizados pela
Agência Internacional de Energia, sigla IEA do inglês, verifica-se em diferentes países a
preocupação com o tema por meio da adoção de políticas e medidas. Além disto,
percebe-se que nas economias mais industrializadas, a estrutura política voltada para a
questão da eficiência energética é bastante expressiva, porque há um maior número de
regulamentos, instrumentos econômicos e acordos voluntários (IEA, 2015).
O relatório IEES analisou as 16 maiores economias mundiais que
correspondem a 81% do produto interno bruto global e 71% do consumo de eletricidade.
O estudo considerou três indicadores que são os principais responsáveis pelo consumo
1

Neste caso, apesar de não ser mencionado na publicação, pressupõe-se que a medição é feita por meio da

comparação de dados anuais.
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de energia nestas economias: construções, indústria e transporte. A Alemanha se
destacou por apresentar o melhor escore, 65 dos 100 pontos, entre os países analisados.
No país o setor industrial é o principal responsável pela economia de energia
(LINDQUIST, 2014).
No mesmo levantamento, o Brasil aparece na 15ª posição e atingiu 30 dos 100
pontos. No setor industrial o país apresentou os piores resultados, ocupando a última
posição entre os países analisados (LINDQUIST, 2014).
De acordo com a IEA (2012), o setor industrial é responsável por
aproximadamente por um terço da demanda global de energia. Apesar de haver um
potencial significativo para reduzir o consumo no setor, as oportunidades para melhorar a
eficiência energética na indústria ainda são pouco exploradas.
O setor industrial brasileiro é o maior consumidor de energia, principalmente
elétrica. De acordo com os dados do Balanço Energético, a indústria consome 40% da
energia nacional (BRASIL, 2014).
Considerando o aumento nos valores de energia elétrica no país e a
preocupação com as questões ambientais, estudos (GUARDIA 2010, SILVA E ROSSI,
2012) têm discutido as medidas, tecnologias e sistemas de gestão que podem ser
utilizados para a redução do consumo energético e, consequentemente, dos custos. No
Brasil, no entanto, ainda há poucos estudos que procuram refletir sobre o papel de
políticas estratégicas na promoção da eficiência energética. Trata-se de uma discussão
relevante, uma vez que o uso de energia no país deve crescer nos proximos anos e seu
uso eficiente está diretamente associado à competitividade e à proteção climática.
Neste sentido, o objetivo deste artigo é descrever e discutir as políticas
estratégicas, os instrumentos voltados para a eficiência energética industrial na
Alemanha. O artigo de carácter qualitativo descritivo visa também contribuir com reflexões
sobre possíveis abordagens para o cenário nacional. Os dados foram coletados por meio
da revisão bibliográfica e documental e de entrevistas não diretivas junto a uma amostra
de organizações alemãs.
O artigo está dividido em cinco partes incluindo esta introdução. A seguir, serão
apresentados a revisão de literatura que apresenta os temas estratégias políticas para
eficiência energética e as estratégias utilizadas na Alemanha (2), o método (3), resultados
e discussão (4) e as considerações finais (5).

2. ESTRATÉGIAS POLÍTICAS PARA A GESTÂO DE ENERGIA INDUSTRIAL
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De acordo com Abdelaziz et al. (2010), na indústria a eficiência de energia
pode ser melhorada por meio de três abordagens diferentes: 1. Economia de energia por
meio da gestão. 2 Economia de energia por meio de tecnologias. 3. Economia de energia
por meio de políticas.
A gestão de energia é a estratégia para atender a demanda de energia de
modo a otimizá-la e a reduzir seus custos. A fim de manter controle sobre o fluxo de
entrada e saída de energia, empresas adotam programas de gestão de energia que,
normalmente, incluem quatro aspectos: (1) Análise de dados históricos, (2) Auditoria e
contabilidade de energia, (3) Análise de engenharia e investimentos, propostas a partir de
estudos de viabilidade econômica, (4) Treinamento dos recursos humanos e comunicação
(ABDELAZIZ et al., 2010).
A gestão sistemática da energia é uma das abordagens mais efetivas para o
aumento da eficiência energética industrial, porque as empresas adotam práticas e
procedimentos para o melhoramento e controle contínuo. Entre estes sistemas destacamse o Sistema de Gestão de Energia - ISO 50001(IEA, 2012).
As tecnologias têm um enorme potencial para reduzir a energia industrial.
Estas podem ser aplicadas com diversos objetivos como tornar motores ou sistemas de ar
comprimidos mais eficientes, recuperar calor residual de caldeiras, otimizar os sistemas
de bombeamento, melhorar o controle de processos, aumentar a produtividade e criar
oportunidades para inovação de processos e produtos (ABDELAZIZ et al., 2010;
NATURESA, 2011; TANAKA 2011).
A política energética é a maneira pela qual uma organização, normalmente
governamental, aborda questões de desenvolvimento energético, incluindo a produção,
distribuição e consumo de energia. Esta política está relacionada a temas como
legislação, tratados internacionais, incentivos ao investimento, acordos, orientações para
a conservação de energia, tributação, normas de eficiência energética e etiquetas. No
setor industrial as políticas energéticas são utilizadas para controlar o consumo de
energia, para que metas de eficiência energética possam ser alcançadas e para a
redução das emissões dos gases de efeito estufa. Algumas das políticas e programas
para eficiência energética na indústria incluem: regulamentos e padrões, políticas fiscais,
acordos/metas, relatórios/benchmarking (ABDELAZIZ et al., 2010).
Apesar dos benefícios que os investimentos em sistemas de gestão e em
tecnologias mais eficientes podem gerar, há ainda na indústria algumas barreiras que a
impedem de vê-los de forma estratégica como o acesso limitado ao conhecimento e ao
capital, aversão aos riscos e os custos de transação. Neste sentido, a política e seus
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instrumentos podem estimular os investimentos em eficiência energética industrial (IEA,
2012). Por este motivo, o tema política será tratado de forma mais detalhada neste artigo.
Para Tanaka (2011) a política de eficiência energética na indústria pode ser
classificada pelos seus objetivos, metas, tipos e medidas. No que se refere aos seus
objetivos, o autor explica que as políticas de conservação ou eficiência energética estão
mudando o seu foco. Uma tendência é mudar da abordagem voltada para conservação de
energia (foco na economia de energia absoluta) para eficiência energética (foco na
redução da energia utilizada por nível ou na produção).
Com relação às suas metas, os governos costumam adotar dois tipos de
estratégias para motivar a indústria a melhorar o seu desempenho energético. As
estratégias são: (1) medidas específicas para os setores e (2) medidas voltadas para a
indústria ou econômicas que focam as circunstâncias sociais e ambientais nas quais as
empresas e setores atuam. As medidas para a estratégia do tipo 1 incluem regulamentos,
instrumentos para financiamentos diretos e acordos. As medidas do tipo 2 incluem
impostos sobre a energia, impostos sobre carbono e comércio de emissões. É possível
ainda a adoção de outras medidas do tipo 3 que criam as condições para que a indústria
aumente a conservação de energia, por meio, por exemplo, de educação e formação.
Além disto, existem as medidas do tipo 4, quando associações ou federações industriais
atuam como intermediárias entre o governo e as empresas. Estas podem colaborar para
avaliar as circunstâncias, por meio da coleta, compilação e comunicação de dados que
podem ser usados para o desenvolvimento de políticas para as indústrias. Esta interação
entre governo e as associações ou federações industriais trazem benefícios para ambas
as partes pela redução dos custos para a produção de politicas públicas e pelo fato
destas políticas serem construídas de forma participativa (TANAKA, 2011).
Sobre os tipos de políticas e medidas, é possível mencionar 03 grupos
principais: prescritiva, econômica e de apoio, conforme Tabela 1, abaixo. Além disto, de
acordo com Tanaka (2011), seria possível incluir outros 02 grupos que incluiriam apoio do
governo para pesquisa e desenvolvimento para pesquisa básica e aplicada e investimento
direto do governo para maior eficiência de máquinas e processos. Contudo, este último
ocorre raramente.
Tabela 1: tipos de políticas para eficiência energética industrial
Políticas

Exemplos de medidas

Prescritiva
Regulamentação para eficiência de equipamentos
Regulamentos

para

eficiência

e

configuração

Padrões de eficiência
de

Metas

de

Benchmark/ou

prescrição

de

metas

de
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processos

economia de energia em processos

Regulamentos para gestão de energia

Normas para gestão de energia Preparação de planos de
conservação

Acordos negociados

Indicação de um gestor interno de energia e contratação
de um assessor externo de energia
Metas de referência e/ou metas de economia de energia

Econômica
Impostos sobre energia

Impostos

Reduções fiscais sobre energia

Diferenciação fiscal/isenções, créditos e deduções

Incentivos financeiros diretos

Empréstimos preferenciais
Subsídios e abatimentos

Esquemas de limitações e comércio

Comércio de emissões de GEE

Preços de energia diferenciados

Controles de tarifas de energia

De apoio
Identificação das oportunidades para eficiência energética

Levantamento dos dados sobre consumo de energia

Medidas cooperativas

Coleta de informações sobre instalação de tecnologia
Monitoramento
Auditoria de energia
Benchmarking (melhores práticas)
Promoção de programas de cooperação

Capacitação

Consultoria, formação e treinamento

Pesquisa apoiada diretamente pelo governo

Pesquisa básica e aplicada

Investimento direto do governo

Investimentos

em

equipamentos/processos

mais

eficientes
Fonte: Adaptado de Tanaka (2011)

2.1 Gestão de energia industrial na Alemanha: principais estratégias
Em setembro de 2010, o governo federal da Alemanha adotou o conceito de
transição energética (Energiewende) e estabeleceu objetivos e metas ambiciosos para
serem atingidos até 2050. O conceito segue alguns dos princípios previstos em 2007,
quando foi lançado o Programa Integrado de Clima e Energia. Em 2011 após o acidente
nuclear de Fukushima, o governo decidiu acelerar o processo de fechamento das usinas
nucleares que devem encerrar suas atividades em 2022. Por este motivo, 08 plantas de
usinas mais antigas foram imediatamente fechadas (IEA, 2013).
De acordo com o relatório Plano de Ação Nacional de Eficiência Energética
publicado pelo Ministério Federal de Economia e Energia da Alemanha, na sigla em
alemão BMWi, a reforma ou transição energética no país será possível com base em dois
pilares principais: energias renováveis e eficiência energética. A transição energética
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inclui várias metas: eliminação progressiva da energia nuclear até 2022, redução em 40%
dos Gases do Efeito Estufa (GEE) até 2020 e em pelo menos 80% até 2050 em
comparação com 1990, redução da dependência das importações de petróleo e de gás,
impulso para o desenvolvimento de tecnologias, o crescimento e o emprego. A intenção é
que as fontes de energia renováveis respondam por metade do abastecimento de energia
da Alemanha até 2030. Para que a transição energética ocorra, um foco especial será
dado à eficiência energética. O objetivo principal é reduzir em 20% o consumo de energia
primária até 2020 e em 50% até 2050. Para alcançar o objetivo o plano de ação segue
três princípios: oferecer informações, prestar apoio, demandar ações (BMWi, 2014).
A política de eficiência energética utiliza de vários instrumentos que são
aplicados nos níveis federal, dos estados e dos municípios. No nível federal destacam-se
algumas regulamentações, políticas fiscais como a eco taxa, isenções e medidas de
incentivo como as linhas de crédito e oferta de informações e consultorias do Banco KfW.
Os estados têm um papel importante na implementação das disposições legais e no
atendimento dos regulamentos de Ecodesign. Além disto, o país segue as orientações de
política energética da União Europeia (BMWi, 2014, IEA 2013).
Estes instrumentos como financiamento público e medidas regulamentares têm
conseguido promover investimentos em eficiência energética em residências, na indústria,
comércio e serviços. Além disto, o governo tem por objetivo estimular a pesquisa e o
desenvolvimento e a disseminação de tecnologias inovadoras feitas na Alemanha (BMWi,
2014, IEA 2013).
De acordo com dados do IEA de 2012, o setor industrial é o principal
consumidor de energia no país, o que representa 35,6% do consumo. .Neste setor
industrial as principais medidas para eficiência incluem (BMWi, 2014, 2015):
- Consultoria e informação – os programas Consultoria de energia para pequenas
e médias empresas e Iniciativa das pequenas e médias empresas para transição
e proteção climática são apoiados pelo governo federal num trabalho conjunto
com a Associação Alemã das Câmaras de Comércio e Indústria (DIHK) e a
Confederação Alemã dos Artesãos (ZDH). O governo também financia as
campanhas de eficiência energética da Agência Alemã de Energia (Dena), que
fornecem informação adicional para diferentes grupos-alvo. O Banco KfW
subsidia a consultoria por meio da cobertura de até 80% dos seus custos.
- Incentivos através de programas de financiamento – O Programa KfW para
pequenas e médias empresas também oferece empréstimos com juros reduzidos
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para permitir que as pequenas e médias empresas (PMEs) possam implementar
medidas de eficiência energética em diferentes campos de aplicação. Outro
programa de financiamento de PMEs com fundos do governo federal inclui o
Financiamento para as tecnologias de alta eficiência em PMEs. Além disto, há o
Programa promoção de tecnologias transversais de alta eficiência que
proporciona a substituição de sistemas ineficientes, por exemplo, bombas,
motores, ar comprimido por instalações de alta eficiência e ou sistemas
otimizados. Também cabe destacar o Programa de promoção de processos de
produção energeticamente eficientes e de proteção ao clima que apoia as
empresas no processo de seleção dos investimentos mais apropriados para que
seus processos de produção tenham um melhor desempenho energético e menor
impacto sobre o clima. Por fim, há também o Financiamento para a Certificação
de Sistemas de Gestão de Energia.
- Regulamentos – Uma abordagem importante na política de eficiência energética
é o conjunto de instrumentos para estabelecer normas para novos produtos ou
investimentos. Muitos desses padrões derivam de padrões estabelecidos pela
União Europeia que são utilizados pelos órgãos regulamentadores da Alemanha
para manter um alto padrão de eficiência. A Portaria para economia de energia
(EnEV) estabelece requisitos mínimos para a qualidade do desempenho
energético nas instalações dos edifícios novos e para renovação de edifícios
existentes. As disposições da UE também se aplicam à rotulagem energética dos
produtos para que o consumidor possa ser informado sobre a sua eficiência. Por
fim, cabe destacar que a concepção de produtos (ecodesign) relacionados com a
energia também segue as prerrogativas da UE que estabelecem requisitos
mínimos para um grupo de produtos.
As medidas demonstram que há vários programas de apoio financeiro para as
PMEs. Contudo, as empresas de grande porte também são contempladas por medidas de
apoio e incentivo. Estas contam com algumas linhas de crédito e são obrigadas a realizar
auditorias energéticas de acordo com o Plano Nacional de Eficiência Energética. O plano
também estabelece normas para novas instalações de prédios industriais. Na Alemanha
há cerca de quinhentas redes empresariais voltadas para a eficiência energética e
espera-se que as empresas participem das mesmas e, desta forma, definam em conjunto
metas de eficiência que devem ser alcançadas (BMWi, 2014).
O governo federal também tem promovido medidas de eficiência energética como
forma de apoiar o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias para a área de
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energia inovadoras produzidas na Alemanha. Em outras palavras, colaborar para a
manutenção da liderança bem como a abertura de novos mercados internacionais. O país
exporta uma quantidade significativa de produtos voltados para o uso racional ou eficiente
de energia. Desde 2007 o governo alemão por meio BMWi mantém o programa Energy
Efficiency Export Iniattive, para apoiar empresas que fornecem produtos, sistemas ou
serviços voltados para eficiência energética a acessarem mercados internacionais (BMWi,
2014).
Neste contexto, o apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias também
faz parte da estratégia do governo alemão. Por meio do 6º Programa de Pesquisa em
Energia de 2013, o governo alocou duzentos e noventa e sete milhões de euros para
projetos que promovem a eficiência ao longo de toda a cadeia de energia – desde o
transporte, distribuição, e armazenamento até os usuários finais de diversos setores. Na
indústria, comércio e serviços os projetos incluíram desde otimização de processos até o
desenvolvimento e introdução de novas tecnologias. Paralelamente, tecnologias
transversais e intersetoriais como refrigeração, aquecimento, processos de moagem e
controle, também são incluídas nos projetos de eficiência energética (BMWi, 2014).

3. METODOLOGIA

Este estudo tem carácter descritivo qualitativo. Para melhor compreender os temas
estratégias políticas para gestão de energia industrial e estratégias políticas utilizadas na
Alemanha foi realizada uma revisão bibliográfica e documental. Ainda foram coletados
dados de organizações na Alemanha por meio de entrevistas não diretivas em duas
fases, maio de 2013 e março de 2014, que incluíram quatro empresas, uma organização
do setor energético e um laboratório de eficiência energética industrial de uma
universidade. Nas organizações os dados foram coletados junto a especialistas da área
de gestão de energia e ou sustentabilidade. A seguir, será apresentada uma breve
descrição das organizações. Durante a coleta de dados junto às empresas procurou-se
verificar como as organizações tratam do tema gestão de energia e suas motivações.

3.1 Breve descrição das organizações

Robert Bosch GMbH
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A empresa Bosch foi fundada em 15 de novembro de 1886 por Robert Bosch em
Stuttgart. A empresa atua nas áreas de soluções para a mobilidade (componentes para o
setor automotivo), bens de consumo (eletrodomésticos), tecnologia industrial (segurança)
e tecnologia na área de construções e energia (solar e térmica). O grupo Bosch está
presente em mais de 50 países. A organização trabalha com o conceito de “gestão de
CO₂” ao invés de “gestão de eficiência energética”. Desta forma, os investimentos em
processos e produtos estão relacionados à redução das emissões o que também levará a
maior eficiência. A Política da União Europeia (EU) e da Alemanha para proteção
climática são os principais motivadores para a implementação deste conceito. A política
estabelece que 20% das emissões de CO₂ devem ser reduzidas até 2020. O grupo Bosch
segue exatamente esta meta, 20% de redução relativa, partindo do ano base de 2007,
com exceção de plantas recentemente adquiridas. Contudo, o conceito com base na
gestão de emissões está associado a uma série de desafios como o controle do CO₂ no
consumo de energia elétrica uma vez que esta pode vir de diferentes fontes. Além disto, é
difícil controlar os diferentes tipos de processos. No caso de fundição e montagem, por
exemplo, há um maior uso de energia e, portanto, maior quantidade de emissões. Outro
problema a ser considerado é o fato de haver um crescimento de plantas para produção
nos países asiáticos nos quais a energia elétrica provém principalmente de fontes não
renováveis. Com relação à gestão de energia utiliza-se a estratégia de compartilhamento
entre as plantas da Bosch das melhores práticas. Destaca-se aqui a iniciativa “Máquinas
top 10 ou top 20” cuja proposta é a identificação na produção de grupo de máquinas que
consomem mais energia para buscar alternativas para torná-las mais eficientes. Estas
medidas podem ser aplicadas nas diversas plantas da empresa. Outro aspecto é a
associação de eficiência energética à inovação, um exemplo, é o projeto 4EE que propõe
eficiência por meio do design do sistema de produção, da otimização dos componentes,
da recuperação de energia e por meio de ajuste no consumo, conforme a demanda.
Kärcher GMbH
A empresa familiar foi fundada por Alfred Kärcher em 1935 com sede em Stuttgart
O mercado de atuação inclui equipamentos para limpeza para uso residencial, jardins e
profissional (comercial ou industrial) e para tratamento de água, lavadoras a jato,
aspiradores, vassouras elétricas, entre outros. A empresa comercializa seus produtos em
mais de 60 países. Um dos destaques da empresa é a inovação, mais de 90% dos
produtos Kaercher estão no mercado há menos de 05 anos. Somente no ano de 2013 a
empresa lançou mais de 120 novos produtos e entrou com 50 novos pedidos de registros
de patentes. A eficiência energética também está associada à oportunidade para
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inovação de processos, produtos e serviços, com destaque para a etiquetagem de
eficiência energética dos produtos. Algumas vezes a inovação ocorre por meio do
trabalho cooperativo entre universidades e centros de pesquisa. Na planta visitada
observaram-se vários aspectos relacionados à gestão de energia com relação aos
sistemas de iluminação (áreas com LED), térmicos (uso de calor residual em outros
processos) e de ar comprimido. Também foi possível verificar outros investimentos
voltados para eficiência energética na edificação que inclui uso de sistemas fotovoltaicos,
projetos para melhoria do isolamento e uso de energia geotérmica. Por fim, também se
destaca a interação entre eficiência energética e mobilidade que inclui a questão dos
combustíveis utilizados nas plantas, por exemplo, uso de carros elétricos e a
conscientização dos colaboradores com relação ao transporte por meio de campanhas de
incentivo ao uso do transporte público e de bicicletas.
Festo AG & CO. KG
A empresa familiar, Festo, está sediada em Esslingen na região de Stuttgart. A
empresa atua em 61 países e produz sistemas pneumáticos. Na área de pesquisa e
desenvolvimento cria cerca de 100 novos produtos para a fábrica e automação de
processos a cada ano. A empresa investe cerca de 70% do valor em vendas em P&D e
tem 2900 patentes registradas. De acordo com o entrevistado, a gestão de energia pode
ser dividida em 04 níveis. No primeiro nível estão temas como Responsabilidade Social
Corporativa, mudanças climáticas e imagem, este seria um nível estratégico e voltado
para o ambiente externo da empresa. No segundo nível estão as certificações como o
Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14000), o qual contribui para um maior controle sobre
o uso de energia. No terceiro nível é possível mencionar o nível estratégico voltado para o
ambiente interno da empresa, ou seja, a questão da oportunidade. Em outras palavras, a
eficiência energética associada à pesquisa e à inovação. No quarto nível, temos a
certificação específica para o sistema de gestão de energia a ISO 50001. Na empresa a
principal motivação também está relacionada à política de proteção climática da UE e da
Alemanha e à responsabilidade social. De fato, percebe-se que a empresa atua nos
quatro níveis de gestão com destaque para o nível estratégico da inovação, ou seja, a
eficiência energética associada à possibilidade de oferta de produtos e serviços, como,
por exemplo, consultoria na área de energia.
Carl Stahl GMbH
O grupo Carl Stahl é uma empresa familiar com sede em Suessen, no sul da
Alemanha. A empresa global opera em 61 localidades e oferece soluções inovadoras e
pioneiras no campo da tecnologia de cabo e de elevação, arquitetura, fio fino, e
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equipamento de proteção individual contra quedas. Na sede da empresa está localizada a
Carl Stahl Academy que oferece cursos de formação na área de equipamentos de corda e
de elevação. Nesta visita o entrevistado tratou do tema gestão de eficiência energética na
fábrica e, de modo geral, na Alemanha. Um aspecto destacado é a questão das
edificações, isto é, regras para eficiência energética para novas edificações e renovação
energética para prédios residenciais, públicos e industriais. Na indústria, os caminhos
para gestão de energia incluem, por exemplo, o uso de energia renovável (fotovoltaica,
geotérmica, biomassa), maior eficiência nos sistemas de ar comprimido, motores, bombas
e iluminação, certificados de CO₂. Na empresa a principal motivação para investimentos
em sistemas de gestão de energia (ISO 50001) e energias renováveis está relacionada às
questões políticas da UE e da Alemanha, o apoio e retorno financeiro, por meio das linhas
de crédito como as oferecidas pelo Banco KfW, o melhor controle dos usos da energia e,
portanto, dos gastos. A gestão integrada dos sistemas de gestão (qualidade, segurança,
ambiental, energia) foi mencionada como uma boa forma de reduzir os custos e otimizar o
uso dos recursos. Além disto, foi comentado que as certificações são exigidas por
grandes clientes, portanto, é importante obtê-las. Por fim, é importante ressaltar os
investimentos da empresa em inovação e a oferta de cursos de formação por meio da
Akademie e de serviços associados aos produtos.
EnBW – Energie Baden-Wüerttemberg
A EnBW é uma das maiores empresas de energia renovável e convencional na
Alemanha e Europa. A sua linha de negócio inclui a produção, comércio, transporte e
distribuição de eletricidade, contratos de importação, infraestrutura, armazenamento,
comércio, transporte e distribuição de gás, serviços de energia e ambientais como
produção, operação e infraestrutura. De acordo com o entrevistado, o setor passa por um
momento com vários desafios. Por um lado, há a política da EU e da Alemanha que
pressionam por uma mudança na matriz energética, isto é, um aumento nos
investimentos em fontes renováveis e em eficiência energética. Após o acidente em
Fukushima 08 usinas de energia nuclear tiveram que ser imediatamente fechadas na
Alemanha. Nos últimos anos a empresa tem investido em novos projetos de usinas para
produção de energia renovável como hidroelétrica, eólica onshore e offshore, solar e
bioenergia. Ainda têm ocorrido investimentos em termoelétricas, com uso de tecnologias
mais eficientes, produção combinada de eletricidade e calor e redução de emissões. Por
outro lado, as fontes totalmente renováveis ainda são pouco confiáveis, porque dependem
de questões sazonais ou climáticas. Ao mesmo tempo o setor de energia convencional
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sofre pressão, porque produz emissões e com relação à comercialização há uma queda
nos valores das certificações de CO₂.
Lernfabrik für Energieproduktivität
A

fábrica

modelo

para

produtividade

energética

(Lernfabrik

fuer

Energieproduktivitaet) é um laboratório instalado no Instituto de Máquinas-Ferramenta e
Engenharia Industrial da Universidade Técnica de Munique em cooperação com a
consultoria McKinsey & Company. Na Lernfabrik é simulado um ambiente de produção
típico em que são combinadas linhas de produção com componentes novos e antigos,
tecnologias mais e menos eficientes, etapas manuais e automatizadas, diferentes usos de
energia (vapor, calor, ar comprimido, eletricidade). O laboratório-fábrica é utilizado para
cursos e treinamentos para estudantes, gestores e especialistas em engenharia. A oferta
de cursos inclui desde cursos mais longos para os estudantes até formação de três dias
para diretores, gerentes de produção e executivos organizados em módulos. Os
treinamentos são baseados em vários exercícios para detectar fugas de energia na
produção e para eliminá-las. O foco na teoria com módulos práticos são importantes para
aumentar a produtividade de energia, para a visualização do consumo e para o
desenvolvimento de indicadores de energia. Entre as motivações para os investimentos
no laboratório modelo estão a escassez de matérias-primas, o aumento dos preços e do
consumo de energia, as políticas sobre emissões de CO₂, a maior conscientização
ambiental dos clientes, o potencial para poupança de energia em muitas empresas. O
laboratório-fábrica assim como outros projetos executados pelo Instituto de MáquinasFerramenta e Engenharia Industrial são financiados por parcerias públicas e privados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio deste trabalho foi possível verificar que as políticas e medidas propostas
pelo governo alemão e, muitas vezes, confirmadas na prática pelas organizações refletem
os fundamentos de Tanaka (2012). As políticas prescritivas são perceptíveis pelos
regulamentos que procuram seguir as prerrogativas da União Europeia adotadas no país.
Estas são confirmadas como uma das principais motivações das organizações para os
investimentos em eficiência energética.
Além disto, percebe-se, entre as medidas, que em todas as organizações haviam
responsáveis pelo setor de energia e ou sustentabilidade. Ao mesmo tempo verifica-se o
apoio econômico, nas políticas voltadas para o incentivo, em especial, nos programas de
financiamento para pequenas e médias empresas. Este apoio financeiro é confirmado
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pela empresa de médio porte Carl Stahl. Outro aspecto interessante são as políticas de
apoio, por meio dos programas para financiar consultorias para as PMEs e para
cooperação, ou seja, formação de redes entre as empresas. As medidas relativas a estes
programas não são verificadas diretamente junto às empresas da amostra, no entanto,
percebe-se a cultura da ‘cooperação para competição’, quando empresas como a Festo
ou a Kaercher mencionam a integração entre as empresas e os centros de pesquisa para
produzir soluções tecnologicas que resultem em maior eficiência e em inovação. Dentro
desta mesma lógica, percebe-se a política de apoio para pesquisa básica e avançada, por
meio do programa de pesquisa em energia. Existe um alinhamento entre as políticas do
governo voltadas para inovação e manutenção da posição de liderança no mercado
internacional, perceptível em programas como Energy Efficiency Export Iniattive e a
cultura das organizações que é voltada para inovação, evidenciada na preocupação com
registro de patentes bem como na forma de associar eficiência energética com novas
oportunidades para oferta de soluções para processos, produtos e serviços. Neste caso, é
importante que existam profissionais capacitados por meio de cursos como os que são
oferecidos pela Lernfabrik ou por outros centros de educação e pesquisa.
Estas políticas e medidas são importantes para motivar as empresas a investirem
em eficiência energética, conforme proposto pelo relatório do IEA (2012). Entretanto, é
importante que ocorra uma associação de aspectos, isto é, política, gestão e tecnologias,
de acordo com o que é indicado por Abdelaziz (2011).
Na amostra das organizações alemãs, percebe-se esta coerência entre os três
aspectos. As políticas determinam, por meio dos regulamentos, mas também promovem
por meio de apoio, ou seja, incentivos, financiamento para pesquisa, formação de redes, a
eficiência energética.
O aspecto gestão foi identificado nas organizações por meio do programa 4EE da
Bosch, na metodologia sobre os níveis de gestão indicados pela Festo, na integração dos
sistema de gestão da qualidade mencionados pela Carl Stahl e nos treinamentos
ofertados na LernFabrik. As certificações também provaram ter um papel importante, uma
vez que grandes empresas e clientes ambientalmente conscientes às exigem. A empresa
Festo e a Carl Stahl confirmaram a importância das certificações nas suas decisões.
O aspecto tecnologia também foi observado nesta amostra, em especial, nas
medidas verificadas na Kaercher e Carl Stahl como melhoria em sistemas térmicos e de
ar comprimido, na Bosch como as máquinas top 10, e por meio da estrutura da Lernfabrik.
Por fim, cabe ressaltar que que há um alinhamento entre o Plano de Ação para
Eficiência Energética a Politica Energética Alemã, Energiewende ou transição, e as
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medidas adotadas pelas organizações. Neste sentido, a empresa de energia EnBW
colaborou também para compreender a questão do crescimento dos investimentos em
energias renováveis bem como os desafios para a transição para uma matriz energética
mais limpa.
Para o cenário nacional seria importante verificar se há um alinhamento entre as
politicas nacionais e industriais de eficiência energética e proteção climática, já que
tendencialmente haverá um aumento das emissões dos diferentes setores econômicos.
Além disto, é fundamental verificar que atores podem colaborar efetivamente para esta
integração. Na Alemanha, por exemplo, verificou-se um importante papel do Ministério
Federal de Economia e Energia, da Câmara de Comércio e Indústria, da Confederação
Alemã dos Artesãos, da Agência Alemã de Energia, e do Banco KfW: Também observouse que vários instrumentos como regulamentos e incentivos funcionam em vários níveis
como União Europeia, governo federal, estadual e municipal. Considerando as dimensões
continentais do Brasil, seria importante também atentar para estes diferentes níveis,
características da produção industrial regional e as formas de garantir para que objetivos
e metas possam ser atingidos. Por fim, seria importante um foco estrátégico para a
questão de eficiência energética industrial. Não por acaso, a Alemanha teve a melhor
colocação entre os países analisados no Scorecard (2014), a eficiência energética da
indústria faz parte das políticas estratégicas do país que foca em inovação e manutenção
de liderança no mercado mundial na area de eficiência e energias renováveis.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste artigo foi descrever e discutir as políticas estratégicas e os instrumentos voltados para a eficiência
energética industrial na Alemanha bem como contribuir com reflexões sobre possíveis abordagens para o cenário
nacional. As principais políticas identificadas sao prescritivas, econômicas e de apoio. Os principais instrumentos
incluem regulamentos, rotulagens, incentivos financeiros, apoio à formacao de redes, pesquisa e inovação. Além disto,
verificou-se integração entre os objetivos nacionais e industriais voltados para a eficiência energética. Para o Brasil
sugere-se a identificação, dos instrumentos, atores e níveis de interação entre os instrumentos para o alinhamento das
políticas dentro de um foco estratégico. Para novos estudos sobre a experiência alemã, sugere-se a inclusão de
empresas de menor porte e de atores como representantes da Agência Alemã de Energia e do Banco KfW entre outros.
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RESUMO: O objetivo desse trabalho é apresentar uma aplicação da ferramenta enxuta Mapa do Fluxo de
Valor (Value Stream Map - VSM) em uma empresa prestadora de serviços de documentação veicular na
busca de identificar melhorias no processo de transferência de veículos. A necessidade de aumento do
nível de serviço, como maior agilidade e menores esforços para o cliente, tem pressionado essas
organizações a reverem seus processos e operações, de forma que satisfaçam seus clientes e tornem-se
mais competitivas. O estudo foi aplicado através de estudo de caso em um despachante de trânsito
localizado no Meio Oeste de Santa Catarina. O estudo de caráter qualitativo compreendeu entrevistas in
loco com a direção e funcionários da empresa e acompanhamento das atividades pelos pesquisadores. O
roteiro para desenvolver o VSM foi o proposto por Rother e Shook (2003) que compreendeu a seleção de
uma família de produtos, o mapeamento do estado atual, proposta do mapa do estado futuro e ações para a
implementação da melhoria. Diante dos resultados gerados foi possível identificar o mapa do estado atual e
propor um mapa do estado futuro e apresentar possíveis iniciativas para alcançar o resultado desejado no
Mapa do Estado Futuro. Verificou-se ainda poucos estudos aplicando o VSM em ambientes puramente
prestadores de serviços.
Palavra-chaves: Mapa do fluxo de valor; VSM; Despachante de trânsito; Lean Service.

1 INTRODUÇÃO

A busca por maior comodidade por parte da sociedade, tem favorecido o
aumento da procura por prestadores de serviços, ou seja, de atividades que o consumidor
deixa de realizar e opta em terceirizá-las para outras pessoas ou empresas (LOVERLOCK
e WIRTZ, 2006).
Os despachantes de transito que envolvem procedimentos burocráticos
relacionados a documentação de automóveis, como emplacamento, vistoria de veículos,
transferências, licenciamentos e certificados de registros de automóveis, são prestadores
de serviços que processam essas informações recebidas do cliente junto aos órgãos de
serviço público, como o Departamento Estadual de Transito – DETRAN.
A busca por um prestador de serviço que ofereça um nível de serviço
relacionados a agilidade, preço, conveniência e reputação são apresentadas por
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010) como ganhadores de serviços e favorecem a
fidelidade do cliente com a empresa.
Loverlock e Wirtz (2006) apontam que a fidelidade do cliente na empresa é
fator contribuinte para a lucratividade do negócio. Os autores indagam aos prestadores de
serviços para que se perguntem quanto à possibilidade de os serviços de sua empresa

equipararem-se aos serviços dos concorrentes ou superá-los, dirigidos ao mesmo tipo de
clientes.
Diante da abordagem levantada, o presente estudo busca apresentar uma
aplicação do conceito enxuto em um despachante de trânsito, via aplicação da ferramenta
VSM, que engloba a definição do Mapa do Estado Atual (MEA) e um possível cenário
futuro, por meio do Mapa do Estado Futuro (MEF) em um despachante analisado.
Esta metodologia é uma alternativa para que empresas consigam captar a real
necessidade de seus clientes e concretizá-las através da aplicação de princípios lean em
seus processos de serviço e contribuir na melhoria de processos, por meio da
identificação de desperdícios (perdas) dos processos por meio de uma linguagem simples
e padronizada que o VSM oferece (ROMAN, et al., 2014; LASA; LABURU e VILA, 2008).

1.1 O pensamento lean

O conceito lean thinking (pensamento enxuto) foi utilizado pela primeira vez por
Womack e Jones (2004) no livro com o mesmo nome. James Womack e Daniel Jones
passaram a década de 1980 no Japão para estudar os seus métodos de trabalho e de
gestão e desse estudo resultou uma obra de referência designada por “The machine that
changed the world” em 1990. Este mesmo sistema, foi denominado Produção Enxuta
(lean production ou lean manufacturing) por Womack e Jones (1996) que chamaram de
pensamento enxuto (lean thinking)
Para Womack e Jones (2004), a abordagem enxuta é uma forma de especificar
valor, alinhar na melhor sequência as ações que criam valor, realizar essas atividades
sem interrupção toda vez que alguém as solicita e realizá-las de forma cada vez mais
eficaz. Para as atividades que absorvem recursos e não agregam valor, denominadas
“desperdício”, ou “muda” em japonês, busca-se eliminar ou reduzi-las ao máximo
(SUREERATTANAN et al., 2014; WERKEMA, 2011; WOMACK e JONES, 2004).
Para Liker e Franz (2013) o foco da abordagem enxuta está sempre no cliente
e no fluxo de valor. A abordagem não se limita a setores específicos, embora inicialmente
implementado no ambiente de produção da indústria de manufatura, vem sendo
implementado, com grandes resultados nos mais diferentes ambientes das organizações,
dentro do conceito do "Lean Enterprise" como na administração, desenvolvimento de
produto e produção, em empresas de diversos setores, tais como: automobilístico e seus

fornecedores, aeronáutico, eletrônico, serviços, construção, mineração, saúde, dentre
outros.
A gestão lean é uma metodologia para a implementação, melhoria e
sustentabilidade do sistema enxuto de produção nas organizações, ela descreve o
envolvimento dos funcionários e líderes em seu esforço mútuo para a busca da perfeição.
Isso inclui o cliente foco de todos os processos, bem como o desenvolvimento a longo
prazo de funcionários e líderes (DOMBROWSKI; MIELKE, 2014).

1.2 O Lean service

O lean service apresenta a mesma abordagem que o pensamento enxuto
propõe, com enfoque na geração de serviços. O lean service possibilita apontar os
processos tangíveis e intangíveis que geram valor para o cliente, processos que não
geram valor, mas que são necessários para o negócio e na eliminação dos processos que
não agregam valor e são desnecessários, sendo este último denominado desperdício
(deve ser eliminado o mais rápido possível do processo) (WOMACK; JONES, 2004).
Nascimento e Francischini (2004) apontam que o Lean Service é possível de
ser aplicado de forma facilitada em processos com elevado nível de padronização,
embora o conceito tem seu gêneses na manufatura, pode ser implementado na redução
de perdas na prestação de serviços.
Diante dos sete desperdícios levantados por Ohno (1997) em

seu

livro O Sistema Toyota de Produção, George (2004) adaptou as sete formas de
desperdício para serviços da seguinte forma na abordagem de serviços:
- Superprocessamento: É a realização de mais trabalho do que é necessário para
satisfazer ou encantar seus clientes. Há dois elementos de superprocessamento:
adicionar mais valor do que os clientes estejam dispostos a pagar, ou permitir que
trabalho não adicionador de valor se infiltre em um processo;
- Transporte: Movimentação desnecessária de materiais, produtos ou informações. O
Transporte em processos de serviços quase sempre se manifesta como pessoas
constantemente andando pelos corredores em busca de informações;
- Movimento: Movimentação desnecessária de pessoas;
- Tempo de espera: Tempo de espera é qualquer atraso entre o fim de uma atividade de
um processo e o início da atividade seguinte. Em serviços, muitos trabalhos são invisíveis,

a ferramenta de mapeamento de fluxo de valor é fundamental para se encontrar atrasos
no processo;
- Estoques: É qualquer trabalho em processo, além daquilo que é necessário para
produzir para o cliente. Qualquer trabalho em processo além da quantidade necessária
causa custos não adicionadores de valor, longos lead times e o não atendimento das
expectativas dos clientes.
- Defeitos: É qualquer aspecto do serviço que não está em conformidade com
necessidade de clientes. Em serviços um defeito pode ser qualquer situação, desde
informação insuficiente até descumprimento de prazos, que torna a fazer com que o
cliente fique descontente com os resultados.
- Superprodução: “É a produção de saídas de serviços ou produtos além daquilo que é
necessário para uso imediato” (GEORGE, 2004).
Uma das ferramentas utilizadas pelo lean para identificar os desperdícios
apresentados pelo autor é o VSM. No próximo subitem será apresentada a ferramenta e
os critérios para seu desenvolvimento.

1.3 Mapa do fluxo de valor (VSM)

O VSM é uma ferramenta importante da abordagem enxuta e é usada para
identificar o valor acrescentado nas atividades e o desperdício de materiais considerando
o fluxo de informações e pessoas (FORNO, et al., 2014). Conforme Librelato et al., (2014)
a sua utilização favorece entender a dinâmica do processo através de modelagem via
construção de uma visão simplificada dos processos organizacionais.
O VSM é uma ferramenta de baixa tecnologia, diante que o mapeamento
demanda de recursos como papel e lápis para identificar o estado atual de um fluxo e
propor o estado futuro (GHINATO, 1996; ROTHER, SHOOK, 2003).
O VSM é uma ferramenta contribui para promover a melhoria contínua, a partir
do alcance das ações elaboradas (estado futuro) no mapa do estado atual, em um
segundo momento, essas passam a ser o estado atual. Rother e Shook (2003) descrevem
a relevância do VSM por:
- Favorecer a visualização mais do que simplesmente os processos individuais,
por exemplo, cadastro do cliente, emissão de notas fiscais, dentre outros. Você pode
enxergar o fluxo todo;
- Contribui para identificar mais do que os desperdícios. Mapear ajuda a
identificar as fontes de desperdícios no fluxo de valor;

- Fornece uma linguagem comum para tratar os processos de transformação;
- Torna as decisões sobre os fluxos visíveis, de modo que você pode discutilas. De outro modo, muitos detalhes e decisões no chão de fábrica só acontecem por
omissão;
- Junta conceitos e técnicas enxutas, que o ajuda a evitar a implementação de
algumas técnicas isoladamente;
- Forma a base de um plano de implementação. Ao ajudá-lo a desenhar como
o fluxo total de porta a porta deveria operar – uma parte que falta em muitos esforços
enxutos – os mapas do fluxo de valor tornam-se referência para a implementação enxuta.
Imagine tentar construir uma casa sem uma planta;
- Mostra a relação entre o fluxo de informação e o fluxo de material. É muito
mais útil que ferramentas quantitativas e diagramas de layout que produzem um conjunto
de passos que não agregam valor, lead time, distância percorrida, a quantidade de
estoque, e assim por diante.
As etapas propostas por Rother e Shook (2003), para desenvolver o VSM são
representadas na Figura 1.
Figura 1: Etapas para realização do VSM

Fonte: adaptado de Rother e Shook (2003)

Para os autores, a primeira etapa consiste na escolha da família de produtos
ou serviços que passam por etapas semelhantes de processamento; Na próxima etapa
consiste em desenhar o mapa do estado atual e do estado futuro, o que é feito a partir de
informações coletadas no ambiente de transformação (escritório, chão de fábrica) e por
último o plano de implementação, nesta etapa é descrito como se pretende chegar ao
estado futuro (ROTHER e SHOOK, 2003).

No mapeamento dos processos são utilizadas as caixas de processos. As
informações contidas nestas caixas podem apresentar:
- Tempo de processamento (P/T): é o tempo necessário para completar uma
atividade ou tarefa, sendo uma medida de conteúdo de trabalho;
- Tempo de atravessamento (L/T): é o tempo necessário para a conclusão de
uma atividade, do tempo de entrada na caixa até a atividade ser completada;
- Completeza e exatidão da informação (C&A): é uma métrica geral da
qualidade do processo para descrever o quanto completa e precisa é a informação
recebida num passo do processo pela pessoa(s) que realiza(m) esse passo; e
- Rendimento (FPY): número de unidades que saem de um processo dividido
pelo número de unidades que entram nesse processo ao longo de um período de tempo
especificado.

2 METODOLOGIA

O procedimento metodológico utilizado para alcançar o objetivo proposto
para o estudo utilizou a ferramenta VSM a luz dos princípios enxutos. O roteiro proposto
por Rother e Shook (2003) sustentou as etapas principais do estudo, que compreende: (1)
seleção de uma família de produtos, (2) mapeamento do estado atual, (3) mapeamento do
estado futuro e (4) plano de trabalho e implementação.
A partir de uma entrevista inicial semiestruturada com o diretor proprietário
do despachante trânsito estudado, com duração de 30 minutos, selecionou-se a família de
produtos para estudo em relação do mix total de serviços em que a Empresa oferece. Em
seguida definiu-se o serviço de maior relevância para o negócio, o processo de
transferência de veículos.
Finalizada a etapa 1, iniciou-se o processo de mapeamento do fluxo de valor
no estado atual, que compreendeu a etapa 2. Nesta etapa buscou-se reconhecer de
forma detalhada os processos e operações que compreendem a prestação de serviços de
transferência de veículos, como uma “fotografia” das atividades de transformação. Esta
etapa realizou-se in loco no despachante, via entrevista com os colaboradores da
empresa e observação. Como resultado desta etapa foi a elaboração do mapa do estado
atual, os recursos utilizados foram lápis e papel.
A partir do MEA, realizou-se um novo encontro com o empresário e foi
apresentado a situação atual do processo, em seguida foi possível levantar pelos

pesquisadores os elementos de influência para a proposição do MEF. Essa reunião com o
diretor proprietário do despachante durou cerca de 50 minutos, apresentou-se os
resultados de forma estruturada através de apresentação Power Point.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS

3.1 Mapa do estado atual

O despachante estudado realiza uma faixa mensal entre 40% à 50% das
transferências realizadas na regional do Detran o qual está vinculado. Para uma melhor
compreensão da atividade de transferência optou-se em categorizá-las em dois conjuntos
de atividades.
O conjunto composto por atividades front office (linha de frente) que
apresentam contato com o cliente e back office (retaguarda) ou seja, atividades que não
apresentam contato com o cliente.
No Quadro abaixo são apresentadas as atividades que compõe o processo de
transferência veicular, bem como sua classificação em relação ao contato com o cliente.
Quadro 1: Descrição e classificação das atividades de transferência veicular

Atividade
Atendimento
Cartório
Entrega
de
documentos
Vistoria Veicular
Conferência
documentação
Cadastro Cliente
Emissão
dados
Detran
Pagamento
de
taxas
Emissão
documento
Ciretran
Finalização
do
Processo
Retirada
do
documento

Classificação
Back
Front
office
office
X
X
X
X
X
X
X
X

Breve descrição
Cliente apresenta sua necessidade e recebe orientação
Realizar reconhecimento de firma (o cliente efetua)
Cliente entrega os documentos ao Despachante
Cliente encaminha o veículo para vistoria em órgão
credenciado ao Detran
Cliente realiza a entrega da documentação gerada na
vistoria
Lançamento do cadastro do cliente no sistema do
Despachante
Emissão dos dados para o Detran via portal do Detran e
emissão das guias para pagamento
Realizar pagamento de taxas pelo Despachante
Envio dos dados para o Ciretran e confecção do
documento pelo Ciretran

X
X
X

Apontamento de Encerramento do Processo no sistema
interno Despachante
Contatar cliente sobre a disponibilização e entrega do
documento

Verifica-se como uma das desvantagens do atual processo de transferência, a
necessidade do cliente mesmo terceirizando o serviço, a necessidade do cliente deslocarse até o cartório e para a Vistoria do veículo. Fator este que na percepção dos
funcionários entrevistados através de questionário não estruturado durante o processo de
mapeamento apontam como um critério que o cliente leva em consideração em optar em
utilizar o serviço de despachante. Na Figura 2 é apresentado o MEA.
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Mapa do Estado Atual

Figura 2: MEA – Mapa do Estado Atual do processo de transferência veicular

3.2 Mapa do estado futuro

O MEF é apresentado na Figura 3, dentre as atividades apontadas no MFA, foi
possível identificar propor o MEF, como uma “foto” do processo desejado, bem como a
reorganização do sistema para realizar a melhoria.
Figura 4: MEF – Mapa do Estado Futuro do processo de transferência veicular

No Quadro 2, será apresentado as principais propostas de melhorias e

possíveis contribuições que poderiam ser incorporadas no processo para o alcance dos

resultados esperados.
2
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Quadro 2: Propostas de melhorias elencadas para o alcance das melhorias esperadas

Atividade

Melhoria proposta
Incorporar o serviço junto a
Vistoria veicular
estrutura do despachante
Antecipar o repasse de informações
Cartório
sobre a necessidade do cliente para
o Cartório
Sincronizar a atividade de vistoria e
Cadastro
do
cadastro do cliente junto a inspeção
cliente
veicular
Promover comunicação do sistema
Acompanhamento
do despachante a emissão de
do processo
mensagens SMS para o cliente

Impactos no sistema
Reduzir o esforço do cliente,
aumentar o valor fornecido do serviço
Favorecer a comodidade do cliente, já
reconhecer a necessidade do cliente
antes de sua chegada ao local.
Agilizar o processo e reduzir o lead
time.
Cliente
pode
acompanhar
a
movimentação de seu pedido durante
todo o processo de transferência

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo objetivou aplicar a ferramenta VSM em um processo de serviços de
transferência veicular em um despachante de transito. Muitas das necessidades dos
clientes, embora a empresa reconheça os efeitos de perda de cliente, mercado e
competitividade, deparasse com uma necessidade de aprofundar os estudos com meios
científicos para aprimorar seus processos.
Através da utilização do VSM, foi possível identificar o comportamento do
sistema na configuração atual e apresentar uma proposta desejada, ou seja, o mapa do
estado atual. Diante da proposta apresentada, promoveria um aumento na geração de
valor para o cliente, por reduzir seus esforços e participação no processo. Lembrando que
o cliente opta em terceirizar essa atividade por demandar menos esforço de sua parte.
Já na percepção da empresa, demonstra-se contribuições na lucratividade,
pela eliminação de desperdícios, maior agilidade no processo (redução do tempo de
55h25min para 44h13min), ainda a alternativa para incorporar um processo de Inspeção
veicular pela empresa que maximiza a lucratividade, estima-se ganhos de 15% a mais do
sistema tradicional e aumento da satisfação do cliente, por demandar menores esforços
de sua parte. Possibilidade ainda que apresenta-se como um diferencial competitivo no
mercado regional que atua.
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Resumo: As estratégias para a inserção no mercado externo vêm se aprimorando na fase atual da
globalização, ganhando destaque em meio ao contexto empresarial. Desta forma, as empresas devem se
preparar para as oportunidades e os riscos existentes em um mercado globalizado, investimento
constantemente em inovação, tecnologia e recursos humanos, bem com a prospecção de novos clientes.
Diante do exposto, o estudo tem como objetivo identificar as etapas vinculadas à estratégia e
competitividade para a inserção internacional de uma empresa do setor têxtil do Sul de Santa Catarina.
Metodologicamente, quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza como descritiva, e, bibliográfica e um estudo
de caso, quanto aos meios de investigação. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista em
profundidade com o apoio de um roteiro semiestruturado, junto ao gerente comercial e diretor da empresa
têxtil. Com operações na importação, e possuindo o mercado asiático como concorrente, o mercado externo
(exportação) é visto com cautela pela indústria, uma vez que a mesma está bem segmentada no mercado
interno. Entretanto, a diretoria entende que este período de maturação é importante para a consolidação da
empresa também no mercado internacional, operando de forma segura. Projeta-se a internacionalização via
exportação, com vendas diretas e representantes externos, a instalação de uma unidade produtiva e
comercial no exterior, bem como parcerias via joint venture.
Palavras-Chave: Internacionalização, Estratégia, Competitividade, Setor Têxtil.

1 INTRODUÇÃO

Com a abertura da economia brasileira em 1990, se iniciou uma competição no
mercado nacional por meio da entrada de novos produtos do mercado internacional. Esta
competição aumentou pelo fato dos produtos serem originários de países mais
desenvolvidos, com maior qualidade e a preços mais competitivos. As empresas
nacionais ao enfrentarem essa situação, foram desafiadas a buscar mercados
internacionais, internacionalizando as organizações para continuar competindo no
mercado cada vez mais globalizado (DIAS; RODRIGUES, 2007).
De acordo com Lorga (2003), a inserção internacional de uma empresa não é
somente comercial, mas também é fruto de conjunção nas relações internacionais
aumentando a liberalização do comércio mundial e internacionalização da economia do
próprio país.
A internacionalização não pode ser entendida para solucionar os problemas
que as organizações enfrentam no mercado globalizado, mesmo que tenha se
transformado em uma das condições necessárias para garantir a sua competitividade
dentre as outras organizações e a sua própria sobrevivência no mercado (LORGA, 2003).
No entanto, a inserção internacional pode ser vista por meio de três etapas de
acordo com Nosé Junior (2005): i) A empresa nacional inicia suas vendas para outros
países, sem experiência sobre as negociações internacionais; ii) A empresa torna-se
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multinacional, realizando compra e venda por todo o território mundial; ou iii) A empresa
passa a ser global, distribuindo seus produtos pelo mundo inteiro por meio de filiais nos
mercados externos.
Algumas questões devem ser avaliadas antes da empresa se internacionalizar,
como por exemplo, avaliar a capacidade exportadora, recursos para poder exportar seus
produtos e se serão aceitos no mercado internacional. Estes requisitos devem ser
avaliados para verificar se os outros países possuem culturas e costumes diferentes do
país de origem. Assim, a empresa deve analisar o seu produto para adapta-lo no mercado
externo conforme as exigências dos clientes internacionais (CIGNACCO, 2009).
Quando o assunto se refere ao produto, vale destacar que o cliente estrangeiro
é muito mais exigente comparando com o cliente interno, principalmente no que se refere
ao quesito qualidade. Normalmente, o cliente externo irá definir o padrão do seu produto
incluindo suas características. No entanto, é fundamental que a empresa ao se
internacionalizar esteja preparada para fazer as adaptações necessárias e exigidas pelo
mercado externo em seu produto conforme as necessidades dos clientes, ou até
desenvolver um produto novo para atender às exigências, com estratégias diferenciadas
das utilizadas no mercado doméstico, gerando resultado na qualidade do produto e
satisfação do consumidor (LOPEZ; GAMA, 2005).
A partir deste cenário, é indicado também realizar estudos sobre a capacidade
exportadora para distinguir as suas vantagens e limitações avaliando juntamente as
expectativas que o mercado externo pode oferecer as empresas exportadoras. Com os
resultados destes estudos, a empresa identifica os objetivos que permite se inserir no
mercado externo definitivamente (DIAS; RODRIGUES, 2007).
Entretanto, antes de se inserir no mercado externo, deve ter conhecimento
relacionado aos países alvos, como a política econômica, a estrutura e a cultura que
predomina no país. A cultura do mercado externo pode influenciar nas negociações em
termos de hábitos como idioma, moradia, vestuário, alimentação e comunicação (MORINI;
SIMÕES; DAINEZ, 2006).
Além

disso,

são

diversos

motivos

que

levam

as

empresas

a

se

internacionalizar, a procura de outros mercados externos é relevante para o crescimento
da empresa, tanto no mercado externo como no mercado interno e indispensável para
gerar vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes no mercado global
(MINERVINI, 2001). Neste sentido, os principais motivos que influenciam as organizações
a se internacionalizar de acordo com Morini, Simões e Dainez (2006, p.243) são:
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[...] Maiores lucros, ampliação de mercado, novos produtos a serem ofertados,
aumento de produção e da produtividade, melhor utilização da capacidade
instalada, aprimoramento da qualidade, incorporação de tecnologia, redução dos
custos de produção, novas ideias e crescimento empresarial.

Segundo Ludovico (2008), a inserção internacional pode garantir segurança
comercial, pelo fato da empresa não depender somente do mercado interno, mas da
mesma forma que existem crises na economia interna, há também nos mercados
externos. Porém, os ciclos das crises mundiais funcionam, ora em instantes de boom,
quando a economia do país está em momento de prosperidade, ora momentos de crise
(depressão ou recessão), consubstanciando-se numa alimentação constante do sistema.
No entanto, a inserção de uma empresa no mercado externo muitas vezes depara-se com
dificuldades durante o seu período de estadia, pelo fato da internacionalização ser
composta por vários países distintos com suas culturas, hábitos e costumes diferentes
(LOPEZ; GAMA, 2005).
Keedi (2008, p. 86) apresenta outras dificuldades que as empresas consideram
ao se internacionalizar: “[...] o idioma, variação no grau de mobilidade dos fatores de
produção, aumento dos custos logísticos relacionados a distância entre os países e a
disparidade entre as moedas uma vez que as divisas recebidas devem ser convertidas
em moeda nacional”. Outros desafios encontrados também pelas empresas na
internacionalização são citados por Kotler (2000, p.390):
[...] Problemas de câmbio: a alta dívida externa e a instabilidade política e
financeira reduzem o valor da moeda de um país [...]; Exigências e burocracia
governamentais para entrada de empresas estrangeiras no mercado [...]; Tarifas e
outras barreiras comerciais: os governos frequentemente impõem altas tarifas
para proteger as indústrias de seu país [...]; Alto custo do produto e adaptação da
comunicação: uma empresa que vai se ingressar no mercado externo deve avaliar
cada mercado cuidadosamente, conseguir entender a economia, as leis, a política
e a cultura de outros países e adaptar seus produtos e sua forma de comunicação
às preferências de cada mercado [...].

Contudo, essas dificuldades encontradas no mercado externo, impõem as
empresas enfrentar a competitividade, aumentando a sua força em relação à competição
e as suas vantagens no mercado, estimulando também as empresas se preparar para
qualquer crise encontrada no mercado globalizado (NOSÉ JUNIOR, 2005).
E por fim, as empresas que buscam o sucesso na inserção internacional
devem definir um planejamento estratégico, os quais indicam as ameaças e
oportunidades relacionadas aos seus pontos fracos e fortes para determinar resultados
positivos no processo de internacionalização, obtendo os resultados desejados das
organizações (NOSÉ JUNIOR, 2005).
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Com enfoque para a indústria têxtil e do vestuário em Santa Catarina, a
Federação das Indústrias de Santa Catarina – FIESC (2014, p.1), afirma que “Emprega
166.243 trabalhadores em seus 9.853 estabelecimentos (2012). Na indústria têxtil estão
1.900 estabelecimentos e 57.418 empregados e na do vestuário 7.953 indústrias com
108.825 funcionários”.
Possui uma participação de 17,74% na indústria catarinense levando em
consideração o valor da transformação industrial (2011). O peso da indústria têxtil
é de 6,91% e do vestuário 10,83%. O segmento têxtil se destaca nacionalmente,
tendo uma representatividade de 20,04% sobre igual setor do Brasil e o do
vestuário 22,27% (FIESC, 2014, p.1).

Presente também na exportação, a indústria têxtil e do vestuário catarinense
vendeu ao exterior, em 2013, US$ 174 milhões, sendo 7,4% do total exportado pelo
Brasil. O Estado de Santa Catarina se destaca como maior exportador do país de fitas de
fibras sintéticas, roupas de toucador/cozinha, de tecidos atoalhados de algodão, tecido e
feltro e camisetas "T-SHIRSTS", etc. de malha (FIESC, 2014).
A participação das exportações de produtos têxteis e de confecções realizadas por
Santa Catarina sobre as do Brasil perderam força ao longo dos anos. Em 2003
representava 18% e em 2013 apenas 7%. Já as importações cresceram
expressivamente, passando de uma participação em 2003 de 5% para 32% em
2013 (FIESC, 2014, p.1).

Santa Catarina é caracterizado como o segundo polo têxtil e do vestuário no
Brasil, estando presente “[...] a maior empresa brasileira fabricante de camisetas de malha
e segunda maior do mundo. Também, é o maior produtor de linhas para crochê e fitas
elásticas da América Latina e destaca-se na produção de artigos de cama, mesa e banho”
(FIESC, 2014, p.1). No segmento têxtil, em Santa Catarina, se destacam a região do Vale
do Itajaí e Norte, e no segmento de confecção, é destaque a região Sul.
Neste contexto, o estudo tem por objetivo apresentar as estratégias para a
competitividade e inserção internacional de uma empresa do setor têxtil do Sul de Santa
Catarina.
O artigo foi estruturado em cinco seções. A primeira é a introdução,
apresentando os principais aspectos relacionados ao tema em estudo, seguida da
metodologia aplicada para o desenvolvimento da pesquisa. Na terceira seção, destacamse os resultados e discussão. Por fim, apresentam-se as considerações finais e as
referências.
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2 METODOLOGIA

A presente pesquisa quanto aos fins de investigação, se caracterizou de forma
descritiva. A pesquisa que é considerada descritiva tem como objetivo em descrever as
características de um fenômeno ou população determinado (PINHEIRO, 2010). Desta
maneira, esta pesquisa foi considerada descritiva pelo meio dos seus fins de investigação,
descrevendo as etapas que a empresa Teixeira Têxtil Ind. e Com. De Tecidos e
Embalagens de Ráfia localizada na região de Forquilhinha – SC deveria atingir para
inserção no mercado internacional.
De acordo com as formas de investigação referente à pesquisa, foi classificada
como bibliográfica e estudo de caso. As pesquisas bibliográficas são as mais comuns,
pelo fato de serem usados às fontes tradicionais encontradas em textos teóricos,
documentos e artigos (MÁTTAR NETO, 2003). De acordo com Yin (1989, p.23) "[...] o
estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo
dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não
é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas".
A técnica para a coleta de dados foi qualitativa, feita em um cenário natural, ou
seja, em um ambiente escolhido pelo pesquisador. A pesquisa é inteiramente
interpretativa ao receber todas as informações e dados necessários (CRESWELL, 2007).
O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista realizada com o Gerente Comercial e
o Diretor da empresa em estudo, com o apoio de um roteiro semiestruturado utilizando-se
de 20 perguntas, sendo estas distribuídas em quatro etapas: i) Histórico empresarial com
base no mercado nacional, ii) Estratégias para ingressar no mercado internacional, iii)
Posicionamento no mercado doméstico e internacional e iv) Estratégias para manter o
posicionamento no mercado externo. A entrevista foi devidamente gravada.
A pesquisa pode ser realizada a partir de dois tipos de métodos, sendo eles
abordagem qualitativa ou quantitativa, para a escolha da forma de uso dos métodos é
necessário avaliar a formulação do problema que a pesquisa apresenta (CRESWELL,
2007). De acordo com o exposto, esta pesquisa se utilizou do método qualitativo para a
análise dos dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Histórico empresarial no mercado nacional
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De acordo com as informações obtidas em relação ao histórico empresarial da
empresa do setor têxtil, a mesma atua no mercado nacional há mais de 15 anos, como
uma empresa transformadora em tecidos de ráfia, com o objetivo de segmentar os
seguintes produtos: sacarias e big bags.
Com uma estrutura de médio porte, é composta por capital inteiramente
nacional, distribuído em dois sócios, caracterizando-se por uma gestão familiar e
centralizada. A governança corporativa possui um direcionamento constituído por um
sistema profissionalizado, cujos profissionais não possuem característica familiar.
Atualmente, o principal mercado no segmento de big bag é setor dos
fertilizantes, pois a empresa estudada possui domínio centralizado do fornecimento.
Contudo, analisando o mercado do agronegócio, do qual vem se destacando cada vez
mais no Brasil, pode ser considerado como um fator positivo para as empresas do
segmento têxtil, e este pode se tornar o maior consumidor de embalagens de rafia.

3.2 Estratégias para a inserção no mercado internacional

A segunda fase do estudo é constituída na análise das estratégias que a
empresa do setor têxtil detectou para o processo de inserção no mercado internacional.
Diante dos resultados obtidos, o primeiro contato com o mercado externo foi por meio da
importação de matéria prima e num segundo momento a necessidade da importação dos
tecidos de ráfia.
A inserção das empresas no mercado internacional ocorre diante das
atividades realizadas nestes mercados. De forma que a importação é sempre a primeira
ação que determina este processo de internacionalização das empresas neste segmento
(NOSE JUNIOR, 2005).

Para a economia mundial a importação é tão relevante e

necessária quanto a exportação, proporcionando espaço para o consumidor adquirir
produtos e serviços com preços menores e qualidade diferenciadas de outros mercados
(KEEDI, 2004).
Atualmente a empresa representa 25% dos tecidos importados em relação ao
volume produzido internamente, considerando 100 toneladas de tecidos importados do
Paraguai. As importações são originárias do MERCOSUL, para obter isenção das
sobretaxas no processo de importação.
As importações atualmente são realizadas indiretamente, com o auxílio de uma
trading company localizada em Criciúma/SC. Esta operação propicia a isenção imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
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transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS)

oferecido por esta

categoria de empresa. De acordo com Garcia (2004) as importações via trading são
realizadas de forma indireta. Destaca-se como uma organização similar a empresa
comercial exportadora, de forma que a companhia não realiza produção apena
comercializa. As tradings companies são consideradas como empresas que realizam a
intermediação do comércio entre as organizações de diferentes países com recursos
próprios (PACCHIEGA, 2012).
Inicialmente a empresa realizou uma projeção de 5% do seu volume e
faturamento a ser destinado ao mercado externo, com o objetivo em abrir espaço no país
alvo, com o intuito de obter novos caminhos e negociações futuras com a presença do
produto físico no mercado.
O intuído para as vendas externas (exportação) está focado no crescimento
sustentável, para obtenção de um equilíbrio nas suas vendas, caso ocorra uma queda no
mercado doméstico. O produto-alvo das exportações são os big bags, devido ao valor
agregado no produto e os principais mercado para realizar as exportações são o Uruguai,
Argentina e Paraguai pelo motivo da proximidade e do índice de retorno nas prospecções
realizadas.

3.3 Posicionamento no mercado internacional

A terceira fase do estudo tem como objetivo analisar as estratégias que a
empresa do setor têxtil deve obter para garantir uma posição no mercado internacional.
Conforme a informação obtida durante a entrevista foi possível identificar que a
organização têxtil tem como objetivo iniciar as suas exportações por meio dos países que
se compõem no MERCOSUL, um dos motivos destacados foi em razão da logística, por
ser um indicador positivo pela empresa estar localizada no Sul do país.
De acordo com Ricardo Martins (2011, p.1) diretor da Federação das Indústrias
de São Paulo (FIESP):
Começar pelo MERCOSUL. É muito mais fácil que a gente comece a trabalhar
com a Argentina, com o Uruguai e com o Paraguai do que com países da Europa
e dos Estados Unidos. Isso facilita muito, em primeiro lugar aceitação de produtos
produzidos por essas pequenas indústrias, aceitação do Brasil como fornecedor
disso, a não ocorrência de barreiras tarifárias com os nossos produtos. Lembrando
que a maioria dos produtos tem a alíquota zero.

A empresa também optou por realizar as prospecções pelos países do
MERCOSUL, pelo fato da proximidade, da cultura dos países e da linguagem ser similar.
O entrevistado afirmou que: “[...] as prospecções realizadas tiveram uma grande
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receptividade pelo apreço que os países reconhecem da cultura brasileira”. De acordo
com Keedi (2008) as empresas que pretendem ingressar no mercado externo, deparam
com as dificuldades relacionadas ao idioma, aumento dos custos logísticos e a cultura
predominante no país-alvo.
Contudo, pressões ocorrem a partir da concorrência asiática em relação ao
preço aplicado do big bag no exterior, pois os asiáticos possuem vantagens em relação
ao baixo custo de matéria prima, mão de obra e logística estruturada. De acordo com
Naisbitt (2000) a China se concentra no país economicamente dominador em relação às
indústrias têxteis mundialmente, devido a sua tecnologia ser mais elevada em termos de
desenvolvimento, comanda as maiores marcas globais e está se tornando no maior player
em formas de design.
O design chinês tornar-se-á um dos melhores do mundo e haverá forte integração
da moda, da arte e do design como uma tendência sem retorno. A fotografia será,
inequivocamente, um player principal na revolução visual, na qual assistiremos
também à democratização dos museus. Os anos 80 e 90 foram caracterizados por
mudanças descontínuas. Depois do processo evolucionário de transformar as
descobertas revolucionárias dos últimos 25 anos, estamos agora a absorvê-las e a
vivê-las e, portanto, não existirá a 'próxima grande coisa', [...] vivemos numa era
de evolução e não de revolução (NAISBITT, 2000, p. 4).

No entanto, a indústria têxtil indiana vem se destacando e ganhando confiança
no mercado internacional, fazendo com que o mercado chinês entre em recessão e
caindo como líder internacional no segmento têxtil. Com aumento no preço da matéria
prima e diminuindo as margens de lucro dos exportadores chineses, muitas das
encomendas foram direcionadas ao mercado indiano (LUDOVICO, 2002; IEMI, 2008).
A prospecção da empresa é um futuro posicionamento no mercado
internacional em meio às vendas diretas e também por meio de representantes
comerciais que se encontram no país-alvo e que já trabalham com embalagens de rafia,
permitindo novas parcerias. A fim de que a marca seja reconhecida em nível mundial a
empresa participa de feiras internacionais e pesquisas de tendências no segmento de
embalagens de rafia para possam inovar seus produtos no mercado externo e interno.
O big bag é o produto que será exportado e que também é comercializado no
mercado doméstico. O entrevistado ressalta que: “[...] se for necessário fazer adaptações
no produto para ser realizada a venda, a empresa está disposta a mudança”. Resgatando
os estudos de Lopez e Gama (2005), para ser realizado um excelente processo de
inserção internacional, é necessário que as organizações estejam dispostas para
modificar sua linha de produto conforme as exigências solicitadas dos clientes, conforme
os índices básicos, determinam-se a produtividade, a qualidade e o mais necessário a
satisfação gerada em torno do cliente.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

A partir deste cenário, busca-se uma posição no mercado externo, estudando
todas as possibilidades que possam ser viáveis para concretizar esse projeto com o maior
grau de sucesso que a mesma pode efetuar.

3.4 Estratégias para permanência no mercado internacional

A quarta fase da pesquisa é direcionada às estratégias que a empresa deve ter
para permanecer no mercado internacional, como os planos futuros desenvolvidos.
De início o objetivo foi analisar qual a estratégia que é atuante para as
empresas que utilizam no seu processo de inserção internacional. De um modo geral a
mais determinante de todas as empresas foi identificada as exportações. Diante de todas
as estratégias de inserção internacional, como licenciamentos, joint ventures, franquias e
investimento diretos, as exportações são destacadas pelo baixo investimento, por ser de
fácil acesso de entrada e saída no mercado externo (RIBEIRO, 2006; DIAS, 2007; LIMA;
CARVALHO 2010; ZEN, 2012).
Durante a entrevista ao identificar as oportunidades de exportação que as
prospecções realizadas pela equipe da empresa ofereceram, se destaca a exportação
direta e por meio de representantes comerciais localizados no pais alvo, tendo em vista já
haver um conhecimento na área de embalagens de rafia.
De acordo com os autores Lima e Carvalho (2010) as exportações diretas são
realizadas por meio de um departamento de exportação implementado internamente na
empresa, composto por gerentes e profissionais da área de exportação. Os autores ainda
acrescentam que é possível realizar as exportações diretas por meio de vendedores ou
representantes que atuam no mercado externo com o objetivo de representar a empresa,
realizando negócios diretamente com os importadores e buscando novos mercados no
exterior.
O entrevistado afirma que a empresa teve uma grande receptividade de
empresários do Uruguai para um joint venture ou mesmo investimento direto, inclusive a
captação de recursos públicos e incentivos fiscais originados do governo do país. De
acordo com Punnet e Shenkar (2002) a joint venture é definida como uma ação
coorporativa de negócios, constituídas por duas ou mais empresas que são separadas
para iniciarem então um negócio próprio, ou seja, independente.
Ainda assim, a empresa possui empresários do Uruguai com um projeto de
implantar plantas industriais nos mercados externos, com o objetivo de regionalizar a sua
produção e o melhoramento no atendimento aos clientes, se caracterizando como um
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projeto de longo prazo, pois para a realização será necessário a maturação de cada um
destes mercados.
Finalizando, a empresa ainda não possui um grau de envolvimento com o
mercado externo na comercializando de seus produtos, presente somente na importação,
caracterizando-se como um envolvimento inicial com o mercado internacional.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo teve por objetivo analisar as etapas que a empresa Teixeira Têxtil
Ind. e Com. De Tecidos e Embalagens de Ráfia localizada na região de Forquilhinha – SC
deveria atingir para inserção no mercado internacional.
Neste sentido, o Quadro 1 apresenta os principais resultados obtidos com a
pesquisa, de forma sintetizada.
Quadro 1 – Síntese dos resultados.

TEIXEIRA TEXTIL IND. E COM. DE TECIDOS E SACARIAS DE RÁFIA
HISTORICO EMPRESARIAL
Fundação: 2001
Cidade: Criciúma/SC
Porte: Médio
Nº De Funcionários: 380 diretos e 350 indiretos
Unidades Fabris: 5
Unidades terceirizadas: 8
Capital: Nacional – dois sócios
Gestão: Familiar e profissionalizada
Linha de Produtos: Tecidos e embalagens de ráfia
INGRESSO NO MERCADO INTERNACIONAL
Modo de ingresso: Importação
Início das Importações: 2010
Meio: Importação indireta via trading company
Volumes atuais de Importações: 100 toneladas de tecidos de ráfia
Volumes destinados às exportações: 5% da produção
Faturamento projetado as exportações: R$ 350.000,00/mês
Produtos previstos para exportação: Big Bag
Importados: Tecidos e matéria-prima
O POSICIONAMENTO NO MERCADO INTERNACIONAL
Foco: Mercosul
Estratégia: Vendas diretas e por meio de representantes locais
Oportunidades: Sustentabilidade das vendas
Ameaças: Competidores asiáticos com menor custo
Diferencial: Logística favorável e proximidade comercial
Divulgação: Participação em feiras e visitas a possíveis clientes e parceiros
Preços: Não são competitivos
PERMANENCIA NO MERCADO INTERNACIONAL
Estratégia: Exportação
Forma: Direta, Joint Venture ou Investimento Direto
Recursos: Representantes externos, departamento de comércio exterior e adaptação do produto
Projetos: Instalação de uma unidade produtiva e comercial no mercado estrangeiro
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa.
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O processo de inserção internacional da empresa deve ser analisado com
cautela, principalmente decorrente do fato de que tem o domínio do mercado interno e
não tem a necessidade no momento de buscar outros mercados externos em relação à
falta de demanda; mas em decorrência de ter vontade de ampliar suas vendas, encontrar
novos nichos de mercado e crescimento empresarial, assim estará aprimorando e
consolidando um período de maturidade para cada mercado-alvo.
Para ingresso no mercado internacional de forma mais intensa, são sugeridos
alguns indicadores, tais como:
i) Desenvolver um planejamento estratégico e buscar conhecimento em relação
aos incentivos que pode obter-se em uma negociação com os países do
MERCOSUL;
ii) Buscar avaliar custos que supostamente possa ser diminuído na produção
do big bag, onde consiga ajustar o preço para que a venda seja consolidada
sem prejuízos;
iii) Implantar unidades produtivas em países que possuem alta demanda em
relação aos produtos;
iv) Participar de palestras em relação as áreas de comércio exterior, com
profissionais da área para obter melhor conhecimento nas estratégias de
entrada no mercado externo;
v) Pesquisar sobre outros mix de produtos da área de ráfia para adquirir
conhecimento no qual está tendo mais demanda e inovar sua linha de
produção a fim de conquistar novos mercados;
vi) Buscar novas parcerias, seja de comercialização ou de investimento, com o
objetivo de evitar riscos que possam surgir durante o processo de
internacionalização;
vii) Analisar as oportunidades de uma suposta Joint Venture, caso os
empresários demonstrarem interesse, pois pode ser uma grande oportunidade
para a empresa dar um salto no mercado globalizado.
De acordo com o tema e a pesquisa de estudo de caso, pode se concluir que
se o processo de internacionalização e as estratégias para a entrada no mercado externo
ocorrer de diversas formas, e geralmente estão envolvidos no processo de recursos,
ameaças, oportunidades, ações, capacidade, critérios técnicos, objetivo e a necessidade
da empresa.
O processo de internacionalização é realizado de acordo com a gestão da
empresa e o objetivo a ser alcançado, de maneira que cada uma sabe sobre o seu
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potencial, verificando qual estratégia deve ser utilizada, para que possibilite sua entrada
no mercado externo e conquista de novos mercados.

À medida que o seu grau de

envolvimento no mercado externo aumenta, ou seja, seu grau de internacionalização, as
organizações

adquirem

mais

conhecimento,

experiência

e

principalmente

responsabilidade com os seus consumidores, se tornando mais eficiente.
Para que o tema continue como pauta de estudos, sugere-se que novas
pesquisas sejam realizadas abordando os seguintes assuntos:
i) Identificar o impacto do mercado chinês junto ao setor têxtil exportador de
Santa Catarina e do Brasil;
ii) Apresentar

as

estratégicas

de

internacionalização

das

empresas

exportadoras brasileiras perante o mercado indiano (influente na qualidade do
tecido mundialmente);
iii) Os aspectos culturais que influenciam nas negociações internacionais das
empresas brasileiras com o mercado indiano.
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Resumo: A indústria consome cerca de um terço da energia mundial, de acordo com a Agência
Internacional de Energia, portanto, a eficiência energética tem um papel significativo na melhoria da
competitividade das organizações industriais, da segurança energética, do desempenho ambiental e
econômico e na mitigação dos Gases do Efeito Estufa. Apesar das medidas para eficiência energética
contribuírem para uma maior produtividade e competitividade no mercado, estas não são normalmente
vistas de forma estratégica. De fato, ainda há uma série de desafios ou barreiras que impedem os
investimentos. Neste contexto, as políticas e programas públicos voltados para promoção da eficiência
energética industrial podem promover a adoção de ações concretas como, por exemplo, a implementação
de Sistemas de Gestão de Eficiência Energética. O objetivo deste artigo, portanto, é identificar e descrever
a estrutura voltada para eficiência energética industrial no país bem como propor o uso de uma ferramenta
de qualidade para planejamento, implementação, avaliação e monitoramento de Sistemas de Gestão de
Energia. Além disto, o artigo visa contribuir para reflexões sobre possibilidades de melhoria para a atual
estrutura existente no Brasil, considerando políticas, regulamentos, padrões e atores relacionados à
eficiência energética industrial. Os resultados sugerem que o fato de haver um número de empresas
certificadas por Sistemas de Gestão Ambiental cria a chance para a integração da Gestão de Energia.
Também foi verificado um crescimento nos instrumentos normativos, econômicos e de apoio no país
voltados para a eficiência energética, contudo, estes ainda necessitam ser ampliados e melhor alinhados
para maior eficácia.
Palavras-Chave: Eficiência energética, políticas e programas públicos, indústria. Brasil.

1 INTRODUÇÃO

A energia industrial está relacionada a vários setores entre outros, manufatura,
agricultura, mineração, construção bem como a uma grande quantidade de atividades
como processamento, montagem e armazenamento. A indústria consome cerca de um
terço da energia mundial, de acordo com a Agência Internacional de Energia, portanto, a
eficiência energética tem um papel significativo na melhoria da competitividade das
organizações industriais, da segurança energética, do desempenho ambiental e
econômico e na mitigação dos Gases do Efeito Estufa (ABDELAZIZ et al. 2010; IES,
2012; TANAKA, 2011). Apesar das medidas para eficiência energética contribuírem para
uma maior produtividade e competitividade no mercado, estas não são normalmente
vistas de forma estratégica. De fato, ainda há uma série de desafios ou barreiras que
impedem os investimentos (IEA, 2012).
As barreiras podem estar relacionadas, por exemplo, às questões financeiras, a
falta de informação e conhecimento técnico, aos custos de transação ou falta de mão-deobra especializada. Neste contexto, as políticas e programas públicos voltados para
promoção da eficiência energética representam a forma de motivar as empresas para a
adoção de ações concretas (IEA, 2012).
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No Brasil estudos têm sido realizados para discutir a importância da eficiência
energética e a sua relação com a competitividade industrial e nacional (NATURESA,
2012; SANTA’ANA E BAJAY, 2013; SILVA E ROSSI, 2012). Contudo, poucas pesquisas
discutem formas de estruturar e integrar políticas e programas de eficiência energética
que possam levar a ações concretas ou potencializá-las como, exemplo, ações que
promovam a implementação de Sistemas de Gestão de Energia. Dados do Balanço
Energético Nacional (2015) demonstram que o setor industrial é o maior consumidor de
energia no país, o que evidencia a relevância de se buscar alternativas para a redução do
consumo neste setor.
Considerando este cenário, o objetivo deste artigo é identificar a estrutura
voltada para eficiência energética industrial no país bem como propor o uso de uma
ferramenta de qualidade para planejamento, implementação, avaliação e monitoramento
de Sistemas de Gestão da Eficiência Energética. Assim, o artigo visa contribuir para
reflexões sobre possibilidades de melhoria para a atual estrutura existente no Brasil,
considerando políticas, regulamentos, padrões e atores relacionados à eficiência
energética na indústria. O artigo de caráter qualitativo descritivo foi realizado por meio de
revisão bibliográfica e documental e está dividido em quatro partes, incluindo esta
introdução. Na segunda parte é apresentada a revisão e o e o instrumento de gestão da
qualidade. Na terceira parte são apresentados os resultados e a discussão e na quarta
parte as considerações finais.

2.1 PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE ENERGIA INDUSTRIAL E PDCA

Os motivadores para investimentos em sistemas de gestão de energia incluem
a questão econômica, o atendimento à legislação e aos grupos de interesse, por exemplo,
clientes, a responsabilidade social corporativa, a imagem e razões estratégicas como a
segurança energética, o melhor controle sobre os custos de energia e a melhoria nas
condições de negociação de compra de energia dos fornecedores. Entretanto, há uma
série de desafios como a falta de consciência e capacitação dos recursos humanos bem
como barreiras aos investimentos (SCHMITT & GUENTHER, 2014). De acordo com os
estudos da Organização para o Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas sobre
barreiras para a eficiência energética, estas podem incluir diversos motivos, conforme
pode ser verificado na Tabela 1, abaixo (UNIDO, 2011).
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Tabela 1: Taxonomia das barreiras para eficiência energética
Barreira

Descrição

Risco

Os investimentos em eficiência energética podem representar riscos
técnicos ou financeiros mais elevados do que outros tipos de investimentos.

Informação imperfeita

Algumas chances podem ser perdidas quando faltam informações sobre
oportunidades de eficiência energética.

Custos escondidos

As análises de engenharia econômica podem falhar tanto quanto à redução
quanto ao aumento dos custos associados às tecnologias mais eficientes.
Os custos escondidos podem também incluir, por exemplo, treinamento e
substituição de recursos humanos, entre outros.

Acesso ao capital

Se a organização não tem recursos financeiros internos suficientes ou
dificuldade para obter novos recursos, isto impedirá investimentos.

Incentivos repartidos

Se nem todos os setores de uma empresa serão beneficiados pelas
oportunidades de eficiência energética, esta pode deixar de ocorrer.

Racionalidade limitada

Devido alguma restrição de tempo, atenção ou de capacidade para
processar informações, algumas oportunidades para melhorar a eficiência
energética podem ser negligenciadas, mesmo quando há informação e
incentivos disponíveis.
Fonte: adaptado de UNIDO (2011), p. 06.

Conforme o relatório da UNIDO (2011), as barreiras para eficiência energética
nos países desenvolvidos são similares aos dos países desenvolvidos, contudo são mais
acentuadas. Problemas como a falta de informação e capacitação são comuns em países
em desenvolvimento bem como a falta de acesso ao capital, em especial, por parte das
pequenas empresas, a falta de políticas e programas adequados para promover
conscientização e treinamento, falta de uma agência ou ministério responsável pela
eficiência energética. Neste sentido, uma combinação de políticas é fundamental. As
barreiras para eficiência são multifacetadas e, muitas vezes, específicas para
determinados setores e tecnologias. Por esta razão, as soluções políticas devem
considerar estas especificidades e as diversas medidas devem ser combinadas de forma
sinérgica. Os elementos básicos desta combinação de políticas incluem esquemas com
melhores práticas, demonstração de projetos, iniciativas de treinamento, instrumentos
econômicos, rotulagem e padrões mínimos para eficiência energética de equipamentos.
Além disto, devem ser criados instrumentos para avaliação destas políticas (UNIDO,
2011).
Dentro deste cenário de necessidade de avanços nas políticas e programas
para gestão de energia, o Instituto para Produtividade Industrial (IEI) em conjunto com a
Agência Internacional de Energia (AIE) publicou em 2012 dentro da série Caminhos para
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Políticas (Policies Pathways) recomendações para formuladores de políticas públicas
voltadas para promoção da eficiência energética na indústria (IEA, 2012).
Os programas para gestão de energia são formas de instrumentalizar as
políticas e iniciativas que incentivam as empresas a adotarem sistemas de gestão de
energia. Os sistemas visam o acompanhamento sistemático, análises e planejamento do
uso de energia. Desta forma, a energia e os seus custos são reduzidos Além disto, visam
à redução das emissões de carbono. Estes sistemas podem seguir normas internacionais
como os Sistemas de Gestão de Energia, ISO 50001, ou a Norma Europeia, EN 16001,
ou outras estruturas com especificações próprias (IEA, 2012).
O fato de existir sistemas para gestão de energia, não significa que as
empresas irão adotá-los, porque a certificação implica em uma série de custos que podem
ser muito altos, em especial, para pequenas e médias empresas. Por esta razão, é
importante que outros elementos como incentivos e apoio possam ser oferecidos. Neste
sentido, é importante que programas possam ser implementados, por meio do uso de
ferramentas que também possam garantir a sua avaliação e melhoria continua. Para
tanto, na publicação do IEI e AIE há a recomendação do uso de uma ferramenta da
qualidade, isto é, o PDCA, sigla para as palavras plan, do, check and act do inglês ou
planejar, fazer, verificar e agir (IEA, 2012).
Na tabela 2, abaixo, é apresentada de forma detalhada quatro fases, dez passos
críticos e trinta e uma ações importantes para que os programas públicos possam ser
implementados, monitorados e avaliados (IEA, 2012).
Tabela 2: O caminho das políticas e programas para gestão de energia

4 fases
Planejar

10 passos críticos
1. Defina o papel do programa na

31 ações
1.

estrutura da política

Analise a estrutura política no contexto industrial
no sentido de que o programa possa colaborar
com os objetivos e metas nacionais relacionados
à

eficiência,

redução

de

impactos

ambientais/GEE e ao desenvolvimento industrial.
2.

Consulte

as

representantes

partes
do

interessadas

setor

empresarial

como
e

de

eficiência energética para que os programas
possam chegar à indústria de forma relevante
para a mesma.
2. Projete o programa

3.

Defina objetivos, por exemplo, melhorar a
produtividade, reduzir emissões ou demanda de
energia nos horários de pico.

4.

Determine a abrangência, isto é, se irá abranger
somente grandes empresas ou pequenas e
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médias (EPM) ou se todos os setores ou
somente os intensivos no uso de energia, além
disto, se os programas devem ser adotados
como piloto ou de forma mais expressiva. Em
vários países que incluem as EPM em seus
programas, os custos de consultoria/assistência
técnica são subsidiados ou há apoio para
formação de parcerias, redes para melhores
práticas.
5.

Defina o Sistema de Gestão de Energia no
contexto do programa, ou seja, se serão
adotados

sistemas

internacionais

definidos

padrões,

medidas,

ou

serão

especificações,

legislação a serem adotadas e ou seguidas.
6.

Determine o nível de obrigações, voluntárias ou
mandatórias, e estabeleça relações com outras
políticas públicas.

7.

Estabeleça relações com outros sistemas e
instrumentos de gestão. Apesar da ISO 50001
ter sido lançada em 2012, a ISO 14001 de 1996
já inclui aspectos relativos à gestão de energia.
A integração dos sistemas pode melhorar a
produtividade e reduzir custos.

8.

Defina o nível e o tipo de assistência, isto é,
suporte

técnico,

material

de

orientação,

oportunidades de treinamento ou formação de
redes.
9.

Determine a forma de monitorar e avaliar os
programas por meio de indicadores que possam
demonstrar os resultados do sistema de gestão
de energia.

3. Desenvolva o plano de ação e
garanta os recursos necessários

10. Estabeleça o grupo de implementação por meio
da identificação de atores chaves, por exemplo,
agencia nacional de energia e outras autoridades
e representantes do setor industrial para um
plano de ação.
11. Crie o plano de ação (objetivos e metas, prazos,
métodos, custos, responsáveis).
12. Garanta os recursos necessários (financeiros,
humanos, tecnológicos).

Implementar

4. Ofereca assistência institucional

13. Estabeleça orientação clara sobre os requisitos
do programa
14. Estabeleça

sistemas

de

verificação

ou

certificação (organizações autorizadas)
15. Ofereça
empresas

sistemas

de

implementem

apoio
os

para

que

programas

as
(ex:
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assistência técnica, redes, oficinas com estudos
de casos).
16. Desenvolva

estratégias

de

treinamento

e

programas de treinamento adequados com
organizações externas do meio acadêmico,
industrial ou da área de eficiência energética.
17. Acompanhe as empresas no seu processo
implementação.
5 Promova o programa e reconheça as
conquistas

18. Estabeleça as oportunidades para formação de
redes
19. Desenvolva estudos de casos
20. Proporcione o reconhecimento externo pelas
conquistas

Monitorar

6. Estabeleça o que e como medir

21. Estabeleça indicadores e fontes de dados.
Embora os indicadores devam ser definidos na
fase de implementação é importante monitorálos. Os indicadores devem demonstrar como e
até que ponto os sistemas de GE estão
auxiliando as empresas a atingirem os objetivos.
22. Colete e analise os dados por meio de
publicações periódicas (impressas ou on-line)
das empresas

7. Avalie o cumprimento

23. Use transparência e predefina critérios (ex: para
certificações)
24. Estabeleça prêmios e mecanismos de controle
(ex: isenção ou não do pagamento de taxas)

8. Informe os resultados

25. Comunique abertamente sobre pontos fortes e
fracos para as partes interessadas para que
melhorias possam ser realizadas.
26. Mostrar os benefícios de nível empresarial (ex:
casos de sucesso)

Avaliar

9. Determine o que e como medir

27. Defina objetivos da avaliação para verificar se os
objetivos e metas foram alcançados e identificar
formas de melhoria.
28. Escolha

as

abordagens

para

avaliação

(quantitativa e qualitativa) e os indicadores (ex:
valor dos investimentos e tempo de retorno,
redução no consumo de energia, benefícios
financeiros com a redução do consumo).
10. Revise a adapte o programa

29. Trate dos desafios e fracassos identificados (ex:
melhorar os mecanismos para apoio financeiro
para PME)
30. Ajuste as novas circunstâncias (ex: se novas
metas

nacionais

são

ajustes devem ser feitos).

estabelecidas,

então,
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31. Considere o fortalecimento e a melhoria contínua
(ex: grandes empresas podem estimular uma
maior

eficiência

energética

na

cadeia

de

fornecedores, maior apoio do setor privado em
áreas assumidas inicialmente pelo governo).
Fonte: adaptado de Policy Pathway, Energy Management Programmes for Industry (2012), p. 16

2.2 ENERGIA INDUSTRIAL NO BRASIL
De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN) 2015, com base no ano
de 2014, o setor que mais consome energia no Brasil é o setor industrial, responsável por
32,9% do consumo final de energia. Esse percentual vem apresentando diminuição desde
2011 enquanto os setores de transporte, residencial, comercial e agropecuário
aumentaram moderadamente seu consumo energético. Entretanto, em relação à energia
elétrica, o setor industrial se mantém como maior consumidor, sendo responsável por
38,8% do consumo, o menor percentual na última década. Além disso, é possível
observar, através da tabela 3, que o consumo final total de energia cresceu apenas 5646
10³ tep de 2013 para 2014, o menor crescimento dos últimos cinco anos (BEN, 2015).
Tabela 3: Consumo nacional final de energia por setor.
Tipo
Consumo
final
Setor
energético
Residencial
Comercial
Público
Agropecuári
o
Transportes
- total
Rodoviário
Ferroviário
Aéreo
Hidroviário
Industrial total
Cimento
Ferro-gusa
e aço
Ferro-ligas
Mineração e
pelotização
Nãoferrosos e
outros da
metalurgia
Química
Alimentos e
bebidas
Têxtil
Papel e

2005
195.491

2006
202.534

2007
215.197

2008
226.215

2009
220.732

2010
241.194

2011
245.860

2012
253.037

2013
260.218

2014
265.864

17.653

18.823

21.049

24.679

23.916

24.263

22.171

22.868

26.143

27.453

21.827
5.452
3.451
8.361

22.090
5.631
3.453
8.554

22.271
5.935
3.557
9.067

22.738
6.190
3.622
9.911

23.129
6.335
3.648
9.553

23.562
6.731
3.636
10.029

23.267
7.124
3.758
9.999

23.761
7.709
3.741
10.362

23.726
8.062
3.871
10.632

24.786
8.629
3.978
11.209

52.720

53.630

58.019

62.829

63.041

69.720

73.989

79.027

83.152

86.312

48.073
926
2.596
1.124
72.806

49.067
1.040
2.435
1.088
76.030

52.892
1.115
2.674
1.338
81.133

57.370
1.149
2.857
1.452
81.570

57.683
1.125
2.874
1.359
76.189

63.963
1.135
3.241
1.380
85.567

67.896
1.148
3.623
1.323
88.716

72.721
1.190
3.820
1.297
88.697

77.007
1.181
3.667
1.298
88.294

79.945
1.173
3.709
1.485
87.502

2.902
16.914

3.129
16.446

3.444
17.664

3.820
17.627

3.778
13.008

4.255
16.445

5.033
17.401

5.135
16.914

5.287
16.274

5.338
16.355

1.613
2.764

1.613
2.875

1.803
3.195

1.811
3.198

1.447
2.255

1.695
3.182

1.555
3.335

1.565
3.240

1.505
3.247

1.431
3.435

5.403

5.668

5.954

5.966

5.353

6.492

7.074

7.057

6.935

6.616

7.132
17.926

7.364
20.122

7.715
21.262

7.209
20.694

7.350
21.547

7.214
23.244

7.440
22.992

7.237
24.123

6.985
23.338

6.708
22.209

1.202
7.713

1.213
8.016

1.275
8.555

1.208
8.957

1.172
9.346

1.212
10.131

1.201
10.195

1.116
10.003

1.101
10.574

1.017
11.423
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celulose
Cerâmica
Outros

3.412
5.823

3.533
3.841
4.193
4.128
4.485
4.724
4.803
5.069
6.052
6.425
6.888
6.804
7.211
7.767
7.504
7.979
Fonte: adaptado de Balanço Energético Nacional, ano base 2014 (2015), p. 29.

5.079
7.892

O principal tipo de energia utilizado na indústria é a elétrica. Na Tabela 3,
verifica-se que os principais setores consumidores de energia elétrica podem ser
agrupados em metalurgia e siderurgia, onde se destacam ferro, aço e alumínio, papel e
celulose. Outra consideração importante é quanto ao subsetor industrial de alimentos e
bebidas, que embora tenha reduzido seu consumo energético continua representando
8,4% do consumo total de energia.
Com relação ao consumo de combustíveis, as usinas de açúcar e álcool (setor
de alimentos e bebidas) respondem por quase 100% do consumo de bagaço de cana. A
lenha é utilizada nos setores de alimentos e bebidas, cerâmica, papel e celulose que
juntos correspondem quase a 85% do consumo. Cerca de 89% do consumo industrial de
carvão mineral e coque de carvão estão na indústria siderúrgica. O consumo de carvão
vegetal pela siderurgia corresponde a 2% do consumo total. O gás natural, óleo
combustível e o coque de petróleo são outras fontes fósseis utilizados pela industrial e se
distribuem por vários setores com exceção do coque que é primordialmente utilizado na
indústria de cimento (BRASIL, 2012).
É importante ressaltar que o setor industrial utiliza energia elétrica e bagaço de
cana em quantidades percentuais similares, em grande parte dos casos acoplando as
plantas de geração de energia à unidade industrial. Quanto à eletricidade, a geração de
autoprodutores (APE) foi responsável por 15,9% da produção, dos quais 55,5% são
consumidos localmente por variadas instalações industriais de alto consumo energético,
tais como a indústria de papel e celulose, siderurgia, e outras (BEN, 2015). A geração
próxima ao local de consumo é essencial para a redução de perdas em transformação e
transporte de energia, que, segundo Hollanda e Erber, contribuem significativamente para
que o total de energia útil seja equivalente à apenas um terço do total de energia primária
(HOLLANDA, ERBER, 2010).
2.3 PRINCIPAIS ATORES, PROGRAMAS, PLANOS E CERTIFICAÇÕES

O Ministério de Minas e Energia, MME, coordena a gestão energética nacional
e possui diversas secretarias. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Energético abrange a coordenação das ações e programas de desenvolvimento
energético, em especial quanto à geração de energia renovável e de eficiência energética.
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No artigo 11º, as obrigações do Departamento de Desenvolvimento Energético são
decretadas, incluindo a regulamentação da EPE, a promoção e coordenação de
programas nacionais de conservação e uso racional de energia, e o incentivo ao
desenvolvimento da EE. (MME, 2012)
No Brasil, com as crises do petróleo na década de 70 e 80, algumas iniciativas
federais começaram a surgir como o Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica

(PROCEL)

coordenado

pela

Empresa

Brasileira

de

Energia

Elétrica

(ELETROBRAS) criado em 1985. As principais áreas de atuação do PROCEL incluem
subprogramas específicos que incluem ações voltadas para comunicação, educação,
gestão de energia elétrica municipal e industrial, saneamento básico, desempenho
energético de prédios e rotulagem de produtos. Dentre os subprogramas estão
relacionados diretamente à indústria, o PROCEL INDÚSTRIA, que visa a melhoria da
gestão de energia elétrica no setor e o SELO PROCEL de eficiência energética para
produtos (PROCEL, 2014, BRASIL, 2012). O SELO PROCEL classifica por categoria de
‘A’ a ‘G’ e foi lançado em 1993. O PROCEL INDÚSTRIA de 2002 incentiva ações para EE
nas micro e pequenas empresas e também no comércio. O foco principal é o menor
consumo de energia elétrica dos sistemas motrizes que são apontados como os principais
consumidores de energia do setor industrial. Esse uso inclui o consumo elétrico de
equipamentos como bombas, ventiladores, compressores, em diversas aplicações
industriais, como processamento de fluidos e gases, refrigeração e outras. Neste sentido,
o PROCEL INDÚSTRIA viabiliza a implantação de Laboratórios de Otimização e Sistemas
Motrizes (LAMOTRIZES) em instituições de ensino técnico e superior no país como
envoltória, iluminação, condicionamento de ar, consumo de água e energia. As atividades
do programa ocorrem por meio de parcerias firmadas entre as federações estaduais de
indústria, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), as universidades e o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. A parceria com
federações industriais permite a capacitação de multiplicadores (professores e
consultores) e agentes (técnicos e engenheiros) industriais em EE.
Com relação às certificações no Brasil, é importante apontar que 3. 222 empresas
nacionais são certificadas pela Norma ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental – que
promove a redução do uso de energia, entre outros recursos e 23 organizações são
certificadas pela Norma ISO 50001 – Sistema de Gestão de Energia (ISO, 2014).
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2.4. LEGISLAÇÃO

Entre as leis voltadas para EE relacionadas à indústria podemos destacar as
seguintes, conforme Tabela 4, abaixo:
Tabela 4: Leis brasileiras relacionadas à eficiência energética
Lei nº 10.295, de 17.10.2001:

Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, que deve
visar, segundo o artigo primeiro, o uso eficiente dos recursos energéticos
bem como a preservação do meio ambiente. Essa lei também exige que
o Poder Executivo estabeleça níveis máximos de consumo de energia e
níveis mínimos de EE para produtos comercializados ou produzidos no
país, e promova a EE nas edificações construídas no País. Também é
conhecida como “Lei da Eficiência Energética” uma vez que define e
classifica os níveis de EE, usados para a etiquetagem. (BRASIL, 2001)

Lei nº 9.991, de 06.07.2000

Obriga as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de
distribuição de energia elétrica a aplicar anualmente o mínimo de 0,75%
da sua receita operacional líquida em P&D do setor elétrico e, no mínimo,
outros 0,25% em programas de EE no uso final (BRASIL, 2000). Essa lei
regula o Programa de Eficiência Energética de empresas de distribuição,
PEE, e é responsável pela criação do Fundo Setorial de Energia (CTENERG) para financiamento de atividades de P&D e desenvolvimento
tecnológico do setor elétrico. Anteriormente essas atividades eram
patrocinadas apenas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, FNDCT, criado em 1969 e, mais tarde, orientado pelo
FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos (MME, 2012).

Lei nº 9.478, de 06.08.97, artigo 1º,

Estabelece a responsabilidade da Política Energética Nacional na

item IV

promoção da conservação de energia e proteção do meio ambiente.
Fonte: Portal da Legislacao (BRASIL, 2015)

2.5 FINANCIAMENTO

Para contribuir com o cumprimento dessas leis e incentivar a eficiência
energética, foram também criados programas de financiamento como o Programa de
Apoio a Projetos de Eficiência Energética (PROESCO). Esse programa foi aprovado em
2006 pelo BNDES e financia a implementação de projetos que contribuam para a
economia de energia, com uma linha de crédito que abrange até 80% do valor total do
projeto. Outras linhas de crédito do BNDES são o BNDES FINAME e o BNDES FINEM,
que financiam a produção, aquisição de máquinas e equipamentos de origem nacional e
fornecem crédito para empreendimentos de valor igual ou superior a R$ 10 milhões
(BRASIL,2011).
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2.6 PRINCIPAIS DESAFIOS

De acordo com o Plano Nacional de Eficiência Energética, o primeiro e
principal desafio para a melhoria da eficiência energética no país refere-se ao fato de a
energia ser tratada apenas como um fator de custo pelas organizações e não como fator
de resultados. Essa situação impacta de maneira expressiva na forma como as indústrias
estruturam o planejamento e ações referentes à energia, muitas vezes levando em conta
apenas o custo que melhorias e adequações representam. Neste contexto, muitas vezes
os investimentos em eficiência energética concorrem com os voltados para a produção.
De modo geral, portanto, os investimentos são preteridos, com exceção das indústrias
eletro intensivas. Todavia, há segmentos específicos nos quais os custos referentes a
energia chegam a representar 60% do custo total de produção. (BRASIL, 2011).
Um dos agentes fundamentais para a implantação de uma política de eficiência
energética é o financiamento e, este tem se mostrado nos últimos anos um grande
desafio no panorama nacional. Poucos agentes trabalham com linhas exclusivas para
projetos de EE e as linhas existentes apresentam burocracia excessiva para a aprovação
de projetos. Além disso, a maioria das linhas possui foco em ações nos setores
residencial, comercial e público ao invés de ter foco no setor industrial, que é o principal
consumidor de energia (BRASIL, 2011).
Quanto aos financiamentos, cabe ressaltar que em janeiro de 2010, a Lei
12.212 alterou os incisos referentes às concessionárias e permissionárias de serviços
públicos de distribuição de energia elétrica para que, até dezembro de 2015 os
percentuais mínimos fossem de 0,50% para P&D e para programas de EE, e a partir de
2016 esse valor poder se alterar para os casos de energia vendida inferior a mil GWh por
ano, desde que dentro da faixa de 0,25 e 0,50%. Essa alteração na lei também inclui que,
do montante investido, ao menos 60% deve ser direcionado para unidades consumidoras
contempladas pela Tarifa Social (BRASIL; 2010). Esta mudança na lei reduziu os recursos
destinados ao setor industrial, apesar deste ser o principal consumidor de energia no país.
Por fim, existe a questão da falta de mão-de-obra qualificada. Tanto quanto aos
especialistas necessários para realizar o projeto e execução das melhorias na indústria,
como também do conhecimento por parte dos agentes bancários para facilitar o acesso e
aprovação de linhas de crédito para projetos de EE. Em pequenas e médias empresas o
problema é maior, porque geralmente possuem um corpo técnico reduzido focado apenas
na produção e manutenção, de maneira que não possuem a visão em longo prazo que a
eficiência energética muitas vezes exige (BRASIL, 2011; FROZZA, 2013).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio do breve diagnóstico apresentado sobre a estrutura voltada para
promover a eficiência energética na indústria nacional é possível verificar os problemas
apontados pela IEA 2012 e UNIDO de 2011 que impedem maiores investimentos nesta
área, ou seja, os riscos associados às questões financeiras ou à falta de informação e de
conhecimento técnico, os custos de transação ou falta de mão-de-obra especializada. Por
meio da descrição dos atores, programas, certificações, legislação e incentivos
financeiros, percebe-se que a partir do final dos anos 80 se desenvolveu no país uma
série de mecanismos normativos (leis), de financimento (PROESCO, BNDES) e de apoio
(Etiquetagem, capacitação, comunicação). Contudo, o levantamento apresentado no
Plano Nacional de Eficiência Energética novamente confirma o que é apresentado pelo
relatório da UNIDO sobre as barreiras para EE em países em desenvolvimento, isto é,
falta o acesso ao capital, em especial, por parte das pequenas empresas, falta de
políticas e programas adequados para promover conscientização e treinamento e falta de
uma agência ou órgão que possa alinhar as iniciativas voltadas para a eficiência
energética industrial. Neste cenário, a recomendação do uso do PDCA para implementar
programas de sistemas de gestão de energia que possam operacionalizar e ou aprimorar
políticas de eficiência energética industrial e que promovam a implementação de
Sistemas de Gestão de Eficiência Energética (SGEE), apresentada pela IEA, 2012, pode
ser adaptado para o caso brasileiro e traz a tona algumas perguntas interessantes como:
a) Planejar: Os programas de EE para indústria estão alinhados às politicas
nacionais para EE, a política industrial e à política para a redução de CO2? Quais são os
principais atores no país (ex: Federações, ESCOS, SEBRAE, CNI) que precisam ser
consultados para a estruturação de um programa de SGEE? Entre os atores, qual poderia
coordenar o programa no nivel regional? Quais seriam os objetivos do SGEE (aumentar a
produtividade, reduzir custos/emissões/apoiar a inovação)? Seria um programa nacional
ou começaria com uma amostra de um setor? Seria voltado para empresas
eletrointensivas ou pequenas e médias empresas? Que norma ou padrão poderia orientar
o SGEE? Quais seriam os objetivos e metas, prazos, métodos, custos, responsáveis,
considerando as diferenças entre os estados e os tipos de industrias, e como controlar os
resultados? Como capacitar ou apoiar os participantes? Como apoiar a formação de
redes e ou assistência técnica? Como apoiar as pequenas é medias empresas?
b) Implementar: 1) Como orientar as empresas a respeito do SGEE e
acompanhá-las no processo de implementação? Como promover estudos de casos de
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sucesso? Que estratégias podem ser utilizadas para promover o trabalho em rede ou a
cooperação para a competição?
c) Monitorar: 1) Que indicadores podem ser utilizados para verificar os
resultados obtidos? 2) Que instrumentos podem ser utilizados para documentar o
consumo de energia e com que periodicidade são publicados? 3) Que tipo de incentivo
econômico pode ser utilizado para motivar o cumprimento dos objetivos e metas? Como o
atingimento das metas ou os casos de sucesso podem ser comunicados para incentivar a
busca de melhores resultados?
d) Avaliar: 1) Quais são as falhas dos programas e como melhorá-lo? Que tipo
de indicadores serão utilizados para controlar o sucesso dos programas? Quais são os
desafios e fracassos e como melhorar os mecanismos para apoiar pequenas e médias
empresas? Como as grandes, pequenas e médias empresas podem ser estimuladas de
forma contínua?
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo procurou identificar e descrever a estrutura voltada para eficiência energética industrial no país bem como
propor o uso de uma ferramenta de qualidade para planejamento, implementação, avaliação e monitoramento de
Sistemas de Gestão de Energia. A atual estrutura com instrumentos normativos, econômicos e de apoio está em
processo de construção e, portanto, ainda apresenta falhas. Neste processo de construção, há espaço para tornar as
ações mais eficazes. Os Sistemas de Gestão de Energia podem colaborar com o desempenho de muitas empresas e,
consequentemente, para a competividade. Contudo, para que estes sejam eficazes, a estrutura necessita ser
aprimorada o que inclui a legislação, as linhas de financiamento para pequenas e médias empresas, a comunicação e a
capacitação de agentes. Em estudos futuros será importante a inclusão de entrevistas com atores e representantes de
programas de EE para indústria para aprofundar a discussão sobre os caminhos para que ações concretas possam ser
planejadas e implementadas.
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Resumo: A busca do desenvolvimento regional é enfoque de diversos debates e pesquisas acadêmicas
para encontrar meios de promover ações via governo, associações, empresas e sociedade. Em municípios
classificados como pequenos (até 20 mil habitantes) são desenvolvidas estratégias para promover a criação
de empregos, atrair investidores, assegurar a classe jovem e alcançar melhores índices de IDMS (Índice de
desenvolvimento Municipal Sustentável). O presente estudo busca contribuir na identificação dos fatores
limitadores do desenvolvimento econômico do munício de Vargem Bonita – SC e apresentar iniciativas com
o intuito de contribuir na melhoria desses. O estudo parte de uma revisão documental sobre o tema, seguido
de um levantamento de dados secundários do município e outro de dados à campo. Após o levantamento
os dados foram categorizados e analisados através de técnica qualitativa explicativa. Através dos resultados
verificou-se que os fatores limitadores do município apresentam significativa relação com a integração e
orientação dos esforços públicos e privados do município, como meio para atrair investimentos, fortalecer as
atividades agrícolas do município e incentivos para a população consumir no comércio do município.
Observou-se também que a promoção do desenvolvimento econômico contribui na redução da evasão dos
produtores rurais para os centros urbanos e da população jovem urbana para outros municípios.
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional; Pequenos municípios; Desenvolvimento econômico;

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos ocorreram importantes mudanças no mundo, principalmente
no Brasil. Isto requer uma mudança de paradigma, demandando novas matrizes de
ideias, metodologias e técnicas que sejam capazes de responder mais efetivamente às
questões que surgem no plano regional. O processo de crescimento econômico deve ser
promovido dentro do contexto social, ambiental, político, cultural e além do econômico.
Para alcançá-lo, sustentavelmente, faz-se necessário à existência de empresas bem
sucedidas e comprometidas com a qualidade de vida da população local.
Entretanto essas empresas buscam constantemente a inovação e as maneiras
de aumentar sua competitividade. Dessa forma, é necessária estratégias e mecanismos
para promover o desenvolvimento regional. A competitividade atingida pelas grandes
indústrias não é suficiente para garantir que novos desafios sejam superados e o
desenvolvimento econômico seja efetivo no mercado local; é preciso que, além da
melhoria do ambiente econômico, exista um tratamento diferenciado na esfera municipal,
para que se possa melhorar o desempenho operacional e venha acompanhar o
desenvolvimento neste processo de expansão da economia catarinense.
O município de Vargem Bonita, como outros municípios no modelo econômico
atual, busca a promoção de ações de desenvolvimento, pois diante do cenário em que se

encontra é insuficiente o alcance da equidade, inclusão produtiva, bem estar social,
melhoria nos índices de IDMS e promoção do seu desenvolvimento regional.
O objetivo principal do presente estudo é diagnosticar o cenário atual e propor
uma reestruturação no município de Vargem Bonita, e para alcance deste propósito,
alguns objetivos específicos se fizeram necessários para prestar suporte à proposta,
dentre eles: Levantar os dados históricos da economia e correlacioná-los com os atuais
do município, analisar as informações obtidas em campo via entrevistas e pesquisa
documental e apontar os entraves do crescimento econômico do município de forma a
propor um plano de ação para o município de Vargem Bonita.
Dentre os resultados, observou-se que o município precisa buscar alternativas
para se desenvolver em aspectos econômico, o alinhamento e direcionamento de
esforços pelo Poder Público, empresários e demais representantes de classe são fatores
meio para contribuir em seu desenvolvimento. A implementação de modelos científicos
para nortear as iniciativas, meios de análise sistêmica e produção de conhecimento para
utilizar seus potenciais e tratar suas limitações.

1.1 O Desenvolvimento Econômico Regional

O desenvolvimento econômico pressupõe meios para promover as economias
capitalistas, por meio de processos dinâmicos que de forma sistêmica favoreça a
orientação e envolvimento entre os fatores econômicos vigentes para promover o alcance
dos interesses de um determinado espaço, região ou mesmo em aspectos coletivos.
Adam Smith em seu livro “A Riqueza das Nações”, publicado em 1776,
comenta que a riqueza de uma nação constitui-se a partir do trabalho produtivo, com
aumento dos investimentos em capitais produtivos, a especialização da mão-de-obra e a
divisão do trabalho. O interesse coletivo é resultado das ações individuais privadas, e os
indivíduos buscam atender ao seu interesse próprio, e, ao fazerem isso de forma indireta,
acabam por atender aos interesses da coletividade (mão invisível do mercado) (VIEIRA;
SANTOS, 2012).
Para Silva, Oliveira e Araújo (2012) na esfera regional as teorias de
desenvolvimento econômico enfocavam os investimentos e a tecnologia como fatores de
crescimento e o desenvolvimento. As políticas de desenvolvimento objetivam promover a
atração de investimentos acompanhados de inserção tecnológica, para aumentar a
produtividade

do

trabalho

e,

consequentemente,

a

competitividade

regional,

negligenciando fatores internos, culturais e sociais que contribuem para a riqueza

empresarial, mas, sobretudo, para a riqueza humana em um determinado território
(VIEIRA; SANTOS, 2012).
É papel das políticas públicas comunicativas a concepção correspondente de
um desenvolvimento regional contraposto às políticas públicas e ao desenvolvimento
regional instrumental. Neste contexto, é essencial a promoção dos espaços públicos de
discussão, na medida em que as novas abordagens das políticas públicas brasileiras,
contrapondo-se às desenvolvimentistas, favorecem as ações que são concebidas “de
baixo para cima” e que levam em consideração os múltiplos atores regionais (BANDEIRA,
2004).
As visões de política pública pode ser compreendida por estágios de
desenvolvimento econômico propostos por Porter et. al (2002) que compreende os
seguintes estágios: (1) estágio movido por fatores de produção, 2) estágio movido pela
eficiência, 3) estágio movido pela inovação. A Figura 1 apresenta a relação entre a
atividade empreendedora e as fases de desenvolvimento econômico de Porter.
Figura 1 - Relação entre empreendedorismo e desenvolvimento econômico de Porter (1998)

Fonte: Sarfati (2013); Ács e Szerb (2009).

Sarfati (2013) relaciona as diferenças sobre as visões de política pública com
os estágios de desenvolvimento econômico sugeridos por Porter (2002): estágio movido
por fatores de produção, estágio movido pela eficiência e estágio movido pela inovação. O
estágio de fatores é marcado por uma economia agrícola e empreendedores estilo de
vida. Nesse estágio a região é caracterizada pela produção de commodities e produtos
com baixo valor agregado e grande parte das empresas são manufatureiras e pequenas
de serviço.
Já no estágio de eficiência o país tem de explorar economias de escala, o que
favorece a concentração industrial. Finalmente, no estágio movido a inovação, a

economia passa a ser fortemente caracterizada por atividades intensivas em
conhecimento, o que fortemente caracteriza a atividade empreendedora.

2 METODOLOGIA

A estrutura da pesquisa está sustentada via revisão bibliográfica sobre o tema,
pesquisa em dados secundários e coleta de dados à campo. A pesquisa compreendeu o
embasamento e levantamento de dados com base em livros, artigos científicos, sites e
órgãos como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e FECAM (Federação
Catarinense dos Municípios) com a finalidade de construir um embasamento teórico do
tema e estruturar o objeto de estudo do município, de modo a conhecer a realidade do
município de Vargem Bonita com maior rigor.
Já em um segundo momento realizou-se a pesquisa à campo, que
compreendeu identificar a percepção do poder público, população e representantes de
classe, conforme a distribuição apresentada no Quadro 1. O intuito do levantamento dos
dados foi identificar os fatores limitadores do desenvolvimento do município. Essa etapa
compreendeu a aplicação de questionário semiestruturado composto por 10 (dez)
perguntas abertas relacionadas ao objetivo do estudo. O levantamento de dados à campo
foi realizado pelos pesquisadores.
Quadro 1 – Fontes de coleta de dados à campo

Fonte
Poder Público/ Secretário de Planejamento
Sindicado da Industria de artefatos de papel
Empresários/Comerciantes
Agricultores
População em geral (urbana)

Número de entrevistas
01
01
04
05
15

Fonte: Elaborado pelos autores (2014)

No Quadro 2 pode-se verificar a configuração do presente estudo através do
método 5W2H. Conforme Correa (2012) o método é basicamente um check list de
determinadas atividades que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza
possível por parte dos colaboradores do estudo. Ele funciona como um mapeamento
destas atividades, onde ficará estabelecido o que será feito, quem fará o quê, em qual
período de tempo, em qual área e todos os motivos pelos quais esta atividade deve ser
feita conforme apresentado abaixo.

Quadro 2 - Configuração do estudo através do método 5W2H

What - O quê?

Proposta
de
reestruturação
do município
de
Vargem
Bonita

WhoQuem?

Os
autores

When –
Quando?

2013
2014

e

Where –
Onde?

Município
Vargem
Bonita

Why - Por
quê?

Contribuir
para
o
Desenv.
Econômico

How – Como?
Levantar os dados históricos da
economia e correlacioná-los com os
atuais do município de Vargem
Bonita;
Analisar as informações obtidas;
Diagnosticar
os
entraves
desenvolvimento do município

do

Fonte: Elaborado pelos autores (2014)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Perfil econômico do Município de Vargem Bonita

Vargem Bonita é um município inserido na microrregião do Meio Oeste de
Santa Catarina, conforme dados da Prefeitura Municipal (2015) é composta por 4.713
habitantes, desses 4.713 eleitores. Apresenta IDH de 0.718 e um PIB de R$
92.021.452,00 ano.
Segundo Cândido et al (2013), em 2009 o PIB catarinense atingiu o montante
de R$ 129,8 bilhões, assegurando ao Estado a manutenção da 8ª posição relativa no
ranking nacional. No mesmo ano, Vargem Bonita aparece na 113ª posição do ranking
estadual, respondendo por 0,13% da composição do PIB catarinense. Os dados
referentes à evolução do PIB no município estão apresentados na tabela a seguir.
Tabela 1 - Produto interno bruto a preços correntes, no período de 2002 a 2009

Período
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Evolução 2002/2009

PIB (em milhões de reais)
Vargem Bonita
Posição regional
99,4
22ª
132,8
22ª
149,4
23ª
157,1
23ª
172,1
21ª
170,6
27ª
181,7
31ª
171,0
33ª
72,03%
Regrediu 11
Posições

Posição Estadual
81ª
80ª
83ª
84ª
83ª
95ª
103ª
113ª
Regrediu 31
Posições

Fonte: Adaptado de Cândido et al (2013)

O PIB brasileiro encerrou o ano com déficit em 2009, quando o país sentia
ainda os efeitos do estouro da crise financeira mundial no mesmo ano. A indústria foi uma
das principais vilãs do crescimento no ano. A produção recuou 2,7% e ficou negativa em 9

dos 14 locais pesquisados pelo IBGE no ano de 2009. Consequência da concorrência
com importados, perda de mercados no exterior e inadimplência dos consumidores.
O município de Vargem Bonita, em 2009, possuía um PIB per capita da ordem
de R$ 39.932,47, colocando-o na 5ª posição do ranking estadual. No período de 2002 a
2009, o PIB per capita do município apresentou evolução de 102,10% contra 110,42% da
média catarinense. A tabela a seguir apresenta a evolução do PIB per capita do
município.
Tabela 2 - Produto Interno Bruto per capita (preços correntes), segundo Vargem Bonita com posição regional e
estadual, no período de 2002 a 2009

Período
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Evolução 200/2009

PIB per capita (R$)
Vargem Bonita
19.758,61
26.730,46
31.047,63
33.813,90
36.677,68
39.480,88
41.648,62
39.932,47
102,10%

Posição Regional

Posição Estadual

2ª
1ª
1ª
1ª
2ª
2ª
2ª
2ª
Se manteve na 2ª
posição

4ª
2ª
2ª
2ª
4ª
4ª
4ª
5ª
Regrediu 1 Posição

Fonte: Adaptado de Cândido et al., (2013)

O Valor Adicionado Bruto (incluindo o setor de comércio) é a expressão
monetária da soma de todos os bens e serviços produzidos em um determinado território
econômico, em um dado período de tempo, descontando os insumos utilizados nos
processos produtivos.

3.2 Percepção dos limitadores a partir da Secretaria de Planejamento do Município

Diante da entrevista realizada através da secretaria de Planejamento do
município de Vargem Bonita, algumas limitações e desafios são encontrada pela
Administração Pública de Vargem Bonita, dentre elas (em ordem de prioridade):
1 – Elaboração do Plano Municipal de saneamento básico, visto que a maior parte dos
imóveis não possui rede de tratamento de esgoto, nem mesmo sistema de esgoto
individual adequada e de acordo com as normas legais.
2 – Elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos – O município não possui coleta
seletiva de lixo, nem programa de conscientização de diminuição da produção de lixo ou
seu reaproveitamento.

3 – Regularização Fundiária – Existem muitos loteamentos e imóveis urbanos irregulares,
sem os devidos registros legais, o que impede a emissão das escrituras. Sendo assim, os
proprietários não conseguem financiamento para construção e melhorias junto às
instituições financeiras.
4 – Habitação – Não há imóveis disponíveis para construção de novas residências. Há
que se incentivar a abertura de novos loteamentos.
5 – Plano Diretor – a necessidade de um plano diretor é emergencial, uma vez que sem
ele a cidade cresce sem planejamento. Muitas vias públicas não possuem passeio e as
pessoas andam no meio das ruas. Há que se priorizar o pedestre bem como a
acessibilidade em todos os lugares para os idosos e os portadores de necessidades
especiais.

3.3 Limitadores apontados na percepção da população e representantes de classe

Essa etapa buscou coletar e compreender o ponto de vista da população e dos
representantes de classe, quanto as suas percepções sobre os entraves que limitam o
desenvolvimento do município. Para tanto, questionou-se o público alvo: Quais os
limitantes do desenvolvimento do município de Vargem Bonita? Os resultados obtidos são
apresentados no Gráfico 1 apresentado a seguir.
Gráfico 1 - Limitantes do desenvolvimento do município apresentada pelos entrevistados.

Fonte: elaborado pelos autores (2014)

Os fatores, que segundo os entrevistados relacionaram como sendo o maior
entrave são os de infraestrutura da cidade (Recursos – embelezamento da cidade,

calçadas, meio fio e pavimentação) com 17%, pouco incentivo do poder público para com
a classe empresária (13%), e excesso de colaboradores na máquina pública (13%).
Constata-se que para os entrevistados, o problemas de desenvolvimento do
município é do poder público, não são fatores produtivos, tampouco recursos financeiros.
Ainda relacionado ao trabalho da gestão pública do município, questionou-se: Quais são
as iniciativas apresentadas pelo poder público municipal?
Foi identificada como ação principal, conforme apresenta o Gráfico 2, com 46%
de menções, a disponibilidade de serviços relacionados ao meio agrícola, como a
disponibilidade de máquinas e sementes para o plantio, juntamente com 18% de destaque
para atividade semelhante a mencionada, aparece a disponibilidade para realização de
terraplanagens.
Gráfico 2 - Iniciativas do poder público municipal

Fonte: Elaborado pelos autores (2014)

A ação normal da gestão pública é o de atender aos anseios da população,
sendo que para tal, inúmeras administrações realizam as audiências públicas com a
finalidade de apurar as prioridades de trabalho.
Com a finalidade de verificar a ação do povo do município de Vargem Bonita,
questionou-se: Qual a participação da população nas decisões administrativas do
município?
Os resultados obtidos demonstram certo isolamento da administração,
ocasionando acesso restrito da população nas decisões. Isso se justifica quando
observamos o Gráfico 3, uma vez que 90% dizem não ter acessibilidade a opinar frente
aos trabalhos a serem realizados. Merece ser mencionado, que o público entrevistado é
composto por elementos importantes dentro da sociedade.

Gráfico 3 - Participação da população em decisões do município

Fonte: Elaborado pelos autores (2014)

Sendo assim, deu-se a oportunidade aos entrevistados de colocarem suas
sugestões quanto às propostas de trabalho do poder público municipal. O questionamento
foi: Quais propostas você daria com a intenção de viabilizar o desenvolvimento municipal?
Se observarmos no Gráfico 4, nenhuma alternativa se destacou frente as
demais, o que mostra que cada entrevistado respondeu mais relacionado a sua área de
atuação.
Gráfico 4 - Propostas para viabilizar o desenvolvimento do município

Fonte: Elaborado pelos autores (2014)

Por fim, os munícipes questionados deixaram suas sugestões quanto aos
passos iniciais a serem tomados para manter e aprimorar o desenvolvimento municipal. O

questionário feito foi: Deixe sua sugestão quanto as necessidades primordiais para o
desenvolvimento do município.
Quatro foram os pontos mencionados, sendo:
- com 33% de destaque: Disponibilizar as máquinas a população desde que comprove o
consumo dentro do próprio município, ou seja, através de nota fiscal;
- com 33% de destaque: Qualificar os administradores públicos;
- com 17% de destaque: Desinteresse da população pelo trabalho devido aos incentivos
governamentais - Bolsa Família;
- com 17% de destaque: O embelezamento a cidade é um fator de diferencial para os
atuais e futuros moradores;

3.4 Pontos fortes e fracos identificados para a promoção do desenvolvimento

Diante dos dados levantados, realizou-se a categorização e classificação em
pontos fortes e fracos relacionados a promoção do município de Vargem Bonita, conforme
representação abaixo na Figura 2.
Figura 2 - Pontes Fortes

Fonte: elaborado pelos autores (2014)

Fatores como população economicamente ativa, produção rural, novas
empresas e microempresários individuais são meios que tem favorecidos os resultados
positivos da renda per/capita do município e o IDH. Já na Figura 3, são apresentados os
pontos fracos identificados no estudo.
Figura 3 - Pontos Fracos

Fonte: elaborado pelos autores (2014)

O consumo per/capita dentro do município apresenta-se como desvantagem no
município, pois os dados demonstram que embora a população tenha aumentado sua
renda per/capita, seu consumo dentro do município não aponta crescimento. Possível
hipótese levantada é o consumo em outros locais (fora do Município). Fator este que
prejudica a economia do local.
Fatores relacionados a infraestrutura, como saneamento básico e incentivos
para atratividade de novos investidores, apresentam-se como oportunidades para
promover a economia do município e incentivar a permanência da população jovem no
município, frente as limitadas oportunidades de trabalho para essa classe da população
que tem gerado a evasão para outras cidades.

3.5 Prospecção de possíveis soluções

Diante do levantamento de dados e discussões, foi possível propor algumas
propostas para contribuir no desenvolvimento do município, no Quadro 3 abaixo é
apresentado de forma classificada por ordem de prioridade e em zona urbana e rural.

Quadro 3 - Propostas por ordem de prioridade separadas pela zona urbana e zona rural

Segmentação
por prioridade

Proposta (Ação)

Zona Urbana

Parque Industrial
Parceria
com
empresários municipais
Estruturação do Plano
diretor
Acesso à opinião pública
(plebiscito)
Criação de conjuntos
habitacionais
Segmentação
de
mercado voltado para os
potenciais do município
Acesso à opinião pública
(plebiscito)

Zona Rural

Campanha para retirada
de Nota Fiscal na
realização de compras
no município
Campanha para retirada
de Nota Fiscal na
realização de compras
no município

Resultados esperados
Estrutura disponível de um parque industrial de forma que
facilite o acesso de novas empresas e reestruturação das
atuais.
Através de uma parceria com as empresas e empresários do
município, fortalecer a relação, visando a discução sugestões.
Direcionar esforços para a disposição de terrenos de forma
planejada, fortalecendo a infraestrutura do município.
Acesso da população em decisões e análises de projetos do
município em forma de plebiscito.
Disposição de um conjunto habitacional de forma que facilite a
população de baixa renda obter acesso.
Através do fortalecimento da área indústrial proposta,
segmentar o mercado aos potenciais do município, de forma a
reter a evasão da população vargebonitense para outras
cidades, através de ampliação do segmento de serviços (o
qual registra crescimento).
Acesso da população em decisões e análises de projetos do
município em forma de plebiscito.
Por meio de uma campanha para retirada de Nota Fiscal na
realização de compras no município, fortalecer os resultados
econômicos no município com impactos positivos para o
consumidor, a exemplo da Prefeitura de Iporã do Oeste que
realiza a sistemática. Conforme exercício atual a Prefeitura
paga o bônus ao produtor baseado no seu movimento
econômico, que varia de R$150,00 a R$650,00.
Gerenciar a liberação de máquinas para os agricultores tendo
por referência o valor faturado via Notas Fiscais dentro do
município.

Através da iniciativa voltada para a cadeia leiteira fortalecer a
produção, fator o qual já apresentou no último período um
Iniciativas na produção aumento de 107%; Consequentemente facilitar a instalação
leiteira
de uma cooperativa voltada para o processamento do leite
captado no município e região (alinhar aos objetivos do
parque industrial).
Através de órgãos voltados ao segmento rural proporcionar a
Programa
de qualificação dos produtores de forma a fortalecer a
qualificação rural
produtividade, qualidade e o gerenciamento das pequenas e
médias produções rurais.
Fonte: Elaborado pelos autores (2014)

4 Considerações Finais

Vargem Bonita, como alguns municípios de pequeno porte no Brasil, precisa
buscar alternativas para se desenvolver nos aspectos econômico, social e ambiental. Um
dos caminhos é o modelo baseado na produção de conhecimento, utilizar seus potenciais
e tratar suas limitações nos aspectos mencionados.
Cabe aos gestores públicos, junto à sociedade, encontrar o melhor caminho
para transformar a produção de idéias na principal atividade econômica de forma a
fortalecer o desenvolvimento do município.

O trabalho demanda parceria com as instituições presentes no município e a
partir deste ponto incentivar as contribuições vindas de outros institutos de pesquisa,
universidades, faculdades e laboratórios científicos.
Para que o desenvolvimento econômico e social seja alcançado neste modelo
de produção é preciso que a população do município seja chamada a participar como
agente ativo em todo o processo, de forma a viabilizar o desenvolvimento tecnológico e
competitivo do município.
Cabe ao gestor público incentivar, incrementar e integrar estas ações para que
o município utilize-se de suas vantagens competitivas de forma a promover o
desenvolvimento econômico de forma eficaz.
Por fim, a busca de modelos de gestão junto a outros municípios poderá ser
uma alternativa viável para o crescimento sustentável do município, sendo que esses já
passaram por todas as etapas probatórias.
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Resumo: O planejamento é essencial para a execução de qualquer ação, campanha, lançamento ou
criação de produtos e serviços, em qualquer área. Um bom planejamento pode evitar muitos problemas
futuros, inclusive o fracasso do seu projeto. Atualmente existem diversas metodologias para planejamento e
gestão de projetos, cada uma com características específicas. No entanto, as metodologias visuais vêm se
destacando cada vez mais, e, nesse contexto, podemos destacar a metodologia Project Model Canvas, uma
metodologia inovadora, caracterizada por ser uma ferramenta visual, colaborativa, que dispensa burocracia
e simples de ser utilizada. Nesse sentido, este trabalho representa a utilização da metodologia PM Canvas
na produção do evento de moda “I’Fashion e Café com Moda”, evento este realizado semestralmente pelo
curso Técnico em Produção de Moda do IFSC Campus Araranguá, o qual tem por objetivo divulgar as
tendências de moda, realizar palestras e coquetel aberto para a comunidade, sendo organizado por uma
equipe composta por professora e alunos. Para isto, aplicou-se a metodologia PM Canvas na criação e
planejamento deste evento e após o evento realizado foi aplicado um questionário para a equipe que
utilizou desta metodologia a fim de extrair resultados sobre a satisfação, grau de dificuldade entre outros
questionamentos sobre o uso desta. Os resultados obtidos com esta proposta foram positivos e mostraram
que a metodologia PM Canvas é adequada para o planejamento de um evento de moda além da satisfação
no uso por parte da equipe.
Palavras-Chave: Gestão de Projetos, Project Model Canvas, Evento de Moda, Planejamento.

1 INTRODUÇÃO

Para o lançamento e divulgação dos produtos de moda, faz-se necessário o
uso de uma ou diversas ações que colaborem na sua promoção, seja ela através de feiras
de moda, desfiles, exposições, workshops, palestras e coquetel de lançamento de
produtos de moda. Para Giacaglia (2008, p.03) “... o homem cria, organiza e participa de
reuniões que são genericamente chamadas de eventos”. Pode-se definir eventos como
um encontro de pessoas, com finalidade específica, a qual se justifica sua realização em
torno de um “tema” principal. Qualquer evento, por mais simples que seja, necessita de
planejamento, organização e criatividade para alcançar seu objetivo e obter sucesso.
Projeto é uma palavra que define um conjunto de atividades temporárias e que
objetiva um resultado único. Construção de uma casa, realização de uma viagem,
desenvolvimento de um software, produção de um evento são exemplos de projetos, ou
seja, projetos não são atividades exclusivas de grandes organizações, ou que necessitam
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gerar algo grandioso. Projetos envolvem as mais diversas atividades, porém muitas
pessoas não as planejam e fazem a sua gestão, o que leva ao fracasso até mesmo em
ações consideradas simples. A gestão de projeto seja em qualquer área ou nível é uma
prática essencial para o sucesso desta.
Atualmente existem diversas metodologias para realizar a gestão de projetos,
cada uma com suas características específicas. O Project Model Canvas é uma
metodologia inovadora para planejar projetos de forma visual e colaborativa. Esta
metodologia é bastante intuitiva, com uma nomenclatura simples e autoexplicativa
dividindo-se em cinco questões fundamentais: por quê, o quê, quem, como, quando e
quanto (MALACHIAS, 2013).
O curso Técnico em Produção de Moda do IFSC Campus Araranguá
semestralmente realiza um evento de moda. O evento tem o objetivo de divulgar as
tendências de moda, realizar palestras e coquetel aberto para a comunidade, sendo
organizado por uma equipe composta por professora e alunos. Nesse sentido este
trabalho representa a utilização da metodologia PM Canvas na produção do evento de
moda “I’Fashion e Café com Moda”. Para isto, aplicou-se a metodologia PM Canvas na
criação e planejamento do evento. Após a sua realização, foi aplicado um questionário
com a equipe que utilizou esta prática a fim de extrair resultados sobre a satisfação, grau
de dificuldade entre outros questionamentos sobre sua eficácia.

1.1 Uma visão geral sobre Gestão de Projetos
Segundo a norma ISO 10006 (Diretrizes para Qualidade de Gerenciamento de
Projetos), projeto é algo único, “consistindo de um grupo de atividades coordenadas e
controladas com datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo
conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”. (2000,
p. 02). Ainda conceituando projeto, o guia PMBOK (Project Management Base of
Knowledment) define como “um esforço temporário empreendido para criar um produto,
serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um
início e um término definidos” (PMBOK, 2013). Ou seja, no geral projetos possuem
características que o definem e entre elas podemos destacar sua exclusividade, são
temporários (possuem início, meio e fim) e possuem limitações.
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Xavier (2013, p. 8) destaca a ocorrência de projetos em praticamente todas as
organizações e em todas as suas áreas e níveis gerando produtos ou serviços. O autor
ainda cita alguns exemplos de projetos:
-Lançamento de um novo produto ou serviço.
-Desenvolvimento de um software.
-Realização de uma viagem.
-Organização de um evento (festa, reunião, congresso, etc.).
-Construção de um edifício.
-Publicação de um livro.
No entanto, para que os projetos possam obter resultados positivos, precisam
ser gerenciados. Nesse sentido, tendo em vista esta abordagem de gerenciamento, para
encaixá-la ao conceito de projetos, o guia PMBOK (2009, p. 5) define que a gestão de
projetos “é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas de projetos com o
objetivo de atingir ou até mesmo exceder as necessidades e as expectativas dos clientes
e demais partes interessadas”. O gerenciamento de projetos aborda o projeto em sua
totalidade, ou seja, trata desde sua iniciação, o planejamento, a execução, o
monitoramento, o controle e o fechamento do projeto (XAVIER, 2013, p. 10).
A gestão de projetos é uma atividade fundamental à realização de projetos e
consequentemente o seu sucesso. Sabe-se também que atualmente existem diversas
metodologias para fazer essa gestão, e a escolha certa desta, influencia diretamente nos
resultados esperados para o projeto e consequentemente o seu sucesso (DRUCKER,
2006).

2 PROJECT MODEL CANVAS

O Project Model Canvas é uma metodologia robusta e ao mesmo tempo
simples de gerenciamento de projetos, uma de suas características é que dispensa o
preenchimento de inúmeros documentos diminuindo assim a burocracia. Criado pelo
brasileiro José Finocchio, o qual se inspirou em um modelo já existente para fazer plano
de negócios, o Business Model Generation. Assim como o Business Model Generation, o
Project Model Canvas utiliza uma única folha, dividida em segmentos com o intuito de ser
visual, porém um é para criação de novos negócios enquanto o outro é para conceber,
visualizar e resolver seu projeto (MALACHIAS, 2013).

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Segundo Finocchio (2013) sua metodologia é ideal para ambientes que querem
aprimorar sua capacidade de planejamento, mas que se caracterizam por inovação, alta
dinâmica dos negócios e simultaneidade de projetos, aos quais soluções rígidas e
engessadas não se aplicam. O Project Model Canvas é uma metodologia bem intuitiva, a
qual se divide em cinco questões essenciais: por quê, o quê, quem, como, quando e
quanto (MALACHIAS, 2013).
Figura 01 – As cinco questões fundamentais

Fonte: (FINOCCHIO JUNIOR, 2013, p. 5)

A palavra ‘Canvas’ que tem como significado quadro traduz bem esta
metodologia que para ser colocada em prática, recomenda-se uma folha no formato A1
dividida em blocos que representam os diversos conceitos que integram um plano de
projeto. Nesta única folha estarão distribuídos os 13 blocos que compõem o quadro. A
figura 2 mostra a estrutura do planejamento e como é dividida a folha.
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Figura 02 – Estrutura do Planejamento - Divisão da folha

Fonte: (FINOCCHIO JUNIOR, 2013, p. 4)

Sob o prisma colaborativo, o Canvas tem o intuito de ser preenchido de forma
que todos os envolvidos no projeto – os stakeholders – participem da criação deste,
utilizando-se de pequenos pedaços de papéis autocolante – os post it´s – e escrevendo
somente o essencial em frases curtas.

3 METODOLOGIA

A aplicação desse trabalho baseou-se, em uma turma de estudantes do
ensino técnico do curso de Produção de Moda do Instituto Federal de Santa Catarina de
Araranguá. Este curso possui a unidade curricular de Produção de Eventos, que estuda
a organização de eventos de moda e 5 (cinco) alunos e uma professora fizeram parte
desse estudo.
A turma em questão era responsável pela concepção e execução de um
evento de moda oferecido semestralmente o “I’Fashion e Café com Moda”. Este evento
aberto à comunidade tem por objetivo, apresentar as tendências de moda pelos alunos
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formandos do Curso Técnico em Produção de Moda através de vídeos interativos,
promover uma palestra com profissional renomado na área e oferecer um coquetel para
recepcionar os convidados. Durante o evento, os convidados também podem prestigiar
as exposições dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos dos cursos Tecnologia em
Design de Moda e Técnico em Produção de Moda.
A escolha para a aplicação da metodologia Project Model Canvas, surgiu de
acordo com as dificuldades encontradas pela professora que ao produzir o evento nos
semestres anteriores percebeu a falta da organização nas etapas do projeto, no tempo e
no custo, definição dos objetivos para a realização do evento e distribuição das tarefas
como aspecto de responsabilidade para cada integrante da equipe.
Pensando numa possibilidade de interagir com a turma e construir o projeto de
forma participativa a professora da disciplina no papel de gerente de projeto, instruiu os
alunos como equipe a respeito da metodologia inovadora que seria utilizada. Logo após,
começou a troca de ideias e informações onde todos de forma colaborativa preencheram
o Canvas. A figura 3 mostra qual foi o resultado do Canvas ao final de seu preenchimento.
Figura 03 – Resultado do Canvas ao final de seu preenchimento pela equipe.

Fonte: Acervo pessoal autor.
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3 RESULTADOS

A aplicação de uma metodologia diferenciada e com aspecto inovador para a
criação de um evento de moda é responsável por esse trabalho. No intuito de saber se
esta metodologia é adequada para a produção de eventos de moda, qual a satisfação dos
alunos no uso desta metodologia, entre outros questionamentos, foi aplicado um
questionário no intuito de levantar algumas informações sobre o uso da metodologia PM
Canvas pelos alunos e professora. A primeira pergunta do questionário era: “Você já
conhecia a metodologia PM Canvas?”, a qual mostrou que a maioria não conhecia a
metodologia em questão.
Figura 04 – Gráfico com os resultados da pergunta 1.

Fonte: Elaborado pelo autor

A segunda pergunta era sobre o grau de dificuldade encontrado na utilização da
metodologia PM Canvas, a qual teve 2 respostas para ‘fácil’ e 3 respostas para
‘moderado’, mostrando que os alunos não encontraram dificuldade em sua utilização.

Figura 05 – Gráfico com os resultados pergunta 2.

Fonte: Elaborado pelo autor

A terceira pergunta do questionário era para assinalar, o aspecto mais relevante
desta metodologia no ponto de vista do aluno comparado a outras metodologias
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conhecida por eles. Essa pergunta mostrou que os mesmos, consideraram um aspecto
importante desta metodologia a forma ‘organizada’ que ela deixa o projeto e a forma
‘colaborativa’ de planejamento do projeto.
Figura 06 – Gráfico com os resultados pergunta 3.

Fonte: Elaborado pelo autor

A quarta pergunta foi se o Project Model Canvas facilitou a concepção do evento
I’Fashion e Café com Moda, no qual todos concordaram que a metodologia utilizada
contribuiu de forma positiva para o planejamento do evento.

Figura 07 – Gráfico com os resultados pergunta 4.

Fonte: Elaborado pelo autor

A última pergunta foi a respeito da satisfação no uso desta metodologia, onde
era para dar uma nota de 0 a 10, onde 0 (zero) significava extremamente insatisfeito e 10
(dez) extremamente satisfeito. Pode-se identificar que tiveram notas altas, deixando clara
a aceitação e aprovação dos alunos em relação ao uso desta metodologia.
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Figura 08 – Gráfico resultados pergunta 5.

Fonte: Elaborado pelo autor

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em linhas gerais, por meio deste trabalho constatou-se que a utilização da
metodologia PM Canvas, ou seja, uma forma visual, simples e colaborativa de
planejamento de projetos contribuiu positivamente para a concepção do evento de moda
I’Fashion e Café com Moda.
Conclui-se também a aprovação no uso da metodologia pela professora e alunos
através do questionário realizado, o qual apontou resultados satisfatórios em relação à
facilidade e satisfação no uso.
De acordo com Guedes (2014) a metodologia PM Canvas “tem sido aplicada e
comprovada sua eficácia em grandes organizações, como Ambev e Natura, mas pode e
deve ser aplicada para pequenos negócios e empreendimentos, e mesmo projetos
pessoais”. O objetivo principal desta metodologia que é, de forma colaborativa, ter o
modelo mental do projeto em uma única folha e com bastante rapidez, está se
popularizando cada vez mais e ganhando espaço nas mais diversas organizações. A
professora da disciplina no qual o presente trabalho foi aplicado, relatou que a
metodologia PM Canvas será utilizada a partir de agora para a produção de eventos da
disciplina, a qual não utilizava de nenhuma metodologia na produção dos eventos
anteriores.
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Resumo: O turismo de eventos tem se destacado positivamente no desenvolvimento econômico dos
destinos turísticos, como opção ao embate da sazonalidade e das crises econômicas. Os festivais, em
especial, apresentam forte atração de público e impulsionam a dinâmica social, cultural e econômica das
cidades que os sediam. Contudo, um dos pontos primordiais para o sucesso do evento é a qualidade dos
serviços. Nesta perspectiva, o estudo analisou a percepção dos visitantes sobre a qualidade dos serviços,
estrutura e segurança do 27º Festival Internacional de Balonismo, realizado na cidade de Torres/RS. O
estudo é amparado pela abordagem quantitativa, tendo como métodos a pesquisa bibliográfica e o survey.
Para a coleta de dados, utilizou-se questionário contendo 18 perguntas fechadas, com amostragem não
probabilística, por acessibilidade. A pesquisa foi aplicada no Parque Municipal de Exposições Odilo Webber
Rodrigues – Parque do Balonismo entre os dias 30 de abril a 03 de maio de 2015, com 1.473 visitantes.
Para a tabulação dos dados, adotou-se a ferramenta matemática de frequência absoluta e relativa. Os
resultados demonstraram que as expectativas do público foram alcançadas por 94%. Contudo, algumas
variáveis questionadas na pesquisa merecem atenção, por terem sido avaliadas como medianas, como
áreas de estacionamento, praça de alimentação e divulgação do evento em ferramentas midiáticas.
Palavras-Chave: Qualidade, Turismo desportivo, Gestão de eventos, Festivais.

1 INTRODUÇÃO

O turismo tem contribuído para o desenvolvimento de muitas nações desde a década de
1980, impulsionando o desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades.
Segundo Taleb Rifai – Secretário Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), o
segmento representa até 45% das exportações de serviços dos países em
desenvolvimento e das possibilidades de inserção no mercado de trabalho (WORLD
TOURISM ORGANIZATION, 2015). Contudo, a recente crise econômica global tem
pressionado de forma negativa os objetivos da OMT para o Desenvolvimento do Milênio,
em 2015, haja vista os impactos econômicos sobrepostos na gestão dos destinos
turísticos.

A dinâmica do mercado perante as crises econômicas tem levado os gestores turísticos a
refletirem formas de combater a sazonalidade, e uma delas é a prospecção dos eventos.
Santos, Zucco e Kraus (2014) apontam que os eventos trazem visitantes para a cidade
fora da alta temporada, mas contribuem sobretudo, para promover a cultura e o
patrimônio histórico local e regional. Neste contexto, os festivais se apresentam como
forte oportunidade de negócio e tornam-se estratégias de turismo para uma cidade,
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especialmente quando sediam eventos segmentados (YEOMAN; ROBERTSON; ALIKNIGHT, 2006; GETZ, 2010; SANTOS; ZUCCO; KRAUS, 2014). Getz (2010) afirma que
os festivais são semelhantes, e uma fatia do entretenimento é frequentemente destacada
na comercialização local e nas atividades inerentes ao acolhimento do visitante, como
hospedagem, alimentação, infraestrutura turística e de apoio ao turismo, acessibilidade
entre outros (SHONK; CHELLADURAI, 2008). Moretti, Santos e Knihs (2014) reconhecem
a importância dos festivais para o incremento do turismo nas cidades, analisando a
importância que exercem sobre as economias locais e os inúmeros benefícios que geram
para os destinos.
O turismo no Brasil, ainda que a situação mundial não seja favorável, tem um crescimento
projetado de 5,1% ao ano, alavancado por eventos desportivos (VASCONCELOS,
LEZANA, 2014). De acordo com Gibson (1998, p. 49 apud SHONK; CHELLADURAI,
2008, p.587), turismo desportivo é definido como "viagens de lazer que leva os indivíduos
temporariamente fora de suas comunidades de origem para participar de atividades
físicas, para assistir as atividades físicas, ou para venerar atrações associadas com
atividades físicas".
Shonk e Chelladurai (2008) ao desenvolverem um modelo para mensurar a qualidade do
evento desportivo, observam que uma das formas de diferenciação está em proporcionar
uma elevada qualidade de serviço aos visitantes. À medida que as expectativas dos
clientes são atendidas com serviços adequados, a qualidade fica evidente e o conceito de
satisfação cresce entre os consumidores (MORETTI; SANTOS; KNIHS, 2014). Para
Kotler (1998), a qualidade percebida está relacionada com o nível de satisfação do
cliente. Por isso, a qualidade do serviço para o planejamento de um evento é vital,
principalmente para a sua sobrevivência ao longo do tempo (MORETTI; SANTOS; KNIHS,
2014).
Cabe ressaltar ainda, que quando se dispõe de informações sobre o nível de satisfação
do consumidor, essas constituem ferramentas de tomadas de decisão para o gestor do
evento, pois resultados oriundos das percepções, segundo Oliver (1997), é mediada pelos
juízos de valor e por características sociais e culturais, intrínsecas ao indivíduo. A
percepção dos consumidores é um valioso elemento de investigação que permite capturar
de forma abrangente as avaliações cognitivas e afetivas desses sujeitos, instituindo,
portanto, um fluxo importante de pesquisa (DENG; LI; SHEN, 2013; SILVA, 2013).
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Com base no cenário apresentado, o estudo tem por objetivo avaliar a qualidade dos
serviços, infraestrutura e segurança do 27º Festival Internacional de Balonismo, segundo
a percepção dos visitantes do evento. O festival, realizado no município de Torres, estado
do Rio Grande do Sul completou 27 anos em 2015, como o maior evento do gênero na
América Latina e o terceiro maior do mundo, com mais de 45 equipes participando das
competições1. Nos últimos três anos, passaram pelo Festival de Balonismo mais de 600
mil pessoas, durante as provas, atividades paralelas e shows. Em 2015, a estimativa de
público chegou a 300 mil visitantes, entre os três dias do evento. A pesquisa foi realizada
no Parque do Balonismo, no período de 30 de abril a 03 de maio do presente ano, com
1.473 visitantes pelo segundo ano consecutivo.

2 METODOLOGIA

A pesquisa caracterizou-se quanto aos objetivos, como descritiva, ou seja, teve por
finalidade descrever as características de determinada população, neste caso, dos
visitantes do 27º Festival Internacional de Balonismo de Torres (RS) (GIL, 2012). Com
relação à abordagem, o estudo apresenta-se como quantitativo, apoiando-se no
paradigma positivista (TRIVIÑOS, 1987). A principal influência do positivismo nas ciências
sociais consiste “na utilização da filosofia e dos conceitos matemáticos para a explicação
da realidade apresentada. Sua consequência é a apropriação da linguagem de variáveis
para especificar atributos e qualidades do objeto de investigação” (MINAYO, 2010, p. 23).
Richardson (1999) acrescenta que essa abordagem se sustenta pela quantificação nas
fases de coleta e análise de dados, por meio de técnicas estatísticas e/ou matemáticas.

Assim, o problema de pesquisa suscitou averiguar: Qual a percepção dos visitantes
sobre a qualidade do “27º Festival Internacional de Balonismo de Torres (RS) ”, com
relação à estrutura, segurança e serviços ofertados no evento?

Os métodos de pesquisa adotados foram: a pesquisa bibliográfica, no intuito de fornecer
embasamento teórico aos resultados, com temas inerentes ao escopo e, o método survey
para conduzir o estudo quantitativo. Seu objetivo é obter dados ou informações sobre
ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de
uma população alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, sendo normalmente o
1

Informação cedida pela Prefeitura Municipal de Torres, Secretaria de Turismo, em 10 ago. 2015.
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questionário (PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993). Gil (2012) acresce que o survey se
caracteriza pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.

O campo de estudo para a realização da pesquisa foi o Parque Municipal de Exposições
Odilo Webber Rodrigues - Parque do Balonismo, localizado na Avenida Castelo Branco,
s/nº - Igra, município de Torres, estado do Rio Grande do Sul.

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário estruturado com perguntas
fechadas, dividido em VI blocos, com as seguintes categorias de análise: a)
Caracterização geral da demanda; b) Praça de alimentação; c) Lazer e entretenimento; d)
Infraestrutura, logística e segurança; e) Publicidade e promoção do evento e, f)
Expectativas sobre o evento. O estudo de Almeida (2008) foi parcialmente adotado na
construção do questionário. Para a seleção da amostra, utilizou-se a amostragem não
probabilística, adotando-se a classificação por acessibilidade (FREITAS et al., 2000).

A tabulação dos dados foi realizada por meio da ferramenta matemática de frequência
absoluta e relativa (tabulação simples), utilizando-se do software Microsoft Excel®. Em
síntese, foram aplicados 1.473 questionários referentes à percepção do visitante sobre a
qualidade do evento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A qualidade requerida nos serviços turísticos tem sido cada vez mais exigida pelos
consumidores, pois a oferta de serviços turísticos e, de lazer, tem aumentado
consideravelmente, com produtos para todo tipo de público. Além disso, verifica-se ao
longo dos anos, uma demanda mais exigente, informada e disposta a pagar pela
experiência aprazível de lazer, alimentação e ócio. Por isso, a qualidade de serviços é
fundamental para designar as possibilidades de lucratividade e identidade dos eventos,
conforme afirmam Mondo e Fiates (2015). Assim, a presente pesquisa busca gerar
informação para subsidiar os gestores no planejamento do evento e melhorar a qualidade
dos serviços do Festival de Balonismo de Torres.

O questionário contemplou 18 categorias, distribuídas em VI blocos. O primeiro bloco
caracterizou o perfil do visitante em gênero e faixa etária. Nesta etapa, a pesquisa
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demonstrou que houve certa homogeneidade de público, sobressaindo-se o masculino
(52%), com maior concentração na faixa etária entre 25 a 44 anos (54%). (Gráfico 1):
Gráfico 1 – Gênero e faixa etária dos visitantes.

Ainda foi questionado o grau de escolaridade, cuja predominância se deu pelo ensino
médio completo, com 40%. Essa questão é importante para identificar que tipo de público
está interessado no Festival, assim como refletir qual o público que se deseja para
frequentar o evento. Embora a maior concentração de visitantes tenha procedência do
estado do Rio Grande do Sul, com 56%, outros Estados também se fizeram presentes,
entre eles: Santa Catarina (34%), Paraná (3%), São Paulo (3%) e outros (3%), como
demonstra o Gráfico 2:
Gráfico 2 – Grau de escolaridade e procedência dos visitantes.

O segundo bloco buscou a percepção do visitante em relação à praça de alimentação do
Parque do Balonismo. Para esta categoria, a percepção da qualidade foi avaliada quanto
a sua estrutura e capacidade. Os resultados demonstraram que a maioria dos
entrevistados não utilizaram os serviços, com 62%. Os que utilizaram a praça de
alimentação, 21% avaliaram as categorias supracitadas como boas e 10% como
regulares (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Estrutura e capacidade da praça de alimentação.

A esse respeito, Krause (2014) esclarece que em alguns casos, a gastronomia é o
atrativo turístico principal de um destino ou evento, visto que a sociedade se desenvolveu
a ponto de tratar a gastronomia como arte. Contudo, não é o que representa no evento
investigado, pois a gastronomia ofertada não dispõe de pratos regionais, nem mesmo de
variedade de alimentos. Krause (2014, p. 25) elucida ainda que “o restaurador deve estar
atento aos costumes de seu público alvo e adequar seus serviços de acordo com estes ou
com a proposta do restaurante, a qual pode ser uma completa imersão na cultura do país
visitado”, ou seja, deve-se trabalhar a cultura local e regional na gastronomia ofertada nos
festivais. O percentual de 62% somado às variáveis regular e péssimo (75%) informam
que é necessária maior investigação sobre a ausência de consumo dos frequentadores.

O bloco III contemplou categorias inerentes ao lazer e entretenimento. Nessa, um dos
itens avaliados na pesquisa foi a competição de Balonismo - atração principal do evento.
Revelou-se que 35% dos entrevistados consideraram-na como boa e 28% como ótima.
Cerca de 33% respondeu não assistir à competição. Esses dados são importantes para
demonstrar que, embora a competição de balonismo seja o ponto alto do festival, muitas
pessoas visitam o evento com outros objetivos, como: fruição do lazer, participação nos
shows e demais atividades paralelas.

Segundo Chalip (2004 apud SHONK; CHELLADURAI, 2008), os eventos esportivos são
implementados como meio de melhorar a economia de uma cidade-sede, região ou país.
Os campeonatos e festivais de Balonismo são eventos conhecidos no Brasil e no mundo,
e por isso alavanca a economia local das cidades que os sediam, gerando efeitos
positivos para o turismo, envolvendo toda sua cadeia de valor (CONFEDERAÇÃO
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BRASILEIRA DE BALONISMO, 2015; SILVA; GONÇALVEZ, 2015). O Gráfico 4
demonstra a avaliação sobre a competição de Balonismo.
Gráfico 4 – Avaliação sobre a competição de Balonismo.

O quarto bloco buscou conhecer do visitante sua avaliação sobre itens relacionados a
infraestrutura, logística e segurança. Nessa categoria, a área de estacionamento, definida
no questionário como componente de infraestrutura do Parque do Balonismo, foi avaliada
de forma bastante homogênea, com percentuais mínimos de diferença entre mediano
com 27% e ruim (regular e péssimo) com 46%, sobressaindo-se o último. Nesta edição do
festival, percebeu-se significativa insatisfação do público com o valor cobrado pelo
estacionamento e o espaço destinado para ele. A relação custo benefício não foi
apreciada como positiva pela maioria do público que usufruiu das áreas de
estacionamento (Gráfico 5). Sobre este aspecto, Bitner (1990 apud SHONK;
CHELLADURAI, 2008) aponta que variações no ambiente físico pode afetar percepções
de uma experiência independentemente do resultado real. Ou seja, áreas de
estacionamento fazem parte do planejamento físico do evento e, são, inclusive, a porta de
entrada do local, permitindo desde então uma percepção positiva ou negativa.
Gráfico 5 – Percepção sobre as áreas de estacionamento.
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Ainda neste mesmo bloco, foi questionado aos entrevistados como eles avaliaram a
segurança no Parque do Balonismo. Na intenção de facilitar a pergunta, elencou-se três
atores: polícia militar, bombeiros e conselho tutelar. Os resultados das entrevistas
indicaram a percepção dos visitantes, em sua maioria, como sendo bom nas duas
primeiras subcategorias avaliadas, sendo que para o Conselho Tutelar, 51% alegaram
não ter utilizado, por isso não puderam avaliar. (Gráficos 6 e 7). Cabe ressaltar que a
atuação da polícia militar foi percebida por todos os visitantes e equipe de pesquisadores,
o que demonstrou que a organização do evento se preocupou com a segurança dos
frequentadores, por meio do policiamento ostensivo.
Gráfico 6 – Percepção sobre a segurança disposta no Parque do Balonismo.

Gráfico 7 – Percepção a segurança disposta no Parque do Balonismo.

O quinto bloco buscou retratar a publicidade e promoção do festival. A intenção foi
identificar junto aos entrevistados como eles avaliaram a divulgação do evento nas
diferentes mídias (impressa e eletrônica). Do total de 1.473 participantes, 51% considerou
boa a divulgação, entretanto, 20% avaliou como regular e, 11% avaliou como péssima a
promoção do 27º Festival Internacional de Balonismo na região, alegando que a
divulgação em mídia impressa (outdoor) e eletrônica (portais da internet) ocorreram em
aproximadamente duas semanas anterior à data do evento. Esses percentuais mostram
que a organização do Festival ainda precisa melhorar o planejamento de divulgação nas
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diferentes mídias, em períodos mais longos, que antecedem o evento. O Gráfico 8
demonstra os resultados destacados acima:
Gráfico 8 – Publicidade e promoção do evento.

Finalmente, o último bloco buscou conhecer as expectativas dos entrevistados com
relação a qualidade geral do evento. Dos 1.473 entrevistados, 41% responderam que
suas expectativas foram atendidas em parte, 24% atendidas plenamente e 29% alegaram
que foram superadas (Gráfico 9). De modo geral, o 27º Festival Internacional de
Balonismo congrega uma boa apreciação do público, principalmente por ser o único
festival desportivo desta modalidade no sul do país, como também, por ser realizado em
um período que se ajusta ao feriado nacional de 1º de maio, culminando em “nova
estação turística” na cidade, estendendo a alta temporada, como justifica Santos, Zucco e
Kraus (2014) em pesquisa realizada no Festival Brasileiro da Cerveja de Blumenau (SC).
Gráfico 9 – Expectativas do público.

Grönroos (1990) explica que a imagem construída pelo cliente sobre a organização
durante e, após a prestação de serviço, mediará a relação futura com esta empresa por
meio da geração de expectativas com base na experiência vivida. Logo, a expectativa

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

geral dos serviços prestados no Festival do Balonismo satisfez positivamente 94% dos
visitantes, o que corresponde a 1.383 dos 1.473 entrevistados.

A análise da qualidade dos serviços turísticos, segundo Moon et al. (2011) demonstra a
necessidade de compreensão do serviço intangível como fator de relevância sob a visão
dos gestores. No caso de um evento, o fator tangibilidade refere-se, por exemplo “à
aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal, material de comunicações e
outros stakeholders no serviço de assistência”. O aspecto tangível da qualidade do evento
pode incluir as variáveis físicas do ambiente, tais como espaço (por exemplo, layout,
equipamentos

e

móveis),

sinalização

e

segurança

das

instalações

(SHONK;

CHELLADURAI, 2008; MOON et al., 2011), como demonstram os questionamentos e
seus resultados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise da pesquisa demonstrou que o público, de modo geral, está satisfeito com o Festival Internacional de
Balonismo, porém existem algumas variáveis que devem ser revistas pelos organizadores do evento a fim de satisfazer
plenamente as necessidades e expectativas dos visitantes. Estas são citadas como resultados de uma única questão
aberta, que revelou sugestões de melhorias para a qualidade dos serviços do evento, como: pavimentar áreas de
estacionamentos e acessos ao parque; repensar os valores praticados nos estacionamentos, praça de alimentação e
ingressos dos shows; implantar sistema de drenagem no terreno onde é realizado o evento; melhorar e monitorar a
higiene dos sanitários; repensar formas de oferecer gastronomia típica local e regional na praça de alimentação;
melhorar a limpeza dos pavilhões; reforçar mais a divulgação do festival, entre outros.
Além dos principais aspectos citados como proposições de melhorias estruturais do evento, os organizadores do festival
devem utilizar os resultados da pesquisa para analisar quais meios de comunicação foram mais eficazes na divulgação,
visando focar nas mídias que mais impactam o público que frequenta o evento, como também foi destacado na
pesquisa como um aspecto a ser melhorado.
Os objetivos da pesquisa foram alcançados, no propósito em identificar a percepção do visitante sobre uma gama de
aspectos relevantes, que, em princípio, pode parecer imperceptível para os organizadores, além de manter e melhorar a
qualidade do evento. Por isso, a pesquisa aplicada face a face apresenta-se como instrumento confiável para obter
dados e informações capazes de gerar conhecimento para a melhoria contínua do Festival, e subsidiar os gestores com
resultados científicos oriundos dos próprios frequentadores. Moon et al. (2011) destacam que as pesquisas são
importantes para ganhar o apoio e reconhecimento dos moradores locais, assim como, por meio de resultados sólidos,
os organizadores precisam desenvolver e implementar estratégias eficazes de gestão de eventos para produzir o mais
alto nível de qualidade.
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Resumo: O estudo da demanda no município de Praia Grande/SC, faz parte de um
projeto de extensão de edital publicado pelo IFC-Instituto Federal Catarinense- Campus
Sombrio, o qual, possibilita contabilizar o número médio de visitantes de julho à agosto de
2014, identificar o perfil dos visitantes, reconhecer a motivação da visita e o que os
visitantes esperam encontrar em termos de equipamentos, infraestrutura e serviços
turísticos. Possibilita ainda, a compreensão de quem são os visitantes e o que desejam
nesta experiência. Assim, poderá corroborar para o planejamento e organização de novo
empreendimento, infraestrutura e serviços turísticos no município, indo ao encontro das
percepções e necessidades dos visitantes. Por meio de todas as ações ocorreu o contato
dos bolsistas com os visitantes, com a comunidade, empreendedores, e com o poder
público municipal, contribuindo para o desenvolvimento profissional e relação teoria e
prática, tão buscada pela academia, por parte de docentes e discentes. Destaca-se ainda
a possibilidade do aprimoramento do município como destino turístico e o
engrandecimento dos visitantes e comunidade pelo contato com uma proposta de lazer e
turismo planejados. Contudo, reconhecer a demanda permite o incremento da estrutura e
das atividades turísticas, propiciando o desenvolvimento turístico planejado, em um
município já reconhecido como indutor de turismo na região turística Caminho dos
Cânions. O estudo contou com o método de pesquisa exploratório, por meio de
amostragens, com caráter quali e quantitativo. Tendo como resultado final, a leitura dos
dados colhidos durante a aplicação dos questionários, e um parecer sobre os resultados
encontrados.
Palavras-chave: turismo, canyons, demanda, equipamentos, serviços.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como foco principal o estudo da demanda turística no município
de Praia Grande – SC, com objetivo de captar dados e informações que visam orientação
para a estruturação de um novo empreendimento turístico no município.
Praia Grande está inserida na região turística Caminho dos Cânions, região esta
que integra os 15 municípios que se localizam no extremo sul catarinense e, buscam o
desenvolvimento econômico por meio dos potenciais turísticos existentes, com destaque
para os atrativos naturais, como serras, cânions, lagunas e praias (AMESC, 2015).
Além de estar inserida na região Caminho dos Cânions, Praia Grande faz parte da
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área de entorno dos Parques Nacionais dos Aparados da Serra e Serra Geral, que foram
criados respectivamente nos anos de 1959 e 1992, abrangendo as áreas deste município,
além de Cambará do Sul no Rio Grande do Sul, e Jacinto Machado em Santa Catarina.
Concentrando os maiores Cânions da região. Os Parques possuem uma área aproximada
de 30mil hectares de Unidade de Conservação. Com os seguintes objetivos: preservação,
pesquisa e uso público deste espaço. Visando o desenvolvimento local e sustentável
(PLANO DE MANEJO PARNAS, 2004).
O Turismo é uma atividade que vem crescendo consideravelmente se analisarmos
os números de visitantes apresentados pelos Parques Nacionais dos Aparados da Serra e
Serra Geral em seu relatório anual de visitação, que somados os dois Parques temos um
total de aproximadamente 78.000 visitantes, ao ano, conforme dados apresentados
através de relatórios obtidos através do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio. Além dos dados obtidos pela Secretaria de Turismo de Praia
Grande, o que demonstra um total de aproximadamente 15.000 mil turistas ao ano,
segundo informações levantadas pela Secretaria de Turismo local, através do Portal
Turístico.
Devido a existência dos Parques, Praia Grande é o município da região que mais
convive com este crescimento e também o que mais se beneficia com isso, haja vista a
sua predisposição para a atividade, pois atualmente recebe maior número de turistas,
como disposto acima. Ainda que necessite de maior investimento do setor público e
privado, o município vem avançando no sentido de buscar qualificação da população e de
equipamentos para atender a demanda.
Neste contexto, realizou-se o presente estudo com a finalidade de contabilizar o
número médio de visitantes de julho à agosto de 2014, identificar o perfil dos visitantes,
reconhecer a motivação da visita e o que os visitantes esperam encontrar em termos de
equipamentos, infraestrutura e serviços turísticos, com o intuito de viabilizar e melhor
estruturar o setor turístico, atendendo as demandas existentes, além de fomentar a
economia local em conjunto com as perspectivas da comunidade, e necessidades do
turista e do trade em geral. Os resultados permitem análise das necessidades e dos
anseios dos turistas relacionados à estada no município, buscando após esta análise a
orientação a futuros empreendedores.
2 METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a captação de dados neste estudo foi de abordagem
através da aplicação de questionários elaborado com questões que nos possibilitassem a
conhecer o perfil do turista, quais as necessidades ou os anseios dos turistas com relação
a hospedagem quando o destino escolhido é a cidade de Praia Grande,saber das suas
motivações quanto a escolha do destino.Foram considerados turistas, os visitantes que
pernoitavam na cidade de Praia Grande.Sendo assim tentamos atingir o maior número de
turistas possível, para isso contactamos com algumas Pousadas, as quais
disponibilizaram o questionário em suas UH’s para que o turista se sentisse mais a
vontade na hora de respondê lo.Outro ponto de apoio foi o Portal Turístico que da mesma
forma dispôs os questionários aos turistas, abordando-os de forma a deixá los a vontade
sobre responder ou não o referido questionário, tivemos também saída de campo a fim de
ter um contato direto com o turista, a qual nos possibilitou a coleta de informações através
do nosso instrumento de pesquisa, ou seja, a aplicação do questionário que foi subsídio
direto para o nosso estudo.
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Sendo assim, podemos considerar que o presente estudo se deu através de
pesquisas exploratórias, por base dos conhecimentos teóricos já existentes, organizando
os métodos utilizados durante a mesma, assim como a formulação do problema e das
hipóteses desta pesquisa. Buscou-se analisar os dados com a maior precisão possível,
levando em consideração o número médio de visitantes de abril à setembro de 2014
(MARCONI; LAKATOS, 2012).
Sendo assim, este estudo apresenta uma abordagem de caráter quantitativo,
baseando-se na análise dos números de visitantes para a coleta de dados, e qualitativo,
visando conhecer o perfil da demanda turística do município de Praia Grande. Conforme
as informações distribuídas nas questões do questionário. (DENCKER, 1998)
Levando em consideração as características do presente estudo, foram
considerados para amostragem apenas os turistas que pernoitavam na cidade. Vale
ressaltar que para Dencker a amostragem é:
A amostragem é calculada em função do tipo de
investigação que se pretende realizar, que, em turismo,
está delimitada pelo movimento turístico anual, mensal,
semanal, ou de temporada. Se quisermos, por exemplo,
realizar estudos sobre os gastos dos turistas, devemos
iniciá-lo identificando os turistas que nos interessam. Se o
que se pretende é determinar a incidência na balança de
pagamento, descartar-se o turismo interno e verifica-se o
impacto positivo e negativo – por positivo entende-se o
turismo receptivo; o negativo – indica turismo emissivo
(DENCKER, 1998, p. 210).
Neste contexto, devido às características apresentadas na pesquisa, observamos a
utilização da amostragem por julgamento, que segundo Barbetta (2002, p.56) é quando os
elementos escolhidos são os mais representativos para o estudo.
Assim, considerou-se como população, para a pesquisa, todos os visitantes de
Praia Grande, que conforme informação verbal do Portal de Informações Turísticas do
município, levando em conta o período de novembro de 2013 à abril de 2014, foi uma
média mensal de, aproximadamente, 385 visitantes. Para esta análise, considerou-se
apenas os visitantes que pernoitaram na cidade.
Com o cálculo, chegou-se ao número de 194 questionários a serem aplicados, para
um erro amostral de 5%. Coletou - se os dados de julho a agosto de 2014, considerando
um período de férias, que movimenta o município. Após, fez-se a tabulação do
questionário e as análises dos resultados. A captação dos dados foi feita através de
aplicação dos questionários em alguns empreendimentos turísticos já existentes no
município, como também no Centro de Informações Turísticas de Praia Grande que fica
na entrada da cidade e presta serviço de apoio ao visitante.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir serão apresentados os resultados provenientes do estudo no município de
Praia Grande.
3.1 Praia Grande
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Praia Grande está localizada no extremo sul catarinense, à 65 km de Araranguá e
280 km da capital do estado, Florianópolis.
Possui uma área territorial de
aproximadamente 278,57 km². Os seus limites são: ao norte Jacinto Machado e Santa
Rosa do Sul, ao sul e ao Oeste o Estado Rio Grande do Sul e a leste com o município de
São João do Sul. (PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, 2009)
De acordo com a mesma fonte, há relatos dos primeiros colonizadores a partir do
ano 1890, italianos, alemães e portugueses que às margens do enorme despraiado de
seixos rolados, fixaram moradias. Sua emancipação se deu em julho de 1958.
A principal fonte econômica do município é a agricultura, e em seguida se
destacam as pequenas indústrias e prestação de serviço na cidade. O turismo, mesmo
com tamanha significância natural vai aparecer em quarto lugar.
(PLANO DE
SANEAMENTO BÁSICO, 2009).
Apesar de incipiente, o turismo tem grande potencial na região e vale a atenção ao
seu desenvolvimento sustentável.

3.2 Turismo em Praia Grande
Devido às potencialidades existentes no município, tendo os cânions como atrativo
principal, é visível que o turismo aparece como uma alternativa econômica para o
desenvolvimento do turismo. Sabe-se, segundo a OMT que turismo é:
A atividade que as pessoas realizam durante suas
viagens e permanência em lugares distintos, dos que
vivem, por um período de tempo inferior a um ano
consecutivo, com fins de lazer, negócio e outros. (OMT,
2003)
Atualmente Praia Grande recebe cerca de 15.000 turistas ao ano, segundo
informações obtidas, levando em consideração controles feitos no Portal Turístico da
Secretaria de Turismo e também pela Coordenação Geral de Uso Público e Negócios
(PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, 2014).
Os turistas são atraídos pelos cânions que existem na região, sendo o município
uma das portas de entrada dos Parques Nacionais dos Aparados da Serra e Serra Geral.
Data-se que a formação geológica na região é de cerca de 140 milhões de anos atrás,
compondo paredões que chegam até 720 metros de profundidade, formando uma
paisagem única no sul do Brasil. Este fator fez a cidade ganhar o título de Capital
Catarinense dos Cânions (SANTUR, 2014).
Procurada por suas belezas naturais à cidade conta hoje com uma série de
equipamentos turísticos, como pousadas, restaurantes, agências receptivas de turismo,
assim com uma associação de guias locais e outros empreendimentos. Os moradores
também investiram incrementando suas propriedades ou criando novos estabelecimentos
para atender esta demanda. Segundo Beni: “as pessoas que se deslocam
temporariamente da sua residência habitual, com propósito recreativo ou por outras
necessidades e razões, demandam a prestação de alguns serviços básico”. (BENI, 2001,
p. 211).
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3.3 Meios de Hospedagem
A cidade de Praia Grande é considerada o município indutor do turismo na região
Caminho dos Cânions, por ser pioneira, e por possuir uma estrutura que conta com 15
meios de hospedagem, entre eles hotéis, pousadas e albergues, com características
distintas. Estes equipamentos oferecem aproximadamente 500 leitos para atender a
demanda existente (PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, 2015).
Apesar da existência desses equipamentos turísticos no município, não há nenhum
tipo de pesquisa de demanda turística. Seguindo a linha de raciocínio de Beni,
entendemos de modo geral, que:
[...] Demanda em turismo é uma compósita de bens e
serviços, e não demanda de simples elementos ou de
serviços específicos isoladamente, considerados; em
suma, são demandados bens e serviços que se
complementam entre sim. (BENI, 2001, p.211)
Foi pensando nisto, que surgiu a necessidade de fazer este estudo, ou seja, de
realizar uma pesquisa que ofereça informações sobre o número médio de visitantes com
base no número anual identificado pelo município. Que identifique o perfil dos visitantes, a
motivação da visita e o que os mesmos esperam encontrar em termos de equipamentos,
infraestrutura e serviços turísticos.
Assim, este estudo oferece subsídios para que novos empreendedores realizem
investimentos no município, podendo maximizar seus resultados, planejando suas ações
ao encontro das necessidades e desejos dos visitantes.
3.4 Perfil da Demanda
Conforme pesquisa realizada na cidade de Praia Grande, no período de julho e
agosto de 2014, onde de uma amostragem de 194 questionários, pode-se fazer a
seguinte análise dos dados coletados:
A pesquisa demonstra que das pessoas que visitaram Praia Grande neste período
52% são do sexo masculino e 48% do sexo feminino.
Em relação ao local de origem dos visitantes, observou-se que o maior número é
da região sul do país: sendo 40% proveniente de Santa Catarina, 34% do Rio Grande do
Sul, 3% do Paraná; da região sudeste: são 16% do estado de São Paulo, 2% do Rio de
Janeiro; e da região Centro-Oeste: com 1% de Minas Gerais e 3% do Distrito Federal, e
demais regiões com 1%.
Sobre a faixa etária dos visitantes, pode-se observar que a maior parte, 45% dos
visitantes, tem entre 31 a 40 anos, seguindo de 40%, com faixa etária entre 21 a 30 anos,
12% entre 41 e 50 anos. Acima de 50 anos 2% e menos de 20 anos 1%. Assim, 85%, a
grande maioria, compreende a faixa etária entre 21 a 40 anos.
Quando perguntadas sobre o modo como costumam viajar, se em grupo, sozinhos
em família ou entre amigos o resultado foi: que 68% dos visitantes estavam viajando em
família, 28% com grupos de amigos, e 4% sozinhos. Acredita-se que devido ao período
ser de férias escolares o que predominou foi à viagem em família.
Com relação ao tipo de veículo utilizado para chegar ao destino, o meio mais
utilizado pelos visitantes ainda é o veículo próprio em 90% das respostas dadas; logo 8%
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dos visitantes responderam que vieram de avião e apenas 2% de turistas de ônibus linha.
Estas informações corroboram com os dados de origem destes visitantes, já que as
maiores partes dos visitantes são da região sul, facilitando assim a ida com veículo
próprio até Praia Grande.
Quando questionados se era a primeira vez na cidade, 84% dos visitantes
responderam que sim, e 16% afirmaram que já era a 2° vez ou mais que retornavam à
cidade.
Com relação ao valor que se pretende gastar, por dia, durante a estadia em Praia
Grande, destaca-se que 56%, pretendem gastar até R$ 300,00, seguidos de outros 22%
que pretendem gastar até R$ 100,00, 14% dos visitantes pretendem gastar até R$ 500,00,
7% pretende gastar até R$ 700,00 e acima destes valores somente 1% respondeu que
gastaria mais. Com este questionamento, pode-se analisar que a maioria pretende gastar
entre R$ 100,00 a R$ 300,00 durante a sua estadia, o que classifica o valor médio de uma
diária incluso café e jantar na cidade em algumas hospedagens, com opções mais em
conta como, por exemplo, um hostel onde o visitante terá uma infraestrutura de apoio e
uma hospedagem bem mais barata.
No questionário oferecido aos turistas foi apresentado um quadro que continha
alguns equipamentos e serviços os quais os visitantes poderiam marcar os que gostariam
de usufruir durante sua estada no meio de hospedagem em Praia Grande. Das opções
dispostas às escolhas foram as seguintes porcentagens, conforme quadro abaixo:
68%

Restaurante

11%

Chuveiro a Gás

45%

Ar condicionado

01%

Rappel

82%

Wifi

14%

Banheira de Hidromassagem

01%

Açude

01%

Espaço para Meditação

55%

TV à Cabo

03%

Rede para Descanso

03%

Quadriciclo

O2%

Cinema

20%

Lareira

12%

Cozinha

03%

Piscina

Pode-se destacar, com as informações obtidas através do quadro, que boa parte
dos visitantes, 68% está preocupada com as refeições inclusas na reserva, apontando
para a necessidade da presença de restaurantes junto ao meio de hospedagem. Outro
destaque está relacionado com a infraestrutura: onde 45% colocaram a importância de ter
ar-condicionado na unidade habitacional; 82% apontaram a necessidade de internet wifi e
55% apontam a importância de TV à cabo nas dependências do meio de hospedagem.
Um fator importante durante a estada do turista no destino é a escolha do meio de
hospedagem, assim, os turistas foram questionados em qual tipo de hospedagem
estavam: 62% dos visitantes estavam hospedados em pousadas; 16% deles optaram por
um tipo de hospedagem que vem ganhando espaço também em pequenas cidades
turísticas que é o caso dos albergues/hostel; seguido pelos hospedados em hotel,
somando 13%, e apenas 1% hospedado em um Resort, que na cidade caracteriza-se por
ser uma área de lazer e camping.
Quando perguntados sobre quais fatores foram importantes na escolha do destino
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para suas férias, 37% dos visitantes responderam que foram os meios de hospedagem,
os atrativos e o preço; outros 22% responderam que foram atraídos pelos atrativos e pelo
preço; 21% escolheram Praia Grande como destino pelos atrativos; 2% responderam ser
atraídos pelos atrativos e pela alimentação; 1% apontou para os meios de hospedagem e
preço; 1% respondeu atrativos, alimentação e preço; 4% dos visitantes responderam
serem atraídos pelos meios de hospedagem, atrativos e a alimentação; 3% foram atraídos
pelos meios de hospedagem; 4% responderam que o preço foi relevante na hora da
escolha do destino e 5% dos visitantes responderam que todos os fatores foram
importantes na hora de decidir pelo destino.
Contudo, foi possível identificar o perfil da demanda no período do estudo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos ter alcançado os resultados pretendidos com o presente estudo, ao
dispor de informações que subsidiam o fomento da economia do município de Praia
Grande, no que tange a investimentos voltados ao Turismo, tanto para novos
empreendedores como para empresas que já se estabeleceram no local e estão carentes
deste tipo de informação.
Sabemos hoje, que Praia Grande é o município indutor do Turismo na Região
Caminho dos Cânions, este trabalho irá colaborar ainda para o desenvolvimento de
políticas públicas que visem o crescimento ordenado e planejado deste segmento. Sendo
assim chegou-se a conclusão, através desta pesquisa, que o principal público caracterizase por estar entre a faixa etária dos 21 a 40 anos, proveniente da região sul do país, que
costuma viajar em família ou em grupos de amigos, utilizando veiculo próprio e que boa
parte, estava pela primeira vez no município.
A maior parte pretende gastar entre R$100,00 e R$300,00 diários com hospedagem,
alimentação e passeios e deseja que o meio de hospedagem que disponibilize wifi, e
outras instalações como ar-condicionado, TV a cabo, e tenha a disponibilidade do serviço
de restauração junto à hospedagem. A maior parte opta em se hospedar em pousada,
sendo atraído pelos atrativos naturais, preço e o próprio meio de hospedagem.
Acredita-se que este resultado também está ligado ao potencial turístico, à
existência dos parques nacionais e a peculiaridade da beleza natural dos cânions.
O estudo permitiu um contato das acadêmicas com a comunidade local e com os
turistas que buscam Praia Grande como destino, aliando a teoria aprendida em sala de
aula, com a prática em pesquisa, o que possibilita que haja uma troca de informação e
aprendizado, o que muito contribui para a formação na área de Gestão de Turismo.
É gratificante poder contribuir desta forma com o município, sabemos da
importância que este estudo terá como fonte de informação para o crescimento turístico,
sendo este o precursor, o que possibilitará verificar a evolução e a modificação da
demanda no futuro e corroborar com estratégias para investimento privado e também para
o poder público. Trata-se de um assunto bastante abrangente sabemos que muito ainda
terá que ser feito, mas acreditamos estar no caminho certo.
O estudo corroborou ainda para fortalecer os vínculos entre o Instituto Federal
Catarinense e o município de Praia Grande, possibilitando a ajuda mútua e a busca pelo
fomento e o desenvolvimento planejado do turismo na região do Caminho dos Cânions.
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Resumo: O presente artigo científico elaborado tem como objetivo analisar a prevenção e a possibilidade
de erradicação da Síndrome da Alienação Parental (SAP), a partir da criação de políticas públicas que
visem à informação, conscientização e prevenção dos seus malefícios, tendo em vista a necessidade de
proteção das crianças e adolescentes envolvidos, a partir da efetivação da “doutrina da proteção integral”. O
presente artigo foi elaborado a partir das atividades de projeto de extensão cujas atividades buscam
dialogar sobre a SAP e a consequente violência psicológica que atinge as crianças e adolescentes
envolvidos, bem como instruir os participantes sobre os mecanismos jurídicos a serem utilizados em casos
em que a SAP se apresenta, visando a erradicação da SAP nas famílias brasileiras. Utilizou-se o método
dedutivo, com o auxílio das técnicas da pesquisa bibliográfica, doutrinária e documental-legal. O projeto
atingiu desde o inicio das atividades de extensão (em junho de 2013) a agosto do presente ano (2015), 385
pessoas diretamente, por meio das palestras, e 775 indiretamente (crianças/adolescentes filhos (as) das
pessoas atendidas). A pesquisa concluiu que cabem aos Conselhos gestores de políticas públicas, em
especial, aos Conselhos de Direitos das Crianças e Adolescentes, a criação de políticas públicas que
possam acompanhar as famílias brasileiras, no sentido de informar, esclarecer, conscientizar sobre as
consequências geradas pela SAP, para que encontrem os pilares da convivência familiar saudável,
contribuindo para a erradicação desse mal.
Palavras-Chave: SAP,Violência Psicológica, Políticas Públicas.

1 INTRODUÇÃO

A Síndrome da Alienação Parental é um dos tipos de violência psicológica
familiar, cujas maiores vítimas são as crianças e/ou os adolescentes. No entanto, o
ordenamento jurídico brasileiro possui mecanismos legais de proteção às crianças e
adolescentes vítimas de violência. Todavia, tais normas necessitam de eficácia e
efetividade. O presente artigo científico tem como objetivo analisar a prevenção e a
possibilidade de erradicação da Síndrome da Alienação Parental (SAP), a partir da
criação de políticas públicas que visem à informação, conscientização e prevenção dos
seus malefícios, tendo em vista a necessidade de proteção das crianças e adolescentes
envolvidos, a partir da efetivação da “doutrina da proteção integral”.
Com o fim de atingir o objetivo proposto, o presente artigo explanará sobre a
Síndrome da Alienação Parental e a consequente violência psicológica que atinge as
crianças e adolescentes envolvidos, e analisará a necessidade de criação de políticas
públicas para a erradicação da SAP nas famílias brasileiras e os mecanismos de
implementação. Por fim, as considerações finais sobre o tema. A pesquisa utilizou o
método dedutivo, com o auxílio das técnicas da pesquisa bibliográfica, doutrinária e
documental-legal.
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2 METODOLOGIA

As Casas da Cidadania são gabinetes avançados de Cidadania do Centro de
Práticas Jurídicas do curso de Direito da UNESC, funcionando como um projeto de
parceria do curso de Direito da UNESC, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e das
Prefeituras Municipais de Criciúma - SC e de Cocal do Sul - SC, que prestam atendimento
jurídico gratuito em nível de consultoria, conciliação, e escritório modelo à comunidade de
Criciúma e Cocal do Sul de baixa renda, tendo como objetivo principal possibilitar a
conciliação e a mediação, na tentativa de resolver conflitos pelo diálogo direto, com o
intuito de evitar o processo judicial. As Casas concentram o maior número de casos/lides
no Direito de Família, como os pedidos de dissolução do vínculo conjugal, alimentos e
regime de guarda.
Os casais que compareciam à Casa da Cidadania do Bairro Centro de
Criciúma para a resolução de lides que envolviam a guarda de crianças e/ou adolescentes
eram abordados pelo acadêmico coautor do artigo e convidados a conversar. Após as
devidas apresentações, no intuito de que os pais se situassem no contexto orientação,
buscava-se conhecê-los, bem como suas histórias de vida. Através disso, firmava-se uma
relação de confiança com estes genitores, oportunizando-se com que os mesmos
expusessem as suas aflições, angústias, bem como sugestões de melhora na convivência
com o outro genitor, o que refletiria diretamente em seu (suas) filho (as).
Na sequência, o coautor explanava sobre a Síndrome da Alienação Parental,
conceito, causas e consequências para os genitores e filhos (as). Dessa maneira, com a
utilização de slides (data-show) eram demonstrados os aspectos psicológicos da SAP,
partindo-se, posteriormente, para um segundo plano, que consistia na exposição da Lei
que determina as respectivas sanções para aqueles (as) que praticam a alienação
parental contra as crianças e/ou adolescentes. E de maneira a encerrar as atividades, o
coautor expunha um vídeo com relatos de experiência de pais e filhos que já sofreram as
consequências da SAP, sempre oportunizando o diálogo e a troca de experiências.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A alienação parental como violência psicológica.
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É notório que ao longo da história a concepção de família foi se adaptando à
realidade social, a qual, diante das suas significativas mudanças viu-se formada, aos
poucos, por novas composições, afastando-se da clássica e ortodoxa visão de modelo
patriarcal e tradicional, dando inicio assim ao surgimento de famílias monoparentais,
mosaicas, homoafetivas, dentre outras. Atualmente, utiliza-se como base para a definição
das novas famílias justamente a questão afetiva e não somente os vínculos genéticos
presentes entre genitores e prole.
A violência familiar ocorre quando há uma relação íntima entre sujeito passivo
e ativo na situação vivenciada, podendo manifestar-se de forma física (por meio de
agressões, que vão desde as vias de fato, lesões corporais leves, graves ou gravíssimas,
quando não o óbito), sexual (quando de cunho abusivo seja consumado ou não o ato) ou
até mesmo psicológica (quando, por exemplo, baseada atitudes de cunho constrangedor
em ofensas, ou até mesmo atos praticados e falas proferidas mediante a certa
periodicidade que colocam em risco a integridade emocional da vítima). (CARVALHO,
2015)
Como toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física,
psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro
da família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da
família, incluindo pessoas que passam a assumir função parental, ainda que sem
laços de consanguinidade, e em relação de poder à outra. Portanto, quando se
fala de violência intrafamiliar deve-se considerar qualquer tipo de relação de abuso
praticado no contexto privado da família contra qualquer um de seus membros.
Deve-se ainda ressaltar que o conceito de violência intrafamiliar não se refere
apenas ao espaço físico onde a violência ocorre, mas também às relações em que
se constrói e efetua (BRITO, L. M.T, 1999, p.102)

A prática da violência psicológica familiar torna-se assim um assunto de
relevante preocupação social e até mesmo de saúde pública. Uma vez observadas às
consequências desta para com a vítima, necessita-se, destarte, não somente políticas
que visem a remediação da violência psicológica familiar, como também a prevenção e
conscientização acerca da importância da não prática da mesma.
As mudanças sociais, principalmente as que se referem à questão da violência, é
fundamental o desenvolvimento de políticas de capacitação de profissionais que
atuam diretamente com as famílias, com crianças e adolescentes, na área da
educação ou da saúde. Para uma ação de intervenção na erradicação da violência
e, principalmente, da Violência Infanto-Juvenil, é importante identificar sua origem,
as consequências no cotidiano das famílias, das crianças, dos estudantes; é
preciso identificar as representações sociais, pois estas podem ser um valioso
instrumento de diagnóstico psicossocial e das relações intergrupais. (CARVALHO,
2015, p.42)

Enquanto numa situação de violência ordinária a busca de tutela jurisdicional
ou até mesmo administrativa do Estado se torna mais encorajadora e de maneira muito
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mais efetiva por parte da vítima, na violência familiar vale ressaltar que justamente por
possuir contato e convívio íntimo com o sujeito ativo da violência, a vítima acaba por
produzir, muitas vezes, comportamento omisso com relação à violência sofrida.
É importante vislumbrar quem pode figurar no polo ativo da violência familiar,
como também no polo passivo da mesma. A priori é de fácil percepção que, em regra, o
agente sofredor da violência possua as menores condições de força física ou, até mesmo,
encontre-se em situação que o coloque em posição de dependência ou submissão para
com o agente causador.
Em breve ensaio hipotético, há que se imaginar que as principais vítimas da
violência familiar sejam mulheres. Contudo, relembra também a Psicóloga clínica
especializada em psiquiatria forense, saúde mental e lei pela Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre e também Professora do departamento penitenciário
nacional do Ministério da Justiça, Claudia Maciel Carvalho (2015) que “milhões de
crianças são agredidas ou torturadas em suas casas, escolas e instituições estatais”.
Ações, por vezes violentas, de pais ou de outros familiares dirigidas às crianças e
adolescentes, antigamente, em geral, eram justificadas como medida disciplinar,
como forma de garantir a obediência e o respeito a adultos e a autoridade paterna.
A construção de um novo saber sobre a Violência infanto-juvenil se evidencia
recentemente. (CARVALHO, 2015, p.41)

Não minorando nem majorando importância e relevância, tampouco tendo
como intuito gerar diferenciação entre as vítimas, há de se concordar que por encontrarse em estado de formação física e psicológica e por serem dependentes diretos de seus
pais, as crianças e adolescentes passam a receber extrema preocupação nos quadros de
violência familiar, cujos pais, inúmeras vezes, são os sujeitos ativos dessa situação.
A proteção aos direitos da criança e do adolescente combinada à questão da
convivência familiar sadia vêm expressas no caput do artigo 227 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988. Logo, é evidente a violação a tal dispositivo, a
partir do momento em que a criança e o adolescente se deparam em seu próprio convívio
familiar com situações de sofrimento físico ou psicológico, que impeçam sua vivência e
seu crescimento saudável.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão (BRASIL, 2015A)
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É de conclusão lógica a necessidade de uma observância maior para a
situação da violência familiar sofrida por crianças e adolescentes em virtude de se
encontrarem em formação física, mental e social (sendo esta necessidade elucidada não
somente pela Carta Magna como também pela Doutrina da Proteção Integral presente no
Estatuto da Criança e do Adolescente).
A violência psicológica é tão ou mais prejudicial ao desenvolvimento pessoal
quanto à violência física. Ao tempo em que esta deixa marcas físicas e danos visíveis,
aquela se trata de um processo que, se não sanado, gradativamente mina e destrói a
estabilidade emocional dessa pessoa em formação, gerando danos irreparáveis, os quais
podem, inclusive, no caso das crianças e dos adolescentes, serem reproduzidos em suas
vidas adultas.
O sujeito sente- se uma vítima perseguida e ameaçada pelo outro, que é visto
como um inimigo a ser combatido. Torna-se uma pessoa desconfiada, acusadora,
beligerante e vingativa, em permanente atitude de ataque-defesa. Dividirá o
mundo em dois blocos – o dos amigos e o dos inimigos – e cultivará percepções
maniqueístas das situações. Os amigos são vistos como perfeitamente bons, e os
inimigos, como completamente maus. Precisará ter sempre alguém que usará
como alvo de seus impulsos, pois não conseguiu desenvolver outra maneira de
lidar com eles. É o tipo de pessoa que tem posicionamentos socioculturais
discriminatórios, como os racistas, os fundamentalistas, os misóginos e afins.
(ALMEIDA, 2015, p.19-20)

A violência psicológica, por não deixar marcas visíveis, é considerada, muitas
vezes, como banalidade. Porém, a partir do momento em que tal situação passa a
interferir na formação e no desenvolvimento psíquico-social torna-se extremamente
relevante sua análise e estudo a ponto de principalmente coibir a atuação do sujeito ativo
da violência através de suas palavras, ameaças, repreensão e assédios de cunho moral.
Um dos principais tipos de violência psicológica presente em nossa sociedade
contemporânea, é sem sombra de dúvidas, a Alienação Parental. A partir de 1985 o
professor e médico psiquiatra Richard Gardner definira a Síndrome da Alienação Parental
como uma consequência do processo de separação em famílias com crianças e
adolescentes no qual um dos responsáveis denominado “alienador” utiliza da criança ou
adolescente como meio para agredir de forma moral alienado. Segundo Gardner (2015)
sobre as características da Síndrome “(...) se destacam através da campanha de difamar
o ódio contra o outro genitor na criança, a fim de desqualificá-lo e desmoralizá-lo”.
A Síndrome da Alienação Parental (abreviada como SAP) inicia-se a partir do
momento em que o responsável pela guarda do(s) filho(s) (criança ou adolescente) após
o processo de desvinculo amoroso entre os pais (seja este desvinculo uma separação,
um divórcio, etc.), inicia um processo na intenção de denegrir a imagem de um dos pais
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perante o filho (na maioria dos casos, daquele que não possui a guarda do menor),
iniciando assim verdadeiro quadro abusivo de violência psicológica para com a criança e
o adolescente que inconscientemente não a observam.
Um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de
disputas de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha
denegritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela própria criança e
que não tenha nenhuma justificação. Resulta da combinação das instruções de
um genitor (o que faz a "lavagem cerebral, programação, doutrinação") e
contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o abuso e/ou
a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança
pode ser justificada, e assim a explicação de Síndrome de Alienação Parental para
a hostilidade da criança não é aplicável. (GARDNER, 2015)

Tal processo não consiste apenas numa simples intenção de difamar a imagem
do outro genitor, mas sim, fazer com que, de maneira gradativa, o filho passe a se afastar
do outro, envolvido por sentimentos de indiferença, falta de empatia e, principalmente,
ódio (em seu nível mais grave) para com o genitor alienado.
A partir do momento em que o genitor alienador insiste em obstruir a
convivência do filho perante o outro genitor, justificando-se por um falso abandono, uma
série de consequências psicológicas podem surgir na criança alienada, advindas de falsos
relatos e de uma postura completamente opressora baseada na má índole do guardião
alienador. Viola, assim, não somente a convivência familiar sadia, como também, age de
forma negligente em não perceber ou ignorar os riscos que tal conduta podem ocasionar
ao desenvolvimento psicológico da criança ou adolescente, vítima de um tipo de violência
extremamente prejudicial e muitas vezes irreversível.
A prática da alienação parental se torna um meio para atingir o alienado,
ignorando ou tampouco levando em consideração o bem estar do próprio filho. O
processo de manipulação se torna ainda mais intenso quando também o alienador
apresenta um comportamento completamente descontrolado e desequilibrado.
A SAP pode gerar terríveis consequências nas crianças ou adolescentes, pois,
além das expostas até aqui, pode resultar numa profunda depressão, no comportamento
hostil por não conseguir restabelecer o convívio com seu genitor alienado e não tampouco
adquirir bons sentimentos para com o alienador, encontrando-se assim em situação de
verdadeira perda e solidão, que facilita a procura por caminhos e consequências graves
como consumo de drogas, e em casos extremos o suicídio.
É de fundamental importância que não somente os pais, como quaisquer que
sejam os adultos que participem do convívio diário da criança e do adolescente, baseiem
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sua convivência familiar em alguns pilares como estrutura familiar, paternidade
responsável, amor, afeto, diálogo, educação e principalmente cumplicidade.

3.2 A implementação de políticas públicas para a prevenção e erradicação da SAP.

No processo de desvinculo amoroso ou de relação do casal é que se verifica
majoritariamente a presença do inicio da prática da SAP, uma vez que a criança passa a
servir de arma (daquele que veio a possuir a guarda) contra o alienado.
Porém, salienta-se que apesar da guarda permanecer com a mãe em 87,6%,
como ressalta pesquisa realizada pelo IBGE em 2011, muitas vezes o alienador pode
tratar-se do(s) avô(s), pai, ou qualquer familiar que venha a obter a guarda ou conviva
com a criança (como por exemplo, tios), assim, classifica-se como alienador
simplesmente aquele que detenha a guarda da criança ou do adolescente e pratique os
atos peculiares da SAP. (IBGE apud BASÍLIO, 2014)
A proteção aos direitos da criança e do adolescente combinada à questão da
convivência familiar sadia vêm expressas no caput do artigo 227 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988. Logo, é evidente a violação a tal dispositivo a
partir do momento em que o alienador inicia o processo de alienação durante o exercício
de sua guarda.
Apenas no ano de 2010 foi criada uma norma jurídica que versasse sobre tal
tema: a “Lei da Alienação Parental” (Lei nº 12.318 de 2010), que tem por finalidade aplicar
uma série de sanções ao alienador desde advertências verbais até indenizações,
culminando, inclusive, na consequência maior para o alienador que se trata da perda da
guarda da criança e do adolescente quando verificadas judicialmente as características da
SAP, dispondo em seu artigo 2º o conceito e as práticas elencadas como atos de
alienação.
Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da
criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos
avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda
ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento
ou à manutenção de vínculos com este. Parágrafo único. São formas
exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz
ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:
I – realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da
paternidade ou maternidade;
II – dificultar o exercício da autoridade parental;
III – dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
IV – dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;
V – omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a
criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;
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VI – apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra
avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;
VII – mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a
convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste
ou com avós (BRASIL, 2015C)

A lei teve o principal objetivo de inserir uma punição para com tal prática, pois
antes de 2010 encontrava-se o infrator impune. Desta feita, uma vez realizados os atos
processuais necessários (como a perícia, por exemplo) e, de fato, diagnosticada a
incidência da SAP, o juiz pode atribuir quaisquer que sejam as sanções disponíveis no
artigo 6º da lei citada ao genitor alienador:
Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que
dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma
ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente
responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos
processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:
I-declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;
II-ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;
III-estipular multa ao alienador;
IV-determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;
V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão;
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente; VII declarar a suspensão da autoridade parental (BRASIL, 2015C)

A aplicação da Lei da Alienação Parental no País torna-se de suma importância
para a proteção da doutrina integral da criança e do adolescente, não apenas no intuito de
penalização do agressor, como também de prevenção de inúmeras consequências para a
criança ou adolescente. Contudo, apesar de já presente no ordenamento jurídico
legislação versando sobre a prática, faz-se necessária à criação de políticas públicas para
que se difunda a prevenção e erradicação de tal prática.
A execução de políticas públicas versando tal tema, além de serviço de
utilidade pública (como palestras, dinâmicas, serviços de extensão e atendimento) serviria
também, como modo de propagação e exteriorização do conhecimento acadêmico
adquirido para com os que desconhecem tal prática e suas consequências.
Mas o que é uma política pública? Trata-se de um fluxo de decisões públicas,
orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a
modificar essa realidade. Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas
reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como pelos
valores, ideias e visões dos que adotam ou influem na decisão. É possível
considerá-las como estratégias que apontam para diversos fins, todos eles, de
alguma forma, desejados pelos diversos grupos que participam do processo
decisório. A finalidade última de tal dinâmica consolidação da democracia, justiça
social, manutenção do poder, felicidade das pessoas – constitui elemento
orientador geral das inúmeras ações que compõem determinada política.
(SARAVIA, 2015, p. 28-29)
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De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) de 1990, a
proteção dos direitos das crianças e adolescentes “implica que os seus responsáveis
respondam severamente pela falta, abuso ou omissão de tais direitos”. Referida proteção
e fiscalização de direitos “estão pautados na descentralização administrativa, com a
participação efetiva da sociedade e dos diversos atores sociais e institucionais na
construção de políticas públicas adequadas.” (VERONESE, 2015, p.46)
A partir da Consituição da República Federativa de 1988, surgiram os
conselhos gestores de políticas públicas, cuja função é formular e controlar a execução
das políticas públicas, devido ao seu “caráter municipalista, descentralizado e
democrático”
A Política de Atendimento para a Infância impõe a criação de Conselhos de
Direitos da Criança e do Adolescente nos âmbitos federal, estadual e municipal. O
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente é o órgão responsável por garantir o
investimento e a execução de políticas públicas na área da infância. Assume um papel de
relevante importância, pois são responsáveis pela criação de programas e projetos
voltados para a criança, o adolescente e sua família de acordo com as realidades locais.
Tais Conselhos têm a finalidade de materializar as garantias advindas da Doutrina da
Proteção Integral e integrar um conjunto de ações capazes de orientar propostas,
inclusive políticas públicas para que as garantias e direitos conquistados para crianças e
adolescentes sejam eficazmente cumpridos, seguindo os preceitos normativos dispostos
no Estatuto da Criança e do Adolescente e no ordenamento jurídico brasileiro como um
todo.
O ECA prevê na parte II a operacionalização do sistema de garantias de
direitos, a qual, segundo o artigo 86, “far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito federal e dos
municípios.” (BRASIL, 2015B)
Como o fim de orientar a institucionalização e o fortalecimento do Sistema de
Garantias dos Direitos da Criança e Adolescente, foi criada a Resolução n. 113, de
19/04/2006 pelo Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CONANDA, a qual estabelece a competência do Sistema de Garantias dos
Direitos da Criança e Adolescente:
Art. 2º: Compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
promover, defender e controlar a efetivação dos direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos, em sua integralidade, em favor
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de todas as crianças e adolescentes, de modo que sejam reconhecidos e
respeitados como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de
desenvolvimento; colocando-os a salvo de ameaças e violações a quaisquer de
seus direitos, além de garantir a apuração e reparação dessas ameaças e
violações. (BRASIL, 2015D)

No âmbito municipal, os Conselhos Tutelares “possuem relevante papel na
proteção dos direitos da criança e do adolescente, em especial para com aqueles que se
encontra em situação de violência ou ameaça de violência aos seus direitos.” Os
conselheiros, além de atenderem as crianças e adolescentes, têm a responsabilidade de
atender e aconselhar os pais, no que pertine à prevenção e proteção dos direitos das
crianças e adolescentes (VERONESE, 2015, p.46)
Programas de prevenção e erradicação da Síndrome da Alienação Parental
são, sem sombra de dúvidas, maneiras de alertar a população acerca de tal prática, suas
consequências, os amparos jurídicos existentes e orientação, principalmente, para os
grupos de pessoas que possuam pouco acesso à informação e desconhecem seus
direitos. Assim, as políticas públicas são a estratégia de atuação para a erradicação
desse problema social.
Com uma perspectiva mais operacional, poderíamos dizer que ela é um
sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas,
destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, por
meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos
necessários para atingir os objetivos estabelecidos.
Se em casos de abandono de fato já se observam consequências indesejáveis
para com a criança ou adolescente, em um abandono compulsório as consequências são
ainda piores, visto que tal convívio fora impedido por circunstâncias mesquinhas e
injustificáveis e por vontade exclusiva de um dos genitores.
Desta feita, a partir de uma conduta de prevenção e erradicação, a propagação
de informação acerca do tema é fundamental não apenas para os que sofrem como
também para os que ignorantemente possam vir a cogitar o início de tal prática.
Nesse contexto, as políticas públicas possuem papel fundamental para
assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes, cabendo aos Conselhos de
Direitos da Criança e do Adolescente a implementação, execução e fiscalização de
políticas públicas visando à erradicação da SAP nos lares de nosso País.

3.3 Percepções adquiridas com as atividades em campo
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Percebeu-se com a realização das atividades de extensão o quão a SAP é
comum nas famílias da região, diagnosticada pelas experiências próprias ou alheias das
pessoas assistidas, igualmente, percebe-se a satisfação dessas pessoas ao perceber que
existem sanções jurídicas para a prática (o que é pouco difundido) e o quanto
impressionadas ficaram ao saber das consequências psicológicas que podem sofrer a
criança ou o adolescente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da Constituição Federal de 1988 a doutrina da proteção integral foi estabelecida para crianças e adolescentes,
que significa o amparo completo da criança desde a sua concepção, sob o ponto de vista físico, mental, material e
espiritual. O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe as bases sólidas e legais para a efetivação da doutrina,
amparando-se em seus princípios basilares. A modernidade traz mudanças na concepção das famílias e cresce
constantemente o número de casais que rompem o vínculo conjugal. Nesse contexto surge a síndrome da alienação
parental, uma doença psicológica que acomete um dos genitores, mas que traz sofrimento para toda a família, em
especial, problemas psicológicos aos filhos: crianças e adolescentes. As atitudes praticadas pelo alienador (acometido
pela SAP) provocam sofrimento físico e psicológico às crianças e adolescentes, impedindo sua convivência familiar
saudável e, por conseguinte, seu pleno desenvolvimento físico, mental e social. Muito embora em 2010 tenha sido
criada a Lei de Alienação Parental (Lei n. 12.318), o assunto ainda é tratado como prática comum nas famílias
brasileiras, que, desconhecendo suas consequências, ainda respalda o afastamento de um dos genitores da criança,
como punição pelos atos praticados como cônjuge (traição amorosa, principalmente). Cabem aos Conselhos gestores
de políticas públicas, em especial, os Conselhos de Direitos das Crianças e Adolescentes, garantir o investimento e a
execução de políticas públicas na área da infância, criando projetos de acordo com as realidades locais. Portanto, é
necessário e urgente que os Conselhos de Direitos das Crianças e Adolescentes lutem pela criação de políticas
públicas que possam acompanhar as famílias brasileiras, no sentido de informar, esclarecer, conscientizar sobre as
consequências geradas pela SAP, para que encontrem os pilares da convivência familiar saudável, contribuindo para a
erradicação desse mal. Enquanto isso, a UNESC vêm exercendo Sua função social, praticando políticas públicas por
intermédio de projeto de extensão, o qual, desde o inicio das atividades de extensão, em junho de 2013 a agosto de
2015, atingiu 385 pessoas diretamente, e 775 indiretamente (crianças/adolescentes filhos (as) das pessoas atendidas).
O resultado alcançado com a comunidade externa e a instituição foi perceber o quão as oficinas têm sido fundamentais
para os assistidos que expõem suas dúvidas e curiosidades pertinentes ao tema e expressam suas angustias e dúvidas
perante as questões da convivência familiar e da SAP, além de muitas vezes facilitarem, inclusive, o andamento das
audiências já que alguns casais demonstraram maior flexibilidade nas discussões após as oficinas do projeto.
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Resumo: Entende-se que a água é um bem destinado a suprir desde às necessidades humanas básicas
até a utilização como matéria prima para a produção de algum bem. Mesmo com todas as tentativas de
gerenciamento e uso da água a escassez deste recurso é uma realidade que deve ser considerada
mundialmente. Este estudo tem como objetivo mapear de que forma os recursos hídricos e a crise hídrica
estão sendo divulgado site acadêmico por meio de revistas científicas no período de 1990 a julho de 2015.
Como procedimentos metodológicos a presente pesquisa teve caráter exploratório e descritivo, a partir de
base de dados documental disponibilizada gratuitamente online pelo site Google Acadêmico®. Observou-se
que ocorre uma maior ênfase de reportagens nesta temática em períodos de crise. Observou-se também
que nestes períodos de escassez de água as temáticas muito mais envolvendo questões em relação gestão
e políticas entram na pauta e deixa-se de lado assuntos mais abrangentes que se referem a governança,
racionalidade de uso e políticas públicas com vistas a minimizar problemas futuros.
Palavras-chave: Crise hídrica, Recursos hídricos, água.

1 INTRODUÇÃO

A água é um recurso essencial para os ecossistemas e dele depende a
sobrevivência dos seres vivos. A FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura) desde a sua criação em 1945, tem apoiado o desenvolvimento da água na
agricultura. O foco de seu trabalho tem evoluído progressivamente desde o
desenvolvimento de infraestrutura para irrigação e drenagem de gestão e, avançando a
discussão, para a gestão da água e da gestão dos usos múltiplos da água ( PAHL-WOSTL,
2002). Logo, a necessidade de equilibrar as demandas com a oferta de água nos quesitos

quantidade e qualidade determina a necessidade cada vez maior de um processo de
gestão para este recurso.
Ao observar o progresso das cidades, diversas delas tiveram a sua formação e
desenvolvimento às margens de rios que tinham várias finalidades como saneamento,
abastecimento, vias de navegação, alimentação, dentre outros (ASSAD, 2013).
Hoje, a água é considerada um bem econômico e limitado de domínio público,
ou seja, seu uso deve ser valorado e regulamentado legalmente, pertencendo às pessoas
jurídicas de direto público, a citar: União, Estado e Município. Desta forma, a distribuição
constitucional de competências sobre águas pode gerar uma aparente contradição,
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principalmente quando se fala de gerenciamento, por centralizar na União a competência
legislativa sobre as águas, mesmo sobre os cursos de águas estaduais.
Este recurso é destinado a diferentes usos, desde atender às necessidades
humanas básicas, até a efetividade de um processo produtivo industrial e/ou agrícola.
Existem dois níveis de uso da água, o consultivo em que parte da água é retirada durante
o uso, por exemplo, a irrigação na agricultura, e o uso não consultivo em que a água não
é consumida durante o uso, que é o caso da atividade pesqueira. Entretanto, seu uso
prioritário é para o consumo humano e a dessedentação de animais (WATANABE;
BUSARELLO; YAMAGUCHI, 2015).
Mesmo com todas as tentativas de gerenciamento e uso da água a escassez
deste recurso é uma realidade que deve ser considerada mundialmente. A escassez se
intensifica com o aumento da demanda dos usuários e com a quantidade decrescente e
qualidade do recurso (FAO, 2015).
Assim, o presente estudo tem como objetivo mapear de que forma os recursos
hídricos e a crise hídrica estão sendo divulgados em revistas científicas entre o período
de 1990 a julho de 2015. O presente trabalho tem como hipótese que a temática acaba
sendo enfatizada e levando em consideração apenas em períodos de crise. Para tanto o
artigo apresenta outras cinco seções além desta introdutória, as duas primeiras
responsáveis pelo embasamento teórico do estudo; a quarta seção explana sobre os
procedimentos metodológicos utilizados; a quinta seção discorre sobre os resultados do
trabalho; e a sexta seção apresenta as considerações finais.

2 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL E SUA LEI FEDERAL

As ações diretivas da Lei Federal no. 9.433, de janeiro de 1997, denominada
‘Lei das Águas’, foram traçadas de forma a apresentar um envolvimento dos interesses
dos grupos em Bacias Hidrográficas (MMA, 2007; BRASIL, 1997). Pode-se dizer que tal
legislação permitiu ao país alcançar uma mudança efetiva nas práticas de uso dos
recursos hídricos com o intuito de buscar soluções que sejam mais sustentáveis às
comunidades do seu entorno. Esta Lei institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e
em seus fundamentos apresenta o princípio da gestão dos recursos hídricos vinculados
aos múltiplos usos da água. Neste sentido, as Nações Unidas (1976) caracterizam o uso
da água em três esferas: i) de infraestrutura social, quando o uso da água se destina de
modo geral para suprir as demandas da sociedade; ii) de agricultura e ecologia, quando a
água é entendida como um bem de consumo intermediário; e iii) de indústria, quando o
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uso da água é destinado ao processo produtivo industrial e energético.
Com o objetivo de complementar a Lei n.º 9.433/97, o Estado de São Paulo
criou sua própria regulamentação, com a criação da Lei n.º 7.663, de dezembro de 1991,
a constituição do Estado fundamentou a gestão integrada sobre os usos múltiplos da
água, tendo como seus princípios inovadores a gestão descentralizada; a adoção da
bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento; o
reconhecimento do recurso hídrico como bem público; o rateio do custo das obras de
aproveitamento múltiplo de interesse comum ou coletivo (LOPES; RIBEIRO; TEIXEIRA,
2014).
Na gestão dos recursos naturais, o envolvimento dos órgãos públicos em
conjunto com os stakeholders é cada vez mais reconhecido como uma forma possível de
busca de crescimento das comunidades. Em especial, na gestão dos recursos hídricos,
as questões técnicas são bastante específicas e os agentes sociais se defrontam com a
necessidade de desenvolver ações coletivas, nas quais o pensamento sistêmico permeia
todas as ações buscando denominadores comuns por meio de construções proveitosas
em várias escalas que variam do nível local ao regional (ENGRI; PINFIELD, 1999). O
caráter de governança dos recursos hídricos tem se modificado em muitos países nos
últimos anos, ganhando um formato mais descentralizado. Assim, a tomada de decisão na
gestão da água tende a ser mais participativa, principalmente nas questões urgentes
relacionadas à escassez deste recurso natural, onde a quantidade de agentes envolvidos
é múltipla e os interesses são diversos. As decisões, por sua vez, buscam atender um
maior número de interesses de acordo com as demandas existentes, e para isso, a
estrutura de governança deve desempenhar um papel deliberativo com envolvimento
efetivo tanto dos stakeholders, como da comunidade em geral (WATANABE;
BUSARELLO; YAMAGUCHI, 2015).

3 ÁGUA, RECURSOS HÍDRICOS E ESCASSEZ

O uso múltiplo dos sistemas de água, é uma preocupação da FAO em poder
fornecer aos usuários mais vulneráveis serviços de mais baixo custo para a água de uso
doméstico água para a agricultura (irrigação, sequeiro), para o gado, habitats de peixes e
outros recursos aquáticos. A mesma infraestrutura podem ser utilizados para estes
serviços, bem como para energia hidrelétrica e, em alguns casos, para auxiliar a
navegação fluvial (FAO WATER, 2015).
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O conceito de recursos hídricos é multidimensional. Ele não está limitado
apenas à sua medida física (hidrológico e hidro-geológico), dos fluxos e estoques, mas
abrange outras dimensões mais qualitativas, ambientais e socioeconômicas (FAO, 2015).
O departamento de água da FAO trata preferencialmente de assuntos
referentes à segurança alimentar mundial, o que prevê o uso racional dos recursos,
principalmente os que direcionam à agricultura. Está na pauta de suas discussões
emergenciais o melhor uso da água. Observam que são necessárias ações políticas
específicas e objetivas que tratem principalmente de: a maneira de pensar sobre água e
agricultura, o alívio da pobreza buscando o acesso a água para agricultura, o manejo
agrícola com vistas aos ecossistemas, o aumento da produtividade com o uso da água, as
melhorias de sistemas de irrigação, a adaptação de irrigações para necessidades futuras,
as reformas de processos e tomadas de decisões em questões complexas (FAO, 2007).
O conceito de escassez é um pouco ambígua e complexa para ser definida,
uma vez que implica diferentes dimensões ou facetas. Em primeiro lugar, a escassez
precisa ser entendida como um conceito relativo, ou seja, um desequilíbrio entre a "oferta"
e "procura" que varia de acordo com as condições locais. Em segundo lugar, a escassez
de água é fundamentalmente dinâmica. Ela se intensifica com o aumento da demanda
dos usuários e com a quantidade decrescente e qualidade do recurso (FAO; WWC, 2015).
Existem várias dimensões da escassez de água que podem ser resumidas da
seguinte forma: (i) escassez de disponibilidade de água doce de qualidade aceitável em
relação à demanda agregada, no caso simples de escassez de água física; (ii) a escassez
no acesso aos serviços de água, por causa do fracasso das instituições locais para
garantir o fornecimento confiável de água para os usuários; (iii) a escassez devido à falta
de infraestrutura adequada, independentemente do nível de recursos hídricos, devido a
restrições financeiras. Nos dois últimos casos, os países podem ter um nível
relativamente elevado de água, mas são incapazes de capturar e distribuir por causa de
limitados recursos financeiros para o desenvolvimento de infraestruturas ou a falta de
capacidade institucional para manter e gerenciar de forma adequada (FAO; WWC, 2015).
Segundo Lopes; Ribeiro; Teixeira (2014) o Estado de São Paulo têm como
parceria um modelo de financiamento para que se tenham esses recursos de
abastecimento, considerados como o melhor exemplo de gestão das organizações dentro
do processo democrático no Estado São Paulo, esta companhia é conhecido por
FEHIDRO e Comitês de Bacias Hidrográficas. Percebe-se que existe uma legislação e um
modelo de processo para que ocorram estas conclusões de projetos, porém por outro
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lado se tem a deficiência na gestão, e consequentemente a sociedade sofre com o
desabastecimento de água.
Assim, as políticas de ação se fazem necessárias, pois a escassez de água
definido em termos de acesso à água, é um obstáculo fundamental para a agricultura em
muitas áreas do mundo. Um quinto da população mundial, mais de 1,2 bilhão, vivem em
áreas com escassez de água, falta de água suficiente para as demandas de todos. Estes
fatores referentes à escassez de água nos dias de hoje são fortemente susceptíveis a
multiplicar-se e ganharem maior complexidade ao longo dos próximos anos. O
crescimento da população é um fator importante, mas as principais razões para os
problemas de água segundo a FAO são outros, que segundo ela é a falta de
compromisso com a água e com a pobreza; inadequados investimentos direcionados;
incapacidade humana; instituições ineficazes e a má governança (FAO, 2007).

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa teve caráter exploratório e descritivo. Exploratório, pois
conforme Cervo e Bervian (2002, p. 25), este é “[...] o passo inicial do processo de
pesquisa pela experiência e um auxílio que trás a formulação de hipóteses significativas
para posteriores pesquisas”, e descritiva porque a pesquisa teve como objetivo mapear as
notícias referentes a crise hídrica e aos recursos hídricos no Brasil. Como expressa Gil
(1996, p.46) a pesquisa descritiva tem como objetivo principal “[...] a descrição de
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de
relações entre variáveis”.
Com relação aos meios de investigação a pesquisa se deu em caráter
bibliográfico e documental. Conforme Gil (1996, p. 48), a pesquisa bibliográfica “é
desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e
artigos científicos”, enquanto que a pesquisa documental foi feita através da análise de
atas e outros documentos internos do comitê.
A busca foi feito pelo site Google Acadêmico® desde o ano de 1990 a julho de
2015. Foi agrupado e descreveu o que evidenciou-se com a palavra chave “crise hídrica”
AND “Recursos Hídricos”. Após, foi feito filtros para separar por ano da informação e a
partir de seus resumos foi observado então, qual eram as temáticas mais abordadas a
partir do uso da sistematização de nuvem de palavras. E assim observar quais as
palavras que mais aparecem na busca da palavra chave.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o propósito de averiguar o grau de relevância das palavras que mais
aparecem em resumos de artigos em revistas científicos indexadas no site Google
Acadêmico®. Foi utilizado os descritores “crise hídrica” AND “Recursos Hídricos” entre o
período de 1990 a julho de 2015. Na pesquisa observou 280 links e destes 24 artigos
publicados em revistas científicas decorrentes ao tema, objeto do presente estudo.
Percebe-se publicações a partir de 2006, porém com publicações frequentes a partir do
ano de 2012.
Para um melhor entendimento e principalmente a fim de analisar a hipótese
descrita de que a temática acaba sendo mais enfatizada em momentos de crise utilizouse os resumos destes materiais, e por fim analisou-se os resultados de cada ocorrência
publicada.
Em 2006 e 2009 foram observados 2 publicações, estas indicando à futura
preocupação que a população deveria ter em relação a escassez da água. Só a partir de
2012 o assunto voltou a ser explorado dos pesquisadores, mas ainda entre este período a
2013 foi encontrado 5 trabalhos, e todas referentes à assuntos permanentes sobre
demanda e oferta da água.
Já ao observar os anos de 2014 e 2015, foram encontradas 17 publicações,
destas já abordando a temática referente ao racionamento da água. Isso já demonstra um
outro período, em que a quantidade de água inicia-se a se tornar uma preocupação e
momentos de crise já se anunciavam, pois um comitê anticrise era criado.
Destas 17 publicações diversos assuntos foram abordados, mas todos com o
mesmo propósito da conscientização da importância da água para o meio de
sobrevivência. Este alto índice de artigos publicados em relação ao assunto abordado
neste período é levado como uma investigação do por quê ocorreu esta crise na região
sudeste, onde o maior problema de crise hídrica se encontrava na região nordeste do
País.
Além de saber a importância da água para vários setores econômicos como:
agricultura, hidrelétricas, indústrias entre outros. Observa-se a ineficiência do setor de
órgãos públicos, reflete ao caráter político diretamente à questões como problema de
gestão.
Com estas informações que acabam sendo repercutida sobre incompetência
das políticas públicas, a região sudeste teve que mudar seus comportamentos para
garantir seu uso sustentável. Assim, a figura 1 foi apresenta todo o período, e as palavras
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que mais evidenciaram foram: uso, ambiental, escassez, reservatórios, outras que
também merecem seu destaque: Paulo (São Paulo), gestão, região, viabilidade.
Figura 1 – Nuvem de palavras dos resumos no período de 1990 – 2015

Fonte: dados da pesquisa

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho objetivou analisar quais são as palavras de maior ocorrência
ao observar os resumos das publicações de revistas científicas presentes no site Google
Acadêmico®, quando utilizada na área de busca as palavras-chave “recursos hídricos”
AND “crise hídrica”. Pode-se dizer que foi confirmada a hipótese de um maior destaque
de trabalhos publicados em revistas em períodos de crise.
Observou-se também que em períodos de escassez de água temáticas muito mais
envolvendo questões políticas e gestões entram na pauta. Assuntos mais abrangentes
que referem-se a governança, racionalidade de uso e políticas públicas com vistas a
minimizar problemas futuros não se configuram como questões pontuados.
Vale ressaltar que a presente pesquisa buscou a análise de apenas o resumo dos
materiais encontrados, e não do artigo completo. Pode ocorrer que estas questões mais
globais possam ser tratadas no decorrer do texto.
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Recomenda-se

a

continuidade

de

pesquisas

desta

natureza

para

um

acompanhamento temporal. Recomenda-se também que a mesma metodologia seja
aplicada em outros meios de informação, a fim de observar se há discrepâncias e
convergências nos resultados.
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Resumo: O termo inovação surgiu a partir de Joseph Schumpeter (1982) no século XVII, quando o
economista define e caracteriza o empreendedor. De modo geral, as inovações são responsáveis pelos
avanços e modificações nos processos e aberturas de novos mercados. A partir de 1970 começa a se falar
em inovação social, transferindo-se todos os conceitos de uma inovação voltando-a ao resultado social e
benefícios comunitários. Seguindo o pensamento Schumpteriano e evolução do termo torna-se possível
relacionar o termo também ao empreendedorismo social. Este trabalho se propõe a investigar como a
temática “inovação social” é tratada nos artigos científicos brasileiros a partir da busca nas bases de dados
Scopus®, Spell®, Scielo®, Web of knowledge® e Portal de Periódicos da Capes®. Para tanto, fez-se uma
pesquisa sistemática da literatura buscando por artigos científicos nacionais que falam sobre “inovação
social”. Foi possível perceber que há uma correlação muito forte da inovação social brasileira com o tema
empreendedorismo social, representando mais de 60% dos trabalhos produzidos entre 2000 e 2015.
Considera-se que embora haja esta forte relação entre Inovação social e Empreendedorismo social, os dois
devem ser estudados como parceiros, mas não como sinônimos.
Palavras-Chave: Inovação Social no Brasil, Empreendedorismo Social.

1 INTRODUÇÃO
Para contextualizar os a abordagem de Inovação social (IS) na produção deste
trabalho entende-se que seja necessário conhecer primeiramente o significado de
“inovação”. O termo inovação foi utilizado inicialmente pelo economista Joseph
Schumpeter no século XVII, quando este se referia ao empreendedor, como um sujeito
capaz de fazer as coisas de outras formas a fim de atingir novos mercados, para a
geração de desenvolvimento econômico (SCHUMPETER, 1942).
O sentido de inovação progride com o tempo, voltada ao âmbito empreendedor
pode ser observado nos trabalhos de Peter Drucker (1987), quando ele relaciona o termo
a geração de riqueza, e expansão dos mercados, partindo da observação das falhas de
mercado e tornando-as oportunidades de negócios. Já Byrd e Brown (2003), inovação
ocorre na harmonia entre criatividade e propensão a tomada de risco.
Assim como as falhas de mercado trouxeram discussões das questões
relacionadas à inovação, outras falhas começaram a ser observadas. Então a partir da
década de 1970 começa a se falar em Inovação Social (TAYLOR, 1970) como uma
inovação da própria inovação em que há a transferência conceitual de resultado financeiro
para resultados sociais em prol de uma comunidade. Dando assim ênfase, para os
problemas enfrentados pela sociedade, decorrentes da marginalização das pessoas com
pouco poder aquisitivo. Os estudos sobre Inovação Social (IS) surgem em meio a um
contexto insatisfatório marcado por lacunas deixadas pela ineficiência dos governos
(BIGNETTI, 2011).
Para Almeida (2008) uma inovação social é aquela que trás benefícios aos
indivíduos de uma comunidade, seja proporcionando emprego, condições de consumo e
participação dentre outras manifestações. As diretrizes internacionais que normatizam
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certa atividade como inovadora é o chamado Manual de Oslo (OCDC, 1997), neste
manual a inovação social é considerada à medida que a criação proporciona melhor
qualidade de vida para os indivíduos em resposta aos problemas econômicos sociais que
esses indivíduos enfrentam.
Tanto na literatura nacional (ALMEIDA, 2008; BIGNETTI, 2011; FARFUS et al.,
2007), quanto internacional (TAYLOR, 1970; MURRAY, CAULIER-GRICE, MULGAN,
2010), há um consenso entre autores de que a inovação social surgiu para resolver
problemas enfrentados pelas classes sociais desfavorecidas ou que passam por algum
tipo de exclusão, sendo ela derivada principalmente de fatores ligados às questões
financeiras.
Este trabalho se propõe a verificar como a temática inovação social é tratada
no cenário científico-acadêmico brasileiro, a partir da análise dos artigos extraídos das
revistas científicas, referentes ao tema. Foram investigadas bases de publicação que
deram três enfoques principais para o tema: o primeiro foi conceitual e aponta o
significado de Inovação Social; o segundo faz referências ao Empreendedorismo Social; e
o terceiro relaciona-se a elaboração de Políticas Públicas. Esses enfoques estão
subdivididos em sete categorias, de acordo com os conteúdos de cada artigo analisado.
2 METODOLOGIA
Foi realizada uma busca por artigos em cinco bases de dados, sendo: Scielo®,
Web of Knowledge®, Scopus® e Spell® e Portal de Periódicos da Capes, delimitando o
período de produção entre 2000 e 2015, com a intenção de descobrir quais os caminhos
que a temática tem seguindo nos últimos quinze anos e quais as discussões que estão
sendo feitas em torno da temática.
Em um primeiro momento, foi aplicado o descritor “social innovation” no bancos
de dados Scielo®, Web of Knowledge®, Scopus® e utilizado o filtro “Brazil”. No banco de
dados Spell® e Periódicos da Capes, utilizou-se o descritor “inovação social”. Na base
Spell® não houve aplicação de filtros de refinamento de busca e nos Periódicos da
Capes®, utilizou-se os filtros “artigos” e “português”.
Diante dos resultados obtidos, o primeiro exercício foi quantificar os artigos
encontrados, excluir os trabalhos repetidos e posteriormente analisar os artigos que
restaram. Os critérios utilizados para categorizar os artigos se deram a partir da revisão
da literatura, na qual foram observados principalmente os objetivos e resultados dos
trabalhos. Assim, foram identificadas três categorias principais e de acordo com as
tratativas dos artigos foram sendo criadas as subcategorias.
Desta forma, os métodos da presente pesquisa foram bibliográficos e
descritivos, analisados em uma abordagem qualitativa, uma vez que o objetivo da
pesquisa foi analisar os artigos encontrados.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Revisão da literatura
O campo das inovações sociais é muito amplo, e pode ser introduzido sempre
que haja uma lacuna social a ser preenchida. Conforme Mulgan (2008), a IS é um
processo no qual atividades, serviços e produtos são criados, por meio de uma
organização, pública ou privada, observando-se a necessidade social de dada
comunidade, assim entra em cena a inovação social para desenvolver um serviço capaz
de suprir aquela necessidade.
Neste mesmo sentido Murray, Caulier e Mulgan (2010) apontam a resolução de
problemas sociais por meio de uma nova ideia que se configura como inovação social,
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isto é, introdução de um novo produto ou serviço no mercado com objetivo de criar novas
relações sociais e aumentar a capacidade da sociedade de agir. Segundo Parente et al.
(2011) o empreendedorismo social se manifesta na forma inovadora de fazer as coisas,
utilizando métodos que se adequam a uma realidade social. Com ambos os
entendimentos pode-se perceber que os dois caminham juntos, não sendo possível
desassociar um do outro.
3.2 Análise da inovação social nos bancos de dados: artigos brasileiros
Neste ponto do trabalho serão apresentados os resultados iniciais obtidos na
pesquisa pelas bases de dados. A tabela 1 aponta as informações coletadas e modo
como foram coletadas. Trata-se de um panorama geral que quantifica os artigos que
foram analisados. Alguns dos títulos aparecem em duas ou mais bases de dados, esses
títulos repetidos foram mencionados apenas uma vez. Ao todo foram identificados 37
artigos correspondentes aos descritores “Inovação Social” sendo filtrados por “Brazil” no
período de 2000 a 2015. Porém ao excluir os artigos que repetiram em duas ou mais
bases de dados o número final de trabalhos científicos considerado neste estudo ficou em
um total de 30 artigos completos
Tabela 1 - Resultados obtidos nas bases de dados
Base de
Dados

Scielo®

“social
innovation”
Article
Filtros
Brazil
Período
2000-2015
Quantidade
6
Fonte: Elaboração Própria
Descritores

Web of
knowledge®

Spell®

Scopus®

“social
innovation”
Article
Brazil
2000-20015
9

“Inovação
social”
Palavra chave
Título
2000-20015
7

“social
innovation”
Article
Português
2000-20015
10

Portal de
Periódicos da
Capes
“inovação
social”
Artigo
Português
2000-20015
5

Partindo destes 30 artigos selecionados, formulou-se a tabela 2, que expressa
uma linha de tempo, contendo o ano e a quantidade de artigos publicados em cada
período. É importante salientar dois pontos que delimitaram a apresentação dos
resultados: 1º) os títulos repetidos foram mencionados apenas uma vez; 2º) a pesquisa
limita-se a artigos científicos brasileiros publicados em periódicos.
Tabela 2 – Linha de tempo das publicações de artigos científicos no período 2000-2015.
Ano

Quantidade

Ano

Quantidade

Ano

Quantidade

Ano

Quantidade

2000

0

2004

1

2008

2

2012

6

2001

0

2005

0

2009

1

2013

8

2002

0

2006

1

2010

2

2014

4

2007

2

2011

2

2015

1

2003
0
Fonte: Elaboração Própria

Assim pela tabela 2, é possível perceber que as produções de artigos sobre
inovação social no Brasil ainda é inepta no que diz respeito a publicações em revistas, e
apenas de 2012 a 2014 que começa a apresentar certa relevância nas produções. Até
2011, ou seja, mais de dez anos de publicações, foram apenas onze artigos registrados, e
de 2012 a 2015 foram dezenove, um número consideravelmente maior em um menor
período de tempo.
Na tabela 3 os artigos são distribuídos em categorias e subcategorias. O
critério utilizado para categorização destes artigos foi a leitura e aproximação com um
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tema específico, de acordo com os objetivos e conclusões extraídos na análise
identificou-se três categorias principais: a) relacionadas à construção conceitual; b)
aproximação à temática do empreendedorismo social; e c) o desenvolvimento de políticas
públicas.
Tabela 3 - Categorização dos trabalhos brasileiros
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
Conceitual
- Não possui subcategoria

Empreendedorismo Social

TOTAL DE TRABALHOS
2

- Projetos

12

-Triple Helix

1

- Incubadoras

2

- Negócios

2

- Uso de Tecnologia

3

- Pesquisa

4

- Uso de Tecnologias

4

Políticas Públicas
Fonte: Elaboração Própria

Dos 30 artigos analisados 20 voltam-se aos conceitos do empreendedorismo
social (ES), à medida que as temáticas se aproximam do “foco na missão social” proposta
na elaboração e desenvolvimento dos projetos descritos. O empreendedorismo social
surge em decorrência da ineficiência do Estado e do setor privado em atender as
necessidades sociais, sendo tratado como uma oportunidade de mercado diferenciada da
geração de resultados lucrativos apenas. Nos estudos de ES, destaca-se também o
modelo híbrido que é derivado da junção das atividades lucrativas e governamentais para
gerar desenvolvimento local e regional (DEES 1998, 2001; MAIR & MARTI 2006,
MULGAN, CAULIER-GRICE e MURRAY 2008),
Esses 20 artigos representam mais de 65 % do total de trabalhos e revela a
forte inclinação das pesquisas relacionadas à resolução de problemas sociais. A partir da
análise das categorias é possível perceber que a literatura brasileira, no que tange
produção de artigos científicos, ao abordar a inovação social, se refere principalmente ao
empreendedorismo social na subcategoria “projetos”.
A inovação social percebida nesta subcategoria ocorre principalmente no
âmbito acadêmico por meio da aplicação de ações direcionadas em alguma localidade.
Percebe-se que os projetos explorados tem uma finalidade com um certo viés
assistencialista. Porém o objetivo principal dos trabalhos é mostrar como a inovação
social acontece dentro dos processos e a aplicação destes projetos gerando benefícios
para um determinado grupo de pessoas.
Ainda falando de empreendedorismo social, três dos artigos revelam a
aplicação de casos que o uso da tecnologia é o meio de promoção da inclusão social.
Pode-se unificar as subcategorias Incubadoras e Negócios totalizando 04 trabalhos, que
visam a geração de renda e melhores práticas de gestão administrativa. Um dos trabalhos
faz menção direta a “Triple Helix” na interação Governo, Universidade e Sociedade.
No que tange às políticas públicas 08 trabalhos relacionam-se diretamente ao
tema. Dentre as pesquisas promovidas por grupos universitários 04 dos trabalhos
referem-se a casos em que a pesquisa busca contribuir com a elaboração de políticas
públicas que satisfaçam às necessidades de uma determinada região. Assim, a partir da
observação de problemas sociais que estão desassistidos pelo Estado, busca-se levar a
conhecimento púbico a fim de incentivar a criação de políticas favoráveis.
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Os outros 04 artigos abordam a relação direta entre o uso da tecnologia para
facilitar a interação pública com a sociedade com vistas a incrementar os processos e
transmitir as informações de maneira mais ágil, fornecendo dados consistentes para a
elaboração de políticas públicas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No meio científico brasileiro a inovação social ainda é tratada basicamente
como parte do empreendedorismo social e da formação de políticas públicas. Seja para
trazer benefícios sociais a uma comunidade determinada, por meio da extensão
universitária ou projetos de organizações não governamentais, seja para o
desenvolvimento de pesquisas que visam melhorias nas condições de vida das pessoas
em situações econômicas desfavoráveis, seja a criação ou aceleração de negócios
sociais, e cooperativas familiares.
A temática “Inovação social” no Brasil ainda é carente de publicações em
revistas científicas. Mas assim como a própria inovação carece de um objetivo para se
configurar como inovação social, ou seja, a finalidade a que se propõe uma Inovação
Social parte de uma lacuna na qual uma situação de exclusão social é identificada e
trabalhada. O acentuado número de estudos voltados a casos de projetos demonstra
esse indicador, pois as ações comunitárias propostas por esses projetos têm a partir de
uma inovação social proporcionar mudanças na vida das pessoas que deles participam.
Embora haja uma forte correlação entre os artigos analisados e o
empreendedorismo social entende-se que estes devem ser vistos como parceiros, mas
não como sinônimos, sempre haverá uma inovação em um processo de
empreendedorismo, social ou não, e vice versa. Por isso faz-se necessário entender
ambos os significados. A inovação social é parte do processo do empreendedorismo
social, assim como a intervenção pública pode se configurar em uma inovação social.
Não há uma indicativa concreta que determine os motivos para que a produção
científica nesta área seja tão baixa, mas sugere-se a análise de duas hipóteses: 1ª) a forte
correlação com a temática do empreendedorismo social (20 trabalhos relacionados), e o
fato o tema ser relativamente novo no Brasil (a partir de 1990); 2ª) a abordagem
extensionista relacionada a projetos comunitários (12 trabalhos) apresenta o viés das
atividades que levam tempo para ser elaboradas e analisadas, podendo também condizer
com o foco na ação das atividades e não na quantidade de produção científica.
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Resumo: A identificação de fatores críticos de sucesso de projetos é considerada uma das formas para
melhorar o gerenciamento de projetos. A literatura tem mostrado uma demanda constante em pesquisas
sobre esses fatores, porém não apresentam um método de como relacioná-los com as diferentes
abordagens sobre o sucesso de projetos. Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de propor um modelo
holístico genérico, no qual os fatores podem ser identificados em relação ao sucesso do projeto. O modelo é
baseado na elaboração de um questionário para coleta de dados e utilização da estatística qui-quadrado e o
coeficiente de contingência para analisar as relações e medir a associação das variáveis respectivamente.
A abordagem que possibilita a livre escolha sobre qual ponto de vista de sucesso os fatores serão
analisados constitui-se como uma das maiores contribuições originais do modelo proposto. O modelo pode
ser utilizado por quaisquer profissionais de gerenciamento de projetos já que foi planejado para ser
genérico.
Palavras-Chave: fatores críticos de sucesso, gerenciamento de projetos, modelo holístico.

1 INTRODUÇÃO

Já se sabe que a competitividade do mercado está em nível global e, nesse
sentido, as organizações necessitam e têm buscado cada vez mais formas de adquirir
vantagem competitiva diante das elevadas incertezas, riscos e pressões por criatividade e
inovação. Nesse sentido, de acordo com Kostalova e Tetrevova (2014), o gerenciamento
de projetos desempenha um papel insubstituível no âmbito da gestão das organizações
sejam elas privadas, públicas ou sem fins lucrativos.
Morais et al. (2014, p.224) definem projetos como “esforços temporários para
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. De acordo com Lagzian, Abrizah e Wee
(2013), para implantar projetos com sucesso, as organizações de precisam conhecer os
seus fatores críticos. Se esses fatores forem identificados, a probabilidade de sucesso
pode ser melhor (HWANG e LIM, 2013).
Ao verificar a literatura, fica evidente que as pesquisas sobre fatores críticos de
sucesso (FCSs) em projetos são recorrentes. Em um estudo exploratório com artigos
sobre o tema “fatores críticos de sucesso de projetos” publicados entre 2010 e 2014,
identificou-se que o número de publicações sobre o tema se manteve estável,
demonstrando que esses estudos têm uma demanda constante, ou seja, há uma
inquietação contínua entre os pesquisadores.
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Nessa fase exploratória, identificou-se também que os trabalhos sobre FCSs
são mais recorrentes, respectivamente, em áreas de tecnologia e sistema de informação,
construção civil, gestão de processos, gestão de projetos, gestão do conhecimento e
inovação. A maioria dos trabalhos são motivados por falhas de implementação dos
projetos (HANAFIZADEH et al., 2010; WICKRAMASINGHE e GUNAWARDENA, 2010;
DEZDAR, 2012), pela busca da superação dos problemas que ocorrem (ZOUINE e
FENIES, 2014; RAM, WU e TAGG, 2014), pela pouco estudo em relação à proposição de
valor dos projetos (FELDMAN, SCHOOLEY e BHAVSAR, 2014) e à falta de informações
sobre FCSs em determinadas áreas de conhecimento (REAME JÚNIOR e AMARAL,
2012). A motivação também se dá pela busca de maior eficiência do processo de
implementação de projetos, da vantagem competitiva, apoio na tomada de decisão
(KAZEMI e ALLAHYARI, 2010), melhor desempenho do projeto (RAM, WU e TAGG,
2014), estratégia de investimento e de formulação de estratégias adequadas (BAI e
SARKIS, 2013).
Os trabalhos encontrados na literatura buscam identificar os FCSs e
apresentam diversos métodos para fazê-lo, mas não apresentam um método de como
relacioná-los com as diferentes perspectivas de sucesso. Nesse sentido, para suprir essa
lacuna, este trabalho tem como objetivo propor um modelo holístico para identificação dos
FCSs de projetos. Este modelo foi desenhado para ser genérico, em que os fatores
possam ser identificados numa visão integral da sua relação com o sucesso de um projeto
que, conforme será apresentado adiante, é um conceito indeterminado.
Este trabalho se apresenta da seguinte forma: além da seção introdutória, há
uma breve explanação sobre gerenciamento de projetos, significado do sucesso de
projetos e sobre o conceito de fatores críticos de sucesso de projetos. Na sequência é
apresentado o método adotado nesta pesquisa, os FCSs genéricos e a proposta do
modelo. Por fim, são apresentadas as considerações finais do trabalho.

2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS
De acordo com o Project Management Institute – PMI (PMBOK, 2008, p. 11),
um projeto é:
um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado
exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. O
término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se
concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos ou quando o
mesmo não foi mais necessário.
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Já o gerenciamento de projetos é “a aplicação de conhecimento, habilidades,
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de anteder aos seus requisitos”
(PMBOK, 2008, p. 12). É composto por 5 grupos de processos, a saber: iniciação;
planejamento; execução; monitoramento e controle; e encerramento.
Conforme Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013, p. 588), “o gerenciamento de
projetos é a arte de planejar, obter recursos, capacitar, treinar, dirigir, guiar, executar e
controlar atividades orientadas para metas”. Os autores supracitados fizeram um estudo
com o objetivo de identificar os condicionantes da maturidade em gerenciamento de
projetos em organizações brasileiras. Definem que os fatores condicionantes são as
alavancas para as empresas elevarem seu nível de maturidade que, em gerenciamento
de projetos, é a avaliação do estágio das práticas em gerenciamento de projetos e
constroem uma cultura orientada para a excelência.
Para Silveira, Sbragia e Kruglianskas (2013), os projetos estão associados à
sobrevivência das organizações maximizando o valor para os negócios, minimizando
riscos, permitindo o alcance dos objetivos estratégicos, aumentando a satisfação dos
clientes e viabilizando o retorno sobre os investimentos. Seguindo essa tendência, Patah
e Carvalho (no prelo) buscaram avaliar a relação entre os investimentos realizados e os
resultados dos projetos com o objetivo de contribuir para a avaliação dos benefícios do
gerenciamento de projetos nas organizações. De acordo com os autores, “os
investimentos

na

implementação

de

gerenciamento

de

projetos

envolvem

o

desenvolvimento e uso de ferramentas e métodos, treinamento de gerentes de projetos e
suporte administrativo e organizacional” (PATAH e CARVALHO, no prelo, não paginado).
De acordo com Borges e Carvalho (2014), projetos passaram a representar
uma parcela significativa dos investimentos das empresas, sendo o seu adequado
acompanhamento fundamental para a avaliação do desempenho das organizações e,
consequentemente, para o processo de tomada de decisão. Para os autores previamente
citados, a gestão de projetos tem sido cada vez mais relacionada à gestão do negócio e
não apenas a uma atividade operacional isolada e nessa evolução, a definição de
sucesso também se desenvolveu, “partindo da simples combinação entre custo, prazo e
qualidade para múltiplos critérios” (BORGES e CARVALHO, 2014, p. 232).

Nesse

sentido, esses pesquisadores verificaram a necessidade da adequação dos fatores de
sucesso dos projetos das organizações, de forma que eles estejam alinhados com o
negócio da empresa e os seus objetivos estratégicos.

3 SIGNIFICADO DE SUCESSO EM PROJETO
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Em relação à definição de sucesso em projetos parece não haver uma
conclusão entre os pesquisadores. Conforme Heravi e Ilbeigi (2012) o sucesso do projeto
é um conceito central do gerenciamento de projetos, mas sua definição permanece
indefinida e na literatura não há qualquer interpretação coerente do termo “sucesso do
projeto”. Garg e Agarwal (2014) afirmam que o conceito de sucesso é nebuloso e muito
subjetivo e para Rashvand, Zaimi e Majid (2014) permanece um mistério.
Para Ejaz et al. (2013) a realização de um projeto depende do grau em que
são alcançados os objetivos e apresentam dois principais componentes distintos de
sucesso do projeto: o sucesso do gerenciamento de projetos e o sucesso do produto.
Nessa mesma linha, Sudhakar (2012) chama atenção para a distinção entre o sucesso do
gerenciamento de projeto e o sucesso do projeto. De acordo com Sudhakar (2012) e Ejaz
et al. (2013):
 Sucesso do projeto/produto: refere-se aos benefícios alcançados no resultado
final do projeto e dos objetivos estratégicos; pode ser medido apenas após a
conclusão do projeto; e
 Sucesso do gerenciamento do projeto: refere-se principalmente à entrega do
projeto dentro do prazo, custo, qualidade e satisfação das partes interessadas.

Sudhakar (2012) apresenta também a distinção entre os critérios de sucesso
do projeto que é medida de acordo com o objetivo do projeto e fatores de sucesso do
projeto que são entradas para o sistema de gerenciamento de projetos que levam
diretamente ou indiretamente ao sucesso do projeto.
Para Heravi e Ilbeigi (2012), a definição de sucesso do projeto está diretamente
relacionada com vários objetivos e benefícios dos stakeholders, que por vezes são
divergentes. Então, para os autores, o primeiro passo para definir o sucesso do projeto é
identificar o ponto de vista a ser considerado.
Hwang e Lim (2013) apresentam algumas perspectivas sobre sucesso em
projetos:
 Prever os requisitos do projeto e ter recursos para satisfazer as necessidades
em tempo hábil;
 Elevado nível de satisfação da organização, da equipe de projeto e dos
usuários finais no resultado global do projeto, sendo que esta ultima considera a
percepção de satisfação como medida de sucesso;
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 Obtenção de resultados que foram melhores do que o esperado ou
normalmente observada em termos de custo, cronograma, qualidade,
segurança e satisfação dos participantes; e
 Projeto concluído no prazo e dentro do orçamento com uma margem de lucro
aceitável satisfazendo a expectativa do cliente e produzindo um projeto ou uma
consultoria de alta qualidade ao mesmo tempo, limitando a responsabilidade
profissional da empresa para níveis aceitáveis.
Existem, portanto, diversas perspectivas sobre o significado do sucesso de um
projeto. Levando em consideração o caráter subjetivo do sucesso, é preciso estabelecer a
abordagem em que o projeto será analisado. A partir da definição da abordagem é
possível identificar os fatores críticos e, assim, melhorar o gerenciamento do projeto.

4 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DE PROJETOS

O conceito de FCSs não tem sofrido grandes alterações desde que foi
estudada por Rockart (1979). Este autor analisou as dificuldades que administradores
tinham para obter as informações que realmente necessitavam para tomada de decisão
em sistemas de informações gerenciais e define FCSs como “o número limitado de áreas
em que os resultados, se satisfatórios, irá garantir desempenho competitivo de sucesso
para a organização. São poucas áreas-chave em que ‘as coisas devem dar certo’ para o
negócio florescer” (ROCKART, 1979, p.85). Outro trabalho de Rockart (1982) é base
conceitual para as pesquisas de Young e Mustaffa (2012), Hwang e Lim (2013) e
Jefferies, Brewer e Gajendran (2014). Rockart (1982, p. 4) define FCSs como “aquelas
poucas áreas-chave da atividade em que os resultados favoráveis são absolutamente
necessários para um gerente atingir metas”.
Alves et al. (2012) ressaltam, porém, a visão determinística do conceito
apresentado por Rockart (1979, 1982) analisando que
percebe-se um certo determinismo nos resultados quando se define que os fatores
críticos de sucesso assegurarão resultado satisfatório no desempenho da
organização. Esse determinismo encontra obstáculos quando se consideram
variáveis relacionadas ao ambiente externo à organização, as quais independem
da sua atuação, como, por exemplo, as políticas nacional e internacional, a
situação da economia do país e da economia global (ALVES et al., 2012, p. 584)

Além disso, Nilashi et al. (2014) ressaltam que fatores de sucesso são vistos
pela literatura como metas para cumprir, em vez de áreas de atividade. Apesar destas
críticas, a literatura tem mostrado que alguns autores utilizam um conceito mais

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

randômico, sem a intenção de forçar ou tornar obrigatória a relação dos fatores com o
sucesso do projeto. Para Wickramasinghe e Gunawardena (2010), FCSs são fatores que
conduzem às implementações bem-sucedidas de projetos e, nessa mesma linha de
raciocínio, Hwang e Lim (2013) afirmam que os FCSs são usados para apoiar e medir o
sucesso com a intenção de garantir o sucesso, ou seja, há a pretensão alcançar o
sucesso, mas não garanti-lo.
Pode-se dizer que o conceito de FCSs é bem difundido entre os
pesquisadores, que utilizam como base as pesquisas de Rockart (1979, 1982). Mesmo
havendo alguns vieses em relação à sua abordagem determinística, algumas pesquisas já
indicam a utilização de um conceito mais casual. Como base no que foi apresentado,
neste trabalho, fator crítico de sucesso é visto como um elemento que contribui para
obtenção de um resultado positivo que, por sua vez, se fundamenta em um critério
estabelecido.
É possível analisar que, para cada perspectiva de sucesso do projeto, os
fatores relacionados a ele serão diferentes. Por conta dessa característica instável da
relação de diferentes fatores e diferentes abordagens de sucesso de projeto, deve-se
definir sob qual perspectiva os fatores deverão ser analisados.

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho caracteriza-se por ser exploratória, que busca examinar a
realidade da pesquisa sobre fatores críticos de sucesso em projetos. É teórico-conceitual,
descritiva e o procedimento adotado foi o método da revisão bibliográfica para, então,
fazer a proposição de um modelo.
Como método de pesquisa, realizou-se: i) uma revisão da literatura dos últimos
cinco anos (2010-2014) sobre os fatores críticos de sucesso de projetos; ii) a definição do
conjunto de FCSs genéricos por meio da frequência em que os mesmos apareciam nos
trabalhos analisados, iii) buscou-se na literatura a relação entre o gerenciamento de
projetos, significado de sucesso do projeto e os fatores críticos de sucesso de projetos; e
iv) propôs-se o modelo holístico de identificação dos FCSs de projetos.

6 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO GENÉRICOS
Foram identificados, ao total, 898 FCSs em 58 artigos sobre o tema “fatores
críticos de sucesso de projetos”, sendo 669 exclusivos. Destes FCSs, “envolvimento do
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cliente/usuário” “treinamento e capacitação do usuário”, “suporte do vendedor” e
“reengenharia do processo de negócio” são citados exclusivamente em trabalhos de
tecnologia e sistemas de informação e, por este motivo, não serão tratados com genérico.
A Tabela 1 apresenta os FCSs mais citados nos trabalho (três ou mais vezes). Esses
fatores foram considerados genéricos pela sua frequência e também pela citação em
trabalhos das diversas áreas de conhecimento.
Tabela 1 – Lista dos FCSs que aparecem com mais frequência (genéricos)
Freq.
Fn
Comprometimento/suporte/envolvimento da alta gestão

30

Comunicação

20

Gerenciamento de projeto

19

Treinamento e Educação

16

Mudança de gestão

10

Objetivos e metas claros

9

Recursos adequados

8

Comprometimento

7

Disponibilidade de recursos

6

Monitoramento

6

Confiança

6

Competência

5

Complexidade do projeto

5

Cultura/cultura organizacional

5

Liderança

5

Campeão em projetos

5

Equipe do projeto

5

Trabalho em equipe

5

Melhoria contínua

4

Gestão dos recursos humanos

4

Gerenciamento de riscos

4

Ambiente social

4

Planejamento adequado

3

Mudança cultural

3

Comprometimento e envolvimento dos funcionários

3

Experiência em colaboração

3

Estratégia de implementação

3

Compartilhamento de conhecimento

3

Motivação e comportamento dos membros da equipe

3

Objetivos realistas

3

Tamanho do projeto

3

Infraestrutura técnica

3

Necessidade de mercado
Fonte: elaborado pelos autores

3
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7 MODELO HOLÍSTICO DE IDENTIFICAÇÃO DE FCS DE PROJETO

Propõe-se uma ferramenta para analisar os efeitos dos fatores para o sucesso
de um projeto em um determinado contexto. Por meio desse método será possível
estimar a importância de determinado fator para o sucesso de um projeto em uma
determinada amostra. Esclarece-se que o modelo foi planejado pra ser aplicado em larga
escala.
A elaboração do método levou em consideração o caráter subjetivo do
significado de sucesso em um projeto, então, o sucesso deverá ser definido por meio de
uma questão aberta na coleta de dados, que passará por uma análise de conteúdo e será
categorizado de acordo com as perspectivas apresentadas por Hwang e Lim (2013). O
sucesso foi definido como a variável dependente.
Vale ressaltar que a coleta de dados deverá ser por meio de um questionário e
planejada em relação à população e amostra. Esse questionário será utilizado para
verificar a percepção dos respondentes no que diz respeito ao sucesso do projeto e seus
fatores críticos. Sugere-se que o respondente seja selecionado no que tange a relevância
do seu papel no gerenciamento do projeto.
A proposta é que se avalie a importância de determinado fator para o sucesso,
então, a utilização de uma escala ordinal para medir a opinião do respondente foi definida
como a mais adequada. Para o questionário, sugere-se a adoção de uma escala Likert de
6 pontos, sendo 1 nada importante, 2 pouco importante, 3 nem importante, nem sem
importância, 4 importante , 5 muito importante e 6 não sei. Como a natureza dos dados é
qualitativa, é necessário o emprego de técnicas que estejam de acordo com essa
caraterística. Assim, a relação das variáveis deverá ser feita pela análise de dados
categorizados.
7.1 Estatística para avaliar associação entre duas variáveis qualitativas

A associação de cada fator da Tabela 1, (Fn) com os tipos de sucesso deverá
ser testada por tabulação cruzada e utilização da estatística qui-quadrado (²), que
permite analisar a significância da associação entre as duas variáveis qualitativas
(BARBETTA, 2008). Como o objetivo é saber a importância dos fatores associada ao
sucesso, esta estatística mostrou-se adequada.
Após a coleta dos dados em uma amostra N, os dados deverão ser
organizados em uma tabulação cruzada a partir da distribuição de frequência observadas
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(f0) conforme a Tabela 1. Levando em consideração n fatores (Fn), para cada um será
analisada a sua associação com cada tipo de sucesso (Sn), categorizados após a coleta
de dados.
Tabela 2 – Exemplo de distribuição de frequência observada do nível de importância de um Fn, segundo o
tipo de sucesso (Sn)
Tipos de sucesso (Sn)
Importância do Fn
TOTAL
S1
S2
S3
S4...
Sn
T1
Nada importante
f0
f0
f0
f0
f0
Pouco importante

f0

f0

f0

f0

f0

T2

Nem importante, nem sem
importância
Importante

f0

f0

f0

f0

f0

T3

f0

f0

f0

f0

f0

T4

Muito importante

f0

f0

f0

f0

f0

T5

Não sei

f0

f0

f0

f0

f0

T6

tn

N

t1
t2
t3
t4...
total
Fonte: adaptado pelos autores com base em Barbetta (2008)

Dadas duas variáveis qualitativas “Fn” e “Sn”, as hipóteses do teste quiquadrado(²) foram formuladas:
H0: As variáveis “Fn” e “Sn” são independentes (não há associação)
H1: As variáveis “Fn” e “Sn” são dependentes (há associação)
De acordo com Barbetta (2008), o ² é uma espécie de medida de distância
entre frequência observadas e as frequências esperadas (fe) na suposição das variáveis
serem independentes (H0 verdadeira). Para calcular cada fe de cada f0, é dado a seguinte
equação:

fe =
onde,
nl = número total de observações na linha
nc = número total de observações na coluna
N = total da amostra
A estatística do teste ² é definida por:
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2 = 
Segundo Malhota (2006), para determinar se existe a associação sistemática
entre as variáveis, estima-se a probabilidade de obter um valor ² no mínimo igual ao
calculado pela tabulação cruzada. Em outras palavras, Barbetta (2008) afirma que um
valor pequeno de ² sugere que as variáveis podem ser independentes e um valor grande
sinaliza que deve haver associação entre as variáveis. Ainda segundo Barbetta (2008),
para julgar se determinando valor de ² é grande o suficiente para identificar a associação
(rejeita H0 em favor de H1) é preciso uma distribuição de qui-quadrado. Para isso, uma
característica importante é o número de graus de liberdade (gl) associado ao ².
O gl é igual ao produto do número de linhas (l) menos um pelo número de
colunas (c) menos um, ou seja, gl = (l-1). (c-1). Assim, a hipótese H0 será rejeitada
somente se o valor calculado da estatística ² for maior do que o valor crítico (p) da
distribuição do qui-quadrado adequado ao grau de liberdade. Para determinar o valor de p
utiliza-se uma tabela de distribuição qui-quadrado com o gl e nível se significância (α)
correspondentes. Então, como apresentado por Barbetta (2009), a decisão do teste
estatístico será:
p > α = aceita H0
p ≤ α = rejeita H0, em favor de H1

Por exemplo, considerando que a Tabela 2 tenha seis linhas e cinco colunas,
obtém-se gl=(6-1).(5-1)=20. Utilizando a tabela de distribuição qui-quadrado (Anexo 1)
correspondente a gl=20, têm-se p=31,41 ao nível usual de significância de 0,05. Isso
indica que, para 20 graus de liberdade, a probabilidade de exceder o valor qui-quadrado
de 31,41 é de 5%. Então, para aceitar H0, o valor de ² deverá ser um valor igual ou
inferior a 31,41.
Após identificar a associação entre as variáveis, interessa saber a intensidade
ou o grau dessa associação, que é feito por meio do cálculo de coeficiente de associação.
No modelo proposto, o mais adequado é a utilização do coeficiente de contingência
modificado (C*), que segundo Barbetta (2008) depende da dimensão da tabela de
distribuição de frequência. O valor de C* sempre estará no intervalo de 0 (zero) e 1 (um).
Quanto mais próximo de 1 for o valor de C*, mais forte é a associação das variáveis e
quanto mais próximo de 0, indicam associação fraca. O C* é dado pela seguinte fórmula:
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C* =
onde,
k = menor valor entre l e c

Logo, para medir a importância de um fator para o sucesso, inicialmente deverá
ser analisada a associação de um fator com o sucesso e, em seguida, medir o quanto
essas variáveis estão associadas. Para isso, necessita-se que a H0 seja rejeitada em
favor H1 e que o cálculo de C* seja, pelo menos, entre 0,5 e 1, para descrever uma
associação moderada a forte.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura tem mostrado que a identificação de fatores críticos de sucesso é
importante para o desempenho de projetos. Existem vários fatores que envolvem o
sucesso de projetos e devem ser analisadas inclusive no que diz respeito ao significado
de sucesso. A criação de um modelo de avaliação facilita a identificação dos fatores
críticos e dá subsídios para estudos mais aprofundados, como o desenvolvimento de
indicadores de desempenho de projeto e também a criação de sistemas de informação,
como por exemplo, gerenciadores de projetos.
O modelo proposto possibilita que os gestores identifiquem onde seus esforços
devem ser concentrados a fim de melhorar o gerenciamento do projeto, e assim
economizar recursos. Problemas de implementação e outras falhas podem ser evitados,
portanto, a análise dos FCSs se mostra importante.
A abordagem que possibilita a livre escolha sobre qual ponto de vista de
sucesso os fatores serão analisados constitui-se como uma das maiores contribuições
originais do modelo proposto. Conforme apresentado, a elaboração do método levou em
consideração o caráter subjetivo do significado de sucesso em um projeto, a ser definido
por cada respondente por meio de uma questão aberta no início do questionário. Apesar
da utilização desse tipo de abordagem ser mais dispendiosa e consumir mais tempo por
envolver análise de conteúdo e categorização, permite uma melhor interpretação das
respostas. O modelo pode contribuir também no que diz respeito às dúvidas acerca do
significado de sucesso de um projeto. O modelo pode ser utilizado por quaisquer
profissionais de gerenciamento de projetos já que foi planejado para ser genérico.
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Algumas limitações devem ser consideradas para esse modelo. Em relação a
utilização da estatística, a coleta de dados deve ser feita em grande escala. Ou seja, em
uma amostra ou população suficientemente grande. Salienta-se que o modelo não foi
atestado empiricamente, mas se mostra simples em relação à necessidade de
adaptações. As variáveis poderão ser atualizadas, mas isso não influenciará nos cálculos
da estatística. Por fim, conclui-se que, mesmo com esse modelo genérico, é importante
que os fatores específicos de cada projeto sejam incluídos e analisados.
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ANEXO 1
Tabela de distribuição qui-quadrado
Área na causa superior
gl
0,25
0,10
0,05
0,025
0,01
0,005
1,32
2,71
3,84
5,02
6,63
7,88
1
2,77
4,61
5,99
7,38
9,21
10,60
2
4,11
6,25
7,81
9,35
11,34
12,84
3
5,39
7,78
9,49
11,14
13,28
14,86
4
6,63
9,24
11,07
12,83
15,09
16,75
5
7,84
10,64
12,59
14,45
16,81
18,55
6
9,04
12,02
14,07
16,01
18,48
20,28
7
10,22
13,36
15,51
17,53
20,09
21,95
8
11,39
14,68
16,92
19,02
21,67
23,59
9
12,55
15,99
18,31
20,48
23,21
25,19
10
13,70
17,28
19,68
21,92
24,73
26,76
11
14,85
18,55
21,03
23,34
26,22
28,30
12
15,98
19,81
22,36
24,74
27,69
29,82
13
17,12
21,06
23,68
26,12
29,14
31,32
14
18,25
22,31
25,00
27,49
30,58
32,80
15
19,37
23,54
26,30
28,85
32,00
34,27
16
20,49
24,77
27,59
30,19
33,41
35,72
17
21,60
25,99
28,87
31,53
34,81
37,16
18
22,72
27,20
30,14
32,85
36,19
38,58
19
23,83
28,41
31,41
34,17
37,57
40,00
20
24,93
29,62
32,67
35,48
38,58
41,40
21
26,04
30,81
33,92
36,78
40,29
42,80
22
27,14
32,01
35,17
38,08
41,64
44,18
23
28,24
33,20
36,42
39,36
42,95
45,56
24
29,34
34,38
37,65
40,65
44,31
46,93
25
Nota: a coluna em destaque é a mais usada.

0,0025
9,14
11,98
14,32
16,42
18,39
20,25
22,04
23,77
25,46
27,11
28,73
30,32
31,88
33,43
34,95
36,46
37,95
39,42
40,88
42,34
43,77
45,20
46,62
48,03
49,44

0,0001
10,88
13,82
16,27
18,47
20,51
22,46
24,32
26,12
27,88
29,59
31,26
32,91
34,53
36,12
37,70
39,25
40,79
42,31
43,82
45,31
46,80
48,27
49,73
51,18
52,62

0,0005
12,12
15,20
17,73
20,00
22,11
24,10
26,02
27,87
29,67
31,42
33,14
34,82
36,48
38,11
39,72
41,31
42,88
44,43
45,97
47,50
49,01
50,51
52,00
53,48
54,95
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Resumo: Sabe-se que a psicologia vem assumindo um importante papel na sociedade, por estar
comprometida com a construção de mudanças. Para que os direitos das mulheres em situação de violência
sejam resgatados, foram criadas delegacias especializadas, e a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei
Maria da Penha. Uma estratégia de resolução de conflitos em casos de violência doméstica é a mediação,
que visa garantir a autonomia e a igualdade às mulheres vítimas, e tem como objetivo que os envolvidos
possam refletir sobre o conflito e possível solução do mesmo. Os objetivos do trabalho envolveram: 1)
realizar atendimentos, escutas e audiências de mediação às mulheres vítimas de violência doméstica; 2)
acompanhar e assessorar a psicóloga nos procedimentos internos da delegacia, que envolvam a situação
de violência; 3) promover ações de prevenção e promoção referentes à violência contra a mulher, por meio
de estratégias a serem desenvolvidas nas comunidades, com ênfase na psicologia e processos educativos.
Participaram desta atividade de estágio mulheres vítimas de violência doméstica, citadas nos boletins de
ocorrência, e foram realizadas ações de acolhida, atendimento e mediação. Constatou-se que as
desistências ocorram em grande número devido ao fato de muitas vítimas acreditarem que somente com o
registro do boletim de ocorrência, já consigam conter futuras ações do autor. Foi possível desenvolver
atenção às mulheres vítimas, orientando conforme situações apresentadas e assessorando a psicóloga em
funções internas, funções estas, pautadas no referencial técnico de atuação, que objetiva esclarecer o papel
do psicólogo diante do contexto de violência. Com isso, percebeu-se que a violência transforma, a vítima
em um ser vulnerável e o autor em um ser incongruente diante do papel que deveria exercer, alterando os
vínculos sociais e abalando os valores não só da relação entre ambos, mas também a relação com
terceiros.
Palavras-Chave: Violência doméstica, Formação em psicologia, Mediação.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo visa apresentar questões ocorridas e desenvolvidas na
DPCAMI - Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Tem como
objetivo geral, desenvolver ações no âmbito da psicologia jurídica referente ao
atendimento e atenção à mulher em situação de violência na Delegacia de Proteção à
Criança, Adolescente, Mulher e Idoso e, como objetivos específicos: 1) realizar
atendimentos às mulheres vítimas de situação de violência na delegacia; 2) acompanhar
e assessorar a psicóloga nos procedimentos internos da delegacia que envolvam
situações de violência; 3) promover ações de prevenção e promoção referentes à
violência contra a mulher, por meio de estratégias a serem desenvolvidas nas
comunidades, com ênfase na Psicologia e processos educativos.
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Diante do tema violência doméstica, que apresenta tantas necessidades de
intervenção, pode-se falar que o psicólogo trabalha como agente de transformações para
aquelas que são vítimas de um problema social, que toma um dimensionamento
significativo atingindo grande parte da sociedade, apresentando dados relevantes a serem
pensados.
Observar a forma como a mulher se relaciona com o agressor faz com que seja
possível reconhecer qual a significação que ela dá para as situações e a maneira como
reage segundo seus valores e suas experiências. Cabe à Psicologia contribuir para a
formação de mulheres capazes de modificar suas subjetividades, capacitando-as para
transformar suas próprias realidades.
Referindo-se a violência contra a mulher, existe uma relação cultural particular
ou coletiva que aumenta estes índices nas camadas sociais de pessoas que possuem
menor poder aquisitivo, porém, esta situação ocorre em qualquer meio social, de raça,
idade, religião ou qualquer que seja a condição pré-existente. Neste sentido, é necessário
que haja um envolvimento de profissionais de diversas áreas de atuação, para fortalecer o
compromisso em relação a este problema.
Muitas das mulheres agredidas não conhecem seus direitos e temem ser
prejudicadas após uma decisão pessoal, ou ainda, sentem-se culpadas pelo ato violento,
a psicologia, juntamente com uma rede de apoio embasada em aspectos legais, busca
apresentar a estas mulheres meios para que possam sair deste ciclo que se repete, onde
possam se perceber como mulher e se valorizar para que isso não mais ocorra.
Justifica-se a realização de tal trabalho como forma de conscientização a
respeito do tema e pela apresentação da estratégia utilizada em tal delegacia, por parte
do psicólogo policial e das estagiárias, que trabalham como agentes de transformações
para aqueles que são vítimas de um problema social, tornando-os responsáveis por suas
atitudes e conscientizando-os das mudanças de comportamento necessárias para a
reconstrução das relações.

VIOLÊNCIA ENQUANTO FENÔMENO SOCIAL

A violência se apresenta como um fenômeno que possui diferentes formas de
manifestação constitui-se de um tipo de linguagem que expressa conflitos e simboliza
traços de identidade de grupos sociais. Cabe aqui citar os diferentes fatores existentes:
históricos, econômicos, culturais, sociais, psicológicos entre outros.
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A OMS (2002 apud WERLANG; SÁ; BORGES, 2009) define violência como
uso intencional da força, ou de ameaça, contra outra pessoa, grupo ou comunidade, que
cause ou possa causar lesão, morte, danos psicológicos ou privações. Conforme os
autores supracitados a violência pode ser considerada como uma questão de saúde
pública pela falta de definição clara desse fenômeno, que é difuso e complexo. A cultura
influencia na noção do que são comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, e se encontra
submetida a uma ininterrupta revisão, pois os valores e as normas sociais se modificam
constantemente.
Um aspecto significante da violência é a desigualdade social, está por sua vez
transforma uma pessoa vulnerável, que perde seus valores éticos relacionados à
coletividade, como a justiça, a solidariedade. Estes valores esperados nas relações
humanas, depois de modificados alteram os vínculos sociais, abalando valores de vida e
do outro.
A presença de violência nos mais variados espaços sociais se apresenta
bastante evidente e discutida nos dias atuais na dimensão nacional, marcada pelas
diversidades socioculturais, onde ganha espaço e dimensão significativos. Segundo
Pereira et al (2000, p. 20),
Já não se podia negar o conflito presente nas diversas esferas da sociedade, as
várias formas de exclusão social, os preconceitos em relação a diferentes
“minorias” e mesmo algumas evidências de uma tensão estrutural entre classes no
país. [...] hoje, assume uma “onipresença” tanto no dia a dia social quanto no
imaginário coletivo. [...] a discussão em torno do fenômeno vem ganhando espaço
crescente, ocupando boa parte do noticiário da mídia e migrando das páginas
policiais para as grandes manchetes de primeira página.

Faz-se necessário não mais justificar práticas violentas relacionadas com as
mudanças ocasionadas pela contemporaneidade, deve-se entendê-la como um fenômeno
social que não abre possibilidades para negociações ou redefinições.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Atualmente, a violência contra a mulher passou a usar a expressão “violência
de gênero” por se caracterizar com as relações de desigualdade produtoras de violência,
sendo as mulheres mais ou menos vulneráveis, sem distinção de raça, classe social,
religião, idade ou qualquer outra condição. Geralmente ocorre no ambiente doméstico,
onde existem relações familiares ou afetivas, e são praticadas por membros que
convivem com a vítima (incluindo pessoas esporadicamente agregadas).
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De acordo com a Lei 11.340/2006 (art. 5.º), entende-se por violência doméstica e
familiar toda a espécie de agressão (ação ou omissão) dirigida contra mulher
(vítima certa), num determinado ambiente (doméstico, familiar ou de intimidade),
baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial. (CUNHA; PINTO, 2012, p. 40).

Segundo D´Urso (2012), a violência continua na atualidade por conta de uma
sociedade ainda machista, que acredita na resolução dos conflitos familiares por meio da
violência doméstica, principalmente contra a mulher. O agressor se acha mais forte,
superior e melhor do que a sua vítima. Isto é explicado pela maneira como a sociedade
valoriza o papel masculino e continua a se refletir na educação oferecida aos meninos.
Conscientizar a sociedade sobre este problema é o primeiro passo na busca de uma
solução.
Na sociedade atual é comum perceber a minimização do papel da mulher,
referindo-se as atribuições que esta exerce, sendo assim, a violência é considerada uma
manifestação de relação de poder entre homens e mulheres, que se apresenta na forma
de discriminação das normas, funções e atividades na qual a obediência não implica na
ausência de poder. (D´URSO, 2012).
É necessário compreender que muitas vezes ainda há omissão de algumas
formas de violência por mulheres vítimas, pois muitas delas acreditam existir motivos que
justifiquem sua sujeição a tal ato, estas creem que seus companheiros apenas agem
desta forma porque tem uma causa para fazê-lo, sendo assim, negam que algum dos
tipos de violência ocorram.
A violência pode se apresentar de variadas formas. Estas, por sua vez
produzem uma sequência de acontecimentos que levam das menores às mais extremas
agressões. São apresentadas a seguir algumas das formas de violência que podem
ocorrer.
É considerada violência física toda aquela que de alguma forma provoca lesão
corporal, colocando em risco a integridade da vítima por meio de uso de força, empurrões,
queimaduras, arremesso de objetos, deixando marcas aparentes. O agressor sente que
está acima da vítima, em uma relação de poder, e que pode castigá-la caso não obedeça
aos seus comandos. Conforme Art. 7º, da Lei nº 11.340/2006, “a violência física,
entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”.
(BRASIL, 2012, p. 19).
Entende-se por violência psicológica aquela que afeta o desenvolvimento
emocional da vítima, que se apresenta tão grave quanto à violência física. Pode ser
representada por meio de intimidações, ameaças, rejeição, humilhação. O agente
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ameaçador sente prazer quando vê o outro se sentir inferiorizado e diminuído. Conforme
Art. 7º, da Lei nº 11.340/2006,
A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto,
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer
outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
(BRASIL, 2012, p. 19).

É considerada violência sexual toda prática não consentida pela mulher, por
meio de uso de força, intimidação, ameaça ou qualquer conduta que a obrigue a
participar, induzir comercializar ou utilizar sua sexualidade. Em situações em que é
impedido o uso de contraceptivos ou que seja forçado o matrimônio, aborto, gravidez ou
prostituição, mediante chantagem anulando seus direitos sexuais. Conforme Art. 7º, da
Lei nº 11.340/2006,
A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. (BRASIL, 2012, p.
19).

Entende-se por violência patrimonial aquela que configure destruição de
objetos e bens (parcial ou totalmente), subtração de documentos pessoais e instrumentos
de trabalho, valores ou recursos econômicos. Raramente vem afastada das demais
violências, sendo usada como meio de agressão à vítima. Conforme Art. 7º, da Lei nº
11.340/2006,
A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção,
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho,
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo
os destinados a satisfazer suas necessidades. (BRASIL, 2012, p. 19-20).

É considerada violência moral aquela que visa por meio de calúnia, difamação
ou injúria, colocar em dúvida a reputação da mulher. Normalmente acontece simultânea à
violência psicológica. Conforme Art. 7º, da Lei nº 11.340/2006, “a violência moral,
entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”. (BRASIL,
2012, p. 20).
Estas vítimas submetidas às agressões nem sempre têm bem claras as
diferenças que existem entre os diversos tipos de violência. Algumas passam por todo
este processo violento e só após não suportarem mais tal situação é que procuram auxílio
nas delegacias da mulher. Por isto, vale lembrar a necessidade da atuação dos
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profissionais envolvidos no atendimento a estas mulheres, para que se obtenha um bom
entendimento da dimensão deste problema.
Pode-se considerar que mesmo após certo tempo convivendo com algum tipo
de violência e reavaliando algumas atitudes de seu companheiro, a maneira como a
vítima espera que exista uma mudança, impulsionará suas ações de forma indecisa, pois
a mesma repensa várias vezes sobre a dimensão que sua escolha pode tomar diante da
família, da sociedade e das muitas dúvidas que surgem nesses momentos. É agindo
desta maneira, que um ciclo vai se repetindo de forma dolorosa para a mulher, o ciclo da
violência.
Tal ciclo tem em seu padrão de funcionamento três principais fases: a de
tensão, a da explosão e por último a de lua de mel. A fase de tensão é aquela onde se
iniciam os pequenos incidentes de violência,
[...] as tentativas de humilhação psicológica tornam-se mais fortes e as ofensas
verbais mais longas e hostis. A mulher não consegue restaurar o equilíbrio na
relação, ficando cada vez menos capaz de se defender. O homem aumenta a
opressão, o ciúme e a possessividade quando observa que ela está tentando
afastar-se. Os atos da mulher estão sujeitos a interpretações equivocadas. Estas
fases variam em intensidade e tempo. Primeiro ocorrem insultos verbais e
agressões não intensas [...] Qualquer situação externa pode atrapalhar o equilíbrio e
a tensão entre os dois torna-se intolerável. (BRASIL, 2001, p. 60).

A fase da explosão é mais breve que a anterior, “caracterizando-se pela
incontrolável descarga de tensão acumulada na fase um e pela falta de previsibilidade e
controle. O que marca a distinção entre as fases é a gravidade com a qual os incidentes
da fase dois são vistos pelo casal”. (BRASIL, 2001, p. 60).
Por último, ocorre a fase de lua de mel, na qual o agressor sabe da
inadequação de seu comportamento, porém tenta fazer as pazes e manter um período de
calmaria,
A mulher agredida precisa acreditar que não sofrerá mais violência. O agressor
reforça a crença de que realmente pode mudar. Há predominância da imagem
idealizada da relação, de acordo com os modelos convencionais de gênero. O
casal que vive em uma situação de violência torna-se um par simbiótico, tão
dependente um do outro que, quando um tenta separar-se, o outro torna-se
drasticamente afetado (BRASIL, 2001, p. 60)

Uma das causas que sustenta este ciclo é a promessa de mudança por parte
do agressor, que acontece logo após uma situação de violência acompanhada por
manifestações de afeto e mudanças provisórias de comportamento, contribuindo para que
a vítima permaneça nesta relação, reforçando o comportamento agressivo do
companheiro.
Muitas vezes, é necessário que ocorram muitas agressões para que a vítima se
dê conta da gravidade da situação, e isso pode levar meses e até mesmo anos. O
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agressor intercala períodos agressivos com períodos de reconciliação. Em geral, essas
mulheres são forçadas a permanecer na relação por medo, o agressor a obriga a não
tomar nenhuma atitude referente à situação.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA

Os profissionais, assim como a sociedade, devem entender a violência como
uma violação dos Direitos Humanos. É fundamental que se reconheça o trabalho em
equipe multiprofissional considerando as especificidades requeridas por cada caso.
O psicólogo que trabalha nessa área precisa conhecer as referências teóricas e
técnicas de nas quais se baseia sua atuação, para que exista qualidade nos serviços que
presta a sociedade. Mas não deve apenas conhecer a rede de atendimento disponível,
como também os problemas que ela enfrenta. (CFP, 2012)
Diante do fato de que as relações de gêneros têm um histórico de
desigualdade deve-se orientar o fortalecimento do protagonismo dessa mulher. Pois,
segundo Bandeira (2014, p. 451), "a atuação da militância feminista e as reivindicações
dos movimentos sociais criaram as condições históricas, políticas e culturais necessárias
ao reconhecimento da legitimidade e da gravidade da questão, conferindo novos
contornos às políticas públicas.” Assim, a mulher deve ter a possibilidade de refletir sobre
a situação de violência em que está inserida, e a importância das organizações na busca
e garantia de seus direitos.
Na rede de atendimento a mulheres em situação de violência é necessário
investimento quanto à qualificação dos profissionais, para que ocorra um acolhimento
humanizado e garantidor dos direitos das usuárias, mas sabe-se que ainda persistem
problemas nesses serviços, pois existem restrições quanto à capacitação desses
profissionais. Por esse, entre outros motivos, é preciso que ocorram avaliações periódicas
desses serviços e da estrutura onde ele ocorre, para que estejam sempre de acordo com
o desejável. Segundo CFP (2012, p.78) “o fenômeno da violência repercute em toda a
equipe multiprofissional, podendo produzir sofrimento psíquico [...]”, por isso é necessário
que as equipes de trabalho com essas mulheres tenham supervisões periódicas.
Diversos serviços atendem mulheres em situação de violência, entre eles estão
as delegacias especializadas, local em que o profissional de psicologia é responsável pelo
acolhimento, atendimento, realização de mediação e encaminhamentos.
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As delegacias especializadas em atendimento à mulher são identificadas como
espaços de investigação e repressão aos crimes de violência de gênero, assim como
"lugares de escuta exclusiva das denúncias das mulheres contra a violência sexual,
contra a violência das lesões corporais e contra as ameaças de violência". (MACHADO,
2001, p.34 apud NOBRE; BARREIRA, 2008, p. 141).
Nesses locais as mulheres que estão vivenciando tal situação são ouvidas, e
informadas quanto aos seus direitos em realizar mediação com o agressor, ou então em
representar criminalmente contra o mesmo, além disso, ainda são encaminhadas a
serviços necessários, como serviços de saúde ou atendimento psicológico. A mediação é
uma estratégia de resolução de conflitos utilizada na delegacia, que tem em vista garantir
a autonomia e a igualdade de gênero às mulheres vítimas de violência doméstica, tendo
como finalidade que os envolvidos possam refletir sobre a situação conflituosa e sua
possível solução, assim se comprometendo a buscar a resolução da mesma.
A rede de apoio a mulheres em situação de violência é pautada em dispositivos
legais como a Lei 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. Com a
criação dessa lei, foi alterado o Código Penal Brasileiro, pois foi triplicada a pena para
agressões domésticas contra as mulheres, e assim, aumentaram os mecanismos de
proteção a essas vítimas. A Lei Maria da Penha ainda,
Possibilita que autores de violência sejam presos em flagrante e extingue penas
alternativas. Medidas preventivas para proteger a mulher em situação de agressão
também estão previstas nesta lei. Dentre elas, a promoção de estudos e
pesquisas com a perspectiva de gênero relacionada à violência doméstica e
familiar contra a mulher e a celebração de convênios e parcerias com o objetivo de
implementar programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra as
mulheres. (BEIRAS et al, 2012, p.37).

Tal lei garante as mulheres que solicitem medida protetiva, na qual o agressor
fica impedido legalmente de se aproximar da mesma, de sua residência e tudo mais que
for descrito pela necessidade do caso, se estendendo ainda a locais públicos onde a
vítima estiver presente. Assim como, fica impedido ainda de efetuar ligações telefônicas a
mesma e entrar em contato com familiares da vítima e testemunhas do caso.

2 METODOLOGIA

É necessário identificar quais as principais demandas apresentadas nos casos
de violência contra a mulher. Para poder realizar este trabalho, iniciou-se com observação
dos acompanhamentos feitos pela psicóloga policial da DPCAMI - Delegacia de Proteção
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à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso e escuta dos casos das intimadas (mulheres
vítimas de violência).
Os atendimentos foram realizados em ambiente privado, a fim de acolher e
fazer escuta da vítima, sendo executados por meio de entrevistas abertas, nas quais as
mulheres foram informadas sobre seus direitos e verificou-se que continuidade seria dada
para o caso ao qual esta buscou auxílio, com isso a psicóloga auxiliou no esclarecimento
dos crimes, investigando as circunstâncias da violência dos fatos registrados nos boletins
de ocorrência, orientando e encaminhando a vítima para os procedimentos cabíveis ou
serviços necessários.
Participaram desta atividade de estágio, mulheres vítimas de violência
doméstica, citadas nos boletins de ocorrência, e foram realizadas ações de acolhida,
atendimento e mediação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos atendimentos realizados na DPCAMI – Delegacia de Proteção à
Criança,

Adolescente,

Mulher

e

Idoso,

foi

possível

verificar

que

existe

um

desconhecimento de informações por parte das vítimas quanto aos procedimentos, tendo
assim a necessidade de complementá-las, orientando sobre os direitos da mulher,
serviços de saúde, meios jurídicos, e encaminhando conforme necessário, a fim de
fornecer assistência a estas vítimas. Com isso se percebe a importância da delegacia da
mulher não somente como um espaço de repressão ao crime, mas entende-se que as
vítimas vêem este local como um instrumento de amparo.
As delegacias especializadas em atendimento à mulher são espaços de escuta
das vítimas de violência, seja ela sexual, física ou psicológica, sendo assim, identificadas
como locais de investigação e repressão aos crimes de violência de gênero. (MACHADO,
2001 apud NOBRE, BARREIRA, 2008). Na delegacia de Criciúma, pode ser confirmado o
objetivo descrito ao estruturar estas instituições, que prevê o atendimento às vítimas,
como um local de escuta às mulheres e ainda de orientação acerca de que ações podem
ser tomadas diante da lei, como forma de cessar a violência e responsabilizar o autor.
Segundo as referências técnicas para atuação do psicólogo em programas de
atenção à mulher em situação de violência, “para muitas mulheres, os mitos que
envolvem a família, o casamento e a maternidade serão ameaçados caso a separação do
agente de agressão (no caso, o companheiro) ocorra”. (CFP, 2012, p. 63). Corroborando
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a isso, conforme foram realizados os atendimentos, pode-se constatar que a maioria das
vítimas de violência doméstica desiste de representar criminalmente contra o autor, pois
existem muitas questões envolvidas, entre elas, os filhos e uma possível desestruturação
familiar que segundo a concepção das vítimas pode gerar ainda mais sofrimento.
Sabe-se que na maior parte dos casos a violência ocorre em relações
familiares ou afetivas, e que o autor é uma pessoa próxima a vítima. Tal afirmação ratifica
o entendimento que as vítimas e o agressor têm, de o homem ser o provedor da família, o
detentor do poder, e a mulher ter o dever de aceitar a vida que o marido lhe proporciona,
continuando assim, com uma forma machista de ver a sociedade, tanto por parte dos
homens, quanto das mulheres.
A violência contra a mulher remonta aos primórdios da organização social humana
ocorrendo principalmente em espaços privados e não sendo divulgada
publicamente. A mulher estava circunscrita ao espaço do lar com papéis bem
determinados: esposa e mãe. Vítimas de processos ancestrais de exclusão social,
discriminação e violência dentro de suas próprias casas, as mulheres muitas
vezes não dispunham de meios nem mesmo para identificar a agressão como tal.
(CFP, 2012, p. 32)

Apesar de a realidade atual entre gêneros estar em processo de modificação,
no qual a mulher tem cada vez mais seus direitos reconhecidos, muitas delas ainda
continuam com a internalização de que o comportamento de submissão diante do
agressor é o mais adequado, assim, não rompendo com o ciclo de violência.
Constatou-se que as desistências ocorram em grande número devido ao fato
de muitas vítimas acreditarem que somente com o registro do fato, ou seja, com a
realização do boletim de ocorrência, já consigam conter futuras ações do autor. Dado este
confirmado pela literatura da área e estudos anteriormente realizados, como afirmam
Jong, Sadala & Tanaka (2008, p. 745), “no Brasil, pesquisas apontam a sub-notificação da
violência contra a mulher: as mulheres recusam-se a utilizar os recursos legais para
defender-se do agressor. E quando o fazem, desistem da denúncia”.
Pode-se verificar ainda que quando há o desejo por parte da vítima em
representar criminalmente contra o autor, mostram-se presentes sentimentos negativos
nos quais o desejo é solicitar de alguma forma que a justiça seja colocada em prática para
aquele que descumpriu com algo maior que uma lei civil, mas com valores dos quais a
mulher acredita serem necessários para sua qualificação como pessoa.
Sabe-se que hoje a mulher está mais exposta, pois não está mais restrita ao
ambiente doméstico, e esse é um fator gerador de conflitos com o companheiro, que não
mais possui o controle sobre a esposa em sua vida social. Segundo CFP (2012, p. 33), “o
questionamento dos lugares sociais assumidos pelo masculino e feminino, que
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anteriormente eram muito bem estabelecidos nas relações, abriu possibilidades para
conflitos, muitas vezes encarados de forma violenta”.
Com isso, percebe-se que a violência transforma as pessoas, a vítima em um
ser vulnerável e o autor em um ser incongruente diante do papel que deveria exercer,
alterando os vínculos sociais e abalando os valores não só da relação entre ambos, mas
também a relação com terceiros.
Referente aos atendimentos está sendo possível desenvolver atenção às
mulheres

vítimas,

orientando

conforme

situações

específicas

apresentadas

e

assessorando a psicóloga em funções internas referentes às mesmas. Funções essas,
pautadas no referencial técnico de atuação, que objetiva esclarecer o papel do psicólogo
diante do contexto de violência.
O psicólogo neste âmbito tem como funções principais desenvolver ações que
se voltem para os atendimentos e acolhimentos, encaminhamentos para serviços da rede
de apoio, elaboração de relatórios e ainda atende demandas de outras populações, como
idosos e crianças em situação de violência.
De acordo com CFP (2012, p. 77), “todas as possibilidades de atuação devem
se orientar pelo fortalecimento do protagonismo das mulheres e pelo entendimento
multidimensional da violência, como produto das relações desiguais legitimadas e
produzidas nas diferentes sociedades”. Assim, deve-se orientar a vítima quanto aos seus
direitos e a possibilidade de garantia dos mesmos, fortalecendo estratégias que permitam
a reflexão por parte da mesma com relação a sua vivência.
Referindo-se ao objetivo específico a ser alcançado, estão em andamento
ações de promoção e prevenção nas comunidades, por meio de palestras informativas.
Estas palestras têm como finalidade permitir o acesso a informação às pessoas
pertencentes a locais de risco, bairros menos favorecidos social e financeiramente, nos
quais estão presentes questões como a maior dependência das mulheres com relação ao
gênero oposto, que em sua grande maioria apresenta comportamentos agressivos.
Justifica-se, portanto, a importância da realização de tais palestras, para a
compreensão de seus direitos por parte destas mulheres, e com isso uma possível
tomada de decisão em cessar com a violência, denunciando o agressor, sem que exista o
medo de estar desamparada.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se que hoje a mulher está mais exposta, pois não está mais
restrita ao ambiente doméstico, e esse é um fator gerador de conflitos com o
companheiro, que não mais possui o controle sobre a esposa em sua vida social.
Referente aos atendimentos foi possível desenvolver atenção às mulheres
vítimas, orientando conforme situações específicas apresentadas e assessorando a
psicóloga em funções internas referentes às mesmas. Funções essas, pautadas no
referencial técnico de atuação, que objetiva esclarecer o papel do psicólogo diante do
contexto de violência.
Com isso, percebeu-se que a violência transforma as pessoas, a vítima em um
ser vulnerável e o autor em um ser incongruente diante do papel que deveria exercer,
alterando os vínculos sociais e abalando os valores não só da relação entre ambos, mas
também a relação com terceiros.
Diante disso, a mediação como estratégia de resolução de conflitos promove a
mulher em situação de violência um desenvolvimento em sua autonomia, na qual permite
à mulher que a mesma possa resolver os conflitos existentes na relação com o autor da
agressão, e fazendo com que ambos reflitam sobre a situação que os fez chegar a tal
ponto do conflito, e que se comprometam a não mais repetir tal conflito, assim,
fortalecendo novamente uma relação de respeito.
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Resumo: A participação popular nos espaços públicos de saúde ocorre por duas formas: através das
conferências e dos conselhos de saúde. Essa participação é tão importante que foi disciplinada pela Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde. Desta forma, o presente artigo tem como principal objetivo destacar alguns desafios e estratégias da
participação popular no âmbito dos conselhos locais de saúde e, introdutoriamente, discorrer sobre o
desenvolvimento da participação social na saúde no período recente das reformas do setor no Brasil. Para
tanto, far-se-á apropriação da experiência com o projeto de extensão Saúde Pública e Participação Popular:
construindo a cidadania em Saúde, que vem sendo desenvolvido no Território Paulo Freire desde o ano de
2014, além de uma revisão bibliográfica baseada na literatura especializada através de consulta de artigos
científicos e pesquisas em livros. A conclusão de imediato é: ainda que dispostas em Estatuto as
competências dos Conselhos Populares de Saúde, a participação popular na perspectiva da saúde pública
não se efetiva ou ocorre de forma precarizada. Portanto, é de extrema importância que a extensão
universitária ultrapasse a fronteira dos muros das universidades, contribuindo na construção de uma cultura
cidadã direcionada à saúde pública e na garantia dos direitos básicos dos seres humanos.

Palavras-Chave: Saúde Pública. Participação Popular. Conselhos de Saúde. SUS. Extensão Universitária.

1 INTRODUÇÃO

Para compreender o cenário da participação popular na saúde é necessário,
preliminarmente, remontar a história das reformas que ocorreram no setor da saúde
durante o período recente do Brasil. O marco inicial para este estudo é o Movimento Pela
Reforma Sanitária, que iniciou no país em meados da década de 1970. Porém, para
compreender o surgimento deste movimento, é necessário resgatar o tratamento dado à
saúde pública pelos governos até a promulgação da Carta Constitucional de 1988.
Desde a fundação do Brasil Império, em 1822, até o fim do Regime Militar, em
1985, à saúde era “tema caro” para parcelas significativas da população Brasileira, e, para
confirmar isto, inúmeros estudiosos se debruçaram ao estudo deste tema, como
Mercadante (2002), Cohn et al (1999) e Gerschman (1995).
E por que se afirma que saúde era “tema caro”? Porque, realmente, tinha
assistência à saúde quem exercia trabalho formal e contribuía para adquirir tal direito.
Esse modelo, denominado de seguro social, teve início com as Caixas de Aposentadorias
e Pensões (CAPs), inaugurada com a Lei nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923, de autoria
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do deputado Eloy Chaves. Segundo Mercadante (2002), inicialmente as CAPs atendiam
somente aos trabalhadores ferroviários e, posteriormente, aos marítimos e estivadores.
Dentre

as

prestações

oferecidas

aos

segurados,

constavam

as

de

natureza

previdenciária, a assistência médica e o fornecimento de medicamentos.
As CAPs eram financiadas, em quase sua totalidade, com os recursos
advindos das contribuições dos segurados. A partir de 1930 surgem os IAPs, com a
unificação das Caixas de Aposentadorias e Pensões, agora congregando os
trabalhadores por categorias profissionais, trabalhadores marítimos, industriários,
bancários etc. Os Institutos de Aposentadorias e Pensões eram geridos pelo Estado, e os
recursos financeiros que mantinham os Institutos eram de origem tripartite: estado,
empregador e empregado (COHN et al., 1999).
As duas estruturas, CAPs e IAPs, conviveram por décadas até 1966, quando
todo o sistema previdenciário é unificado, dando origem aos INPS. Segundo Cohn et al.
(1999, p. 15)
E é a partir desse momento, também, que tem uma característica crucial da saúde
em nosso país: a concepção da assistência médica, muito mais restrita que saúde,
como pertinente à esfera privada e não à pública. Não se constitui, portanto,
saúde como um direito do cidadão e muito menos dever do Estado, mas sim a
assistência médica como um serviço ao qual se tem acesso a partir da clivagem
da inserção no mercado de trabalho formal e para a qual se tem que contribuir
com um percentual do salário, sempre por meio de um contrato compulsório.

Até a década de 70 a rede pública de serviços de saúde não contemplava a
assistência médica individual, somente a partir da promulgação da Lei nº 6.229/75, que
dispôs sobre a organização do sistema nacional de saúde, que os serviços ligados ao
Ministério da Saúde passaram também a contemplar os serviços de assistência médica
individual (BRASIL, 1975). Porém, o que se materializou foi um acentuado processo de
sucateamento na rede pública de serviços, “fruto da não prioridade no interior das
políticas de saúde, e destas no interior das diretrizes políticas gerais do país” (COHN et
al., 1999, p. 17).
No contexto acima descrito, em meados da década de 70, é que se insere o
processo de reformulação do setor da saúde que teve origem a proposta da Reforma
Sanitária Brasileira.
O processo se iniciou em meados dos anos 70 e teve como liderança intelectual e
política o autodenominado “Movimento Sanitário”. Tratava-se de um grupo restrito
de intelectuais, médicos e lideranças políticas do setor da saúde, provenientes na
sua maioria do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que exerceu um papel
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destacado de oposição ao regime militar, assim como uma trajetória política
própria na área da saúde (GERSCHMAN, 1995, p. 41)

Uma das mais radicais críticas que os defensores do projeto reformador faziam
era o fato da “Previdência Social sustentar o setor privado de assistência médica, fazendo
este crescer com os recursos financeiros do Estado e levando à ineficácia total da
assistência à saúde pública”, que estava a cargo do INAMPS – Instituto nacional de
Assistência Médica e previdência Social (GONÇALVES, 1999, p.11).
Gonçalves (1999, p. 12) ressalta que este processo culminou com a realização
da 8ª Conferência nacional de Saúde, em março de 1986, em Brasília, e que, “pela
primeira vez na história das Conferências Nacionais de Saúde, contou a presença da
sociedade civil organizada, inclusive representantes usuários, na condição de delegados
com direito a voz e voto”.
Gerschman (1995, p.42) menciona que,
A partir de 1983, o Movimento Sanitário ampliou a proposta de reformulação do
Sistema de Saúde, com a ocupação de espaços nas instituições estatais da
saúde, com o objetivo de produzir mudanças na política de saúde e na medida em
que o próprio processo de transição à democracia o permitia. Este crescimento da
proposta e do processo de reformulação da política de saúde adquiriu sua mais
acabada expressão com a VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986, na qual
se definiu o projeto da “Reforma Sanitária Brasileira”; o qual introduziu mudanças
no setor da saúde, de forma a torná-lo democrático, acessível, universal e
socialmente eqüitativo.

É a partir da VIII CNS que se forjou o projeto do Sistema Único de Saúde
(SUS) e mais do que isso, foram assegurados mecanismos de efetivação para os
Conselhos de Saúde, nos quais a população passou a ter direito de fiscalizar as ações do
Estado em relação à elaboração, controle e fiscalização das políticas de saúde. Com o
advento da Constituição de 1988, restou estabelecido no artigo 198, que as ações e
serviços que compõem o serviço público de saúde, seriam organizados em uma rede
regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, seguindo algumas diretrizes
como a descentralização, a integralidade do atendimento e a participação da comunidade
na gestão (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).
Para compreender como ocorre a participação da comunidade no controle das
ações e serviços públicos de saúde, a Lei n. 8.142 de 28 dezembro de 1990 (que dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre
as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde)
disciplinou tal matéria, segundo o artigo 1º da referida Lei, o controle social em saúde
ocorrerá por meio das Conferências e dos Conselhos de Saúde.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

As Conferências de Saúde ocorreram a cada quatro anos, com o objetivo de
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação das políticas de
saúde. Já os Conselhos de Saúde, de caráter permanente e deliberativo,

atuam na

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. Ambas as
formas de participação ocorrerá de modo paritário e terá representação dos usuários
(BRASIL, Lei n. 8.142 de 28 dezembro de 1990).
Nesse sentido, evidencia-se que a democratização dos serviços de saúde
ocorreu dentro de um processo lento, e para a concretização de um sistema público,
gratuito e universal, a participação popular foi de suma importância para a concretização
de tal projeto.
Por fim, demonstrada a importância da participação popular para a
concretização do Sistema Único de Saúde, questiona-se como vem atuando os
Conselheiros Locais de Saúde do Município de Criciúma para efetivação e garantia do
Direito a Saúde. Para tanto,

foi criado o projeto de extensão Saúde Pública e

Participação Popular: construindo a cidadania em saúde, estabelecendo como principal
objetivo desenvolver, implantar e avaliar estratégias para sensibilização dos conselheiros
populares sobre papéis, funções e formas de atuação com a finalidade de promover a
cidadania.

2 PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR
.

Desde 2014, com a implantação do Projeto Território Paulo Freire1, vem sendo
desenvolvido o projeto de extensão Saúde Pública e Participação Popular: construindo a
cidadania em saúde, com a participação de professores e acadêmicos dos Cursos de
Enfermagem e Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense. O projeto iniciou
suas atividades em 2014 com dois Conselhos locais de saúde, dos bairros São Defende e
Santa Luzia. Em meados de 2015, o projeto passou a atuar com o Conselho Local do
bairro São Sebastião, em substituição ao conselho local do bairro Santa Luzia.
Além do objetivo geral descrito no tópico anterior, o projeto atua de forma a possibilitar a
interação entre a equipe de saúde, o Conselho Popular e os usuários dos serviços de
saúde; busca estimular a participação popular na política de saúde e a discussão quanto
1

- O território Paulo Freire, é um projeto de extensão da Universidade do Extremo Sul Catarinense,

lançado no primeiro semestre de 2014 e com duração de dois (2) anos, com atuação na região da
Grande Santa Luzia, em Criciúma, onde são desenvolvidos 19 projetos de extensão com o objetivo de
ampliar a capacidade de autonomia das comunidades.
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ao papel dos Conselhos Populares de Saúde; ampliar o entendimento e a visão crítica
das comunidades envolvidas quanto á saúde pública; reforçar o processo organizativo
democrático como base para a construção e eficácia do direito à saúde; fortalecer a
atuação dos conselheiros de saúde como elementos catalisadores da participação da
sociedade no processo de implementação do SUS.
Cabe salientar que, no município de Criciúma, os Conselhos Populares de
Saúde (CPS) têm dois representantes no Conselho Municipal de Saúde que buscam no
âmbito local tratar da concretização do direito à saúde. As competências desses
conselhos, definida de acordo com os estatutos; dentre outras são: representar a
comunidade, inclusive judicialmente, se necessário, para defesa dos interesses
relacionados ao direito à saúde; participar do planejamento local e outras questões
específicas referentes às Unidades de Saúde, pesquisar as condições de vida e os
problemas do bairro, além de acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde
prestados à população pelos órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do
SUS no município de Criciúma.

2.1 Metodologia de atuação junto aos Conselhos Locais de Saúde

Adotando a concepção pedagógica crítica e reflexiva, o projeto sustenta-se
numa perspectiva de construção do conhecimento a partir da problematização da
realidade, da articulação entre teoria e prática e da participação ativa dos sujeitos
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, que cria possibilidades de construção e
reconstrução da prática social.
A estratégia de atuação junto aos conselhos compreende 6 fases distintas, a
saber:

I.

Momento de aproximação com a comunidade: realizado em maio de
2015, por meio de um primeiro encontro com os representantes do
Conselho Popular de Saúde da comunidade e equipe de saúde, onde
ocorreu a apresentação do projeto e proposta do cronograma de
atividades do mesmo;

II.

Momento de Observação: Participação da equipe do projeto nas
reuniões do Conselho Popular de Saúde a fim de observar o modo como
os conselheiros populares de saúde organizam e conduzem/discutem
suas ideias e pautas;
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III.

Momento de Investigação: Aplicação de entrevista semi-estruturada,
com os 12 Conselheiros Locais de cada bairro, São Sebastião e São
Defende, para identificar o modo como os conselheiros populares de
saúde, equipe de saúde e usuários compreendem saúde e também o
papel/finalidade do controle social no SUS. Dentre as diferentes
abordagens para realização de entrevista, optamos pela semiestruturada na qual o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre
o tema proposto, com respostas livres e espontâneas do informante;

IV.

Momento de Intervenção: A partir da análise dos dados obtidos por meio
da aproximação, da observação e da investigação, e somando-se a
exploração dos valores, conhecimentos e habilidades que cada
participante do projeto já possui (capacidades prévias), dar-se-á início
ao processo de intervenção que constará das oficinas de capacitação
sobre os temas previamente definidos no projeto, compreendendo
oficinas sobre Políticas de Saúde no Brasil e SUS; Funções das
estratégias de saúde da família; Controle social e participação popular,
funções dos conselheiros de saúde; Gestão dos Conselhos e Liderança;
Estratégias

de

Negociação/Resolução

de

conflitos;

Noções

de

cidadania;
V.

Momento de avaliação: roda de discussão sobre o desenvolvimento das
atividades e apontamentos sobre como os conselheiros poderão
conduzir suas atividades a partir daí;

VI.

Momento do afastamento: afastamento da comunidade para que os
conselheiros com suas próprias ideias e atitudes possam conduzir suas
atividades, sem a necessidade da equipe do projeto, neste momento a
equipe do projeto definirá

acadêmicos para acompanharem e

registrarem pelo menos duas reuniões desenvolvidas pelos conselheiros
sem a intervenção da equipe.

Salienta-se que durante a execução do projeto também ocorreram atividades
paralelas, como: reuniões semanais para planejamento; os acadêmicos bolsistas
participaram de grupos de estudos que debatiam sobre Saúde Pública e Participação
Popular; estudos individuais realizado pelos acadêmicos, conforme orientação dos
professores; elaboração de material de apoio na forma de cartilha a ser entregue aos
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membros do Conselho Popular de Saúde e às lideranças comunitárias que participarem
das atividades.

3 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS: OS DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO
POPULAR UM OLHAR A PARTIR DA EXTENSÃO

No município de Criciúma existem mais de 40 conselhos populares de
saúde, que buscam no âmbito local tratar da concretização do direito à saúde, que se
estruturam, pelo menos, formalmente, na lógica da democracia participativa.
Entretanto, através da execução do projeto de extensão Saúde Pública e Participação
Popular: construindo a cidadania em saúde, durante esses quase dois anos, algumas
considerações já podem ser feitas. De imediato ficou evidente que, ainda que dispostas
em Estatuto as competências dos Conselhos Populares de Saúde, a participação popular
na perspectiva da saúde pública não se efetiva.
Conseguiu-se participar das reuniões do CPS do Bairro São Defende e incluílos nos debates do programa Território Paulo Freire. Já em relação ao CPS do Bairro
Santa Luzia, não foi possível participar de nenhuma reunião, tendo em vista que a
entidade não as realizava, e assim também vem ocorrendo com o CPS do Bairro São
Sebastião, sendo que este último conselho foi instituído recentemente.
Nesse sentido, Aguiar (2011) aponta quatro desafios que consideramos
importantes para ser mais significativa a participação social, o primeiro, de exclusividade
do setor saúde, no sentido do desconhecimento, por parte da população em geral, sobre
o SUS; o segundo, diz respeito à predominância de interesses específicos dentro dos
conselhos, e para que isso não ocorra “deve haver sempre o cuidado de se garantir que a
representação social em qualquer âmbito, represente de fato a comunidade a ela
vinculada, levando em conta a sua diversidade de interesses e pensamentos”; o terceiro é
observar as reais condições para o exercício das atribuições de conselheiros, pois estes
devem ter condições materiais adequadas e domínio dos saberes que se façam
necessários a essa empreitada; o quarto, e último desafio, os conselheiros de saúde
devem estar preparados para encontrar certos problemas na gestão dos sistemas de
saúde, como a inexperiência e a falta de profissionalização, cabendo ao conselheiro zelar
para que todas as suas obrigações sejam cumpridas.
Foi observado nos conselhos Locais de Saúde, aonde vem atuando o projeto
de extensão, que muitas vezes os próprios Conselheiros Locais de Saúde desconhecem
o funcionamento e estrutura do SUS, considerando o mesmo como um plano de saúde
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público, e não rara às vezes o confundem como uma continuação do INAMPS. Além
disso, observaram-se distorções entre os interesses da comunidade e de determinados
membros dos conselhos de saúde, e isso se confirma pela ausência de reuniões
mediante alegação de não haver problemas com a

Unidade Básica de Saúde de

determinado bairro, ou também pela observação de discursos “mais politizados” durante
as reuniões dos conselhos.
Outra constatação diz respeito ao próprio tempo disponível dos conselheiros
para participarem das reuniões, que deveriam ocorrer uma vez por mês, raras são as
reuniões que se fazem presente todos os conselheiros.
Observa-se ainda que as equipes de saúde quase sempre não têm
entrosamento com as comunidades, prestando serviços sem uma efetiva interação seja
com os CPS, seja com os usuários. Com visão imediatista e reduzida sobre a saúde
pública somada à falta de controle por parte da comunidade, os usuários do Sistema são
os grandes prejudicados, não sendo atendidos na plenitude de um de seus direitos
humanos essenciais.
Assim, a participação de todos os segmentos envolvidos na prestação da
assistência à saúde, inclusive dos usuários, exercendo o controle social da referida
assistência é de suma importância para a efetiva melhoria da qualidade do serviço
prestado.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar a experiência de um projeto de extensão em andamento na
Universidade do Extremo Sul Catarinense, destacando as ações nele desenvolvidas e sua importância no
processo educação ambiental para os professores e estudantes de escolas de Criciúma e Região. Envolve
principalmente estudantes de escolas da rede pública municipal e estadual de Criciúma e região, mas
também atende a rede privada de ensino. Nas suas ações dá ênfase à compreensão das interações entre
os sistemas que constituem o nosso planeta (físicos químicos, biológicos e sociais). A metodologia utilizada
é diversificada incluindo palestras sobre temas variados, atividades lúdicas, jogos, oficinas, trilhas, entre
outras. Entre os temas abordados pode-se citar: Resíduos sólidos e seu descarte correto, Agrotóxicos e
alimentação, Solo e seus componentes, Lixo eletrônico e a contaminação do solo, Paisagismo, entre outros.
As atividades propostas procura atender as necessidades das escolas e pretendem contribuir com
estudantes e professores a diagnosticar e atuar sobre os problemas ambientais no seu ambiente de vida.
Como resultados pode-se dizer que os primeiros benefícios estão diretamente vinculados às escolas, pois
os alunos têm melhor preparo para respeitá-la, a partir da interação do conhecimento proposto pela
Educação Ambiental. Além disso, a sociedade ganha como um todo, pois temos a nossa frente o desafio de
superar as questões ambientais, sendo fundamental investir na formação de cidadãos que conheçam
melhor o seu significado.
Palavras-Chave: Educação Ambiental, Escolas, Cidadania.

1 INTRODUÇÃO

Ao observar a natureza é possível perceber as relações existentes entre os
seres vivos. A percepção sobre o que acontece ao observar o entorno traz consigo um
borbulhar de ideias, hipóteses e curiosidades. Ela fornece subsídios necessários para se
obter o autoconhecimento, adquirindo e resgatando valores e habilidades e despertando a
sensibilidade do indivíduo. (SILVA; ROZA-GOMES; OLIVEIRA, 2010).
A Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de
Educação Ambiental, fala em seu Art. 1°, que se entende por Educação Ambiental os
processos em que indivíduos e coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas à conservação do meio ambiente, o que é
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 2005).
Esta necessidade manifesta-se devido às grandes alterações ocorridas ao
longo da História Humana e suas relações com os recursos naturais para a sobrevivência
da espécie. Conforme Gutierrez; Prado (1999) a crise atual não é pertinente a apenas a
um indivíduo ou a uma sociedade, mas, sim, uma crise de dimensões planetárias. De
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acordo com os autores, este fato requer uma profunda mudança na forma de perceber e
compreender o mundo, nas relações e nas inter-relações entre os diversos organismos
que habitam o planeta. Exige uma revisão de valores, hábitos, atitudes e estilos de vida,
na tentativa de criar um meio ambiente físico e mental mais saudável, causando menos
problemas às gerações vindouras.
O resultado da evolução, relação homem/natureza e dos paradigmas
dominantes resultou em uma crise de percepção da realidade, como sugere Capra
(1996). Segundo o autor, os diversos problemas enfrentados na atualidade não podem
ser entendidos isoladamente, uma vez que são interligados e interdependentes. Por esse
motivo, devem ser compreendidos como as diferentes facetas de uma mesma crise,
derivada de uma visão ultrapassada de mundo e inadequada à realidade.
A crise ambiental se origina pela própria crise da existência humana, o que leva
Capra (1996) a defender uma mudança radical de paradigma; nossos valores,
pensamentos e percepções em relação ao mundo. Este paradigma, denominado de
holístico ou visão ecológica, concebe o mundo de forma interligada e interdependente –
os mesmos princípios praticados pelo homem no início de sua história. O proposto
pensamento ecológico necessariamente nos remete ao pensamento complexo, que,
segundo Pena-Vega (2003), a natureza passa a ser percebida como uma totalidade
complexa, em vez de desordenada e passiva. Ao mesmo tempo, o homem não seria uma
entidade fechada e excluída dessa totalidade, mas um sistema aberto autônomodependente no seio de uma complexidade do qual faz parte.
Essa complexidade, segundo Branco (2003) pode ser relacionada com as
questões ambientais como um problema que passa pela história cultural do ocidente,
capitalista, voltado para a tecnologia, que tem por meta a produção em massa e a
padronização e que dá a ilusão de um crescimento ilimitado, privilegiando alguns
segmentos da sociedade, em detrimentos de outros.
A partir desse panorama de crise e propostas de complexificação e holismo
surge a Educação Ambiental (EA). Comprometida com a conscientização e participação
da sociedade nos problemas socioambientais, propondo um olhar interdisciplinar para os
conhecimentos nela tratados.
Segundo Morin (2006, p.42) “como nossa educação nos ensinou a separar,
compartimentar, isolar e, não, a unir os conhecimentos, o conjunto deles constitui um
quebra-cabeças ininteligível”. O autor destaca que quando se observa a história da
Educação ou da Pedagogia percebe-se que a maioria das pessoas foi educada da
mesma forma, de um modo rígido, fragmentado e autoritário, sem que compreendam as
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ligações existentes entre os conhecimentos científicos e a sua própria cultura.
A forma disciplinar que impera nas escolas gera conhecimentos limitados.
Segundo Lück (1994) esta visão pautada na fragmentação do ensino sustenta a visão e a
produção de conhecimentos limitados e restritos, estabelecendo limites que não se deve
ultrapassar. Essas fronteiras estabelecidas pelas disciplinas não fazem mais sentido para
a escola atual, onde o contexto e as realidades não se separam mais da vida escolar, e
também onde, alunos curiosos e críticos estão questionando os conteúdos e sua utilidade
no dia a dia. Lück (1994, p.39) afirma que:
[...] O ensino deixa de formar cidadãos capazes de participar do processo de
elaboração de novas ideias e conceitos, tão fundamental para o exercício da
cidadania critica e participação na sociedade moderna, onde tanto se valoriza o
conhecimento.

Neste sentido Freire (2005) nos lembra da importância de se tratar nas
escolas das “contradições” em que vivem muitos de seus alunos, ou seja, trata-se na
escola, por exemplo, de qualidade de vida relacionada à aquisição de objetos de valores e
qual a realidade vivida por nossos estudantes? Como vivem suas famílias? O ato de
educar ambientalmente implica em mudanças de visão de mundo e no modo como nos
relacionamos com ele.
A escola é o lugar onde, de maneira mais sistemática e orientada, aprendemos
a ler o mundo e a interagir com ele. Desse modo o projeto se justifica, pois, as ações nele
previstas são voltadas para as questões mais próximas da escola, dos alunos e do mundo
industrializado em que vivemos. Propõe atividades educativas que estimulam o
desenvolvimento de atitudes, habilidades e valores para a construção de um ambiente
com maior qualidade de vida.

1.1 DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Controlar o impulso consumista atual na sociedade é um desafio existente para
solucionar os problemas ambientais, algumas pesquisas (BETTO, 2005; PEREIRA, 2007)
apontam que os filhos herdam os impulsos consumistas dos pais e através do ambiente
em que convivem além da casa. Esse processo começa no controle dos gastos de uma
criança em casa. Os exemplos são vários: fraldas descartáveis, brinquedos de plástico,
televisão ligada por horas, gasto de água, entre outros costumes que podem desperdiçar
recursos naturais e gerar grande quantidade de resíduos sólidos. Essa carga consumida
pelos pais reflete o possível comportamento futuro da criança, que por consequência
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reproduzirá os hábitos de consumo dos pais, ao professor caberá o desafio de
conscientizar e refletir sobre seus impactos gerados ao ambiente, embora esse papel seja
responsabilidade de todos os atores da sociedade, não somente da escola.
As

inovações

tecnológicas,

principalmente

a

partir

do

século

XVIII,

proporcionam maior velocidade ao processo de transformação da matéria-prima. Dessa
forma, devido ao crescimento econômico gerado pela Revolução industrial, a humanidade
desenvolveu hábitos sociais que geram uma série de problemas ambientais, surgindo a
necessidade do estabelecimento da educação ambiental em todas as redes escolares.
(MARTINS; FROTA, 2013).
O professor precisa aliar os conhecimentos exigidos nos currículos escolares
juntamente com a Educação Ambiental, para que os alunos façam as relações
interdisciplinares entre as matérias e assim melhorar expressamente sua forma de
conhecimento.
Segundo Selbach et al, (2010), a questão ambiental constitui modalidade de
pensamento transversal e que percorre todos os capítulos da disciplina em qualquer item
e em todos os anos letivos.

1.2 JUSTIFICATIVA

A execução deste projeto de extensão está vinculada a resultados de pesquisas
realizadas continuamente no Programa de Educação Ambiental Sala Verde da
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e do Grupo de Pesquisa em
educação, que detectaram que os professores apresentavam dificuldades em trabalhar
com as questões ambientais nas escolas e solicitavam para que fossem desenvolvidos
cursos ou atividades que orientassem sua prática escolar nessa tarefa. Além disso,
apresenta especial articulação com a pesquisa e o ensino, porque no seu
desenvolvimento contempla metodologias e ações educativas focadas nas questões
ambientais, exigindo que se pesquisem continuamente novas formas de tratar essas
questões polêmicas que envolvem o meio ambiente com alunos e professores.
Somando-se a isso, foi criado na Unesc um Centro de Educação Ambiental –
CEAUNESC, que está preparado para receber estudantes de escolas de Criciúma e
região, cuja função é a de promover a educação ambiental para alunos e professores de
escolas desta área de abrangência.
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Assim, este artigo tem por objetivo relatar a experiência deste projeto de
extensão, destacando as ações nele desenvolvidas e sua importância no processo
educação ambiental para os professores e estudantes de escolas de Criciúma e Região.

2 METODOLOGIA

O projeto de Extensão vem se desenvolvendo no território Paulo Freire com
atendimento às escolas que apresentaram interesse. Primeiramente foram realizados
contatos com as escolas a fim de conversar com equipe gestora e professores para
participarem do projeto. Posteriormente foi escolhida uma escola específica que continha
ensino fundamental de 5º ao 9º ano. Em seguida foram elaborados roteiros de atividades
práticas reflexivas e materiais didáticos necessários ao desenvolvimento das ações
trabalhadas com os alunos, a serem desenvolvidos na escola.
A partir dessas necessidades foi criado um curso no horário vespertino para
que os alunos retornassem à escola para abordar e realizar atividades de Educação
Ambiental, aplicando-as na própria escola. No primeiro dia de curso, realizou-se uma
dinâmica (figura 01), chamada “Presente e Futuro” em que os alunos deveriam destacar
pontos negativos na escola na questão geral, e a partir desses pontos visualizarem como
eles gostariam que fossem e por fim as ações que os mesmos precisariam desenvolver
para alcançar os objetivos e metas.
Figura 01: Atividade presente e futuro

Fonte: Acervo das autoras

São desenvolvidas pequenas palestras - mais ilustrativas para iniciar a discussão
envolvendo temas como: Paisagismo com materiais recicláveis; Resíduos sólidos e seu
descarte correto; Lixo eletrônico e a contaminação do solo e da água; Agrotóxicos e
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alimentação saudável; Solo e seus componentes; ressaltando sempre a importância da
água e sua utilização em cada um deles.
Após a palestra há um intervalo para as discussões e uma reflexão sobre o que foi
apresentado. Por exemplo: A dinâmica sobre paisagismo levantou questão importantes
sobre a estética da escola e os cuidados que podem ser realizados pelos próprios alunos
para melhorar o ambiente escolar. Em seguida desenvolve-se uma atividade prática ou
oficinas que auxiliam na fixação dos temas tratados. Entre as atividades práticas ou
oficinas destacamos: a saída dos alunos da sala de aula para identificação e
planejamento das áreas que seriam modificadas, mais floridas, a construção de um
parquinho de pneus usados e colocação de bancos para os intervalos posteriormente.
Essa atividade propõe principalmente que o aluno reflita sobre o ambiente que ele estuda
e a partir disso provocar mudanças significativas quando trabalhando em grupo.
Após estipuladas às áreas para realizar o paisagismo, os alunos começaram (figura
02) os trabalhos com as mudas fornecidas pelo horto florestal da UNESC. As doze
floreiras distribuídas no meio da escola foram arborizadas pelos alunos participantes do
projeto.
Figura 02: Arborização das Floreiras

Fonte: Acervo das autoras

Todos os temas abordados nas palestras, assim como nas atividades práticas
procuram estimular o senso crítico sobre os problemas ambientais que preocupam a
sociedade atual.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades realizadas envolvendo aspectos teóricos e práticos ampliam os saberes dos alunos, pois os temas
abordados fazem, em geral, parte do seu cotidiano. Esses assuntos são debatidos de modo que os alunos expressem
suas experiências de vida, gerando a interação entre os participantes e sempre com a mediação da equipe do projeto,
que procuram interligar os conhecimentos populares trazidos pelos alunos aos conhecimentos científicos disponíveis na
academia. E conforme afirma Freire (2005), motivar os alunos para que olhem para as contradições em que vivem nos
seus bairros e onde se localizam suas escolas, pois muitas delas situam-se em locais recoberto de rejeito de pirita
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causando sabidamente danos a todo tipo de vida que por ali reside. Em outros casos, os alunos percebem que os
conhecimentos adquiridos em suas experiências de vida ou os que foram passados por gerações são de fato
comprovados cientificamente, como por exemplo, o adubo orgânico utilizado em hortas domiciliares e escolares. O
projeto vigente tem como primeiro beneficiado o aluno, pois aqueles que participam ativamente das discussões
mostraram-se mais preparados para respeitar o ambiente de convívio escolar. Contudo, as escolas também são
favorecidas, pois muitas delas apresentam um ambiente com paredes e carteiras riscadas, pátios e salas de aulas
sujas, papéis jogados por todo lado, vidros quebrados, entre outros, e quando seus alunos tomam consciência de que o
meio em que vivem, mudam de atitudes em relação a elas e percebem que é responsabilidade de todos e isto os inclui.
Neste sentido conforme afirmam Capra (1996) e Morim, (2006), é necessário um conhecimento mais integrado que
supere a fragmentação oportunizando a construção de uma consciência ambiental iniciando por perceber sua
responsabilidade no mundo que o cerca. Além disso, o fato de o projeto oferecer atividades diversificadas em ambientes
diferenciados e abertos aos seus alunos, a vivência fora de sala de aula, proporcionam momentos marcantes. Esse
modelo de educação é incentivado nos documentos oficias para a educação conforme se pode encontrar em Brasil
(2005). E conforme afirma Lück (1994) pode-se perceber o ensino atuando na formação de cidadãos mais envolvidos
com seu ambiente de vida, percebendo-se parte desse universo que muitas vezes parece distante de nós, onde a
responsabilidade é também as possibilidades parecem sempre dos outros e não nossa, como se a sociedade fossem os
outros e não fizéssemos parte dela. Portanto com o desenvolvimento deste projeto, ganha o aluno, os familiares, a
escola e a sociedade que atualmente necessitam desenvolver soluções para os problemas ambientais, garantindo a
qualidade de vida da população. Com o aumento de problemas de que afetam a sociedade hoje, sejam as questões de
saúde, de miséria, violência, econômicas, valores, entre outros, entendemos a educação não pode prescindir de
abordar aspectos ambientais de todas as ordens. Surge a necessidade de se tomar a Educação Ambiental como tema
interdisciplinar que pode e deve ser tratado por todos os professores e pela comunidade escolar em geral. Essas
necessidades possibilitaram este projeto educativo ser aplicado em escolas da região, pois sendo um tema
interdisciplinar, a educação ambiental, toca não só o professor de Ciências, como é costumeiro ocorrer, mas também
professores de outras áreas do conhecimento. Pode-se inferir que com ele, a sociedade ganha, pois teremos cidadãos
mais preparados para enfrentar os desafios da sociedade atual cujo grande dilema está no enfrentamento das questões
ambientais de nosso tempo.
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Resumo: A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305 de 02 de agosto de
2010, previa, entre outros, que os municípios deveriam fazer a disposição final ambientalmente adequada
dos resíduos em até quatro anos após sua publicação, o que implicava na eliminação e recuperação dos
lixões. Quatro anos se passaram e a maioria dos municípios brasileiros sequer haviam elaborado seus
planos de resíduos, desta forma em 2014 pediram a prorrogação dos prazos, que foi aprovada pelo senado
federal em 2015 através do projeto de lei 25 de 2014, que altera os prazos de entrega dos planos de
resíduos e da disposição adequada dos resíduos sólidos para até 31/07/2021, dependendo do caso.
Pesquisas com a finalidade de criar sistemas de apoio à decisão para gestão de resíduos em seus mais
diferentes contextos não são recentes, e demonstram que criar metodologias é um dos caminhos para se
atingir a eficiência. Desta forma, este trabalho teve como objetivo realizar um estudo bibliográfico para
verificar a necessidade dos sistemas de apoio à decisão para a recuperação de áreas degradadas por
disposição irregular de resíduos sólidos, que contribua na gestão municipal. Diante ao cenário brasileiro
atual, onde os municípios possuem áreas degradadas pela disposição inadequada de RSU, conhecidas
como lixões, e encontram dificuldades em implementar a PNRS, foi possível compreender que estes
sistemas são necessários e precisam ser simplificados e organizados, para que sejam acessíveis aos
gestores municipais desprovidos de conhecimento técnico. Esta sistematização pode ser feita através do
desenvolvimento de uma ferramenta informatizada (software) específica, visando a elaboração de
diagnósticos e possíveis cenários de recuperação ou reabilitação de áreas degradadas.
Palavras-Chave: Resíduos sólidos, lixão, software

1 INTRODUÇÃO
O crescimento exponencial da população juntamente com o processo de
industrialização ao longo da história resultaram em problemas de proporções globais
como a rápida urbanização, limitação de recursos, e grande geração de resíduos das
mais variadas composições, tornando a gestão de resíduos sólidos urbanos uma
necessidade para a preservação do meio ambiente e saúde do ser humano. Conforme
Bahaa-eldin (2010 apud BENGTSSON, et al, 1994) os resíduos sólidos em estado de
decomposição geram um líquido denominado chorume com elevadas concentrações de
cloretos, bicarbonatos, e nitratos, que através da lixiviação, pode ser uma importante fonte
de contaminação das águas subterrâneas e subsequente influência na qualidade das
águas superficiais. Para o autor, este é o principal impacto em potencial relacionado à
disposição inadequada dos resíduos sólidos, podendo afetar seriamente o abastecimento
público de água, a qualidade dos alimentos cultivados com esta água, a contaminação do
solo por constituintes orgânicos e inorgânicos, entre outros.
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Entre 1979 e 1990, a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) cresceu a
uma taxa superior ao crescimento populacional. “Enquanto a população mundial
aumentou em 18%, o lixo gerado no mesmo período cresceu 25%” (NAGASHIMA, 2011).
Segundo o IBGE (2008), a geração de resíduos no Brasil em 2008 foi de 183,5 mil ton/dia.
No decorrer dos anos, a população brasileira vem crescendo rapidamente. Conforme
IBGE (2010), entre os anos de 1991 a 2010, houve um crescimento populacional de
43.930,324 pessoas. Em 2010 o numero de habitantes no Brasil era 190.755,799
pessoas, desta forma, dividindo a geração diária de resíduos em 2008 (183.500,000
kg/dia) pelo numero de pessoas em 2010, chega-se a uma geração per capita de 0,96
kg/pessoa/dia, ou seja, cada brasileiro gerava diariamente quase 1kg de resíduo.
Segundo Nagashima (2011), no Brasil, a não-priorização da gestão dos
resíduos sólidos contribuiu para a proliferação de lixões nas décadas de 1970 e 1980.
Entre os anos de 1995 a 1999, foram investidos mais de 3 bilhões em saneamento, sendo
que menos de 2% deste montante foram destinados para a gestão de resíduos sólidos, e
deste percentual, a maior parte destinou-se para medidas paliativas como programas de
disposição final, demonstrando a precariedade da gestão de resíduos sólidos no país. Em
relação a gestão municipal integrada de resíduos sólidos, os principais problemas são
arrecadação insuficiente, incompetência administrativa, deficiências de planejamento
estratégico a falta de informação sobre a quantidade de lixo gerada, variações sazonais,
inventário sobre os tipos de resíduos gerados, variações de custos de coleta e de
destinação final do lixo, além do descumprimento dos serviços básicos, como a coleta do
lixo, principalmente em áreas de difícil acesso, como periferias e bairros de baixa renda.
Para Valle (2002), os problemas decorrentes da disposição inadequada dos
resíduos sólidos como odores, gases tóxicos e chorume podem causar impacto visual,
contaminar o solo, a água, a atmosfera, inclusive acontecer o carreamento destes
contaminantes pela água e atmosfera até distâncias fora da área de controle, afetando
não só o meio ambiente como também a cadeia alimentar da biota / população.
Desta forma um sistema de apoio à decisão para a recuperação de áreas
degradadas por disposição irregular de resíduos sólidos pode auxiliar não só nos
problemas administrativos que envolvem tomadas de decisões, como também nas
questões de planejamento e gerenciamento dos resíduos, reduzindo consequentemente
os impactos ambientais decorrentes da gestão inadequada dos RSU.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

1.1 Justificativa
Sistemas de apoio à decisão na gestão de resíduos começaram a ser
implementados em países desenvolvidos há cerca de 18 anos, a exemplo da Nova
Zelândia, que de acordo com Boyle (2000), estabeleceu uma emenda de lei exigindo de
todo o governo local a elaboração e implementação de um plano de gestão de resíduos,
de maneira a seguir a seguinte hierarquia de gestão: reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar
e finalmente, tratar e dispor adequadamente, porém a falta de uma metodologia fez com
que após dois anos, os planos ainda estivessem no papel e seu conteúdo variasse de
vaga menção da “minimização dos resíduos” à metas e prazos claramente definidos.
No Brasil, a gestão dos resíduos passou a ser obrigatória a partir de 2010 com
a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) através da Lei nº 12.305
de 02 de agosto de 2010, e assim como na nova Zelândia, a Lei Brasileira é genérica,
fornecendo apenas diretrizes para a gestão. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012).
Conforme Ministério do Meio Ambiente - MMA (2014), para receber recursos do
governo federal, os estados e municípios precisavam apresentar seus planos de gestão
de resíduos em atendimento à PNRS até dia 02/08/2014. Na tentativa de auxiliar melhor
os estados e municípios, em 2011 o MMA elaborou um manual de 300 páginas com
orientações para a elaboração dos planos.
Mesmo com as orientações do MMA e com prazo definido para entregar seus
planos de gestão de resíduos, quatro anos após implementada a PNRS, a maioria dos
municípios Brasileiros não haviam entregue seus planos, demonstrando a proporção das
dificuldades na gestão de RSU. De acordo com o Altafin (2014), no dia 02/04/2014 houve
reunião da Subcomissão Temporária de Resíduos Sólidos, que é ligada à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), e nesta reunião
o representante da Confederação Nacional de Municípios (CNM) pediu que o prazo para
elaboração dos planos municipais de gestão de resíduos sólidos fosse prorrogado por
mais um ano, e que as prefeituras tivessem mais três anos, a partir da finalização do
plano municipal, para acabar com os lixões.
No início de julho de 2015 o senado federal aprovou o projeto de lei nº 425 de
2014, alterando os prazos de entrega dos planos de resíduos e da disposição adequada
dos resíduos sólidos, previstos nos Artigos 54 e 55 da PNRS, para até 31/07/2021,
dependendo do caso. (BRASIL, 2015).
Além de do cumprimento da legislação, sistemas de apoio à decisão para a
recuperação de áreas degradadas por disposição irregular de resíduos sólidos
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possibilitam implementar ou melhorar a gestão de resíduos nos municípios, bem como
contribuir para a redução dos impactos à saúde do ser humano e ao meio ambiente,
causados pela gestão inadequada dos RSU, minimizando as dificuldades encontradas
pelos municípios na implementação da PNRS.

1.2 Objetivos
Realizar um estudo bibliográfico para verificar a necessidade dos sistemas de
apoio à decisão para a recuperação de áreas degradadas por disposição irregular de
resíduos sólidos, que contribua na gestão municipal.

2 METODOLOGIA
Pesquisas com a finalidade de criar sistemas de apoio à decisão para gestão
de resíduos em seus mais diferentes contextos não são recentes. De acordo com
Massukado (2006), os primeiros trabalhos remontam à década de 1970 quando os
primeiros modelos de otimização de rotas de veículos para a coleta foram desenvolvidos.
Entre os anos de 2004 e 2005,

Braga (2006) fez uma pesquisa com

17

municípios do Paraná com o objetivo de desenvolver um modelo de base de dados para
sistematizar as operações e serviços de limpeza pública. A pesquisa abordou os aspectos
físico-ambientais, socioeconômicos e estruturais, e estendeu-se também aos aspectos
administrativos, operacionais e sociais. Como resultado, a pesquisa trouxe uma melhor
visualização das informações referente a gestão dos resíduos, bem como permitiu a
elaboração de um diagnóstico para a tomada de decisões. Neste mesmo período
Massukado (2006) realizou pesquisa com a finalidade de desenvolver uma ferramenta
para a gestão de resíduos sólidos domiciliares, por meio da simulação de cenários,
mostrando os efeitos que poderiam ocorrer a partir de possíveis mudanças nas
estratégias da gestão.
Lopes (2006), defende a ideia de que os “pequenos municípios precisam
integrar os caminhos da busca por padrões mais sustentáveis de produção e consumo ao
cotidiano do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos”. Em sua pesquisa o autor
utilizou a análise de alternativas viáveis, visando construção de um plano de gestão
integrada dos resíduos sólidos urbanos a partir do diagnóstico da realidade de cada
município, transformando o problema do lixo em um potencial de desenvolvimento e
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inclusão social. Ao final da pesquisa percebeu-se que como na maioria dos casos, a
grande dificuldade dos pequenos municípios na gestão de seus resíduos se dá pela falta
de informações sobre os mesmos, pela falta de metodologia de gerenciamento, sem
muitas vezes ter ideia das demandas e do potencial de reaproveitamento desses
resíduos, principalmente sobre a reciclagem dos resíduos orgânicos por meio da
compostagem, onde constatou-se que nenhum dos municípios pesquisados possuíam
procedimentos para a coleta diferenciada destes resíduos, fundamental para a qualidade
final do composto orgânico.
Diante das dificuldades encontradas na gestão dos resíduos sólidos e da
degradação social das pessoas que sobrevivem do lixo, o município de Lençóis
Paulista/SP percebeu a necessidade de elaboração e implementação de um plano de
gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos, que foi feito em conjunto com a
Universidade Estadual Paulista (Unesp) e teve como resultado
“[...]a reestruturação da Usina de Reciclagem e Compostagem, a implementação
da coleta seletiva, criação de uma cooperativa de reciclagem em parceria com
uma associação de deficientes físicos, promovendo inclusão social, aumento no
volume de materiais reciclados e da vida útil do aterro municipal, assim como a
implementação do processo de compostagem” (MANFRINATO, 2007)

Em 2011,

Broitman (2012) elaborou em Israel um modelo para otimizar

estratégias na gestão de resíduos a nível local, que avalia o efeito em nível nacional. O
modelo permitiu comparar tanto a viabilidade econômica das várias opções de gestão de
resíduos locais, e seus resultados agregados para níveis regionais ou nacionais. Segundo
o autor,

após testes, o modelo mostrou que as características locais influenciam

significativamente nos custos da gestão de resíduos, e, portanto, a gestão ideal é aquela
sob a qual cada local é capaz de implementar o mecanismo mais apropriado para si.
Mesmo com todo conhecimento difundido ao longo dos anos a respeito da
gestão de resíduos e suas consequências ao ser humano e ao meio ambiente, uma
pesquisa recente feita por Ponte (2013) no Arquipélago dos Açores como objetivo de
avaliar a situação da gestão de resíduos sólidos urbanos, averiguou a falta de
planejamento e conhecimento dos gestores das ilhas a cerca de informações básicas
como, numero de equipamentos para a coleta, frequência da coleta, caracterização dos
resíduos coletados, com exceção das ilhas de São Miguel, Terceira e Pico que fazem a
caracterização representativa dos resíduos. Em relação a disposição final, todas as ilhas,
com exceção da Graciosa, depositavam seus resíduos diretamente no solo (lixões).
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Outra pesquisa realizada no Brasil por Pires (2013), com a finalidade de
analisar o cumprimento da PNRS pelos municípios da bacia do Alto Tietê, referente ao
atendimento das metas de seus planos de resíduos no tratamento da fração orgânica dos
mesmos através da compostagem ou biodigestão, constatou que de todos os municípios,
apenas sete deles (20% do total) possuíam planos de resíduos, e que destes sete
municípios, apenas dois apresentaram metas favoráveis ao tratamento da fração orgânica
de seus resíduos.
O lixo Brasileiro tem um percentual considerável na geração mundial, por isto ressaltase que a gestão dos resíduos sólidos precisa ser um procedimento fundamental nas administrações
municipais, repensando o modelo atual de produção e de consumo, revendo processos geradores de
resíduos, e que busque metodologias de ponta para a reciclagem dos resíduos. (WALDMAN,
2013).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A gestão de resíduos sólidos envolve um conjunto articulado de ações e de
tomada de decisões baseados em critérios preestabelecidos, que tem influencia direta na
qualidade ambiental. Conforme Nagashima (2011), estabelecer um modelo para gestão
de resíduos sólidos auxilia no abandono da “lógica de misturar tudo para depois pensar
na remediação dos resíduos gerados, prática conhecida no campo dos efluentes como
‘política de final de tubo’.”, o que significa a adoção de uma postura preventiva.
Sistemas de apoio à decisão podem ser elaborados com o auxilio de ferramentas
específicas. Segundo Braga (2006), eles devem ser planejados cuidadosamente para que
o mesmo seja eficiente, o que requer entre outros, o conhecimento de alternativas e
tecnologias disponíveis. Para que a gestão dos resíduos seja sistematizada, possua
dados consistentes, facilite a visualização das informações e forneça diagnósticos que
auxilie nas tomadas de decisões, as informações da gestão dos resíduos sólidos
necessitam estar inseridas em uma base de dados, organizada e atualizada, que pode
oferecer diversos recursos ao gestor, como por exemplo, relacionamento entre dados e
consultas parametrizadas.
A gestão dos resíduos sólidos urbanos precisa seguir uma metodologia que
forneça orientações e diretrizes para a segregação, coleta seletiva, armazenamento,
redução das quantidades geradas, dos custos com tratamento e disposição final,
diminuição dos impactos ambientais. Segundo Nagashima (2011), o modelo de gestão
integrada de resíduos sólidos precisa priorizar “a redução do volume desde o início do
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processo produtivo e em todas as etapas da cadeia produtiva”, e contemplar a coleta
seletiva, unidades de triagem, unidade de compostagem, aterro(s) sanitário(s), analisar a
situação atual da gestão municipal de resíduos sólidos, a característica dos resíduos
gerados pela

população, bem como a quantidade de material reciclável coletado no

município e a forma de operação do aterro sanitário onde são dispostos os resíduos
sólidos urbanos.
A técnica de cenários é uma ferramenta de planejamento estratégico que tem a
finalidade de projetar a geração de resíduos sólidos e sua influência no futuro, e tem sido
utilizada por diversos autores para este fim e pode ser muito útil na gestão municipal de
resíduos sólidos. (MELO, 2009).
Os problemas atuais de disposição inadequada dos RSU denuncia a falta de
sistematização nas gestões municipais, indicando a necessidade de investigação por
ferramentas que sejam metódicas e possam apoiar a gestão de resíduos, possibilitando
por exemplo, que o diagnóstico inicial e aprofundado dos impactos causados por um lixão
seja simplificado, armazenado em uma base de dados, e forneça possíveis cenários de
recuperação ou reabilitação da área degradada. De acordo com Pires (2011), os modelos
e ferramentas de análise de sistemas, os quais enriquecem o quadro analítico da gestão
de resíduos, foram projetados especificamente para lidar com determinados tipos de
problemas e podem proporcionar oportunidades para o desenvolvimento de melhores
estratégias na gestão de resíduos sólidos, atendendo assim as normas vigentes e
fomentando perspectivas futuras na gestão de resíduos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante o estudo preliminar, pode-se inferir que:

• A utilização de sistemas de apoio à decisão é necessária frente ao cenário
brasileiro atual, onde os municípios possuem áreas degradadas pela disposição
inadequada de RSU, conhecidas como lixões, e encontram dificuldades em
implementar a PNRS;

• Para que os sistemas de apoio à decisão sejam eficientes na recuperação destas
áreas degradadas, na implementação da PNRS, e acessíveis aos gestores
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municipais desprovidos de conhecimento técnico, é preciso sistematizá-los de
maneira simplificada e organizada;

• Esta sistematização pode ser feita através do desenvolvimento de uma ferramenta
informatizada (software) específica, visando a elaboração de diagnósticos e
possíveis cenários de recuperação ou reabilitação das áreas degradadas;
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Resumo: Em 2014 foi realizado no Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Criciúma o Projeto de
Extensão 'Áreas Verdes Urbanas: Espaços de Educação Ambiental e Científica' viabilizando a utilização de
área verde urbana com cerca de 20 mil m² em estádio inicial de regeneração para criar uma trilha ecológica
e utilizá-la em atividades de extensão, ensino e pesquisa, com objetivo de introduzir a Educação Ambiental
nas escolas da região. Os resultados motivaram a proposição do Projeto de Extensão 'Na Trilha da Saúde',
apoiado pelo Edital APROEX Nº 01/2015/PROEX/IFSC. Além de continuar com os objetivos do projeto
anterior, incluindo a manutenção e aprimoramento da área da trilha e a realização de visitas orientadas, o
projeto atual teve também como objetivo identificar e expor espécies de animais invertebrados, além da
realização de atividades físicas associadas à trilha ecológica. Foram realizadas atividades de
conscientização sobre o desperdício de água, atividades de visitação orientada da trilha e de plantio de
espécies nativas com cerca de 130 estudantes dos cursos integrados durante a Semana do Meio Ambiente
de 2015. Atualmente está sendo realizada a continuidade do atendimento das escolas públicas de Criciúma
e região para realização de visitas orientadas. Ampliar a consciência ambiental e melhorar as condições de
vida e de saúde da sociedade são compromissos de todos.
Palavras-Chave: Áreas Verdes Urbanas, Educação Ambiental, Qualidade de Vida e Saúde

1 INTRODUÇÃO

Em 1942, em um encontro da União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN) em Paris, o termo “Educação Ambiental” ficou conhecido mundialmente,
mas seu real significado começou a ser definido a partir de 1972, na Conferência de
Estocolmo (HENRIQUES et al., 2007). Uma das definições mais aceitas é a que consta na
Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9795/1999), em seu Artigo 1º:
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”
(BRASIL, 1999).

No Brasil, o tema Educação Ambiental foi institucionalizado no Governo
Federal com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) em 1973. Em
1991 foram criadas duas instâncias no Poder Executivo destinadas a cuidar desse
assunto: a Coodenação-Geral de Educação Ambiental (COEA/MEC), e a Divisão de
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Educação Ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). Em 1994 foi criado o Ministério do Meio Ambiente (MMA). E no
decorrer de todos esses anos, foram criados vários programas relacionados à Educação
Ambiental, disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 1. Com
essas medidas, a Educação Ambiental começou a atuar em todos os níveis da Educação
Formal e passou a fazer parte das Orientações Curriculares Nacionais dos Ensinos
Fundamental e Médio. O Ministério da Educação afirma possuir um programa nacional
que articula diferentes esferas responsáveis pelo Ensino Fundamental no país.
O programa do MEC propõe-se a construir um processo permanente de educação
ambiental na escola. Por meio de modalidades de ensino presenciais, à distância
e difusas, as ações envolvem secretarias de educação estaduais e municipais,
professores, alunos, comunidade escolar, sociedade civil e universidade.
(SORRENTINO et al., 2005, p. 292)
Sabe-se das dificuldades enfrentadas pelas escolas públicas para implementar e aplicar o tema
Educação Ambiental, seja por falta de políticas públicas, pela ausência nas grades curriculares, nos planos
de ensino ou na falta de um espaço para realização das atividades. Isso ocorre em todos os níveis da
educação, mas agrava-se no Ensino Básico que é o momento que mais deve estar em destaque a
Educação Ambiental. Entretanto, o principal problema encontrado por escolas públicas é a falta de um
espaço apropriado, onde se possa realizar e desenvolver a Educação Ambiental.
Conforme Henriques et al., 2007, ressaltando a ideia da autora canadense Lucy Sauvé no
Caderno SECAD nº1 sobre a temática meio ambiente, a Educação Ambiental é um processo diverso e suas
classificações são complementares entre si. Para a autora há a Educação sobre o meio ambiente, onde se
trata da aquisição de conhecimentos relativos à interação com o ambiente e que está baseada na
transmissão de fatos, conteúdos e conceitos e onde o meio ambiente é um objeto de aprendizado. A
Educação no meio ambiente, também conhecida como educação ao ar livre, corresponde a uma estratégia
pedagógica onde se procura aprender por meio do contato com a natureza ou com o contexto biofísico e
sociocultural do entorno da escola ou comunidade. O meio ambiente provê o aprendizado experimental,
tornando-se um meio de aprendizado. A Educação para o meio ambiente, processo por meio do qual se
busca o engajamento ativo do educando, levando-o a aprender a resolver e prevenir os problemas
ambientais. Neste caso, o meio ambiente se torna uma meta do aprendizado. Por último, a educação a
partir do meio ambiente, que considera, além das demais incluídas, os saberes tradicionais e originários
que partem do meio ambiente, as interdependências das sociedades humanas, da economia e do meio
ambiente; a simultaneidade dos impactos nos âmbitos local e global; uma revisão de valores, da ética,
atitudes e responsabilidades individuais e coletivas; a participação e a cooperação.

O município de Criciúma possui pouco mais de 204 mil habitantes, dos quais
mais de 98% vivem em áreas urbanas.,e está conurbado a Içara, que tem cerca de 52 mil
habitantes (IBGE, 2015). Esta urbanização acentuada provoca, em contrapartida, a

1

http://www.mma.gov.br/
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redução cada vez mais rápida das áreas verdes. O Câmpus Criciúma do Instituto Federal
de Santa Catarina (IF-SC) situa-se na divisa entre estes dois municípios e conta com uma
área total de aproximadamente 48,5 mil m². O espaço é ocupado por edificações,
estacionamentos e jardins, com a área de previsão para futuras edificações soma cerca
de 28 mil m². O espaço restante, com pouco mais de 20 mil m², esta situado nos fundos
do terreno e apresenta uma vegetação em estágio inicial de regeneração, contando ainda
com uma variedade de espécies de plantas nativas, como canelas, figueiras e palmitos
que caracterizam estágio secundário. Além destas, há espécies exóticas, como eucaliptos
e banana veludo. A área termina em um curso d'água que faz parte da Bacia Hidrográfica
do Rio Urussanga e possui em seu interior uma nascente cujas características ainda não
foram estudadas.
Ao reconhecer a importância desta área verde para a sociedade e para a
comunidade do Câmpus Criciúma, buscou-se consolidar com a realização deste projeto
sua transformação em espaço para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e
extensão e para a construção de conhecimento cultural sobre sustentabilidade ambiental
e qualidade de vida. Ideia iniciada com a realização em 2014 do Projeto de Extensão
“Áreas Verdes Urbanas: Espaços de Educação Ambiental e Científica”, aproveitando
essas condições, criamos a Trilha Ecológica do Campus Criciúma.
O principal objetivo do presente projeto de extensão foi prover aos estudantes das
escolas da região de Criciúma um espaço onde possam ser trabalhadas diferentes
ramificações da Educação Ambiental, bem como a coleta, identificação e posterior
aplicação didática de material biológico proveniente da área verde urbana em questão.

2 METODOLOGIA

As atividades inerentes ao projeto foram iniciadas em meados de março de
2015. Desde o início, o projeto conta com quatro estudantes, sendo dois bolsistas e dois
voluntários. Assim como no projeto de 2014, os bolsistas realizaram pesquisas sobre
temas relacionados com o desenvolvimento sustentável e a importância das áreas verdes
urbanas, os quais posteriormente são discutidos com toda a equipe do projeto.
Atualmente a equipe conta com nove integrantes: quatro estudantes e cinco professores.
Como a trilha ecológica no interior da área verde citada já estava implantada,
foi realizada a limpeza do caminho, incluindo a retirada mecânica de lírio-do-brejo, por se
tratar de uma planta invasora. Também foi realizada a pintura das estacas que sustentam
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as cordas que delimitam a trilha e a troca das placas educativas e das placas que
identificavam as espécies de plantas. Em paralelo a manutenção e aprimoramento da
trilha, foi realizada a coleta de amostras de animais invertebrados e da vegetação local, a
preparação e secagem do material e identificação das espécies. Estes materiais foram
incorporados a coleção didática do Laboratório de Biologia do câmpus Criciúma
(LaBioCri) e são continuamente utilizados em atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O espaço da trilha também é usado para atividades físicas, como visa o projeto
de Extensão “Na Trilha da Saúde”, onde a trilha será usada pelos professores de
Educação Física Câmpus como área de atividade ao ar livre

(Edital APROEX n.

01/2015). O local também é utilizado para algumas atividades do programa de extensão
IFSC+Ativo, que visa o incentivo à prática de atividades físicas. Caminhadas, práticas
corporais e alongamentos são alguns exemplos das atividades físicas

vão ser

executadas nesse espaço. Também será instalado no interior da trilha um equipamento
para prática de slackline, esporte similar a uma “corda bamba” que trabalha o equilíbrio e
concentração dos participantes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado do projeto realizado em 2014 foi implantada uma trilha
ecológica na área verde do IFSC - Câmpus Criciúma com aproximadamente 350 m de
extensão e 0,8 m de largura. O caminho foi delimitado por estacas e cordas com objetivo
de evitar que os visitantes se afastem da trilha, criando caminhos alternativos e causando
danos as mudas e plantas devido ao pisoteio. Durante esse período, as intempéries
causaram o escurecimento da madeira, o que levou a equipe a pintá-las com cal para que
ficassem visíveis aos visitantes (Figura 01).

Figura 01 – Vista parcial da trilha ecológica do IFSC Câmpus Criciúma com as estacas pintadas com cal.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Fonte: Arquivos do projeto

Apesar de ter ocorrido a remoção de parte da vegetação em faixa junto ao curso d'água
em uma ação de desassoreamento realizada pelo Poder Público no início de 2014 e da presença de
bovinos que invadem a área, a vegetação ao longo da trilha e em toda a área verde tem mostrado
uma grande capacidade de regeneração. No período em que a área vem sendo monitorada, várias
espécies vegetais surgiram, principalmente pioneiras, como mamona e assa-peixe. O assa-peixe
(Figura 02) tinha sido anteriormente encontrado em um único local da trilha onde ocorreu a ação de
desassoreamento,

tendo

desaparecido

com

este

procedimento.

Agora,

após

um

ano

aproximadamente, esta espécie voltou a ser encontrada.

Figura 02 – Espécie pioneira popularmente conhecida como assa-peixe em exsicata e em seu local natural na área
verde do IFSC – Câmpus

Criciúma.
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Fonte: Arquivos do projeto

Ao longo da trilha já haviam sido identificadas 22 espécies vegetais (Quadro 01) e
durante o ano de 2015 já foram coletadas pelo menos 5 novas espécies e estão sendo finalizados os
trabalhos de preparação das exsicatas e a identificação das mesmas. Assim que forem concluídas
estas atividades, as exsicatas serão incluídas no acervo do herbário LaBioCri e ficarão disponíveis
para atividades de ensino e extensão (Figura 03).
Quadro 01 – Lista de espécies vegetais identificadas na área verde situada em terreno do IFSC – Câmpus Criciúma.
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Fonte: Base de dados do projeto

Figura 03 – Exsicata com

amostra da vegetação

coletada em área verde do

IFSC – Câmpus Criciúma.

Fonte: Arquivos do projeto

A presença de lírio-do-brejo (Hedychium coronarium J. König) em
diversos pontos da trilha era uma preocupação antiga. Apesar de produzir vistosas
e perfumadas flores, o lírio-do-brejo é uma planta invasora de origem asiática com
grande

capacidade

vegetativa,

dificultando

e

até

mesmo

impedindo

o

desenvolvimento de outras espécies vegetais. Por este motivo, no início de abril de
2015 foi realizada a remoção mecânica dos vários focos de desenvolvimento desta
espécie (Figura 04), deixando o espaço onde ela se encontrava apto para a
realização de outras atividades, como o plantio de mudas, entre as quais, araçá,
pau-ferro, canafístula, ipês e canelas, as quais foram doadas ao Câmpus pela
Estação Experimental de Urussanga da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e pelo Horto Municipal de Criciúma,
vinculado a Fundação de Meio Ambiente de Criciúma (FAMCRI). Também há
estudos sendo realizados por docentes e estudantes do Curso Técnico em
Edificações para implantação de uma área de convivência para os alunos,
colocando bancos e mesas. A execução desta ação é realizada como parte das
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aulas práticas do curso técnico subsequente em edificações.

Figura 04 – Área limpa após a realização da retirada do lírio-do-brejo.

Fonte: Arquivos do projeto

Vestígios de mamíferos de pequeno e médio porte foram registrados, como
fezes e pegadas. Foram encontradas dois tipos de pegadas e sabe-se que uma pertence
a capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) (Figura 05), que são avistadas com frequência
nos arredores e nos gramados do Câmpus. O outro registro refere-se a pegada de um
mamífero ainda não identificado (Figura 06).

Figura 05 – Família de capivara avistada próximo a área verde do
IFSC – Câmpus Criciúma em 18/06/2015.
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Fonte: Arquivos do projeto

Figura 06 – Pegada de mamífero desconhecido encontrada
na trilha ecológica do
Criciúma.

IFSC – Câmpus

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Fonte: Arquivos do projeto

Para se obter informações sobre o manejo da área do projeto e
recomposição florística da área verde, foi realizada um visita técnica com
servidores da EPAGRI, que além de assessoria técnica forneceram mudas de
espécies nativas para o plantio na área. Nessa visita foi discutida a possibilidade de
a EPAGRI fornecer uma grande quantidade de mudas de espécies nativas para uma
futura recomposição da mata ciliar do curso d'água existente ao término da área da
trilha.
Na visita da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José Francisco
Bertero, foi implantado pela primeira vez o uso do slackline como parte das atividades
físicas de visitação à trilha, porém sua instalação não ocorreu dentro da trilha, pois ainda
não foi identificado o lugar ideal, entetanto sua instalação deverá ocorrer no interior da
trilha, como já citado anteriormente. Ao realizar essa atividade com os estudantes
visitantes (Figura 07), pode-se perceber muitos sorrisos e que muitos nunca haviam
praticado esse esporte, por não ser muito comum na matriz curricular de escolas
fundamentais. Cremos que o slackline instalado no interior da trilha irá realçar a interação
entre jovem e meio ambiente.

Figura 07 – Estudantes da escola Escola Municipal de Ensino
Fundamental Padre José Francisco Bertero praticando slackline.
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Fonte: Arquivos do projeto

Outras atividades importantes relacionadas a conscientização ambiental foram
executadas pela equipe do projeto. A primeira ocorreu durante a semana do Dia Mundial da Água
(22/03), em que foram colocados cartazes nas escadarias do Câmpus abordando o desperdício de
água que ocorre durante as atividades diárias. A segunda aconteceu na Semana do Meio Ambiente
em junho 2015, em que foram realizadas visitas orientadas com aproximadamente 130 estudantes
das turmas dos cursos integrados do Câmpus Criciúma. Ao final de cada visita, os estudantes
realizaram o plantio de algumas árvores (Figura 08).

Figura 08 – Estudantes dos cursos técnicos integrados
do Câmpus realizando plantio após visita orientada à
trilha.
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Fonte: Arquivos do projeto

Atualmente, além das atividades de manutenção da trilha e de preparação,
identificação e catalogação das amostras biológicas no LaBioCri, continuam sendo
realizados os atendimentos de estudantes de Criciúma e região para agendamento e
realização das trilhas com as escolas inscritas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a trilha ecológica pode-se desenvolver as diversas formas de Educação
Ambiental. A Educação sobre o meio ambiente está presente quando, ao levar os
participantes para as visitas, transmite-se dados, fatos e conceitos sobre vegetações
presentes na trilha, por exemplo. A Educação no meio ambiente está presente, sem
sombra de dúvida, quando os visitantes põem o pé na trilha e já estão convivendo no
meio ambiente. A Educação a partir do meio ambiente se concretiza na conscientização
do monumento do lixo, onde se expõe todo o lixo que foi coletado no interior da área
verde urbana e que ali foi colocado durante a utilização da área anteriormente a
instalação do Câmpus. A Educação para o meio ambiente pode ser percebida quando
desafiamos os visitantes a plantarem mudas de árvores. Deste modo pode-se trabalhar
diversas vertentes da Educação Ambiental com os estudantes.
A presença desta área verde e sua possível utilização para atividades físicas,
se torna de extrema relevância, uma vez que diversas metas podem ser alcançadas em
decorrência da Educação Ambiental e, conforme ressalta Cavasini (2015), os estudantes
têm um desenvolvimento de conhecimentos relacionados aos benefícios à saúde
gerados pela prática de esportes e a manutenção de um estilo de vida ativo;
relatos de melhorias no comportamento e desempenho escolar; identificação do
potencial dos esportes para desestimular o uso de drogas e o envolvimento em
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atos de delinquência; desenvolvimento de competências relevantes para a
manutenção e aprimoramento da qualidade do meio ambiente. (CAVASINI, 2015.
p. 275)

Além dos benefícios acima, é importante salientar que esperamos que estas
atividades tenham o mínimo de impacto ambiental possível, pois também usaremos os
princípios de Não Deixar Rastro. Assim, todos os visitantes são orientados antes das
atividades, por exemplo, a permanecer nas trilhas, sem sair de suas demarcações, dar fim
apropriado ao lixo produzido, permitir que os animais locais não sofram perigo devido as
atividades e deixar o ambiente como o encontrou.
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Resumo:
Um dos grandes desafios da sociedade moderna é encontrar caminhos que viabilizem aplicar inovações
tecnológicas e incentivar a expansão econômica das cidades ao mesmo tempo que se oferece a redução do
impacto ambiental. Neste contexto as chamadas Cidades Inteligentes utilizam a teoria de que as
tecnologias serão o caminho para construir uma economia sustentável e uma cidade apta a proporcionar
qualidade de vida para seus habitantes. Diante deste fato a complexidade inerente ao contexto das Cidades
Inteligentes e a Economia Sustentável passa a exigir pesquisas para sua melhor compreensão. No Brasil já
há alguns estudos sobre o tema, contudo, ainda são limitadas as pesquisas que discutem sobre a relação
entre smart cities e sustentabilidade econômica. O presente artigo de carácter descritivo e exploratório foi
realizado por meio de revisão bibliográfica sobre este tema e objetiva apresentar uma estrutura básica para
futuras discussões e novas pesquisas. Entre os resultados o estudo sugere uma análise sobre as principais
definições de Smart Cities e as políticas públicas para a promoção do Desenvolvimento Sustentável sobre
este contexto
Palavras-Chave: Smart Cities, Desenvolvimento Sustentável, Tecnologias da Informação e Comunicação

1 INTRODUÇÃO

Segundo as Nações Unidas, (2007), estima-se que até 2050, 75% da
população mundial estará vivendo em grandes cidades. Esta constante migração de
pessoas faz com que a preocupação sobre questões relacionadas ao planejamento dos
espaços urbanos, tornem-se ainda mais importantes. Diversos países encontram-se em
processo de replanejamento das suas estratégias para o crescimento cosmopolita e
Universidades e Governos realizam parcerias para gerar uma gestão mais sustentável
das cidades. Uma das propostas para proporcionar o futuro positivo da vida no ambiente
urbano são as chamadas Cidades Inteligentes. Segundo Carter e Brine (1995), as
Cidades Inteligentes serão capazes de equilibrar o desenvolvimento econômico e social
inovador, ser tecnologicamente avançadas e ambientalmente sustentáveis. Podemos
associar a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos através do planejamento
inteligente da cidade (SHAPIRO; 2006). Para Gama (2012), o termo “cidades inteligentes”
tem sido, cada vez mais, relacionado ao emprego eficiente de Tecnologias de Informação
e Comunicação (TICs) como uma ferramenta para melhorar a infraestrutura e serviços da
cidade, consequentemente trazendo melhor qualidade de vida.
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Muitos autores discutem o verdadeiro sentido da palavra “Smart” na proposta
de soluções para as Cidades. Um estudo chamado “Smart Cities, Ranking Of European
medium sized cities”, realizado entre as instituições “Vienna University of Technology”,
“University of Ljubljana” and “Delft University of Technology”, definiu seis áreas
estratégicas para que o desenvolvimento das Cidades possa ser considerado “Smart”, e
são elas: Economia, Pessoas, Governo, Mobilidade, Meio Ambiente e Qualidade de Vida
A discussão mundial sobre o tema sofreu nos últimos cinco anos um alto
crescimento de produção, tendo um pico de produção nos últimos três anos. O tema está
em ampla discussão principalmente entre instituições de pesquisa, Europeias e Asiáticas
proporcionando uma base de conhecimento sólida para a realização da pesquisa. A
maioria dos trabalhos encontrados com o tema de Cidades Inteligentes estão
relacionados a áreas da Ciência da Computação, com pesquisadores focados no
desenvolvimento de tecnologia aplicada como por exemplo ambientes controlados por
sensores e softwares. No Brasil o contexto das Cidades Inteligentes começa a aparecer
como objeto de pesquisa de maneira tímida o que abre uma grande lacuna para novas
pesquisas
Entre

as seis áreas

estratégias

mencionadas

pelos

estudos,

acima

mencionado, as áreas econômicas e meio ambiente já representam grandes desafios,
porque estão relacionadas a várias questões como competividade, inovação, preservação
e uso eficiente de recursos. Neste sentido, este artigo tem como objetivo apresentar uma
breve discussão sobre o conceito de Smart City e Sustentabilidade Econômica e discutir
como as ações de promoção deste tipo de sustentabilidade pode acontecer dentro deste
contexto.
O artigo tem carácter qualitativo e exploratório. Para o alcance deste objetivo o
artigo está estruturado em 05 partes. As duas próximas seções apresentam as definições
de Cidades Inteligentes e Sustentabilidade Econômica. Na seção quatro, são
apresentados as discussões e resultados. Por fim, na seção cinco, são apresentadas as
conclusões e sugestões para futuras pesquisas.

2 SMART CITIES

A definição de Smart City é interpretada de diversas maneiras pelos autores
que fazem referência na área de estudo. Segundo Hall (2000), a definição abordará
questões de infraestrutura tecnológica, serviços e monitoramento dos dados gerados pela
Cidade.
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Uma cidade que monitora e integra as condições de toda a suas
infraestruturas críticas, incluindo estradas, pontes, túneis, trilhos, metrôs,
aeroportos, portos, comunicações, água, energia, edifícios. Para poder
melhor otimizar seus recursos, planejar a sua maximização preventiva de
serviços aos seus cidadãos (Hall; 2000)

Sabe-se que inúmeros serviços são necessários para que os habitantes
possam viver no espaço urbano. As cidades precisam focalizar-se em manter
constantemente o controle dos serviços de: oferta de energia, agua, sustentabilidade,
mobilidade urbana, qualidade de vida, controle social. Para Caragliu (2009), o conceito de
cidade inteligente define-se como:

Uma cidade é inteligente quando investimentos em capital humano e social
e infraestruturas de comunicação tradicionais (transporte) e modernas
(TIC) promovem um crescimento econômico sustentável e uma elevada
qualidade de vida, sob uma sábia gestão de recursos naturais e processos
participativos de governança (CARAGLIU, 2009).

O conceito de integração tecnológica aparece fortemente nos estudos das
cidades inteligentes, muitas vezes presente nos conceitos relacionados ao tema a
definição caracteriza o uso da automação e integração por internet, todos os dispositivos
e objetos capazes de ajudar o ser humano a facilitar suas tarefas. Segundo Harrison et al
(2010), a cidade inteligente é considerada como:

Um conjunto de instrumentos, interconectados e inteligentes da cidade. A
Instrumentalização permite a captura e integração de dados do mundo real
ao vivo através do uso de sensores, quiosques, metrôs, pessoas,
dispositivos, equipamentos, máquinas fotográficas, telefones inteligentes,
dispositivos médicos implantados, a web, e outros sistemas para aquisição
de dados semelhantes, incluindo as redes sociais como redes de sensores
humanos (HARRISON, 2010).

A presença do uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação
como alternativa para melhor a gestão das cidades é o centro da ideia do modelo das
smart cities. Porem a tecnologia aplicada não é o único caminho de alcançar o status de
inteligência. Como afirma Fernandes e Gama (2009), “A grande centralidade destes
territórios advém da sólida combinação de capacidades individuais, esforços coletivos e
novas tecnologias, integrando paralelamente a inteligência humana, coletiva e artificial.
Está abordagem reflete questões do contexto de cidades inteligentes como geradores de
inovação. Segundo Komninos (2006):
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[..] as cidades e regiões inteligentes são territórios com grande capacidade
para a aprendizagem e inovação, construídas com base na criatividade da
sua população, das suas instituições de criação de conhecimento e na sua
infraestrutura digital de comunicação e gestão de conhecimento.

No Brasil uma inciativa chamada Projeto Florip@21 (2013), idealizada pelo
Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC) e o laboratório Agoralab
da Universidade Federal de Santa Catarina, aproxima o contexto de pesquisa das
Cidades Inteligentes no cenário nacional, e expõem pontos importantes da aplicação de
políticas públicas neste setor. O projeto teve como objetivo apresentar uma proposta de
criação de uma região inteligente no entorno de um Parque Científico e Tecnológico, em
implantação na cidade brasileira de Florianópolis. Segundo Lara et al, (2013), a pesquisa
foi norteada pelo chamado desenvolvimento urbano baseado no conhecimento e pelo
conceito de cidades inteligentes, e inspirada em estratégias e abordagens bem-sucedidas
executadas por cidades como Melbourne, Malta e Barcelona.
Na cidade de Coimbra, Portugal, um estudo de caso realizado para a avaliação
da capacidade de uma região para torna-se uma região inteligente, tomou como ação três
grandes dimensões. Segundo Gama (2009), são elas: real, digital e institucional. A região
demonstrou-se altamente capaz de adaptar-se a uma rede de conhecimento e troca de
informações entre centros de pesquisas, empresas e a Universidade de Coimbra. Neste
caso a estratégia foi aproveitar a possível rede de informações que estas instituições
poderiam

gerar

a

aproveita-la

estrategicamente

na

criação

de

inovação

e

desenvolvimento territorial (GAMA, 2009).
Outro estudo realizado sobre o caso de Barcelona (2012), colocou a luz
iniciativas de novas políticas públicas para a transformação de uma cidade em uma Smart
City, para servir de modelo para o mundo. Segundo Bakici (2012), o estudo analisa a
aplicação de gestão estratégica para as áreas envolvem, o transito de automóveis,
infraestrutura tecnológica, distritos inteligentes, laboratórios de criatividade, e-Services e
Open Data.
Esta primeira parte artigo contou e com a apresentação de definições e
estudos realizados em diferentes cidades do mundo e as aplicações dos ambientes
inteligentes. A próxima unidade apresenta no contexto das cidades inteligentes, aspectos
sobre as políticas públicas para o desenvolvimento sustentável.
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2. SMART CITIES E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÀVEL

É possível entender o desenvolvimento sustentável como um processo de
transformação e de mudança, em contínuo aperfeiçoamento, envolvendo múltiplas
dimensões – econômica, social, ambiental e política (4ª Conferência Nacional de Ciência
Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, 2010). Neste contexto, um
debate surgiu no caminho de novas soluções de base tecnológica, bem como novas
abordagens para o planejamento urbano, que pode assegurar a viabilidade futura e
prosperidade nas áreas metropolitanas (Alawadhi et al, 2012; Dirks, Keeling, & Dencik J.,
2009; Nam & Pardo, 2011; Nijaki & Worrel, 2012). Nesta discussão, o conceito de
Cidades Inteligentes, segundo (Hollands, 2008) tem sido objeto de crescente atenção e
parece agora como um novo paradigma de desenvolvimento urbano inteligente e de
crescimento socioeconômico sustentável.
A cidade inteligente é uma ação direta para o desenvolvimento econômico
sustentável global. O autor Hu (2015), apresenta um estudo de caso realizado na cidade
de Sydney ao qual aponta a importância das políticas e estratégias que exploram as
abordagens para o paradoxo da integração da sustentabilidade ambiental e a
competitividade económica na estratégia de desenvolvimento para a cidade.

A figura 1,

aponta sete abordagens políticas que integrariam a competitividade econômica e o
desenvolvimento sustentável que devem ser trabalhadas na gestão da cidade. Segundo
Hu

(2015),

essas abordagens

representam

as inter-relações

complexas

entre

sustentabilidade ambiental e competitividade económica, que funcionam simultaneamente
e em uma forma mutuamente proveitosa no âmbito da estratégia de desenvolvimento.
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Figura 1 - Integrando a sustentabilidade ambiental e a competitividade económica.

Um estudo realizado no Brasil, já citado na unidade anterior, chamado de
Florip@21 (2013), também realizou uma análise diante das políticas discutidas para o
desenvolvimento sustentável dentro do contexto das cidades inteligentes. Fica indicado
no quadro 1, os pontos estratégicos que foram repensados para a questão da
sustentabilidade no projeto.

Figura 2 - Políticas Públicas para a Sustentabilidade Econômica

Esta unidade elucidou algumas ações políticas contidas em estudos reais que
podem ser o caminho para o desenvolvimento econômico sustentável, dentro de um
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contexto de cidades inteligentes. A novas diretrizes para a gestão das cidades no Brasil
devem seguir modelos já aplicados, adaptando-os a realidade nacional.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise realizada no artigo trouxe uma compilação dos principais autores que
desenvolvem pesquisa na área das cidades inteligentes e desenvolvimento sustentável.
As principais citações colocam a questão da infraestrutura tecnológica como a
característica imprescindível para que haja recursos suficientes para suporta os diversos
serviços direcionados para os habitantes do ambiente urbano e transforma realmente uma
cidade em um ambiente inteligente e sustentável.
Pontos como mobilidade, economia sustentável, TIC, fatores sociais, qualidade
de vida, inovação e conhecimento, estão presentes quando se busca o objetivo da
inteligência nas novas diretrizes políticas para as cidades. Fica claro que entre as
definições a preocupação da questão ambiental mostra-se de extrema importância pois
entende-se entre os autores que a questão ambiental estará presente nas discussões de
gestão das cidades durante uma longa data. A questão do crescimento populacional e o
aumento do consumo dos insumos para a sobrevivência dos habitantes das cidades
torna-se questão crítica de análise e estudo de novos estudos
As ações promovidas em estudos já realizados podem ser usadas como o
norte para novas políticas públicas desenvolvidas no Brasil, contando que haja sempre
uma observação da realidade brasileira e suas limitações. O que fica claro é que o
investimento e ações que melhorem a infraestrutura tecnológica das regiões urbanas
seria o primeiro passo no sentido a integração de todos os serviços que proporcionariam
o desenvolvimento sustentável e os outros objetivos que uma cidade inteligente oferecerá.
Sem a integração tecnológica não ocorre processo de transformação das cidades. Porem
outros aspectos que podem auxiliar os gestores públicos a melhorem a construção das
novas estratégias para o crescimento sustentável das cidades inteligentes, encontram-se
na preocupação do aumento da qualidade de vida dos cidadãos através da inovação,
economia verde, gestão energética eficiente, parques e ambiente de estimulo a saúde e
mobilidade urbana.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo tem como objetivo apresentar uma breve discussão sobre o conceito de Smart City e
Desenvolvimento Sustentável e discutir como as ações de promoção deste pode acontecer dentro
deste contexto. Conclui-se que o avanço das Cidades e Regiões Inteligentes, estão diretamente
ligadas com um processo de esforços coletivos por parte das políticas públicas, centros de
pesquisa e sociedade. O universo de possibilidades que a teoria apresenta para as diferentes
abordagens representa a riqueza e complexidade sobre o processo da implementação ou
replicação de regiões como estas, por isso, faz-se necessário para estudos futuros a observação
de casos já bem sucedidos, para que haja uma compreensão na pratica de como percorrer o
caminho para a implementação destes espaços, contudo, o presente artigo consegue elucidar os
pontos em relação as características existentes na bibliografia que expliquem o conceito das
Cidades Inteligentes e a sua relação com o Desenvolvimento Sustentável. Conclui-se que as
chamadas Cidades ou Regiões Inteligentes dependem dos processos de aplicação das
tecnologias da informação e comunicação junto com a infraestrutura da internet, que possibilitaria
que bases de informações disponíveis para análises através de ferramentas de gestão do
conhecimento incentivem a inovação e auxiliem as tomadas de decisões estratégicas de extrema
importância, estabelecendo um ciclo de processos inteligentes no desenvolvimento de uma
Cidade ou Região. E como consequência, causam uma influência positiva sobre o contexto
tecnológico, econômico e sustentável, acarretando em uma melhoria de qualidade de vida de seus
cidadãos. Observou-se que as cidades inteligentes necessitam de políticas especiais que
abordam os seguintes pontos: Oferta de infraestrutura tecnológica para TIC; Aumento na
competitividade e alinhamento da chamada economia do conhecimento, proporcionando
ambientes que estimulem o empreendedorismo, criatividade e inovação; Estilo de vida com
elevada consciência social e ambiental sustentável.
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Resumo:
Um dos grandes desafios da sociedade moderna é encontrar caminhos que viabilizem aplicar inovações
tecnológicas e incentivar a expansão econômica das cidades e que ao mesmo tempo ofereçam a redução
do impacto ambiental. Neste contexto o conceito de Smart Cities ou Cidades Inteligentes considera que as
tecnologias serão o caminho para construir uma economia sustentável e uma cidade apta a proporcionar
qualidade de vida para seus habitantes. Diante deste fato e a complexidade inerente aos temas Cidades
Inteligentes, economia e meio ambiente surge a necessidade de estudos para a sua melhor compreensão.
No Brasil já há alguns estudos sobre o tema, contudo, ainda são limitadas as pesquisas que discutem sobre
a relação entre os referidos temas. O presente artigo de carácter descritivo e exploratório foi realizado por
meio de revisão bibliográfica e objetiva apresentar uma estrutura básica para futuras discussões e novas
pesquisas. Entre os resultados o artigo sugere a identificação das principais definições sobre as chamadas
Cidades Inteligentes, direcionando esforços para contribuir com o entendimento sobre a criação de novas
políticas públicas de gestão das Cidades que estimulem a capacidade de inovação tecnológica,
desenvolvimento sustentável e qualidade de vida para os cidadãos.
Palavras-Chave: Smart Cities, Sustentabilidade, Tecnologias da Informação e Comunicação

1 INTRODUÇÃO

Estima-se que até 2050, 75% da população mundial estará vivendo em
grandes cidades. (UNFPA, 2007)

Em 2008, o mundo alcançará um marco invisível, porém significativo: pela
primeira vez na história, mais da metade da população humana - 3,3 bilhões
de pessoas - estará vivendo em áreas urbanas. Até 2030, esse número deverá
chegar a quase 5 bilhões. Muitos dos novos habitantes urbanos serão pobres.
O futuro dessas pessoas, o futuro das cidades nos países em
desenvolvimento, o futuro da própria humanidade dependerá das decisões
tomadas agora em preparação para esse crescimento (UNFPA, 2007)
Esta constante migração de pessoas faz com que a preocupação sobre
questões relacionadas ao planejamento dos espaços urbanos, tornem-se ainda mais
importantes. Diversos países e regioes planejam novas estratégias para o crescimento
populacional e os desafios inerentes. Neste cenário, Universidades e Governos realizam

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

parcerias para gerar uma gestão mais sustentável das cidades. Uma das propostas para
proporcionar um futuro com qualidade de vida no ambiente urbano são as chamadas
Smart Cities ou Cidades Inteligentes. Segundo Carter e Brine (1995), as Cidades
Inteligentes serão capazes de equilibrar o desenvolvimento econômico e social inovador,
ser tecnologicamente avançadas e ambientalmente sustentáveis. Neste sentido, é
possível associar-se a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos através do
planejamento inteligente da cidade (SHAPIRO; 2006). Para Gama (2012), o termo
cidades inteligentes têm sido, cada vez mais, relacionado ao emprego eficiente de
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como uma ferramenta para melhorar a
infraestrutura e serviços da cidade, consequentemente trazendo melhor qualidade de
vida.
Muitos autores discutem o verdadeiro sentido da palavra “Smart” na proposta
de soluções para as Cidades. Um estudo chamado “Smart Cities, Ranking Of European
medium sized cities”, realizado entre as instituições “Vienna University of Technology”,
“University of Ljubljana” and “Delft University of Technology”, definiu seis áreas
estratégicas para que o desenvolvimento das Cidades possa ser considerado “Smart”, e
são elas: Economia, Pessoas, Governo, Mobilidade, Meio Ambiente e Qualidade de Vida
(GIFFINGER; et al 2007).
A discussão mundial sobre o tema das “Smart Cities” sofreu nos últimos cinco
anos um alto crescimento de produção, tendo um pico de produção nos últimos três anos.
Autores como (HALL. R, 2000; KOMNINOS. N, 2006; CARAGLIU. A, 2009), contribuem
com pesquisas para a comunidade científica. O tema está em ampla discussão
principalmente entre instituições de pesquisa, europeias e Asiáticas, proporcionando uma
base de conhecimento para a realização de novas pesquisas. A maioria dos trabalhos
encontrados com o tema de Cidades Inteligentes, trazem autores (Hall, R. E., 2000;
HARRISON. C, 2010; PERERA. C; ZASLAVSKY. A; CHRISTEN. P., 2014;) com estudos
focados no desenvolvimento de tecnologia aplicada, por exemplo, ambientes controlados
por sensores e softwares. No Brasil o contexto das Cidades Inteligentes começa a
aparecer como objeto de pesquisa de maneira tímida o que abre uma grande lacuna para
discussoes e reflexoes.
Entre as seis áreas estratégicas do estudo, acima mencionado, as áreas
econômicas e meio ambiente já representam grandes desafios, porque estão
relacionadas a várias questões como competividade, inovação, preservação, proteção
ambiental e uso eficiente de recursos. Neste sentido, este artigo tem como objetivo
apresentar uma breve discussão sobre o conceito de Smart City e Sustentabilidade
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Econômica e Ambiental e refletir sobre algumas interrelações importantes que devem ser
consideradas pelos gestores que elaboram políticas públicas.
O artigo tem carácter qualitativo e exploratório e está baseado em revisao
bibliográfica. Para o alcance do objetivo proposto, o artigo está estruturado em 06 partes.
As três próximas seções apresentam a revisao bibliográfica. Na seção cinco, são
apresentados as discussões e resultados. Por fim, na seção seis, são apresentadas as
conclusões e sugestões para futuras pesquisas.

2 SMART CITIES ou CIDADES INTELIGENTES

A definição de Smart City é interpretada de diversas maneiras pelos autores
que fazem referência na área de estudo. Segundo Hall (2000), a definição abordará
questões de infraestrutura tecnológica, serviços e monitoramento dos dados gerados pela
Cidade, conforme, a seguir:

Uma cidade que monitora e integra as condições de toda a suas
infraestruturas críticas, incluindo estradas, pontes, túneis, trilhos, metrôs,
aeroportos, portos, comunicações, água, energia, edifícios. Para poder
melhor otimizar seus recursos, planejar a sua maximização preventiva de
serviços aos seus cidadãos (Hall; 2000)

As cidades precisam garantir e controlar diversos serviços como oferta de
energia, agua, limpeza e mobilidade urbana, educacao, entre outros. Para Caragliu
(2009), o conceito de cidade inteligente define-se como:

Uma cidade é inteligente quando investimentos em capital humano e social
e infraestruturas de comunicação tradicionais (transporte) e modernas
(TIC) promovem um crescimento econômico sustentável e uma elevada
qualidade de vida, sob uma sábia gestão de recursos naturais e processos
participativos de governança (CARAGLIU, 2009).

O conceito de integração tecnológica aparece fortemente nos estudos das
cidades inteligentes e, normalmente, a caracteriza pelo uso da automação e pela
integração por meio da internet e de todos os dispositivos e objetos capazes armazenar e
transferir dados. Segundo Harrison et al (2010), a cidade inteligente é considerada como:

Um conjunto de instrumentos, interconectados e inteligentes da cidade. A
Instrumentalização permite a captura e integração de dados do mundo real
ao vivo através do uso de sensores, quiosques, metrôs, pessoas,
dispositivos, equipamentos, máquinas fotográficas, telefones inteligentes,
dispositivos médicos implantados, a web, e outros sistemas para aquisição
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de dados semelhantes, incluindo as redes sociais como redes de sensores
humanos (HARRISON, 2010).

A presença do uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação
como alternativa para uma melhoria na gestão das cidades é o centro da ideia do modelo
das smart cities. Contudo, a tecnologia aplicada não é o único caminho de alcançar o
status de inteligência como afirma Fernandes e Gama (2009):

A grande centralidade destes territórios advém da sólida combinação de
capacidades individuais, esforços coletivos e novas tecnologias, integrando
paralelamente a inteligência humana, coletiva e artificial. Está abordagem
reflete questões do contexto de cidades inteligentes como geradores de
inovação (FERNANDES E GAMA, 2009).

Nesta mesma linha, aponta Komninos (2006) que:
[..] as cidades e regiões inteligentes são territórios com grande capacidade
para a aprendizagem e inovação, construídas com base na criatividade da
sua população, das suas instituições de criação de conhecimento e na sua
infraestrutura digital de comunicação e gestão de conhecimento.

Chourabi et al (2012) propoem uma estrutura que apresentam os fatores de
sucesso para compreende iniciativas e projetos voltados para promover cidades
inteligentes. Estes fatores sao os seguintes:
1. Gestão e organização – Este fator aborda as questões organizacionais e
gerenciais das cidades. Como principal iniciativa o modelo de e-government (governo
digital) utiliza-se da internet como principal ferramenta de suporte. As ações deste
modelo de governo propõem uma interação digital entre o e-citizien (cidadão digital)
com todos os níveis do governo (municipal, estadual e internacional) através de
plataformas conectadas.
2. Tecnologia - O fator tecnológico representa a coleção da computação inteligente
aplicada sobre as infraestruturas críticas e serviços. A nova geração tecnológica que
integra hardware, software e tecnologia de redes, oferece capacidade para que
sistemas de tempo real ajudem as pessoas tomarem decisões e alternativas
inteligentes. A tecnologia é a chave para a modernização da gestão e funcionamento
da cidade. As tecnologias da informação e comunicação implementadas em cidades,
impactam diretamente na qualidade de vida do cidadão, porem podem causar um
aumento na diferença social causando uma ruptura digital. Ao qual muitos têm acesso
ao contexto tecnológico e outros não. Os gestores das cidades devem considerar
alguns fatores ao implementar as TICs no que se diz respeito à disponibilidade de
recursos, capacidade, vontade institucional e também com relação a desigualdade e a
exclusão digital, proporcionando uma mudança na cultura e hábitos.
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3. Governança – O fator governança pública define regimes de leis, normas
administrativas, decisões judiciais e práticas que controlam e permitem as atividades
do governo referentes a produção e entrega de serviços públicos. Projetos
desenvolvidos para uma cidade envolvem um grande número de stakeholders e são
múltiplas as partes interessadas no resultado final. A relação das partes interessadas
é um fator crítico para definir o sucesso ou o fracasso destes projetos. "As relações
das partes interessadas" refere-se a quatro questões principais: a capacidade de
cooperar entre as partes interessadas, o apoio de liderança, estrutura de alianças e
capacidade de trabalhar sob jurisdições diferentes. Além do que, estipula-se
estabelecer a famosa relação entre as partes interessadas do setor público-privado. A
governança inteligente depende da implementação de uma infraestrutura inteligente
de governança que devem ser responsáveis, ágil e transparente. Esta infraestrutura
ajuda a permitir a colaboração, o intercâmbio de dados, e a integração de serviços e
comunicação.
4. Contexto Político – O fator político inteligente foca e caracteriza as questões
urbanas institucionais e não técnicas que criam condições que permitam o
desenvolvimento. Inclui-se também as políticas de relações intergovernamentais entre
os diferentes níveis do governo. Os projetos de implantação de TI dependem de prévio
conhecimento técnico e administrativo para sua implantação em grande escala,
dependendo de um prévio conhecimento dos gestores públicos sobre os regulamentos
e leis.
5. Pessoas e Comunidades – O projeto de cidade inteligente tem com um dos

seus objetivos incentivar a transformação dos cidadãos em pessoas mais
informadas, conscientes e participativas. A iniciativa inteligente permite que os
membros da cidade participem da governança e gestão da cidade tornando-os
incentivando os cidadãos a serem ativos e participativos. É um fator crítico que
os cidadãos tornem-se comunidades ativas e organizadas em grupos e
coletivos, para que saibam quais são os respectivos desejos e necessidades
dentro das cidades.

6. Economia - Uma economia inteligente permeia o incentivo da construção de uma
competividade econômica que gere inovação e novas empresas, prática do
empreendedorismo, foco na produtividade e na flexibilidade do mercado trabalho, bem
como a integração do mercado nacional ao global.

7. Infraestrutura Construída – A implementação de uma infra-estrutura de TIC é
fundamental para o desenvolvimento de uma cidade inteligente e depende de alguns
fatores relacionados com a sua disponibilidade e desempenho. Infraestruturas em
tecnologia da informação e comunicação inclui cabeamento de fibra óptica, Wi-Fi,
hotspots wireless, quiosques digitais) e sistemas de informação orientados a serviços.
O conjunto de desafios a serem superados pelo fator de infraestrutura são definidos
como: segurança, privacidade, cursto operacional e diponibilidade).
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8. Ambiente Natural – As Iniciativas frente a questão ambiental, sobre o
contexto das cidades inteligentes, foca o uso da tecnologia para o aumento da
sustentabilidade e uma melhor gestão dos recursos naturais. Porem existe um
foco particular interesse sobre a proteção dos recursos naturais e as
infraestruturas conectadas, como? Distribuição de energia, água, esgoto.
Assim como a conservação de espaços verda, parques, bibliotecas e cnetros
de convivência coletiva direciondas para atividades fisícas e estimulo de uma
vida saudável.
Os autores defendem a ideia de que todos os fatores, acima mencionados, devem
estar integrados e que os resultados das iniciativas voltadas para promover o conceito de cidade
inteligente por meio de políticas e programas públicos depende dos diferentes contextos e
objetivos (CHORAUBI et al, 2012).

3 ALGUMAS INICIATIVAS PARA PROMOVER O CONCEITO DE SMART CITY

Na cidade de Coimbra, Portugal, um estudo de caso realizado para a avaliação
da capacidade de uma região para torna-se uma região inteligente, tomou como ação três
grandes dimensões. Segundo Gama (2009), são elas: real, digital e institucional. A região
demonstrou-se altamente capaz de adaptar-se a uma rede de conhecimento e troca de
informações entre centros de pesquisas, empresas e a Universidade de Coimbra. Neste
caso a estratégia foi aproveitar a possível rede de informações que estas instituições
poderiam

gerar

a

aproveita-la

estrategicamente

na

criação

de

inovação

e

desenvolvimento territorial (GAMA, 2009).
Outro estudo realizado sobre sobre o caso de Barcelona (BAKICI. 2012),
demonstrou algumas políticas públicas que podem levar a transformação de uma cidade
em uma Smart City e que podem servir de modelo para outras iniciativas. Segundo Bakici
(2012), o estudo analisa a aplicação de gestão estratégica para as áreas envolvem, o
transito de automóveis, infraestrutura tecnológica, distritos inteligentes, laboratórios de
criatividade, e-Services e Open Data.
No Brasil o Projeto Florip@21 (2013), idealizada pelo Departamento de
Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC) e o laboratório Agoralab da Universidade
Federal de Santa Catarina, aproxima o contexto de pesquisa das Cidades Inteligentes no
cenário nacional, e expõem pontos importantes da aplicação de políticas públicas neste
setor. O projeto teve como objetivo apresentar uma proposta de criação de uma região

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

inteligente no entorno de um Parque Científico e Tecnológico, em implantação na cidade
brasileira de Florianópolis. Segundo Lara et al, (2013), a pesquisa foi norteada pelo
chamado desenvolvimento urbano baseado no conhecimento e pelo conceito de cidades
inteligentes, e inspirada em estratégias e abordagens bem-sucedidas executadas por
cidades como Melbourne, Malta e Barcelona.
Portanto entende-se que as Cidades Inteligentes são cidades que
incentivam o desenvolvimento estratégico e tecnológico, focado na infraestrutura de
comunicações, serviços públicos, educação e conhecimento, diminuição do impacto
ambiental e mobilidade urbana. Projetos podem ser aplicados em diversas perspectivas
relacionadas ao conjunto de serviços entregues a população bem a sua capacidade de
infraestrutura tecnológica. A Cidade Inteligente oferecer o caminho para elevar o nível de
qualidade de vida para que os cidadãos para que possam sentir-se bem dentro do
perímetro urbano. Bem como elevar a capacidade empreendedora da sociedade, e
incentivar projetos de coletivos entre as comunidades proporcionando uma inteligência
coletiva focada nos principais problemas que requerem soluções para todos.

4. CIDADES E SUSTENTABILIDADE

A redução dos recursos, o aumento dos problemas ambientais e a
concentração das populações em áreas urbanas, representa um grande desafio para
a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Neste sentido, governos, agências
internacionais, universidades e organizações não-governamentais são atores
importantes para discussao e construção de cidades sustentáveis. A cidade
inteligente é uma ação direta para o desenvolvimento econômico sustentável global.
O autor Hu (2015), apresenta um estudo de caso realizado na cidade de Sydney ao
qual aponta a importância das políticas e estratégias que exploram as abordagens
para o paradoxo da integração da sustentabilidade ambiental e a competitividade
económica na estratégia de desenvolvimento para a cidade. A figura 1, aponta sete
abordagens

políticas

que

integrariam

a

competitividade

econômica

e

o

desenvolvimento sustentável que devem ser trabalhadas na gestão da cidade.
Segundo Hu (2015), essas abordagens representam as inter-relações complexas
entre sustentabilidade ambiental e competitividade económica, que funcionam
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simultaneamente e em uma forma mutuamente proveitosa no âmbito da estratégia de
desenvolvimento.
Figura 1 - Integrando a sustentabilidade ambiental e a competitividade económica.

Fonte: Hu (2015)

A questão da sustentabilidade é um processo de transformação e de mudança,
em contínuo aperfeiçoamento, envolvendo múltiplas dimensões – econômica, social,
ambiental e política (4ª Conferência Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação para o
Desenvolvimento Sustentável, 2010). Neste contexto, um debate surgiu no caminho de
novas soluções de base tecnológica, bem como novas abordagens para o planejamento
urbano, que pode assegurar a viabilidade futura e prosperidade nas áreas metropolitanas
(Alawadhi et al, 2012; Dirks, Keeling, & Dencik J., 2009; Nam & Pardo, 2011; Nijaki &
Worrel, 2012). Nesta discussão, o conceito de Cidades Inteligentes, segundo (Hollands,
2008) tem sido objeto de crescente atenção e parece agora como um novo paradigma de
desenvolvimento urbano inteligente e de crescimento socioeconômico sustentável.
Um estudo realizado no Brasil, já citado na unidade anterior, chamado de
Florip@21 (2013), também realizou uma análise diante das políticas discutidas para o
desenvolvimento sustentável dentro do contexto das cidades inteligentes. Fica indicado
no quadro 1, os pontos estratégicos que foram repensados para a questão da
sustentabilidade no projeto.
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Figura 2 - Políticas Públicas para a Sustentabilidade Econômica

Fonte: Lara et al. (2013)

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposta principal da presente pesquisa foi elucidar os fatos que envolvem os
conceitos de Cidades Inteligentes e, destacar sobre este contexto, o fator da
sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Como resultado de pesquisa sobre os
principais autores e conceitos envolvidos demonstra-se através no Quadro 1, o estado da
arte sobre a variável de pesquisa “Smart Cities”.

Quadro Básico para Estado da Arte – Cidades Inteligentes

Autor

Ano

Conceito
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Hall, R. E.

Komninos

Caragliu, A.

Fernandes, R., & Gama,
R.

2000

2006

2009

2009

Uma cidade que monitora
e integra as condições de
toda
a
suas
infraestruturas
críticas,
incluindo
estradas,
pontes, túneis, trilhos,
metrôs,
aeroportos,
portos,
comunicações,
água, energia e edifícios.
Para
poder
melhor
otimizar seus recursos,
planejar
a
sua
maximização preventiva
de serviços aos seus
cidadãos.
As cidades e regiões
inteligentes são territórios
com grande capacidade
para a aprendizagem e
inovação,
construídas
com base na criatividade
da sua população, das
suas
instituições
de
criação de conhecimento
e na sua infraestrutura
digital de comunicação e
gestão de conhecimento.
Uma cidade é inteligente
quando investimentos em
capital humano e social e
infraestruturas
de
comunicação tradicionais
(transporte) e modernas
(TIC)
promovem
um
crescimento econômico
sustentável
e
uma
elevada qualidade de
vida, sob uma sábia
gestão
de
recursos
naturais e processos
participativos
de
governança.
A grande centralidade
destes territórios advém
da sólida combinação de
capacidades individuais,
esforços
coletivos
e
novas
tecnologias,
integrando paralelamente
a inteligência humana,
coletiva e artificial. Está
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Harrison, C.

2010

abordagem
reflete
questões do contexto de
cidades inteligentes como
geradores de inovação.
Um
conjunto
de
instrumentos,
interconectados
e
inteligentes da cidade. A
Instrumentalização
permite a captura e
integração de dados do
mundo real ao vivo
através
do
uso
de
sensores,
quiosques,
metrôs,
pessoas,
dispositivos,
equipamentos, máquinas
fotográficas,
telefones
inteligentes, dispositivos
médicos implantados, a
web, e outros sistemas
para aquisição de dados
semelhantes, incluindo as
redes sociais como redes
de sensores humanos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2015)

Conclui-se que as chamadas Cidades Inteligentes dependem dos processos de
aplicação das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) junto a infraestrutura da
cidade. Assim seria possível, através de análises de gestão do conhecimento indicar os
serviços críticos de uma cidade quem devem implementar melhorias e inovação. Com
isso as tomadas de decisões estratégicas de extrema importância para a cidade, estariam
inseridas em um ciclo de processos inteligentes para o aperfeiçoamento de serviços
ligados aos espaços coletivos, mobilidade urbana, diminuição do impacto ambiental,
educacional e de participação política. Como consequência uma influência positiva sobre
o contexto tecnológico, econômico e sustentável da cidade, o que acarretará em uma
melhoria de qualidade de vida de seus cidadãos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O tema levantou uma discussão de extrema importância, as Cidades
Inteligentes são uma alternativa inteligente para transformar as cidades em locais com
real qualidade de vida e não somente degradação ambiental, consumismo e desigualdade
social e cultural. As propostas das cidades no aspecto inteligente preocupam-se de
maneira estratégica com os fatores críticos de funcionamento e gestão das cidades. O
modelo prevê proporcionar melhorias na qualidade de vida para os cidadãos e isso dever
ser discutido dentro do âmbito público. Sugere-se para futuras pesquisas entender melhor
quais são a característica culturais das cidades que impactam no desenvolvimento das
propostas de transformação para os serviços inteligentes, ou seja, primeiro entende-se se
a cultura local está preparada e disposta receber as mudanças de paradigmas da
interação dos cidadãos com uma cidade tecnológica.
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Resumo: A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305 de 02 de agosto de
2010, previa, entre outros, que os municípios deveriam fazer a disposição final ambientalmente adequada
dos resíduos em até quatro anos após sua publicação, o que implicava na eliminação e recuperação dos
lixões. Quatro anos se passaram e a maioria dos municípios brasileiros sequer haviam elaborado seus
planos de resíduos, desta forma em 2014 pediram a prorrogação dos prazos, que foi aprovada pelo senado
federal em 2015 através do projeto de lei 25 de 2014, que altera os prazos de entrega dos planos de
resíduos e da disposição adequada dos resíduos sólidos para até 31/07/2021, dependendo do caso.
Pesquisas com a finalidade de criar sistemas de apoio à decisão para gestão de resíduos em seus mais
diferentes contextos não são recentes, e demonstram que criar metodologias é um dos caminhos para se
atingir a eficiência. Desta forma, este trabalho teve como objetivo realizar um estudo bibliográfico para
verificar a necessidade dos sistemas de apoio à decisão para a recuperação de áreas degradadas por
disposição irregular de resíduos sólidos, que contribua na gestão municipal. Diante ao cenário brasileiro
atual, onde os municípios possuem áreas degradadas pela disposição inadequada de RSU, conhecidas
como lixões, e encontram dificuldades em implementar a PNRS, foi possível compreender que estes
sistemas são necessários e precisam ser simplificados e organizados, para que sejam acessíveis aos
gestores municipais desprovidos de conhecimento técnico. Esta sistematização pode ser feita através do
desenvolvimento de uma ferramenta informatizada (software) específica, visando a elaboração de
diagnósticos e possíveis cenários de recuperação ou reabilitação de áreas degradadas.
Palavras-Chave: Resíduos sólidos, lixão, software

1 INTRODUÇÃO
O crescimento exponencial da população juntamente com o processo de
industrialização ao longo da história resultaram em problemas de proporções globais
como a rápida urbanização, limitação de recursos, e grande geração de resíduos das
mais variadas composições, tornando a gestão de resíduos sólidos urbanos uma
necessidade para a preservação do meio ambiente e saúde do ser humano. Conforme
Bahaa-eldin (2010 apud BENGTSSON, et al, 1994) os resíduos sólidos em estado de
decomposição geram um líquido denominado chorume com elevadas concentrações de
cloretos, bicarbonatos, e nitratos, que através da lixiviação, pode ser uma importante fonte
de contaminação das águas subterrâneas e subsequente influência na qualidade das
águas superficiais. Para o autor, este é o principal impacto em potencial relacionado à
disposição inadequada dos resíduos sólidos, podendo afetar seriamente o abastecimento
público de água, a qualidade dos alimentos cultivados com esta água, a contaminação do
solo por constituintes orgânicos e inorgânicos, entre outros.
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Entre 1979 e 1990, a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) cresceu a
uma taxa superior ao crescimento populacional. “Enquanto a população mundial
aumentou em 18%, o lixo gerado no mesmo período cresceu 25%” (NAGASHIMA, 2011).
Segundo o IBGE (2008), a geração de resíduos no Brasil em 2008 foi de 183,5 mil ton/dia.
No decorrer dos anos, a população brasileira vem crescendo rapidamente. Conforme
IBGE (2010), entre os anos de 1991 a 2010, houve um crescimento populacional de
43.930,324 pessoas. Em 2010 o numero de habitantes no Brasil era 190.755,799
pessoas, desta forma, dividindo a geração diária de resíduos em 2008 (183.500,000
kg/dia) pelo numero de pessoas em 2010, chega-se a uma geração per capita de 0,96
kg/pessoa/dia, ou seja, cada brasileiro gerava diariamente quase 1kg de resíduo.
Segundo Nagashima (2011), no Brasil, a não-priorização da gestão dos
resíduos sólidos contribuiu para a proliferação de lixões nas décadas de 1970 e 1980.
Entre os anos de 1995 a 1999, foram investidos mais de 3 bilhões em saneamento, sendo
que menos de 2% deste montante foram destinados para a gestão de resíduos sólidos, e
deste percentual, a maior parte destinou-se para medidas paliativas como programas de
disposição final, demonstrando a precariedade da gestão de resíduos sólidos no país. Em
relação a gestão municipal integrada de resíduos sólidos, os principais problemas são
arrecadação insuficiente, incompetência administrativa, deficiências de planejamento
estratégico a falta de informação sobre a quantidade de lixo gerada, variações sazonais,
inventário sobre os tipos de resíduos gerados, variações de custos de coleta e de
destinação final do lixo, além do descumprimento dos serviços básicos, como a coleta do
lixo, principalmente em áreas de difícil acesso, como periferias e bairros de baixa renda.
Para Valle (2002), os problemas decorrentes da disposição inadequada dos
resíduos sólidos como odores, gases tóxicos e chorume podem causar impacto visual,
contaminar o solo, a água, a atmosfera, inclusive acontecer o carreamento destes
contaminantes pela água e atmosfera até distâncias fora da área de controle, afetando
não só o meio ambiente como também a cadeia alimentar da biota / população.
Desta forma um sistema de apoio à decisão para a recuperação de áreas
degradadas por disposição irregular de resíduos sólidos pode auxiliar não só nos
problemas administrativos que envolvem tomadas de decisões, como também nas
questões de planejamento e gerenciamento dos resíduos, reduzindo consequentemente
os impactos ambientais decorrentes da gestão inadequada dos RSU.
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1.1 Justificativa
Sistemas de apoio à decisão na gestão de resíduos começaram a ser
implementados em países desenvolvidos há cerca de 18 anos, a exemplo da Nova
Zelândia, que de acordo com Boyle (2000), estabeleceu uma emenda de lei exigindo de
todo o governo local a elaboração e implementação de um plano de gestão de resíduos,
de maneira a seguir a seguinte hierarquia de gestão: reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar
e finalmente, tratar e dispor adequadamente, porém a falta de uma metodologia fez com
que após dois anos, os planos ainda estivessem no papel e seu conteúdo variasse de
vaga menção da “minimização dos resíduos” à metas e prazos claramente definidos.
No Brasil, a gestão dos resíduos passou a ser obrigatória a partir de 2010 com
a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) através da Lei nº 12.305
de 02 de agosto de 2010, e assim como na nova Zelândia, a Lei Brasileira é genérica,
fornecendo apenas diretrizes para a gestão. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012).
Conforme Ministério do Meio Ambiente - MMA (2014), para receber recursos do
governo federal, os estados e municípios precisavam apresentar seus planos de gestão
de resíduos em atendimento à PNRS até dia 02/08/2014. Na tentativa de auxiliar melhor
os estados e municípios, em 2011 o MMA elaborou um manual de 300 páginas com
orientações para a elaboração dos planos.
Mesmo com as orientações do MMA e com prazo definido para entregar seus
planos de gestão de resíduos, quatro anos após implementada a PNRS, a maioria dos
municípios Brasileiros não haviam entregue seus planos, demonstrando a proporção das
dificuldades na gestão de RSU. De acordo com o Altafin (2014), no dia 02/04/2014 houve
reunião da Subcomissão Temporária de Resíduos Sólidos, que é ligada à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), e nesta reunião
o representante da Confederação Nacional de Municípios (CNM) pediu que o prazo para
elaboração dos planos municipais de gestão de resíduos sólidos fosse prorrogado por
mais um ano, e que as prefeituras tivessem mais três anos, a partir da finalização do
plano municipal, para acabar com os lixões.
No início de julho de 2015 o senado federal aprovou o projeto de lei nº 425 de
2014, alterando os prazos de entrega dos planos de resíduos e da disposição adequada
dos resíduos sólidos, previstos nos Artigos 54 e 55 da PNRS, para até 31/07/2021,
dependendo do caso. (BRASIL, 2015).
Além de do cumprimento da legislação, sistemas de apoio à decisão para a
recuperação de áreas degradadas por disposição irregular de resíduos sólidos
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possibilitam implementar ou melhorar a gestão de resíduos nos municípios, bem como
contribuir para a redução dos impactos à saúde do ser humano e ao meio ambiente,
causados pela gestão inadequada dos RSU, minimizando as dificuldades encontradas
pelos municípios na implementação da PNRS.

1.2 Objetivos
Realizar um estudo bibliográfico para verificar a necessidade dos sistemas de
apoio à decisão para a recuperação de áreas degradadas por disposição irregular de
resíduos sólidos, que contribua na gestão municipal.

2 METODOLOGIA
Pesquisas com a finalidade de criar sistemas de apoio à decisão para gestão
de resíduos em seus mais diferentes contextos não são recentes. De acordo com
Massukado (2006), os primeiros trabalhos remontam à década de 1970 quando os
primeiros modelos de otimização de rotas de veículos para a coleta foram desenvolvidos.
Entre os anos de 2004 e 2005,

Braga (2006) fez uma pesquisa com

17

municípios do Paraná com o objetivo de desenvolver um modelo de base de dados para
sistematizar as operações e serviços de limpeza pública. A pesquisa abordou os aspectos
físico-ambientais, socioeconômicos e estruturais, e estendeu-se também aos aspectos
administrativos, operacionais e sociais. Como resultado, a pesquisa trouxe uma melhor
visualização das informações referente a gestão dos resíduos, bem como permitiu a
elaboração de um diagnóstico para a tomada de decisões. Neste mesmo período
Massukado (2006) realizou pesquisa com a finalidade de desenvolver uma ferramenta
para a gestão de resíduos sólidos domiciliares, por meio da simulação de cenários,
mostrando os efeitos que poderiam ocorrer a partir de possíveis mudanças nas
estratégias da gestão.
Lopes (2006), defende a ideia de que os “pequenos municípios precisam
integrar os caminhos da busca por padrões mais sustentáveis de produção e consumo ao
cotidiano do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos”. Em sua pesquisa o autor
utilizou a análise de alternativas viáveis, visando construção de um plano de gestão
integrada dos resíduos sólidos urbanos a partir do diagnóstico da realidade de cada
município, transformando o problema do lixo em um potencial de desenvolvimento e
inclusão social. Ao final da pesquisa percebeu-se que como na maioria dos casos, a
grande dificuldade dos pequenos municípios na gestão de seus resíduos se dá pela falta
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de informações sobre os mesmos, pela falta de metodologia de gerenciamento, sem
muitas vezes ter ideia das demandas e do potencial de reaproveitamento desses
resíduos, principalmente sobre a reciclagem dos resíduos orgânicos por meio da
compostagem, onde constatou-se que nenhum dos municípios pesquisados possuíam
procedimentos para a coleta diferenciada destes resíduos, fundamental para a qualidade
final do composto orgânico.
Diante das dificuldades encontradas na gestão dos resíduos sólidos e da
degradação social das pessoas que sobrevivem do lixo, o município de Lençóis
Paulista/SP percebeu a necessidade de elaboração e implementação de um plano de
gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos, que foi feito em conjunto com a
Universidade Estadual Paulista (Unesp) e teve como resultado
“[...]a reestruturação da Usina de Reciclagem e Compostagem, a implementação
da coleta seletiva, criação de uma cooperativa de reciclagem em parceria com
uma associação de deficientes físicos, promovendo inclusão social, aumento no
volume de materiais reciclados e da vida útil do aterro municipal, assim como a
implementação do processo de compostagem” (MANFRINATO, 2007)

Em 2011,

Broitman (2012) elaborou em Israel um modelo para otimizar

estratégias na gestão de resíduos a nível local, que avalia o efeito em nível nacional. O
modelo permitiu comparar tanto a viabilidade econômica das várias opções de gestão de
resíduos locais, e seus resultados agregados para níveis regionais ou nacionais. Segundo
o autor,

após testes, o modelo mostrou que as características locais influenciam

significativamente nos custos da gestão de resíduos, e, portanto, a gestão ideal é aquela
sob a qual cada local é capaz de implementar o mecanismo mais apropriado para si.
Mesmo com todo conhecimento difundido ao longo dos anos a respeito da
gestão de resíduos e suas consequências ao ser humano e ao meio ambiente, uma
pesquisa recente feita por Ponte (2013) no Arquipélago dos Açores como objetivo de
avaliar a situação da gestão de resíduos sólidos urbanos, averiguou a falta de
planejamento e conhecimento dos gestores das ilhas a cerca de informações básicas
como, numero de equipamentos para a coleta, frequência da coleta, caracterização dos
resíduos coletados, com exceção das ilhas de São Miguel, Terceira e Pico que fazem a
caracterização representativa dos resíduos. Em relação a disposição final, todas as ilhas,
com exceção da Graciosa, depositavam seus resíduos diretamente no solo (lixões).
Outra pesquisa realizada no Brasil por Pires (2013), com a finalidade de
analisar o cumprimento da PNRS pelos municípios da bacia do Alto Tietê, referente ao
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atendimento das metas de seus planos de resíduos no tratamento da fração orgânica dos
mesmos através da compostagem ou biodigestão, constatou que de todos os municípios,
apenas sete deles (20% do total) possuíam planos de resíduos, e que destes sete
municípios, apenas dois apresentaram metas favoráveis ao tratamento da fração orgânica
de seus resíduos.
O lixo Brasileiro tem um percentual considerável na geração mundial, por isto
ressalta-se que a gestão dos resíduos sólidos precisa ser um procedimento fundamental
nas administrações municipais, repensando o modelo atual de produção e de consumo,
revendo processos geradores de resíduos, e que busque metodologias de ponta para a
reciclagem dos resíduos. (WALDMAN, 2013).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A gestão de resíduos sólidos envolve um conjunto articulado de ações e de
tomada de decisões baseados em critérios preestabelecidos, que tem influencia direta na
qualidade ambiental. Conforme Nagashima (2011), estabelecer um modelo para gestão
de resíduos sólidos auxilia no abandono da “lógica de misturar tudo para depois pensar
na remediação dos resíduos gerados, prática conhecida no campo dos efluentes como
‘política de final de tubo’.”, o que significa a adoção de uma postura preventiva.
Sistemas de apoio à decisão podem ser elaborados com o auxilio de ferramentas
específicas. Segundo Braga (2006), eles devem ser planejados cuidadosamente para que
o mesmo seja eficiente, o que requer entre outros, o conhecimento de alternativas e
tecnologias disponíveis. Para que a gestão dos resíduos seja sistematizada, possua
dados consistentes, facilite a visualização das informações e forneça diagnósticos que
auxilie nas tomadas de decisões, as informações da gestão dos resíduos sólidos
necessitam estar inseridas em uma base de dados, organizada e atualizada, que pode
oferecer diversos recursos ao gestor, como por exemplo, relacionamento entre dados e
consultas parametrizadas.
A gestão dos resíduos sólidos urbanos precisa seguir uma metodologia que
forneça orientações e diretrizes para a segregação, coleta seletiva, armazenamento,
redução das quantidades geradas, dos custos com tratamento e disposição final,
diminuição dos impactos ambientais. Segundo Nagashima (2011), o modelo de gestão
integrada de resíduos sólidos precisa priorizar “a redução do volume desde o início do
processo produtivo e em todas as etapas da cadeia produtiva”, e contemplar a coleta
seletiva, unidades de triagem, unidade de compostagem, aterro(s) sanitário(s), analisar a
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situação atual da gestão municipal de resíduos sólidos, a característica dos resíduos
gerados pela

população, bem como a quantidade de material reciclável coletado no

município e a forma de operação do aterro sanitário onde são dispostos os resíduos
sólidos urbanos.
A técnica de cenários é uma ferramenta de planejamento estratégico que tem a
finalidade de projetar a geração de resíduos sólidos e sua influência no futuro, e tem sido
utilizada por diversos autores para este fim e pode ser muito útil na gestão municipal de
resíduos sólidos. (MELO, 2009).
Os problemas atuais de disposição inadequada dos RSU denuncia a falta de
sistematização nas gestões municipais, indicando a necessidade de investigação por
ferramentas que sejam metódicas e possam apoiar a gestão de resíduos, possibilitando
por exemplo, que o diagnóstico inicial e aprofundado dos impactos causados por um lixão
seja simplificado, armazenado em uma base de dados, e forneça possíveis cenários de
recuperação ou reabilitação da área degradada. De acordo com Pires (2011), os modelos
e ferramentas de análise de sistemas, os quais enriquecem o quadro analítico da gestão
de resíduos, foram projetados especificamente para lidar com determinados tipos de
problemas e podem proporcionar oportunidades para o desenvolvimento de melhores
estratégias na gestão de resíduos sólidos, atendendo assim as normas vigentes e
fomentando perspectivas futuras na gestão de resíduos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o estudo preliminar, pode-se inferir que:

• A utilização de sistemas de apoio à decisão é necessária frente ao cenário
brasileiro atual, onde os municípios possuem áreas degradadas pela disposição
inadequada de RSU, conhecidas como lixões, e encontram dificuldades em
implementar a PNRS;

• Para que os sistemas de apoio à decisão sejam eficientes na recuperação destas
áreas degradadas, na implementação da PNRS, e acessíveis aos gestores
municipais desprovidos de conhecimento técnico, é preciso sistematizá-los de
maneira simplificada e organizada;
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• Esta sistematização pode ser feita através do desenvolvimento de uma ferramenta
informatizada (software) específica, visando a elaboração de diagnósticos e
possíveis cenários de recuperação ou reabilitação das áreas degradadas;
AGRADECIMENTOS
Ao IFSC pelo apoio à qualificação docente por meio dos editais de afastamento
para pós-graduação.
REFERÊNCIAS
BAHAA-ELDIN, E. A; et all. Deterioration of groundwater quality in the vicinity of an active
open-tipping site in West Malaysia. Hydrogeology Journal. v.18, p.997–1006, 2010.
BOYLE, C.A. Solid waste management in New Zealand. Waste Management. New
Zealand, V.20 (2000), p. 517-526, 2000.
BRAGA, M.C.B; RAMOS, S.I.P. Desenvolvimento de um modelo de banco de dados para
a sistematização de programas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos em
serviços de limpeza pública. Eng. Sanitária e Ambiental. Vol.11 - Nº 2, p.162-168, 2006.
BRASIL. COMISSÃO - SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. .
PROJETO DE LEI DO SENADO nº 425, de 2014. 2015. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=119536>. Acesso
em: 29 jul. 2015.
ALTAFIN, Iara Guimarães. Municípios pedem mais prazo para apresentar planos de
gestão
e
acabar
com
lixões.
2014.
Disponível
em:
<http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/04/02/municipios-pedem-mais-prazopara-apresentar-planos-de-gestao-e-acabar-com-lixoes>. Acesso em: 08 out. 2015.

BROITMAN, Dani; et all. One size fits all? An assessment tool for solid waste
management at local and national levels. Waste Management. v.32, p. 1979–1988. 2012.
IBGE. Atlas do Censo Demográfico do IBGE mapeia mudanças na sociedade
brasileira 2010. Disponível em:<http://cod.ibge.gov.br/23K2D>Acesso em: 14/08/2014
IBGE. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008. Disponível
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_
2008.pdf> Acesso em: 14/08/2014
LOPES, Luciana. GESTÃO E GERENCIAMENTO INTEGRADOS DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS. Dissertação de Mestrado em Geografia Humana: Universidade de
São Paulo. 110p. 2006

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

MANFRINATO, Jair Wagner de Souza. Gerenciamento integrado de resíduos sólidos
urbanos: um estudo da experiência no município de Lençóis Paulista. Revista
Gerenciais, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 137-146, 2007.
MASSUKADO, L.M; ZANTA, V.M. SIMGERE – Software para Avaliação de Cenários de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Eng. Sanitária e Ambiental. Vol.11 - Nº 2, p.133142, 2006
MELO, Lucas Araujo de; et all. Estudo de cenários para o gerenciamento dos resíduos
sólidos urbanos de Curitiba. Engenharia Sanitária e Ambiental. Vol.14. Nº4, Pages 551558. 2009
Ministério do Meio Ambiente - MMA. Resíduos sólidos: prazo acaba dia 2. Disponível
em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/8531-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidosprazo-acaba-dia-2> Acesso em 07/09/2015
NAGASHIMA, Luciana Akiko; et all. Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos – uma
proposta para o município de Paranavaí, Estado do Paraná, Brasil. Acta Scientiarum.
Technology. Maringá, v. 33, n. 1, p. 39-47, 2011
Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 12.305,
DE 02/08/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm > Acesso em:
07/09/2015.
PIRES, Ana; et all. Solid waste management in European countries: A review of systems
analysis techniques. Journal of Environmental Management. v.92, p. 1033-1050, 2011
PIRES, Caio Souza. O tratamento dos resíduos orgânicos como cumprimento da
Política Nacional de Resíduos Sólidos: Análise dos planos municipais da bacia do
Alto Tietê. Dissertação de Mestrado Ciências, Programa de Engenharia Hidráulica e
Saneamento: Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. 104p.
2013
PONTE, Luísa Gonçalves da. Caraterização atual e proposta de melhorias do plano
estratégico de gestão de resíduos urbanos para o arquipélago dos açores.
Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente: UNIVERSIDADE DO
PORTO. 112p. 2013
VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade Ambiental: ISO 14000. São Paulo: 11ª Ed, Senac, São
Paulo, 2002. 205p.
WALDMAN, Maurício. LIXO DOMICILIAR BRASILEIRO: MODELOS DE GESTÃO E
IMPACTOS AMBIENTAIS. Bol. Goia. Geogr. (Online). Goiânia, v. 33, n. 2, p. 169-184,
maio/ago. 2013

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

SMART CITIES E A SUSTENTABILIDADE
Diogo Librelon1, Kátia Madruga2, Paulo Esteves3 Lucas Oliveira4
1Universidade

Federal de Santa Catarina/Programa de Pós-graduação em TIC,diogo.librelon@posgrad.ufsc.br
Federal de Santa Catarina/Programa de Pós-graduação em TIC, katia.madruga@ufsc.br
3, Universidade Federal de Santa Catarina/Programa de Pós-graduação em TIC,paulo.esteves@ufdc.com.br
4, Universidade Federal de Santa Catarina/Graduação em TIC, lucas.oliveiraufsc@gmail.com
2, Universidade

Resumo:
Um dos grandes desafios da sociedade moderna é encontrar caminhos que viabilizem aplicar inovações
tecnológicas e incentivar a expansão econômica das cidades e que ao mesmo tempo ofereçam a redução
do impacto ambiental. Neste contexto o conceito de Smart Cities ou Cidades Inteligentes considera que as
tecnologias serão o caminho para construir uma economia sustentável e uma cidade apta a proporcionar
qualidade de vida para seus habitantes. Diante deste fato e complexidade inerente aos temas Cidades
Inteligentes, economia e meio ambiente surge a necessidade de estudos para a sua melhor compreensão.
No Brasil já há alguns estudos sobre o tema, contudo, ainda são limitadas as pesquisas que discutem sobre
a relação entre os referidos temas. O presente artigo de carácter descritivo e exploratório foi realizado por
meio de revisão bibliográfica e objetiva apresentar uma estrutura básica para futuras discussões e novas
pesquisas que possam colaborar na formulação de políticas públicas.
Palavras-Chave: Smart Cities, Sustentabilidade,Tecnologias da Informação e Comunicação

1 INTRODUÇÃO

Estima-se que até 2050, 75% da população mundial esteja vivendo em grandes
cidades (UNFPA, 2007):

Em 2008, o mundo alcançará um marco invisível, porém significativo: pela
primeira vez na história, mais da metade da população humana - 3,3
bilhões de pessoas - estará vivendo em áreas urbanas. Até 2030, esse
número deverá chegar a quase 5 bilhões. Muitos dos novos habitantes
urbanos serão pobres. O futuro dessas pessoas, o futuro das cidades nos
países em desenvolvimento, o futuro da própria humanidade dependerá
das decisões tomadas agora em preparação para esse crescimento
(UNFPA, 2007).

Esta constante migração de pessoas faz com que a preocupação sobre
questões relacionadas ao planejamento dos espaços urbanos, tornem-se ainda mais
importantes. Diversos países e regiões planejam novas estratégias para o crescimento
populacional e os desafios inerentes. Neste cenário, Universidades e Governos realizam
parcerias para gerar uma gestão mais sustentável das cidades. Uma das propostas para
proporcionar um futuro com qualidade de vida no ambiente urbano são as chamadas
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Smart Cities ou Cidades Inteligentes. Segundo Carter e Brine (1995), as Cidades
Inteligentes serão capazes de equilibrar o desenvolvimento econômico e social inovador,
ser tecnologicamente avançadas e ambientalmente sustentáveis. Neste sentido, é
possível associar-se a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos através do
planejamento inteligente da cidade (SHAPIRO, 2006). Para Gama (2012), o termo
cidades inteligentes têm sido, cada vez mais, relacionado ao emprego eficiente de
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como uma ferramenta para melhorar a
infraestrutura e serviços da cidade, consequentemente trazendo melhor qualidade de
vida.
Muitos autores discutem o verdadeiro sentido da palavra “Smart” na proposta
de soluções para as Cidades. Um estudo chamado “Smart Cities, Ranking Of European
medium sized cities”, realizado entre as instituições “Vienna University of Technology”,
“University of Ljubljana” and “Delft University of Technology”, definiu seis áreas
estratégicas para que o desenvolvimento das Cidades possa ser considerado “Smart”, e
são elas: Economia, Pessoas, Governo, Mobilidade, Meio Ambiente e Qualidade de Vida
(GIFFINGER; et al. 2007).
O tema smart cities está em ampla discussão (Hall. R, 2000; Komninos. N,
2006; Caragliu. A., 2009) principalmente nas instituições de pesquisa, europeias e
Asiáticas, proporcionando uma base de conhecimento para a realização de novas
pesquisas. Muitos trabalhos sobre Cidades Inteligentes (Hall R. E., 2000; Harrison. C,
2010; Pereira. C; Zaslavsky. A; Christen. P.) estão focados no desenvolvimento de
tecnologia aplicada, por exemplo, ambientes controlados por sensores e softwares. No
Brasil o contexto das Cidades Inteligentes começa a aparecer como objeto de pesquisa
(Weiss, Bernardes e Consoni, 2013) de maneira tímida o que abre uma grande lacuna
para discussões e reflexões.
Entre as seis áreas estratégicas do estudo, acima mencionado, as áreas
econômicas e meio ambiente já representam grandes desafios, porque estão
relacionadas a várias questões como competitividade, inovação, preservação, proteção
ambiental e uso eficiente de recursos. Neste sentido, este artigo tem como objetivo
apresentar uma breve discussão sobre o conceito de Smart City e Sustentabilidade
Econômica e Ambiental e refletir sobre algumas inter-relações importantes que devem ser
consideradas pelos gestores que elaboram políticas públicas.
O artigo tem carácter qualitativo e exploratório e está baseado em revisão
bibliográfica. Para o alcance do objetivo proposto, o trabalho está estruturado em 06
partes. As três próximas seções apresentam a revisão bibliográfica. Na seção cinco, são

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

apresentados as discussões e resultados. Por fim, na seção seis, são apresentadas as
conclusões e sugestões para futuras pesquisas.

2 SMART CITIES ou CIDADES INTELIGENTES

A definição de Smart City é interpretada de diversas maneiras pelos autores
que fazem referência na área de estudo. Segundo Hall (2000), a definição aborda
questões de infraestrutura tecnológica, serviços e monitoramento dos dados gerados pela
Cidade, conforme, a seguir:

Uma cidade que monitora e integra as condições de toda a suas
infraestruturas críticas, incluindo estradas, pontes, túneis, trilhos, metrôs,
aeroportos, portos, comunicações, água, energia, edifícios. Para poder
melhor otimizar seus recursos, planejar a sua maximização preventiva de
serviços aos seus cidadãos (Hall, 2000).

As cidades precisam garantir e controlar diversos serviços como oferta de
energia, água, limpeza e mobilidade urbana, educação, entre outros. Para Caragliu
(2009), o conceito de cidade inteligente define-se como:

Uma cidade é inteligente quando investimentos em capital humano e social
e infraestruturas de comunicação tradicionais (transporte) e modernas
(TIC) promovem um crescimento econômico sustentável e uma elevada
qualidade de vida, sob uma sábia gestão de recursos naturais e processos
participativos de governança (CARAGLIU, 2009).

O conceito de integração tecnológica aparece fortemente nos estudos das
cidades inteligentes e, normalmente, a caracteriza pelo uso da automação e pela
integração por meio da internet e de todos os dispositivos e objetos capazes armazenar e
transferir dados. Segundo Harrison et al. (2010), a cidade inteligente é considerada como:

Um conjunto de instrumentos, interconectados e inteligentes da cidade. A
Instrumentalização permite a captura e integração de dados do mundo real
ao vivo através do uso de sensores, quiosques, metrôs, pessoas,
dispositivos, equipamentos, máquinas fotográficas, telefones inteligentes,
dispositivos médicos implantados, a web, e outros sistemas para aquisição
de dados semelhantes, incluindo as redes sociais como redes de sensores
humanos (HARRISON, 2010).

A presença do uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação
como alternativa para uma melhoria na gestão das cidades é o centro da ideia do modelo
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das smart cities. Contudo, a tecnologia aplicada não é o único caminho de alcançar o
status de inteligência como afirma Fernandes e Gama (2009):

A grande centralidade destes territórios advém da sólida combinação de
capacidades individuais, esforços coletivos e novas tecnologias, integrando
paralelamente a inteligência humana, coletiva e artificial. Esta abordagem
reflete questões do contexto de cidades inteligentes como geradores de
inovação (FERNANDES E GAMA, 2009).

Nesta mesma linha, aponta Komninos (2006) que:
[..] as cidades e regiões inteligentes são territórios com grande capacidade
para a aprendizagem e inovação, construídas com base na criatividade da
sua população, das suas instituições de criação de conhecimento e na sua
infraestrutura digital de comunicação e gestão de conhecimento.

Chourabi et al. (2012) propõem uma estrutura que apresentam os fatores de
sucesso para compreender iniciativas e projetos voltados para promover cidades
inteligentes. Estes fatores são os seguintes:
1. Gestão e organização – Este fator aborda as questões organizacionais e
gerenciais das cidades. Como principal iniciativa o modelo de e-government (governo
digital) utiliza-se da internet como principal ferramenta de suporte. As ações deste
modelo de governo propõem uma interação digital entre o e-citizien (cidadão digital)
com todos os níveis do governo (municipal, estadual e internacional) através de
plataformas conectadas.
2. Tecnologia - O fator tecnológico representa a coleção da computação inteligente
aplicada sobre as infraestruturas críticas e serviços. A nova geração tecnológica que
integra hardware, software e tecnologia de redes, oferece capacidade para que
sistemas de tempo real ajudem as pessoas tomarem decisões e alternativas
inteligentes. A tecnologia é a chave para a modernização da gestão e funcionamento
da cidade. As tecnologias da informação e comunicação implementadas em cidades,
impactam diretamente na qualidade de vida do cidadão, porém podem causar um
aumento na diferença social causando uma ruptura digital. Isto ocorre, porque muitos
têm acesso ao contexto tecnológico e outros não. Os gestores das cidades devem
considerar alguns fatores ao implementar as TICs no que se diz respeito à
disponibilidade de recursos, capacidade, vontade institucional e também com relação
à desigualdade e a exclusão digital, proporcionando uma mudança na cultura e
hábitos.
3. Governança – O fator governança pública define regimes de leis, normas
administrativas, decisões judiciais e práticas que controlam e permitem as atividades
do governo referentes à produção e entrega de serviços públicos. Projetos
desenvolvidos para uma cidade envolvem um grande número de stakeholders ou
múltiplas partes interessadas no resultado final. A relação das partes interessadas é
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um fator crítico para definir o sucesso ou o fracasso destes projetos. "As relações das
partes interessadas" refere-se a quatro questões principais: a capacidade de cooperar
entre as partes interessadas, o apoio de liderança, estrutura de alianças e capacidade
de trabalhar sob jurisdições diferentes. Além do que, estipula-se estabelecer a famosa
relação entre as partes interessadas do setor público-privado. A governança
inteligente depende da implementação de uma infraestrutura inteligente de
governança que devem ser responsáveis, ágil e transparente. Esta infraestrutura ajuda
a permitir a colaboração, o intercâmbio de dados, e a integração de serviços e
comunicação.
4. Contexto Político – O fator político inteligente foca e caracteriza as questões
urbanas institucionais e não técnicas que criam condições que permitam o
desenvolvimento. Inclui-se também as políticas de relações intergovernamentais entre
os diferentes níveis do governo. Os projetos de implantação de TI dependem de prévio
conhecimento técnico e administrativo para sua implantação em grande escala,
dependendo de um prévio conhecimento dos gestores públicos sobre os regulamentos
e leis.
5. Pessoas e Comunidades – O projeto de cidade inteligente tem como um dos seus
objetivos incentivar a transformação dos cidadãos em pessoas mais informadas,
conscientes e participativas. A iniciativa inteligente permite que os membros da cidade
participem da governança e gestão da cidade tornando-os incentivando os cidadãos a
serem ativos e participativos. É um fator crítico que os cidadãos tornem-se
comunidades ativas e organizadas em grupos e coletivos, para que saibam quais são
os respectivos desejos e necessidades dentro das cidades.
6. Economia - Uma economia inteligente permeia o incentivo da construção de uma
competividade econômica que gere a inovação e novas empresas, a prática do
empreendedorismo e tenha o foco na produtividade e na flexibilidade do mercado de
trabalho, bem como a integração do mercado nacional ao global.
7. Infraestrutura Construída – A implementação de uma infraestrutura de TIC é
fundamental para o desenvolvimento de uma cidade inteligente e depende de alguns
fatores relacionados com a sua disponibilidade e desempenho. Infraestruturas em
tecnologia da informação e comunicação inclui cabeamento de fibra óptica, Wi-Fi,
hotspots wireless, quiosques digitais) e sistemas de informação orientados a serviços.
O conjunto de desafios a serem superados pelo fator de infraestrutura são definidos
como: segurança, privacidade, custo operacional e disponibilidade).

8. Ambiente Natural – As iniciativas frente a questão ambiental, sobre o contexto das
cidades inteligentes, focam o uso da tecnologia para o aumento da sustentabilidade e
uma melhor gestão dos recursos naturais. Porém existe um foco particular de
interesse sobre a proteção dos recursos naturais e as infraestruturas conectadas, para
uma melhor distribuição de energia, água, esgoto. Além disto, outros aspectos
importantes incluem a conservação e promoção de espaços verdes, parques,
bibliotecas e centros de convivência coletiva direcionadas para atividades físicas e
estímulo de uma vida saudável.
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Para Choraubi et al., 2012, os fatores, acima mencionados, devem estar integrados
e os resultados das iniciativas voltadas para promover o conceito de cidade inteligente por
meio de políticas e programas públicos dependem dos diferentes contextos e objetivos
3 ALGUMAS INICIATIVAS PARA PROMOVER O CONCEITO DE SMART CITY

Na cidade de Coimbra, Portugal, um estudo de caso realizado para a avaliação
da capacidade de uma região tornar-se uma região inteligente, tomou como ação três
grandes dimensões. Segundo Gama (2009), são elas: real, digital e institucional. A região
demonstrou-se altamente capaz de adaptar-se a uma rede de conhecimento e troca de
informações entre centros de pesquisas, empresas e a Universidade de Coimbra. Neste
caso, a estratégia foi aproveitar a possível rede de informações que estas instituições
poderiam

gerar

a

aproveitá-la

estrategicamente

na

criação

de

inovação

e

desenvolvimento territorial (GAMA, 2009).
Outro estudo realizado sobre o caso de Barcelona (Bakici, 2012), demonstrou
algumas políticas públicas que podem levar a transformação de uma cidade em uma
Smart City e que podem servir de modelo para outras iniciativas. Segundo Bakici (2012),
o estudo analisa a aplicação de gestão estratégica para as áreas e envolve o trânsito de
automóveis, infraestrutura tecnológica, distritos inteligentes, laboratórios de criatividade,
e-Services e Open Data.
No Brasil, o estudo de Weiss, Bernardes e Consoni (2013) procurou discutir
como cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba materializam o conceito de
cidade inteligente como um novo paradigma de gestão urbana. O estudo apontou que a
cidade do Rio de Janeiro investiu na implementação sistemática de sensores e câmeras e
no centro integrado de controle. As cidades de Porto Alegre e Curitiba buscaram
inicialmente a implantação de uma infraestrutura de transmissão de dados e,
posteriormente, estabeleceram projetos para o desenvolvimento e disponibilização de
sistemas de informação como suporte à oferta de serviços ao cidadão. Além disto, os
resultados indicaram que nas três cidades, apesar das restrições de ordem econômica e
de convergência política institucional, as redes e sistemas de comunicação estão se
tornando mais ativos e presentes e colaborando para a conexão entre cidadãos e
empresas e com o próprio governo. No entanto, estas cidades ainda enfrentam questões
sociais e ambientais básicas como saneamento, mobilidade, saúde, segurança,
educação. Os autores, entretanto, apontam estas questões como possíveis motivadores
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ou oportunidades para uma gestão mais integrada por meio de tecnologias e
infraestruturas convergentes.
O projeto Florip@21 (2013) idealizado pelo Departamento de Engenharia e
Gestão do Conhecimento (EGC) e o laboratório Agoralab da Universidade Federal de
Santa Catarina, aproxima o contexto de pesquisa das Cidades Inteligentes no cenário
nacional, e expõem pontos importantes da aplicação de políticas públicas neste setor. O
projeto teve como objetivo apresentar uma proposta de criação de uma região inteligente
no entorno de um Parque Científico e Tecnológico, em implantação na cidade brasileira
de Florianópolis. Segundo Lara et al. (2013), a pesquisa foi norteada pelo chamado
desenvolvimento urbano baseado no conhecimento e pelo conceito de cidades
inteligentes, e inspirada em estratégias e abordagens bem-sucedidas executadas por
cidades como Melbourne, Malta e Barcelona.
Percebe-se por meio dos conceitos e iniciativas, acima expostos, que as Cidades
Inteligentes são centros urbanos que incentivam o desenvolvimento tecnológico de forma
estratégica com foco na infraestrutura de comunicações, serviços públicos, educação e
conhecimento, diminuição do impacto ambiental, redução do uso dos recursos naturais e
na melhoria na mobilidade urbana. Projetos podem ser elaborados e aplicados dentro de
diversas perspectivas relacionadas ao conjunto de serviços entregues à população dentro
de sua capacidade de infraestrutura tecnológica. A Cidade Inteligente procura oferecer o
caminho para elevar o nível de qualidade de vida para que os cidadãos possam sentir-se
bem dentro do perímetro urbano. Além disto, o conceito inclui a ideia de elevar a
capacidade empreendedora da sociedade, e de incentivar projetos coletivos entre as
comunidades, proporcionando uma inteligência coletiva focada em problemas comuns
que requerem soluções para todos.

4. CIDADES E SUSTENTABILIDADE
Há uma década cerca de 10% da população mundial vivia em cidades, hoje já
chega a mais de 50% e a tendência é haver um acréscimo acelerado nos próximos anos.
Nas grandes áreas urbanas há um crescimento desmedidos das favelas e é onde também
ocorre 2/3 do consumo mundial e cerca de 75% dos resíduos sólidos são gerados. Além
disto, os espaços urbanos centrais perdem boa parte de suas funções produtivas e,
portanto, tornam-se obsoletos e esquecidos, o que cria as condições para a formação de
guetos de degradação humana, ambiental e urbana. Consequentemente, temas como
aquecimento global, mudanças climáticas, justiça social, sustentabilidade e gestão de
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cidades estão diretamente relacionados. Entretanto, as áreas urbanas devem ser vistas
como oportunidades e não como problemas. Experiências como Barcelona, Portland,
Nova Iorque e Bogotá demonstram que é possível reinventar as cidades. Os exemplos
exitosos deixam claro que por meio de novos projetos urbanísticos e inovadores é
possível fomentar uma nova economia e criar novas oportunidades em áreas
abandonadas bem como criar novas funções para as mesmas e seus habitantes. As
mudanças serão possíveis se as áreas, em vez de serem expandidas forem
compactadas, as infraestruturas otimizadas e, desta forma, os espaços verdes poderão
ser protegidos ou recuperados. Uma nova economia, planejada de forma estratégica,
promoverá a inovação e fará com que as cidades sejam mais verdes e includentes
(LEITE, 2010).
Neste cenário é fundamental o entendimento de que a sustentabilidade implica
em progresso humano, isto é, evolução das técnicas e tecnologias humanas. Em outras
palavras, melhores práticas e técnicas dentro de parâmetros verdes para racionalizar o
uso dos recursos, reduzir o uso de energia, reciclar os resíduos, reutilizar a água,
melhorar a mobilidade, aumentar as áreas com vegetação e de convivência comum, criar
espaços politécnicos, poliesportivos, policulturais de uso comum e que ofereçam novos
produtos e serviços e aproxime as pessoas (LEITE, 2010).
Dentro deste mesmo contexto, Hu (2015) aponta que o desafio, mas também a
oportunidade para os espaços urbanos é desenvolver e implementar políticas e
estratégias que explorem as abordagens para a integração da sustentabilidade ambiental
e a competitividade econômica e que possam trazer respostas para questões como
mobilidade, revitalização de áreas verdes, desenvolvimento de espaços públicos de uso
comum, gestão de resíduos, uso eficiente de recursos, equidade e inter-relações sociais,
novos mercados e competitividade. Este tipo de discussão tem sido realizada, por
exemplo, dentro do plano de ação da cidade australiana de Sidnei que deve ser
implementado até 2030. A figura 1, abaixo, apresenta abordagens políticas identificadas
no Relatório Sustainable Sydney 2030 e que visam integrar e gerar benefícios mútuos que
alimentam a competitividade econômica e a sustentabilidade ambiental. As abordagens
incluem: economia verde, redesenvolvimento sustentável, transporte integrado e
conectividade, lugares acessíveis e habitáveis, planejamento urbano, sustentabilidade
mercadológica e planejamento relacional (HU, 2015).
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Figura 1 - Integrando a sustentabilidade ambiental e a competitividade econômica.

Fonte: Adaptado de Hu, 2015, pag. 4557.

Da mesma forma que a cidade é um espaço para externalidades negativas do
ponto de vista ambiental, social e econômico, esta também pode ser o espaço para a
construção dos direitos e deveres, e, assim, a palavra “cidadania” retorna à sua origem –
cidade. Isto significa que o projeto urbano tem que ser pensado de forma a considerar o
modelo de eficiência e equidade, ou seja, um projeto que considere a cidade como o
espaço para a invenção de direitos e inovações sociais (Acserlrad, 1999), porque desta
forma, será possível, o entendimento e a prática da sustentabilidade.
Por meio de uma rápida pesquisa na internet identificam-se algumas redes que
procuram compartilhar e discutir experiências sobre o tema da sustentabilidade. Entre
estas redes destacam-se a Sustainable Cities Net e a Rede de Cidades Inteligentes e
Humanas e Amsterdamsmartcity. Aparentemente o desafio de reunir sustentabilidade
ambiental e competitividade econômica num mundo cada vez mais conectado está
bastante relacionado às soluções digitais como alternativa para uma nova economia.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio de uma breve revisão bibliográfica é apresentado no quadro 1, a seguir,
os principais conceitos relacionados às Cidades Inteligentes ou Smart cities:

Quadro 1- Principais definições para Cidades Inteligentes
Cidades Inteligentes
Autor

Ano

Hall, R. E.

2000

Komninos

2006

Conceito
Uma cidade que monitora e integra as
condições de toda a suas infraestruturas
críticas, incluindo estradas, pontes, túneis,
trilhos, metrôs, aeroportos, portos,
comunicações, água, energia e edifícios.
Para poder melhor otimizar seus recursos,
planejar a sua maximização preventiva de
serviços aos seus cidadãos.
As cidades e regiões inteligentes são
territórios com grande capacidade para a
aprendizagem e inovação, construídas
com base na criatividade da sua
população, das suas instituições de
criação de conhecimento e na sua
infraestrutura digital de comunicação e
gestão de conhecimento.
Uma cidade é inteligente quando
investimentos em capital humano e social
e
infraestruturas
de
comunicação
tradicionais (transporte) e modernas (TIC)
promovem um crescimento econômico
sustentável e uma elevada qualidade de
vida, sob uma sábia gestão de recursos
naturais e processos participativos de
governança.

Caragliu

Fernandes & Gama

2009

2009

A grande centralidade destes territórios
advém da sólida combinação de
capacidades
individuais,
esforços
coletivos e novas tecnologias, integrando
paralelamente a inteligência humana,
coletiva e artificial. Esta abordagem reflete
questões do contexto de cidades
inteligentes como geradores de inovação.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Harrison

2010

Um
conjunto
de
instrumentos,
interconectados e inteligentes da cidade.
A instrumentalização permite a captura e
integração de dados do mundo real ao
vivo através do uso de sensores,
quiosques, metrôs, pessoas, dispositivos,
equipamentos, máquinas fotográficas,
telefones
inteligentes,
dispositivos
médicos implantados, a web, e outros
sistemas para aquisição de dados
semelhantes, incluindo as redes sociais
como redes de sensores humanos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

Na estrutura proposta por Chourabi et al (2012) os fatores de sucesso para a
promoção de cidades inteligentes incluem: Gestão e organização, Tecnologia,
Governança, Contexto Político, Pessoas e Comunidades, Economia, Infraestrutura
Construída, Ambiente Natural. Estes fatores se inter-relacionam e se retroalimentam, ou
seja, dependem um do outro. Isto pode ser percebido nos exemplos de algumas
iniciativas no exterior e no Brasil para a promoção de um ambiente urbano inteligente no
qual a infraestrutura e comunicações são planejadas para serem integradas e otimizadas
e o ambiente econômico, institucional, político fomenta a inovação ou uma nova economia
de base digital.
Neste sentido, o conceito de cidades inteligentes incorpora o diálogo entre
economia e meio ambiente, considerando, que, conforme proposto por Leite (2010) as
cidades verdes ou sustentáveis devem ser compactadas e sua infraestrutura otimizada,
para que áreas verdes possam ser protegidas ou recuperadas. Em outras palavras, o
ambiente natural necessita ser melhor utilizado, para que questões básicas como
saneamento, mobilidade, oferta de água, tratamento de resíduos possam ser resolvidas
de forma mais eficaz por meio do suporte das Tecnologias de Informação e Comunicação.
Desta forma, será possível a geração dos benefícios mútuos para tornar possível a
competitividade econômica alinhada à sustentabilidade ambiental, conforme a proposta
de Hu (2015).
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Em outras palavras, o projeto urbano, conforme proposto por Acserlrad (1999) tem
que contar com a participação cidadã e garantir a eficiência e equidade dos direitos e
deveres.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo foi apresentar uma breve discussão sobre o conceito de Smart City e
Sustentabilidade Econômica e Ambiental e refletir sobre algumas inter-relações importantes que
devem ser consideradas pelos gestores que elaboram políticas públicas. Trata-se de um tópico
importante, porque a academia junto com outros atores da sociedade precisa discutir caminhos
para transformar as cidades em locais com real qualidade de vida e oferta de tecnologia, saúde,
mobilidade, segurança, educação, energia e sustentabilidade. Atualmente a sensação que temos
no Brasil e em algumas partes do mundo, é que o processo de aglomeração urbano e as grandes
cidades estão fadados a gerar cada vez mais degradação ambiental, consumismo e
desigualdades sociais e culturais. Neste cenário é importante que os gestores públicos possam
elaborar políticas que fomentem cidades inteligentes, humanas, socialmente includentes e
ambientalmente sustentáveis. Para futuros estudos sugere-se o aprofundamento dos conceitos e
caminhos para promover cidades inteligentes e sustentáveis bem como sobre os tipos de políticas
e ações necessárias para promovê-las e como estas políticas e ações estão ou não se
desenvolvendo no Brasil.
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Resumo: Em 2014 foi realizado no Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Criciúma o Projeto de
Extensão 'Áreas Verdes Urbanas: Espaços de Educação Ambiental e Científica' viabilizando a utilização de
área verde urbana com cerca de 20 mil m² em estádio inicial de regeneração para criar uma trilha ecológica
e utilizá-la em atividades de extensão, ensino e pesquisa, com objetivo de introduzir a Educação Ambiental
nas escolas da região. Os resultados motivaram a proposição do Projeto de Extensão 'Na Trilha da Saúde',
apoiado pelo Edital APROEX Nº 01/2015/PROEX/IFSC. Além de continuar com os objetivos do projeto
anterior, incluindo a manutenção e aprimoramento da área da trilha e a realização de visitas orientadas, o
projeto atual teve também como objetivo identificar e expor espécies de animais invertebrados, além da
realização de atividades físicas associadas à trilha ecológica. Foram realizadas atividades de
conscientização sobre o desperdício de água, atividades de visitação orientada da trilha e de plantio de
espécies nativas com cerca de 130 estudantes dos cursos integrados durante a Semana do Meio Ambiente
de 2015. Atualmente está sendo realizada a continuidade do atendimento das escolas públicas de Criciúma
e região para realização de visitas orientadas. Ampliar a consciência ambiental e melhorar as condições de
vida e de saúde da sociedade são compromissos de todos.
Palavras-Chave: Áreas Verdes Urbanas, Educação Ambiental, Qualidade de Vida e Saúde

1 INTRODUÇÃO
Em 1942, em um encontro da União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN) em Paris, o termo “Educação Ambiental” ficou conhecido mundialmente,
mas seu real significado começou a ser definido a partir de 1972, na Conferência de
Estocolmo (HENRIQUES et al., 2007). Uma das definições mais aceitas é a que consta
na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9795/1999), em seu Artigo 1º:
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”
(BRASIL, 1999).

No Brasil, o tema Educação Ambiental foi institucionalizado no Governo
Federal com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) em 1973. Em
1991 foram criadas duas instâncias no Poder Executivo destinadas a cuidar desse
assunto: a Coodenação-Geral de Educação Ambiental (COEA/MEC), e a Divisão de

Educação Ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). Em 1994 foi criado o Ministério do Meio Ambiente (MMA). E no
decorrer de todos esses anos, foram criados vários programas relacionados à Educação
Ambiental, disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente (MMA)1. Com
essas medidas, a Educação Ambiental começou a atuar em todos os níveis da Educação
Formal e passou a fazer parte das Orientações Curriculares Nacionais dos Ensinos
Fundamental e Médio. O Ministério da Educação afirma possuir um programa nacional
que articula diferentes esferas responsáveis pelo Ensino Fundamental no país.
O programa do MEC propõe-se a construir um processo permanente de educação
ambiental na escola. Por meio de modalidades de ensino presenciais, à distância
e difusas, as ações envolvem secretarias de educação estaduais e municipais,
professores, alunos, comunidade escolar, sociedade civil e universidade.
(SORRENTINO et al., 2005, p. 292)

Sabe-se das dificuldades enfrentadas pelas escolas públicas para implementar
e aplicar o tema Educação Ambiental, seja por falta de políticas públicas, pela ausência
nas grades curriculares, nos planos de ensino ou na falta de um espaço para realização
das atividades. Isso ocorre em todos os níveis da educação, mas agrava-se no Ensino
Básico que é o momento que mais deve estar em destaque a Educação Ambiental.
Entretanto, o principal problema encontrado por escolas públicas é a falta de um espaço
apropriado, onde se possa realizar e desenvolver a Educação Ambiental.
Conforme Henriques et al., 2007, ressaltando a ideia da autora canadense
Lucy Sauvé no Caderno SECAD nº1 sobre a temática meio ambiente,

a Educação

Ambiental é um processo diverso e suas classificações são complementares entre si.
Para a autora há a Educação sobre o meio ambiente, onde se trata da aquisição de
conhecimentos relativos à interação com o ambiente e que está baseada na transmissão
de fatos, conteúdos e conceitos e onde o meio ambiente é um objeto de aprendizado. A
Educação no meio ambiente, também conhecida como educação ao ar livre, corresponde
a uma estratégia pedagógica onde se procura aprender por meio do contato com a
natureza ou com o contexto biofísico e sociocultural do entorno da escola ou comunidade.
O meio ambiente provê o aprendizado experimental, tornando-se um meio de
aprendizado. A Educação para o meio ambiente, processo por meio do qual se busca o
engajamento ativo do educando, levando-o a aprender a resolver e prevenir os problemas
ambientais. Neste caso, o meio ambiente se torna uma meta do aprendizado. Por último,
a educação a partir do meio ambiente, que considera, além das demais incluídas, os
1http://www.mma.gov.br/

saberes tradicionais e originários que partem do meio ambiente, as interdependências das
sociedades humanas, da economia e do meio ambiente; a simultaneidade dos impactos
nos âmbitos local e global; uma revisão de valores, da ética, atitudes e responsabilidades
individuais e coletivas; a participação e a cooperação.
O município de Criciúma possui pouco mais de 204 mil habitantes, dos quais
mais de 98% vivem em áreas urbanas.,e está conurbado a Içara, que tem cerca de 52 mil
habitantes (IBGE, 2015). Esta urbanização acentuada provoca, em contrapartida, a
redução cada vez mais rápida das áreas verdes. O Câmpus Criciúma do Instituto Federal
de Santa Catarina (IF-SC) situa-se na divisa entre estes dois municípios e conta com uma
área total de aproximadamente 48,5 mil m². O espaço é ocupado por edificações,
estacionamentos e jardins, com a área de previsão para futuras edificações soma cerca
de 28 mil m². O espaço restante, com pouco mais de 20 mil m², esta situado nos fundos
do terreno e apresenta uma vegetação em estágio inicial de regeneração, contando ainda
com uma variedade de espécies de plantas nativas, como canelas, figueiras e palmitos
que caracterizam estágio secundário. Além destas, há espécies exóticas, como eucaliptos
e banana veludo. A área termina em um curso d'água que faz parte da Bacia Hidrográfica
do Rio Urussanga e possui em seu interior uma nascente cujas características ainda não
foram estudadas.
Ao reconhecer a importância desta área verde para a sociedade e para a
comunidade do Câmpus Criciúma, buscou-se consolidar com a realização deste projeto
sua transformação em espaço para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e
extensão e para a construção de conhecimento cultural sobre sustentabilidade ambiental
e qualidade de vida. Ideia iniciada com a realização em 2014 do Projeto de Extensão
“Áreas Verdes Urbanas: Espaços de Educação Ambiental e Científica”, aproveitando
essas condições, criamos a Trilha Ecológica do Campus Criciúma.
O principal objetivo do presente projeto de extensão foi prover aos estudantes das
escolas da região de Criciúma um espaço onde possam ser trabalhadas diferentes
ramificações da Educação Ambiental, bem como a coleta, identificação e posterior
aplicação didática de material biológico proveniente da área verde urbana em questão.
2 METODOLOGIA

As atividades inerentes ao projeto foram iniciadas em meados de março de
2015. Desde o início, o projeto conta com quatro estudantes, sendo dois bolsistas e dois
voluntários. Assim como no projeto de 2014, os bolsistas realizaram pesquisas sobre

temas relacionados com o desenvolvimento sustentável e a importância das áreas verdes
urbanas, os quais posteriormente são discutidos com toda a equipe do projeto.
Atualmente a equipe conta com nove integrantes: quatro estudantes e cinco professores.
Como a trilha ecológica no interior da área verde citada já estava implantada,
foi realizada a limpeza do caminho, incluindo a retirada mecânica de lírio-do-brejo, por se
tratar de uma planta invasora. Também foi realizada a pintura das estacas que sustentam
as cordas que delimitam a trilha e a troca das placas educativas e das placas que
identificavam as espécies de plantas. Em paralelo a manutenção e aprimoramento da
trilha, foi realizada a coleta de amostras de animais invertebrados e da vegetação local, a
preparação e secagem do material e identificação das espécies. Estes materiais foram
incorporados a coleção didática do Laboratório de Biologia do câmpus Criciúma
(LaBioCri) e são continuamente utilizados em atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O espaço da trilha também é usado para atividades físicas, como visa o projeto
de Extensão “Na Trilha da Saúde”, onde a trilha será usada pelos professores de
Educação Física Câmpus como área de atividade ao ar livre (Edital APROEX n. 01/2015).
O local também é utilizado para algumas atividades do programa de extensão
IFSC+Ativo, que visa o incentivo à prática de atividades físicas. Caminhadas, práticas
corporais e alongamentos são alguns exemplos das atividades físicas

vão ser

executadas nesse espaço. Também será instalado no interior da trilha um equipamento
para prática de slackline, esporte similar a uma “corda bamba” que trabalha o equilíbrio e
concentração dos participantes.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado do projeto realizado em 2014 foi implantada uma trilha
ecológica na área verde do IFSC - Câmpus Criciúma com aproximadamente 350 m de
extensão e 0,8 m de largura. O caminho foi delimitado por estacas e cordas com objetivo
de evitar que os visitantes se afastem da trilha, criando caminhos alternativos e causando
danos as mudas e plantas devido ao pisoteio. Durante esse período, as intempéries
causaram o escurecimento da madeira, o que levou a equipe a pintá-las com cal para que
ficassem visíveis aos visitantes (Figura 01).

Figura 01 – Vista parcial da trilha ecológica do IFSC Câmpus Criciúma com as estacas pintadas com cal.

Fonte: Arquivos do projeto

Apesar de ter ocorrido a remoção de parte da vegetação em faixa junto ao
curso d'água em uma ação de desassoreamento realizada pelo Poder Público no início de
2014 e da presença de bovinos que invadem a área, a vegetação ao longo da trilha e em
toda a área verde tem mostrado uma grande capacidade de regeneração. No período em
que a área vem sendo monitorada, várias espécies vegetais surgiram, principalmente
pioneiras, como mamona e assa-peixe. O assa-peixe (Figura 02) tinha sido anteriormente
encontrado em um único local da trilha onde ocorreu a ação de desassoreamento, tendo
desaparecido com este procedimento. Agora, após um ano aproximadamente, esta
espécie voltou a ser encontrada.
Figura 02 – Espécie pioneira popularmente conhecida como assa-peixe em exsicata e em seu local natural na área
verde do IFSC – Câmpus Criciúma.

Fonte: Arquivos do projeto

Ao longo da trilha já haviam sido identificadas 22 espécies vegetais (Quadro
01) e durante o ano de 2015 já foram coletadas pelo menos 5 novas espécies e estão
sendo finalizados os trabalhos de preparação das exsicatas e a identificação das
mesmas. Assim que forem concluídas estas atividades, as exsicatas serão incluídas no
acervo do herbário LaBioCri e ficarão disponíveis para atividades de ensino e extensão
(Figura 03).
Quadro 01 – Lista de espécies vegetais identificadas na área verde situada em terreno do IFSC – Câmpus Criciúma.

FAMÍLIA
Euphorbiaceae
Fabaceae
Lauraceae
Melastomataceae
Myrtaceae
Anacardiaceae
Araceae
Arecaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Mimosaceae
Moraceae
Musaceae
Piperaceae
Primulaceae
Sapindaceae
Solanaceae

ESPÉCIE
Ricinus communis L.
Sapium glandulosum (L.) Morong.
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr
Mimosa scabrella Benth
Ocotea puberula (Rich.) Nees.
Ocotea silvestris Vattimo-Gil
Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn.
Leandra australis (Cham.) Cogn.
Eucalyptus sp.
Psidium sp.
Schinus terebinthifolius Raddi
Xanthosoma sp.
Euterpe edulis Martius
Vernonia polysphaera Less
Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntz
Ficus guaranitica Chodat & Vischer.
Musa velutina H. Wendl. e Drude
Piper gaudichaudianum Kunth.
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br.
Cupania vernalis Cambess.
Solanum variabile Mart.
Fonte: Base de dados do projeto

Figura 03 – Exsicata com amostra da vegetação coletada em área verde do IFSC – Câmpus Criciúma.

Fonte: Arquivos do projeto

A presença de lírio-do-brejo (Hedychium coronarium J. König) em diversos
pontos da trilha era uma preocupação antiga. Apesar de produzir vistosas e perfumadas
flores, o lírio-do-brejo é uma planta invasora de origem asiática com grande capacidade
vegetativa, dificultando e até mesmo impedindo o desenvolvimento de outras espécies
vegetais. Por este motivo, no início de abril de 2015 foi realizada a remoção mecânica dos
vários focos de desenvolvimento desta espécie (Figura 04), deixando o espaço onde ela
se encontrava apto para a realização de outras atividades, como o plantio de mudas,
entre as quais, araçá, pau-ferro, canafístula, ipês e canelas, as quais foram doadas ao
Câmpus pela Estação Experimental de Urussanga da Empresa de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e pelo Horto Municipal de Criciúma,
vinculado a Fundação de Meio Ambiente de Criciúma (FAMCRI). Também há estudos
sendo realizados por docentes e estudantes do Curso Técnico em Edificações para
implantação de uma área de convivência para os alunos, colocando bancos e mesas. A
execução desta ação é realizada como parte das aulas práticas do curso técnico
subsequente em edificações.

Figura 04 – Área limpa após a realização da retirada do lírio-do-brejo.

Fonte: Arquivos do projeto

Vestígios de mamíferos de pequeno e médio porte foram registrados, como
fezes e pegadas. Foram encontradas dois tipos de pegadas e sabe-se que uma pertence
a capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) (Figura 05), que são avistadas com frequência
nos arredores e nos gramados do Câmpus. O outro registro refere-se a pegada de um

mamífero ainda não identificado (Figura 06).

Figura 05 – Família de capivara avistada próximo a área verde do
IFSC – Câmpus Criciúma em 18/06/2015.

Fonte: Arquivos do projeto

Figura 06 – Pegada de mamífero desconhecido encontrada
na trilha ecológica do IFSC – Câmpus Criciúma.

Fonte: Arquivos do projeto

Para se obter informações sobre o manejo da área do projeto e recomposição
florística da área verde, foi realizada um visita técnica com servidores da EPAGRI, que
além de assessoria técnica forneceram mudas de espécies nativas para o plantio na área.
Nessa visita foi discutida a possibilidade de a EPAGRI fornecer uma grande quantidade
de mudas de espécies nativas para uma futura recomposição da mata ciliar do curso
d'água existente ao término da área da trilha.

Na visita da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José Francisco
Bertero, foi implantado pela primeira vez o uso do slackline como parte das atividades
físicas de visitação à trilha, porém sua instalação não ocorreu dentro da trilha, pois ainda
não foi identificado o lugar ideal, entetanto sua instalação deverá ocorrer no interior da
trilha, como já citado anteriormente. Ao realizar essa atividade com os estudantes
visitantes (Figura 07), pode-se perceber muitos sorrisos e que muitos nunca haviam
praticado esse esporte, por não ser muito comum na matriz curricular de escolas
fundamentais. Cremos que o slackline instalado no interior da trilha irá realçar a interação
entre jovem e meio ambiente.
Figura 07 – Estudantes da escola Escola Municipal de Ensino
Fundamental Padre José Francisco Bertero praticando slackline.

Fonte: Arquivos do projeto

Outras atividades importantes relacionadas a conscientização ambiental foram
executadas pela equipe do projeto. A primeira ocorreu durante a semana do Dia Mundial
da Água (22/03), em que foram colocados cartazes nas escadarias do Câmpus
abordando o desperdício de água que ocorre durante as atividades diárias. A segunda
aconteceu na Semana do Meio Ambiente em junho 2015, em que foram realizadas visitas
orientadas com aproximadamente 130 estudantes das turmas dos cursos integrados do
Câmpus Criciúma. Ao final de cada visita, os estudantes realizaram o plantio de algumas
árvores (Figura 08).

Figura 08 – Estudantes dos cursos técnicos integrados
do Câmpus realizando plantio após visita orientada à
trilha.

Fonte: Arquivos do projeto

Atualmente, além das atividades de manutenção da trilha e de preparação,
identificação e catalogação das amostras biológicas no LaBioCri, continuam sendo
realizados os atendimentos de estudantes de Criciúma e região para agendamento e
realização das trilhas com as escolas inscritas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a trilha ecológica pode-se desenvolver as diversas formas de Educação
Ambiental. A Educação sobre o meio ambiente está presente quando, ao levar os
participantes para as visitas, transmite-se dados, fatos e conceitos sobre vegetações
presentes na trilha, por exemplo. A Educação no meio ambiente está presente, sem
sombra de dúvida, quando os visitantes põem o pé na trilha e já estão convivendo no
meio ambiente. A Educação a partir do meio ambiente se concretiza na conscientização
do monumento do lixo, onde se expõe todo o lixo que foi coletado no interior da área
verde urbana e que ali foi colocado durante a utilização da área anteriormente a
instalação do Câmpus. A Educação para o meio ambiente pode ser percebida quando
desafiamos os visitantes a plantarem mudas de árvores. Deste modo pode-se trabalhar
diversas vertentes da Educação Ambiental com os estudantes.
A presença desta área verde e sua possível utilização para atividades físicas,
se torna de extrema relevância, uma vez que diversas metas podem ser alcançadas em
decorrência da Educação Ambiental e, conforme ressalta Cavasini (2015), os estudantes
têm um desenvolvimento de conhecimentos relacionados aos benefícios à saúde
gerados pela prática de esportes e a manutenção de um estilo de vida ativo;
relatos de melhorias no comportamento e desempenho escolar; identificação do

potencial dos esportes para desestimular o uso de drogas e o envolvimento em
atos de delinquência; desenvolvimento de competências relevantes para a
manutenção e aprimoramento da qualidade do meio ambiente. (CAVASINI, 2015.
p. 275)

Além dos benefícios acima, é importante salientar que esperamos que estas
atividades tenham o mínimo de impacto ambiental possível, pois também usaremos os
princípios de Não Deixar Rastro. Assim, todos os visitantes são orientados antes das
atividades, por exemplo, a permanecer nas trilhas, sem sair de suas demarcações, dar fim
apropriado ao lixo produzido, permitir que os animais locais não sofram perigo devido as
atividades e deixar o ambiente como o encontrou.
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Resumo: A proposta desta pesquisa é exemplificar como a técnica do geoprocessamento pode ser usada
na preservação do patrimônio. Esta técnica foi usada na presente pesquisa para mostrar como a Logoa de
Sombrio localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba, na divisa entre os estados de Rio Grande do
Sul e Santa Catarina vem sendo degradada por fatores antrópicos durante os anos. Para isso, além da
pesquisa bibliográfica utilizou-se o Google Earth como ferramenta para geoprocessar imagens da lagoa,
sendo uma imagem de 2003 e outra de 2014. O resultado foi uma diminuição do volume de água e
assoreamento muito visível, desta forma,fazendo uma analogia deste processo durante décadas, desde a
povoação da cidade.
Palavras-Chave: Lagoa de Sombrio. Patrimônio. Geoprocessamento.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho, tem por objetivo analisar o processo de mudanças ocorrido na
Lagoa de Sombrio, um patrimônio cultural natural do Extremo Sul Catarinense. Localizada
na Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba, na divisa entre os estados de Rio Grande do Sul
e Santa Catarina, mais especificamente entre os municípios catarinenses de Sombrio,
Santa Rosa do Sul, Balneário Gaivota, São João do Sul e Passo de Torres.
A Lagoa de Sombrio já foi considerada a maior lagoa de água doce do estado
de Santa Catarina, mas a partir da década de 60 diversos fatores de ação humana, como
a agricultura, e ainda, a própria urbanização da cidade junto com o crescimento
populacional, ocasionaram a degradação e diminuição do volume de água. Desta forma,
este trabalho propõe a analise destas mudanças através da técnica do geoprocessamento
de imagens do local.

2 METODOLOGIA

Para realização da presente pesquisa, utilizou-se de levantamento bibliográfico
a cerca de patrimônio ambiental, assim como de políticas para preservação deste tipo de
bem. Bibliografia sobre do local, buscando dar um histórico para a Logoa de Sombrio, e
por fim bibliografia básica sobre geoprocessamento, para entender como está técnica
pode ajudar pra proteção patrimonial.
Por fim, foi utilizado o Google Earth para fazer a analise de imagens da Lagoa
em diferentes épocas, sendo usadas imagens do próprio programa.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta Lagoa faz parte do processo civilizatório da região, primeiramente com os
nativos brasileiros, pois a indícios e relatos que a Tribo Carijó habitava a localidade.
Posteriormente com os tropeiros que vinham do Rio Grande do Sul rumando a São Paulo,
segundo lendas da cidade eles pararam para descansar na sombra das arvores, e seus
animais (de transporte, cavalo - ou as boiadas que muitas vezes eram levadas para São
Paulo) matavam a sede na água da lagoa. Contam ainda que o primeiro povoado da
agora cidade, surge por tropeiros que desistem da viagem e decidem ficar pela região.
Lopes (2011) salienta a importância da região em virtude da estreita passagem
entre a Serra Geral e o oceano, tal passagem ou corredor foi denominada “Porta de
Torres”, caminho este também feito pelos guerrilheiros da Guerra dos Farrapos, que
depois da passagem pela lagoa rumavam ao famoso “caminho dos conventos” localizado
no Morro dos Conventos, Araranguá/SC.
Um marco nas proximidades da Lagoa é as Furnas de Sombrio, segundos
relatos dos primeiros luso-descendentes, estavam localizadas as margens da lagoa, como
aponta Reiz.
Encantadora e vistosa furna se acha no ponto mais avançado da série de
morros areníticos que percorre o sul do município de Araranguá. É visto a 2 km
da vila de Sombrio. Os seus arredores são admiravelmente belos e recordam
saudades a todos que os viram. Amplo plano se estende ante sua boca, que
beija as doces águas da Lagoa de Sombrio. (REITZ, 1948, p.104)

Atualmente as águas da Lagoa estão a quilômetros das Furnas. Na imagem a
seguir de 1956 tem-se a vista interna das Furnas (Hoje é posto de combustíveis), e ao
fundo encontra se a Lagoa de Sombrio.
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Figura 01 - Furnas e Lagoa de Sombrio

Fonte: Arquivo Digital de Alfredo Ricardo Lucas Lopes.

Ainda segundo Lopes (2011) na década de 60 a Lagoa de Sombrio foi o
principal canal de comunicação e transporte entre o extremo sul de Santa Catarina e o
porto de Torres/RS. Em 1971 a BR 101 foi construída chegando ao local o transporte
rodoviário, e junto com ele o inicio de uma invisibilidade da lagoa, os habitantes locais
tiverem uma perda de contato com este bem natural.
Visto a importância da Lagoa para localidade pode-se dizer que ela se encaixa
como um patrimônio natural local, principalmente analisando a partir da perspectiva
apontada por Gonçalves in Oliveira (2002). Ele analisa que no Brasil o significado de
patrimônio natural passou a ser entendido como uma conquista da sociedade, o
patrimônio natural integra o cultural com um significado ligado às práticas sociais e à
memória coletiva; portanto, um patrimônio natural que, antes de tudo, faz parte da vida
humana e não algo que a ela se opõe. Nesta visão, a Lagoa como espectadora do
processo civilizatório da localidade, e mais que isso, participante das relações
econômicas, sociais, políticas que resultam nas relações culturais, é um potencial
patrimônio.
Como todo patrimônio cultural a Lagoa de Sombrio deveria ser preservada ,
mas no Brasil, segundo dados do Iphan (online), não tem legislação especifica seguindo
critérios da UNESCO, quanto as paisagens culturais. Desta forma, as paisagens com
funções ecológicas ficam protegidas pela legislação de conservação da natureza, sob a
guarda de órgãos ambientais. Quando são paisagens ambientais culturais o Ibama e o
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Iphan respondem pela área. Mas, neste processo de divisão entre o cultural e ambiental,
o patrimônio natural sofre com as degradações. Como as discussões patrimoniais na
cidade de Sombrio são recentes, a Lagoa ficou somente sob a guarda de órgãos
ambientais, que também sofrem com o sucateamento, comprometendo a preservação da
Lagoa.
Neste processo, como já exposto aqui, a Lagoa de sombrio devido a
urbanização, crescimento populacional e consequentemente poluição, reduziu seu volume
de água. Através de imagens será mostrado as mudanças ocorridas no local. Observe a
área de analise:

Figura 2 - Lagoa de Sombrio em 2003

Fonte Google Earth
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Figura 3 - Lagoa de Sombrio

Fonte Google Earth

Observando as duas imagens e comparando-as é possível observar sem muito
esforço que houve diminuição no volume de água. Através do geoprocessamento de
imagens realizado no próprio Google Earth, onde as imagens mostradas acima foram
sobrepostas gerando uma terceira, é possível observar as áreas da Lagoa em que
ocorreu assoreamento. Obseve a seguir a imagem geoprocessada, notando a parte sul e
também norte da Lagoa, onde há uma grande diferença de área entre as imagens de
2003 e a atual.
Figura 4 - Imagem geoprocessada da Lagoa de Sombrio

Fonte Google Earth
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Se houve esta mudança em 11 anos, imagine este processo desde a década
de 50. Infelizmente não temos imagens para está comparação, mas é provável que pelos
fatores já expostos, neste periodo, a Lagoa de Sombrio sofreu uma degradação ainda
maior.
O geoprocessamento é uma técnica que utiliza tecnologias avançadas, como
satélites, além de técnicas matemáticas e computacionais. Segundo o Fundamentos do
Geoprocessamento (online) ele vem influenciando de maneira crescente áreas de
cartografia, analise de recursos naturais, planejamento Urbano e Regional, entre outras.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, Geoprocessamento são técnicas que permitem coletar,
manipular, armazenar e tratar dados georreferenciados em ambiente SIG (Sistema de
Informações Geográficas), podendo realizar uso integrado dos mesmos, analisa Rosa
(2009). Portanto, é uma ferramenta que possibilita trabalhar com um variado conjunto de
dados de determinada área da superfície terrestre.
Esse mecanismo se tornou importante para os estudos, pois essa técnica tem
facilitado a criação de um banco de dados capaz de auxiliar na solução dos problemas
oriundos da própria urbanização, expansão de cidades, controlar áreas de reserva
florestal e vegetação, realmente o geoprocessamento tem um leque de funções.
Neste trabalho, o geoprocessamento foi importante para o mapeamento da
área estudada, possibilitando um antes e depois do local, nos mostrando a degradação
ocorrida na Lagoa de Sombrio.
Para área patrimonial esta técnica não é muito utilizada, provelvelmente sendo
de maior uso para o patrimônio arqueológico e natural, embora ainda recente. No entanto,
seu uso poderia ser explorado para mapear o entorno dos bens culturais. Sabe-se que o
entorno também deve ser protegido e com o geoprocessamento as mudanças ocorridas
podem ser percebidas e se necessário restaurado ao original. Desta forma, notamos
como a técnica do geoprocessamento é importante e deve ser melhor utilizada pela área
patrimonial.
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Resumo: A microbacia hidrográfica da Lagoa do Sombrio, localizada no sul de Santa Catarina, é formada
pela própria lagoa e seus afluentes, Lagoa do Caverá e verte no rio Mampituba fazendo parte da bacia de
mesmo nome. As atividades da região são capazes de gerar contaminantes tóxicos atingindo mananciais
hídricos e comprometendo sua qualidade. Diante disso, o objetivo deste estudo foi a avaliação dos impactos
sobre esta microbacia. O estudo consiste de 2 pontos, um na foz da Lagoa do Caverá e outro na barra do
vertedouro da Lagoa do Sombrio para o Rio Mampituba. Foram coletadas amostras em dois momentos.
Parâmetros físico-químicos e toxicologia com Daphnia magna foram realizados no IPAT/UNESC. Os testes
de toxicidade aguda em Artemia sp. e fitotoxicidade em raízes de “Allium cepa” L. – cebola foram realizados
como descrito por Bortolotto et al (2009). O teste de germinação em Latuca sativa foi realizado conforme
Yerushajmi et al. (2003). O teste de quebra de DNA plasmidial foi descrito por Netto et al (2013). As análises
estatísticas foram realizadas utilizando ANOVA one way ou teste t de Student, através do programa Graphprism®.Nos pontos coletados observou-se a valores de Aluminio e sulfetos aumentados. Testes com
Daphnia magna e Artemia sp, não apresentaram resultados significativos comparados ao controle negativo.
No teste de fitotoxicidade com latuca sativa e Allium cepa obteve-se um aumento no número de brotações
no primeiro modelo e no tamanho das raízes no segundo modelo provavelmente devido ao uso de
fertilizantes na região bem como a poluição urbana. No teste genotoxicológico, em concentrações elevadas
dos dois pontos de coleta percebe-se uma quebra significativa de DNA. Estes resultados demonstram que
os pontos amostrais não apresentam alteração toxicológicas significativas, mas alterações genéticas e
efeitos de longo prazo podem advir do uso de suas águas.

Palavras chaves: Toxicidade, Ecotoxicidade, Genotoxicidade, Lagoa do Sombrio.

1.

Introdução

As questões ambientais têm sido amplamente debatidas, dentre estas,
destacamos a contaminação dos corpos hídricos. Ambientes ricos em recursos
naturais e fontes de água são bens de uso comum dos seres vivos e devem oferecer
boa qualidade de vida para todos.
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Para gerir o uso da água e a manutenção dos mananciais deste recurso
indispensável a vida criaram-se órgãos ou agências responsáveis pelo controle e
estabelecimento de critérios e concentrações máximas permissíveis dos poluentes.
No Brasil o Conselho Nacional do Mio Ambiente (CONAMA) é o órgão responsável
pela elaboração de normas e padrões a serem observados (MARQUES, 2005).
Estas normas preconizam testes utilizando-se de várias metodologias, mas novas e
mais baratas e eficientes formas são sempre um desejo de todas as partes
interessadas (Bortolloto et al, 2009; Netto et al, 2013).
A bacia hidrográfica da Lagoa do Sombrio inclui além dos já estudados Rio
da Laje e seu afluente o Rio Peroba, a Lagoa do Caverá e o próprio rio Mampituba
que em condições de maré e ventos favoráveis ou de seca na região costuma ter
parte de suas águas desaguando na lagoa do sombrio. Esta lagoa localiza-se na
região Sul de Santa Catarina e sua importância deve-se ao fato de fazer parte de um
sistema único de lagoas costeiras que tem capacidade de fornecer água de boa
qualidade para as atividades humanas incluindo turismo e produção pesqueira
(AMESC, 2011)
As principais atividades econômicas da região são o cultivo de arroz, da
banana, do fumo além da cerâmica, produção de alimentos, atividade agropecuária
e a produção de calçados e roupas. Também estão presentes a extração de turfa na
região da lagoa do Caverá e mineração de areia próxima as lagoas. Estas atividades
são capazes de gerar contaminantes potencialmente tóxicos que podem atingir os
mananciais hídricos e comprometer a sua qualidade (HADLICH, 1997). Somando-se
as atividades humanas produtivas como geradoras de poluentes estão também as
atividades cotidianas relativas à subsistência que no mundo moderno incluem todas
as atividades domésticas e urbanas em geral ( BORTOLLOTO et al, 2009).
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2.

Objetivos

2.1

Geral


Caracterização do ambiente e avaliação dos impactos da atividade antrópica
sobre a microbacia da lagoa do Sombrio/SC, Brasil.

2.2

Específicos


Avaliar os parâmetros químicos e físicos do material amostral conforme
resolução 357 do CONAMA de 17 de março de 2005.



Avaliar a presença de elementos potencialmente tóxicos tais como Al, N, SO 4,
S, na água além de parâmetros como DBO, DQO e pH.



Realizar testes toxicológicos nas amostras de água, utilizando os organismos
Daphnia Magna, Allium cepa, Artemia Salina e Latuca sativa e Dna plasmidial
extraído de bactéria escherichia coli para testes de atividade .



Realizar testes genotoxicológicos nas amostras de água, utilizando Dna
plasmidial extraído de bactéria Escherichia coli para testes de atividade de
quebra da molécula.

3

Metodologia
Para esta etapa do

trabalho foram escolhidos pontos de

coleta

complementares aos pontos estudados na campanha do ano anterior que estudou o
Rio da Lage, queé afluente da lagoa do Sombrio.

3.1

Amostras
Em um primeiro momento foram coletadas em frascos de polipropileno de 5

litros de água dos pontos Caverá, localizado no canal de transferência de água da
lagoa do Caverá para a lagoa do Sombrio e do ponto Barrinha, localizado na início
do canal que liga a lagoa do sombrio ao rio mampituba. Estas amostras foram
particionadas imediatamente e acondicionadas de acordo com instruções técnicas
para análises físicas, química e toxicológicas. Até o presente momento foram
realizadas duas campanhas e a terceira está em andamento.
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3.2

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 no 14.250 de 05 de junho de 1981, Art. 19 – Emissão de Efluentes Líquidos
(ICMBIO, 2015).

3.3.

Teste de toxicidade aguda em microcrustáceo Artemia sp. e Daphnia

magna.

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 (20g.L-1), com aeração e iluminação constantes. Após a eclosão, os indivíduos
(n=10) foram expostos em placas mulltiwel® contendo amostras dos pontos de
coleta diluídas em diversas concentrações (0 (controle negativo), 25,0 50,0, 75,0 e
100,0%) em solução de sal marinho sintético, totalizando 2mL, por 24 horas, a 30 0C
e ao abrigo da luz.
O controle negativo (ausência da amostra) foi administrado utilizando
apenas 2mL de solução de sal marinho sintético (20g.L-1). Ao final da exposição, foi
determinada a concentração letal média (CL50), definida como a concentração em
que ocorre a mortalidade de 50% dos organismos bioindicadores, quando expostos
a amostra em estudo (Bortolotto et al, 2009).
Os testes de toxicidade em microcrustáceo Daphnia magna foram realizados
de acordo com a legislação vigente pelo laboratório de água do Instituto de
Pesquisas Ambientais e Tecnológicas do I-parque UNESC.

3.4.

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) foram expostos por sete dias a 50 mL na concentração de 100% dos
pontos P1, P2, P3 e P4 de cada coleta com água mineral comercial como controle
negativo, à 25ºC e ao abrigo da luz, sendo as amostras renovadas diariamente. Ao
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final dos 7 dias de exposição foram medidos o comprimento das raízes,
determinando assim o comprimento médio (cm) das raízes expostas e não expostas
ao efluente. O número médio de raízes e o peso total (biomassa) de raízes formadas
também foi observado.

3.5.

Teste de toxidade em sementes de Lactuca sativa – alface.

O método de germinação e crescimento das raízes, segundo EPA (1996)
com modificações sugeridas por Yerushalmi et al. (2003) será aplicado utilizando-se
sementes de alface da espécie Lactuca sativa e cebola – Allium cepa. Diferentes
concentrações das amostras serão utilizadas para umedecer papeis filtro em placas
de Petry. Em cada placa deverão ser colocadas 10 sementes e incubadas a 21 oC
durante 120 horas nas ausência de luz. O tratamento controle deve ser realizado
nas mesmas condições anteriormente descritas e o mesmo número de repetições,
com papel de filtro embebido apenas com água destilada. Para caracterizar o
composto segundo sua fitotoxicidade, será utilizado o Índice de germinação (%IG),
que é a razão entre a germinação relativa (GR) e o crescimento relativo das raízes
(CRR) de acordo com Tam & Tiquia (1994).

3.6.

Teste de Clivagem de DNA plasmidial in vitro.

A avaliação da interação do DNA plasmidial com a amostra inicia-se
transformando as células de Escherichia coli DH5 com o plasmídio pBSK-II para sua
amplificação. O DNA plasmidial é purificado utilizando o sistema HiSpeed Plasmid
Maxi Kit (Qiagen) (NETTO et al, 2013) seguindo as recomendações descritas pelo
fabricante. Foram incubados por 16h a 37°C, microtubos contendo: 400ng de DNA
plasmidial em 3μL + 2,5μL de tampão HEPES (25μM de concentração final) + 10μL
das amostras em concentrações variadas, e água nanopura estéril suficiente para
completar volume de 20μL. O controle negativo é avaliado com 3μL de DNA
plasmidial + 2,5μL de tampão HEPES (25μM de concentração final) + água
nanopura estéril suficiente para completar volume de 40μL, e como controle positivo
é utilizado 3μL de DNA plasmidial digerido pela enzima de restrição EcoRI. Após as
16h de incubações à 37ºC, é adicionado em cada micro tubo, 5μL tampão de
eletroforese 6x (EDTA 0,25M, glicerol 50% e azul de bromofenol 0,01%) para a
interrupção das reações. Os 20μL retirados de cada micro tubo são aplicados em gel
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de agarose (0,8%), contendo 5μL de brometo de etídio para coloração, e são
submetidos a eletroforese horizontal com tampão TBE 0,5x pH 7,4 (Tris 44,5mM,
ácido bórico 44,5mM, EDTA 1mM) por 40 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 foto documentadas com o auxílio
de um transluminador sendo analisadas as alterações nas porcentagens de DNA
superenovelado (intacto), circular (com quebras simples) e linear (com quebras
duplas) e os resultados foram expressos sob a forma de tabelas e gráficos
(adaptado de NETTO et al, 2013).

4.

Resultados e Discussão

4.1

Parâmetros Fisico-Químicos

Os parâmetros físico-químicos observados constam na Figura 1. Dentre os
valores analisados pode-se observar que na primeira e terceira coleta entre os
pontos 2 e 4 teve um aumento de alumínio, que deve ser devido ao uso de
agrotóxicos nas lavouras.

Figura 1. Tabela dos resultados das análises dos parâmetros físico-químicos. Os resultado expressos
são a média de três coletas realizadas nos dois pontos descritos. Valor máximo é o Valor máximo
permitido de acordo com a resolução CONAMA N˚ 357 de 17 de março de 2005-Art˚ 15˚- para água
de classe 2 e NC é um parâmetro não contemplado para esta resolução.
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4.2.

Teste de toxicidade aguda em microcrustáceos Artemia sp. e Daphnia

Magna

Os resultados de toxicidade para o microcrustáceo Daphnia magna demonstrou que
as amostras coletadas não são consideradas tóxicas não demonstrando letalidade
igual ou maior a 10% na concentração de 100% (não diluída) em todas as coletas
realizadas. Estes resultados não estão demonstrados neste relatório e constam de
laudo técnico do laboratório de águas do IPAT/I-parque/UNESC.
Os resultados obtidos utilizando o teste de toxicidade em Artemia sp. Demonstraram,
também, que as amostras podem ser consideradas não tóxicas sob o ponto de vista
de letalidade destes microcrustáceos conforme demonstrado na figura1.

Figura 1. Teste de toxicidade (letalidade) em microcrustáceo Artemia sp. Demonstrando a ausência
de toxicidade das amostras dos pontos de coleta “caverá” e “barrinha” testadas.

4.2.

Teste de toxidade em sementes de Lactuca sativa – alface.

Nos testes de fito toxicidade em semente de Lactuca sativa (figura 2) os
resultados encontrados não demonstraram toxicidade significativa das amostras dos
pontos de coleta Barrinha e Caverá para o parâmetro “número de brotos formados”
nas concentrações testadas. No entanto um aumento de fertilidade pode ser
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verificado em concentrações intermediárias que não mais está presente na
concentração de 100%, provavelmente devido ao acúmulo de alguma substância.
Estes resultados não são definitivos e deverão ser confirmados através de mais
amostras para validar ou não estatisticamente esta hipótese.

Figura 2. Média de sementes de Lactuca sativa que formaram brotos após
exposição às coletas conforme descrito na metodologia.

4.3.

Teste de fitotoxicidade em raízes de “Allium cepa” L. – cebola.

Nos resultados mostrados na figura 3, observa-se o aumento no tamanho das
raízes nas amostras do ponto Barrinha quando comparado com o ponto Caverá.
Este aumento também está presente no ponto Barrinha proporcionalmente ao
aumento da concentração das amostras do mesmo. Os outros parâmetros, número
médio de raízes e peso total de raízes permaneceram inalterados (dados não
demonstrados).
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Figura 3: Teste de toxicidade em Alium cepa demonstrando a ausência de toxicidade das amostras
evidenciada pelo crescimento semelhante das raízes do vegetal em todas as concentrações testadas.
“A” média das coletas do ponto Caverá e “B” média das coletas do ponto Barrinha.

4.4

Teste de Clivagem de DNA plasmidial in vitro.

Nos testes de clivagem de DNA plasmidial in vitro (figura 4), com o aumento da
concentração das amostras acontece um decréscimo da FI e um aumento da FII e
também o aparecimento da FIII. Estes resultados indicam a possibilidade da
presença de agentes causadores de lesão ao DNA. Cabe salientar que estas lesões
não são detectáveis por testes de toxicidade agudos e subagudos muitas vezes
necessitando de meses a décadas para se manifestarem. O tempo de exposição e o
tempo de vida médio por geração dos seres vivos em questão é crucial para
observação de efeitos decorrentes da lesão ao material genético, tais como
cânceres e doenças genéticas hereditárias.
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Figura 4. Análise da quebra de DNA plasmidial exposto a concentrações crescentes das
amostras coletadas nos pontos Caverá e Barrinha da lagoa do Sombrio. As fotografias localizadas na
base das figuras são referentes aos resultados obtidos com a primerae segunda amostragens
realizadas respectivamente.

5.

Conclusões

Os resultados obtidos permitem demostrar a ausência de toxicidade aguda e sub
aguda nas amostras coletadas nos dois pontos da lagoa do sombrio. Alguns
parâmetros físico-químicos

estão

alterados

conforme

a

legislação

vigente

demonstrando que este corpo d’água sofre influências de atividades humanas, fatos
esses que são corroborados pelo aumento de fertilidade e crescimento em testes
utilizando modelos vegetais. Os resultados de clivagem de DNA plasmidial também
denotam esta característica, pois a quebra de DNA é indicador de dano genético e
deve ser observada com mais cuidado pois seus efeitos normalmente se tornam
aparentes a longo prazo (efeitos de toxicidade crônica). Testes complementares se
fazem necessários e estão em andamento para uma validação estatística dos
resultados bem como para uma melhor compreensão dos fenômenos que estão
ocorrendo neste corpo hídrico.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT- Sul

6.

Agradecimentos

Ao CNPQ pela bolsa de Iniciação Científica (PIBIC).

7.

Referências

AMESC. Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense. Disponível
em:http://www.amesc.com.br: Ultimo acesso em 07/08/2013.

BORTOLOTTO, et al. Evaluation of the toxic and genotoxic potential of landfill
leachates using bioassays. Environmental Toxicology and Pharmacology, v. 28,
p. 288-293, 2009.

EPA - Environmental Protection Agency. Ecological Effects Test Guidelines.
OPPTS850.4200. Seed Germination/Root Elongation Toxicity Test. EPA712-C96-154.april 1996.

FISKESJÖ, G. The Allium test as a standard in environmental monitoring. Hereditas,
v. 102, p. 99-112, 1985.

HADLICH, G. M. Cartografia de riscos de contaminação hídrica por agrotóxicos:
proposta de avaliação e aplicação da microbacia hidrográfica do córrego Garuva,
Sombrio,

SC.

Dissertação

(Mestrado)-Curso

de

mestrado

em

Geografia.

Universidade Federal de Santa catarina, Florianópolis-,1997. SC
ICMBIO. Legislação Ambiental de Santa Catarina – Decreto no 14.250 de 05 de
junho de 1981, Art. 19 – Emissão de Efluentes Líquidos
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Decretos/1981/dec_14250
_1981_protecaomelhoriaqualidadeambiental_sc.pdf Acessado em 28/08/2015.

MARQUES, Maria Nogueira. Avaliação do impacto de agrotóxicos em áreas de
proteção ambiental, pertencentes a bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape, São
Paulo. Uma contribuição à análise crítica da legislação sobre o padrão de

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT- Sul

potabilidade, Tese de Doutorado, Instituto de pesquisas energéticas e nucleas –
USP, 2005.

MEYER, B.N. et al. Brine shunicrimp: a convenient general bioassay for active plant
constituents. Planta Medica, v.45, n.5, p.31-34, 1982.

NETTO, E. et al.. Evaluation of the toxic and genotoxic potential of acid mine
drainage using physicochemical parameters and bioassays. Environmental
Toxicology and Pharmacology 35, p. 511-16, 2013

TAM, N.F.Y.; TIQUIA, S.M. Assessing toxicity of spent pig litter using a seed
germination technique. Resources, Conservation, and Recycling. 11: 261–274.
1994.

YERUSHALMI, L. ROCHELEAU, S. CIMPOIA, R. SARRAZIN, M. SUNAHARA, G.
PEISAJOVICH, A. LECLAIR, G. GUIOT, S.R. Enhanced biodegradation of petroleum
hydrocarbons in contaminated soil. Bioremediation Journal, vol 7: 37-51, 2003.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: POSSIBILIDADES E
REALIDADES
Mariana Rodrigues Pereira1, Elaine Cristina Coelho de Campos2
1Faculdades
2Faculdades

Esucri/Psicologia/mrpaffs@gmail.com
Esucri/Psicologia/ elaine@esucri.com

Resumo: O atual entendimento da atuação da Psicologia no Sistema Único de Saúde- SUS e as políticas
públicas voltadas para esse sistema são de enorme relevância para esclarecer a verdadeira realidade e as
possibilidades de atuação desse profissional no campo da saúde. A preocupação social com a saúde pública
é um tema a ser discutido que se inter-relaciona com a atuação do profissional da Psicologia no Brasil. Para
pesquisa e entendimento desse tema, foram pesquisados em livros, artigos, resoluções com a função de
enriquecer e confirmar as informações pesquisadas com as teorias já publicadas sobre o assunto abordado.
Sendo assim, o intuito dessa pesquisa foi de abordar qual a forma de atuação dos profissionais da Psicologia
no sistema de saúde pública brasileiro, sendo através do cumprimento das normas estabelecidas pela
Constituição de 1988, com a mudança do conceito de saúde e do sistema de saúde que estava presente
antes no Brasil. A saúde pública é um dos campos de atuação do psicólogo, onde é possível encontrar sua
presença em diversas áreas. Mas como pretendemos constatar com a pesquisa, existem dificuldades a serem
superadas, de modo que fortaleça o trabalho do psicólogo e faça o Sistema Único de Saúde avançar. Sendo
assim, essa é uma pesquisa de grande importância juntamente com um estudo mais aprofundado, já que a
atual realidade reflete diretamente na sociedade e no processo reconstrução da cidadania.
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde- SUS, Atuação do Psicólogo, Saúde Pública.

1 INTRODUÇÃO
A partir da Constituição de 1988, foi aprovado o projeto de reestruturação de todo
o Sistema de Saúde. Essa reorganização transformou as bases do sistema antigo e deu
origem ao Sistema Único de Saúde (SUS). Essa nova implementação teve o objetivo de
melhorar a qualidade da atenção à saúde do país, rompendo com um passado de
descompromisso social.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I-Descentralização, com direção única em cada esfera de
governo; II atendimento integral, com prioridade nas atividades preventivas, sem
prejuízo

dos

serviços

assistenciais;

III-

participação

da

comunidade.

(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 1988).

Desta forma, segundo o atual entendimento do SUS o sistema se organiza de
acordo com alguns princípios: universalidade, integralidade, equidade, participação da
comunidade, descentralização, regionalização e hierarquização. Esses princípios se interrelacionam para garantir acesso a todos ao sistema, sendo capaz de disponibilizar atenção
integral aos usuários realizando ações preventivas, educativas, reabilitativas e curativas.
Relacionando a história da Psicologia no Brasil a esse novo sistema de saúde,
o CREPOP – Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CFP, 2013),
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traz a ideia de que os dois se misturam, uma vez que as novas atuações dos psicólogos os
levam a participar de discussões sobre quais políticas públicas buscamos.
Acontecimentos históricos como a reforma psiquiátrica no Brasil, romperam a
exclusão e inseriram novamente os pacientes antes excluídos, no contexto social e familiar
junto com o acompanhamento do Estado por meio de uma vasta rede de atenção à saúde.
O Sistema de Conselhos de Psicologia com a reforma na saúde mental,
aumentou os cuidados em relação aos direitos humanos, na qual o sujeito participa da
construção de seu projeto de vida, com qualidade e cidadania. Quando é focado para a
situação atual da Psicologia no Brasil, é possível se voltar para os conhecimentos da
atuação em equipes multidisciplinares que desenvolvem ações coletivas com os usuários,
familiares, redes sociais e comunidades. Conforme o CREPOP (2013 p.10), “a Psicologia
atua com o foco na atenção, promoção, prevenção de saúde, não apenas de casos de
doença, mas nas ações que visam melhoria de vida. ”
Segundo o CRP (2006), a saúde pública é um campo de atuação do psicólogo,
onde é possível constatar sua presença em diversas áreas. Sua contribuição se deu
primeiramente na atenção de saúde mental e hoje em dia está bastante desenvolvida, com
atendimentos e intervenções em ambulatórios, capacitação, gestão de pessoal e direção
de serviços.
Existem dificuldades a serem superadas, de modo que fortaleça o trabalho desse
profissional e faça avançar o Sistema Único de Saúde, a função deste presente trabalho é
de constatar como se caracteriza a atuação do Psicólogo na saúde pública no Brasil.

2

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

De acordo com Nascimento (2004), a partir da Constituição de 1988 foi aprovado
o projeto de reestruturação de todo o Sistema de Saúde. Essa reorganização transformou
as bases do sistema antigo e deu origem ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Segundo Ministério da Saúde (Brasil, 1990), a constituição primeiro resultou na
implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que era um
convênio entre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS)
e os governos estaduais. O INAMPS foi o instituto responsável por grande parte da
assistência médica na época, mas restrito as pessoas que contribuíssem com a previdência
social.
Apesar dessas mudanças iniciais na organização do sistema de saúde, a
implementação do SUS, assim como ele é hoje foi realizada de forma gradual, primeiro o
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SUDS, com a universalização do atendimento, após a essa realização ocorreu a
incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde e finalmente a lei que fundou e
operacionalizou o SUS. Porém, o Ministério da Saúde cita que o SUS não pode ser visto
como apenas um substituto desses dois primeiros atendimentos a saúde, ele surge como
um novo sistema de saúde em construção.
Segundo ainda o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde-SUS, tem essa
nomeação de “único” por seguir a mesma doutrina e os mesmos princípios de organização
em todo o Brasil, sendo de responsabilidade das três esferas autônomas de governo
federal, estadual e municipal. Sendo assim, o SUS não pode ser classificado como uma
instituição, mas sim um sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e de
ações que se relacionam com o objetivo de um fim comum. Os elementos que constituem
o sistema referem-se as atividades de promoção, proteção e recuperação a saúde.
Entre os procedimentos políticos estabelecidos pela nova constituição, estão os
fundamentos de uma desafiadora transformação no sistema de saúde brasileiro. De acordo
ainda com o Brasil (1990), o que ocasionou essas mudanças foi um consenso na sociedade
que estava insatisfeita com o desajustado sistema de saúde da época.
O antigo sistema possuía características negativas como: unidades de saúde
desintegradas, centralização do poder, poucos recursos financeiros e má administração dos
poucos transferidos para a saúde, sem cobertura assistencial para todos, insatisfação dos
profissionais atuantes na saúde, baixa qualidade no serviço (equipamentos e serviços),
gastos excessivos e poucos investimentos, não participação da população na formulação
e gestão das políticas de saúde e a insatisfação da mesma com o serviço de saúde.
A partir da verificação deste diagnóstico, e das experiências vividas nos últimos
anos, e especialmente baseando-se nas propostas da 8ª Conferência Nacional de Saúde
realizada em 1986. Tema 1 – Saúde como direito:
Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de
alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte,
emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde.
É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção,
as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. (BRASIL, 1986).

A Constituição da República de 1988 estabeleceu pela primeira vez de forma
importante, uma seção sobre a saúde que tratava de três aspectos principais: (1) incorporou
o conceito mais abrangente de saúde, (2) legitimava o direito de saúde a todos sem
qualquer discriminação, (3) estabelecia o Sistema Único de Saúde-SUS.
A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, título I das disposições gerais, art. 3º,
determina:
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Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda,
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os
níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do
País. Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade
condições de bem-estar físico, mental e social.

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2009), a Constituição Federal é a
lei maior de um país, superior a todas as outras leis, e em 1988, o Brasil expediu a sua 7ª
Constituição, também chamada de Constituição Cidadã, pois sua para sua elaboração
ocorreu grande participação popular, e principalmente porque ela é direcionada para a
realização da cidadania. Essa Lei tem como um de suas principais finalidades construir
condições políticas, econômicas, sociais e culturais que proporcionem a efetivação dos
direitos humanos, em um regime de justiça social.
Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 1990), a implementação do SUS teve o
objetivo de melhorar a qualidade da atenção à saúde do País, rompendo com um passado
de descompromisso social.
Conforme o Ministério da Saúde (Brasil, 2009), para o cumprimento da tarefa de
promover e proteger a saúde, o SUS precisa se organizar conforme alguns princípios
previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e como já mencionado na Lei n.
8.080/1990 em que se pode destacar: (1) Universalidade: o SUS deve atender a todos sem
distinções ou restrições, dando o suporte e toda a atenção necessária sem qualquer custo.
Todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, internações e tratamentos nos serviços
de saúde públicos ou privados contratados pelo gestor público que atendam pelo SUS; (2)
Integralidade: pelo princípio da integralidade, o SUS deve se organizar de forma que
garanta a oferta necessária aos sujeitos e à coletividade, independentemente das
condições econômicas, da idade, do local de moradia, com ações e serviços de promoção
a saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. A integridade não ocorre apenas
em um único local, mas no sistema como resultado do trabalho integrado dos gestores e
trabalhadores da saúde, com seus saberes e práticas, assim como da articulação entre
diversos serviços de saúde, (3) Equidade: O SUS deve disponibilizar serviços que
promovam a justiça social, que tenham maior atenção aos que mais necessitam,
diferenciando as necessidades de cada um, (4) Participação da comunidade: é o princípio
que prevê a organização e a participação da comunidade na gestão do SUS. Essa
participação ocorre de maneira oficial por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde,
na esfera nacional, estadual e municipal, (5) Descentralização: esse princípio define que o
sistema de saúde se organize tendo uma única direção, com um único gestor de cada
esfera de governo, (6) Regionalização: orienta a descentralização das ações e serviços de
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saúde, além de favorecer o compromisso entre os gestores considerando suas
responsabilidades. Tem como objetivo garantir o direito à saúde da população, reduzindo
desigualdades sociais e territoriais, (7) Hierarquização: é uma forma de organizar os
serviços e ações para atender ás diferentes necessidades de saúde da população.
Esses diferentes serviços devem possuir canais de comunicação e se relacionar
de maneira que seja garantido o acesso a todos conforme a necessidade do caso, regulado
por eficiente sistema.
Para que ocorra o desenvolvimento de ações específicas da saúde pública
citadas acima, o SUS, deve agir em conjunto com outros setores governamentais,
saneamento básico, educação entre outras. Segundo o Conselho de Saúde (2003), o SUS
é um sistema porque é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União,
estados e municípios) e pelo setor privado, com qual são feitos contratos e convênios para
a realizações de serviços para que atue como público.
A Constituição definiu que por insuficiência do setor público, for necessário a
contratação de serviços privados isso deve ser sobre três condições: (1) a celebração de
contrato, conforme as normas de direito público; (2) a instituição privada deverá estar de
acordo com os princípios básicos e as normas técnicas do SUS; (3) a integração dos
serviços privados deverá 8 se dar na mesma lógica organizativa do SUS, em termos de
posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços.
Sendo assim, o Brasil (1990), considera fundamental o estabelecimento de
normas e procedimentos a serem cumpridos pelos conveniados e contratados (setor
privado). Dentre os serviços privados devem ter preferência os serviços sem fins lucrativos,
conforme ficou determinado na Constituição.
O Sistema Único de Saúde – SUS é composto por entidades (gestores)
encarregadas de fazer com que o sistema seja implantado e funcione adequadamente. Nos
municípios os gestores são as secretarias municipais de saúde ou prefeituras, nos estados
os gestores são os secretários estaduais de saúde e no nível federal o Ministério da Saúde.
O Conselho de Saúde (2003, p.13) oferta que o SUS possui a mesma filosofia
de atuação em todo território nacional e é organizado com uma mesma lógica. “O SUS é
universal porque deve atender a todos, sem distinções, de tal acordo com suas
necessidades; e sem cobrar nada, sem levar em conta o poder aquisitivo ou se a pessoa
contribui ou não com a Previdência Social”.
Esta nova estratégia de dividir os poderes tem o objetivo de facilitar o acesso do
sistema aos indivíduos e possibilitar uma melhor gerencia de saúde, se adequando ao
contexto

da

população

oferecendo

serviços

de

melhor

qualidade.

Assim,
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consequentemente promovendo qualidade de vida e o bem estar individual e coletivo,
através de ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde. (SOUZA,
2003). Além disso, o Sistema Único de Saúde deve ser um serviço capaz de conceder
atenção integral aos usuários.
A legislação que regulamenta o SUS favorece o controle social, apesar de
existirem ações que ainda estão em processo implementação ou até mesmo de discussão,
são consideradas lutas sociais, no qual a Psicologia está diretamente implicada.
(NASCIMENTO, 2004).
Para Ministério da Saúde (Brasil, 2009), quando se fala das ações desenvolvidas
pelo novo sistema de saúde, pode-se repensar sobre o histórico da atenção à saúde no
Brasil, que vem sendo desenvolvida com um realce na prestação de serviços médicos
individuais, de enfoque curativo a partir da procura espontânea do indivíduo aos serviços.
Para ser possível identificar os principais grupos de ações de promoção, proteção e de
recuperação da saúde, é necessário conhecer as principais características do perfil da
população. As ações de promoção e proteção de saúde podem ser desenvolvidas por
instituições governamentais, empresas e associações comunitárias e indivíduos.
De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 1990), existem grupos
populacionais que estão mais expostos a riscos com sua saúde. Portanto, no planejamento
das ações de educação em saúde, de vigilância, vigilância sanitária, o controle de setores
e atendimento ambulatorial e hospitalar, devem ser normalizados alguns procedimentos a
serem dirigidos especialmente a situações de risco, com a finalidade de intensificar a
promoção, proteção e recuperação da saúde daquela determinada parte da população.
2.1 ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA SAÚDE
A presença da Psicologia brasileira nas instituições sociais ocorreu inicialmente
no século XIX, no interior da Medicina, anexado a Psiquiatria, ainda que de uma forma
auxiliar a essas duas, em uma perspectiva voltada para a doença, na qual a Psicologia era
apenas secundária, onde o conceito de saúde era considerado somente como a ausência
de doenças. A Organização Mundial da Saúde (OMS) segundo o CFP (Brasil, 2011), definiu
o conceito de saúde como o mais completo estado de bem estar biopsicossocial (bem-estar,
físico, mental e social), não somente a ausência de doenças, transformando um pouco essa
visão da biomedicina.
No entanto no Brasil, a Psicologia ganhou apoio no campo da saúde mental, a
partir da reforma psiquiátrica. Embora com muitas dificuldades, ocorreu um esforço para
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afirmar que ali se considerava, a subjetividade e o campo das relações sociais. Mas essa
perspectiva não ganha espaço tão facilmente em outros campos do setor de saúde.
(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2011).
Sendo assim, segundo o CREPOP (CFP, 2013), durante esse período de
adaptações era necessária uma Psicologia comprometida com as mudanças sociais
propostas por outras vertentes, como a Psicologia comunitária, além de outras trazidas pelo
processo de redemocratização do país, em oposição a um estado autoritário, de políticas
assistencialistas da época. Sendo que a história da Psicologia no Brasil se confunde com
a própria história do país, uma vez que as novas atuações dos psicólogos os levam a
participar de discussões sobre quais políticas públicas, reinvindicações que ocorreram
também durante o movimento de reforma sanitária e a elaboração do SUS, que foi um
momento único tanto para o Brasil quanto para a Psicologia.
O compromisso social da Psicologia também levou a uma importante discussão
em nosso país. O fim dos manicômios (a reforma psiquiátrica), a partir disso se pode
compreender que a loucura é um fato social e que os melhores resultados nos tratamentos
não estavam nos manicômios, mas sim, no convívio social. Fatos que romperam a
exclusão, propondo a reinserção destes pacientes no contexto social e familiar com
acompanhamento do Estado, por meio de uma ampla rede de atenção de saúde.
No Brasil, essas ideias passam a ser incorporadas e veiculadas pelo movimento da
Reforma Psiquiátrica Brasileira, que nasceu no bojo da Reforma Sanitária, tendo
guardado consigo princípios e diretrizes que orientam esta última, em especial a
universalidade, integralidade, descentralização e participação popular. (NUNES;
JUCÁ; VALENTIM, 2007).

Ainda segundo o CREPOP (CFP, 2013), o compromisso do Sistema de
Conselhos de Psicologia- SCP com a reforma no âmbito da saúde mental, elevou a
proposição uma política pública intersetorial de cuidados com liberdade, com foco dos
Direitos Humanos, na qual o cidadão participa da construção de um projeto de vida
significativo e respeitoso, que promova autonomia, qualidade de vida, assim como
cidadania. Disponibilizando os conhecimentos, práticas e compromisso com a Psicologia a
serviço da sociedade.
Segundo o CFP (2013), a saúde pública é um campo de atuação do psicólogo,
onde é possível constatar sua presença em diversas áreas de atuação. Como já explanado,
sua contribuição se deu primeiramente na atenção de saúde mental, e hoje em dia está
bastante desenvolvida com atendimentos, intervenções em ambulatórios, capacitação,
gestão de pessoal e direção de serviços.
Atualmente a Psicologia dispõe de conhecimentos para a atuação em equipes
multidisciplinares, desenvolvendo ações coletivas com usuários, familiares, redes sociais e
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comunidades. A principal contribuição do trabalho do psicólogo é proporcionar a não
alienação do paciente no processo saúde doença, e não exclusão do seu ambiente social,
uma vez que a vida social é fator importante no processo de recuperação.
Assim, a Psicologia atua com foco na atenção, promoção, prevenção de saúde,
não apenas nos casos de doença, mas nas ações que visam melhoria da qualidade de vida.
(CREPOP, 2013).
Conforme ficou determinado pelo I Fórum Nacional de Saúde Pública, segundo
o CFP (2006), o Sistema de Conselho de Psicologia designou a forma de organização e de
atuação dos psicólogos no SUS:
[...] 20. Estimule a discussão acerca do conceito de rede, não restrita à lógica do
encaminhamento e problematize as práticas dos psicólogos (desencadeando uma
prática de educação permanente em saúde nas ações da entidade; 22. Promova
espaços de discussão regulares, tanto presenciais quanto virtuais, para os
psicólogos que atuam nos diversos pontos da rede (hospitalar, saúde mental,
atenção básica, saúde do trabalhador etc.), com a presença de profissionais de
referência nesses campos, a fim de promover a troca de experiências, o
aprimoramento profissional e a organização política dos psicólogos; 23. Fomente e
apoie ações que visem a esclarece e difundir a atuação da Psicologia junto a
gestores, órgãos de controle social, usuários e equipes interdisciplinares no âmbito
da saúde pública; 24. Defenda a implementação de táticas de intervenção que
considerem a multideterminação do processo saúde/ e valorizem estratégias de
promoção da integração da equipe, incluindo estudos de caso, interconsulta e
avaliação e avaliação global;

É importante ressaltar que segundo o MS (1986), o sistema de saúde brasileiro
não se restringe em um sistema em que se concentram só serviços assistenciais. Ele vai
muito além disso, é um sistema de grande complexidade, pois tem entre uma de suas várias
atribuições, está a de relacionar e promover ações de prevenção. Por isso, entra a figura
do psicólogo, que deve atuar na promoção de saúde entre outras funções desempenhadas
dentro do sistema de saúde pública.
Essa relação de conexão entre saúde mental e saúde básica, deve ter de uma
preocupação constante com os profissionais da área, visto que o SUS está organizado sob
princípios de doutrinas e da Constituição, sendo obrigação dos psicólogos que trabalham
com saúde pública atenderem os pacientes de maneira correta e, mais que isso, prevista
na lei.
A atuação do psicólogo na saúde básica teve suas diretrizes estabelecidas no
Comitê da Saúde Primária, ocorrido em 1988. Durante uma reunião, foram elaboradas
algumas indicações a serem seguidas pelos profissionais da psicologia que atuassem
juntamente aos cuidados de saúde primários, ou seja, como a intervenção psicológica
deveria funcionar num sistema mais amplo de saúde.
Estudos de Böing (2009), sobre o modo de como se caracteriza a atuação do
psicólogo, na atenção primária no Brasil, apresenta uma atuação que não atende as
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demandas da saúde coletiva, um motivo seria a transposição do modelo clínico tradicional,
sem promover a fundamental contextualização que esse meio requer.
O autor continua conceituando sobre a atuação dos profissionais da Psicologia,
esses profissionais enfrentam um enorme desafio para conseguir redimensionar as suas
práticas de atendimento. Isso quer dizer que há uma necessidade de complementar a
formação acadêmica desses profissionais, ocasionando uma efetiva flexibilização das
tecnologias para o desenvolvimento de práticas psicológicas condizentes com esse
contexto de atuação a fim de se lidar com uma realidade desafiadora.
Desde o surgimento dos cursos de Psicologia são formados profissionais
apolíticos, mas é preciso ressaltar que são necessários profissionais críticos, não somente
técnicos. Um dos motivos dos psicólogos não se veem como parte do processo das
reformas na saúde é que vários cursos não possuem esse tipo de discussão sobre políticas
públicas e as reformas sanitárias.
Fazendo uma relação com os cursos de Psicologia formadores de profissionais,
podemos mostrar algumas transformações designadas pelo I Fórum de Nacional de
Psicologia e Saúde Pública (CFP, 2006), transformações quais foram designadas para que
o Sistema de Conselhos de Psicologia realize junto a Associação Brasileira de Ensino de
Psicologia – ABEP:
[...] 121. Promover debates nas universidades e nos serviços de saúde a respeito dos
determinantes sociais sobre o processo de saúde, e não somente sobre a condição
dos indivíduos; 122. Continuar o diálogo com os órgãos competentes para que sejam
implantados, junto às agencias formadores em Psicologia, mecanismos que
promovam maior integração entre o SUS e as instituições de ensino superior, através
das atividades de ensino, pesquisa de extensão em políticas públicas de saúde; 125.
Realizar eventos para que a categoria, junto à sociedade, repense o papel dos
serviços de Psicologia e dos cursos de Psicologia, gerando propostas de
reconfiguração desses serviços a fim de que contemplem os princípios do SUS, como
a integralidade e a atuação multiprofissional; 126. Apoiar a criação de Espaços de
discussão e interlocução (oficinas, seminários etc) com gestores, pró-reitores,
coordenadores, em parceria com MEC, INEP, MS, DEGES/MS, FENTAS, FNEPAS,
Sistema Conselhos de Psicologia e outros, na formulação de diretrizes para a
formação em Psicologia;

O desenvolvimento de uma posição ética é uma das características necessárias
para a sustentação do projeto do SUS e de uma atuação consistente na Estratégia da
Família. Para os psicólogos, ainda não há uma definição clara de seu papel em cada um
dos níveis de atenção, o que resulta no desconhecimento das suas possibilidades de
atuação.
Segundo Böing, Crepald e Moré (2009), essencialmente a atuação na atenção
básica se caracteriza pelo desenvolvimento de um trabalho da equipe de saúde com a
comunidade através do modelo da vigilância da saúde e trabalhando também com a
prevenção e atenção curativa. Não há na prática, um local definido para o psicólogo no
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nível primário de atenção. Os movimentos da categoria dos psicólogos promoveram
discussões acerca do papel do profissional de Psicologia na saúde coletiva, debatendo se
este deve participar das equipes matriciais de apoio ás equipes de saúde da família ou ser
incluído nessas equipes e atuar segundo a Estratégia de Saúde da Família, na unidade
local de saúde. (ROMAGNOLI, 2006).
O que se mais percebe nessas discussões é a falta de conhecimento por parte
dos demais profissionais da saúde, dos próprios psicólogos e de seus representantes, do
potencial das contribuições da Psicologia no nível primário de atenção e, sobretudo, dos
aspectos essenciais que caracterizam um trabalho nesse nível. Um dos fatores mais
debatidos, se refere a formação dos psicólogos e dos demais profissionais de saúde.
Segundo a autora Böing (2009), para responder essa questão, foram
estabelecidas várias parcerias em regiões do País, entre o Ministério da Saúde,
universidades e prefeituras municipais, para a criação de cursos de especialização e
residências em saúde da família com o objetivo de capacitar profissionais de saúde, dentre
eles o psicólogo, para o desenvolvimento de um trabalho em conformidade com o modelo
da ESF.
Feuerwerker (2003), ressalta sobre a produção do conhecimento, formação
profissional e prestação de serviços são elementos indissociáveis de uma nova prática. No
campo da formação profissional da Psicologia, há propostas orientadas pelas novas
diretrizes curriculares e apoiadas pelo Ministério da Saúde. Essas propostas têm por
objetivo formar profissionais atentos à realidade social do nosso país.
Pretende-se com ela chegar a ter profissionais críticos, capazes de aprender a
aprender, trabalhar em equipe, de levar em conta a realidade social para prestar
atenção humana e de qualidade. Pretende-se que a universidade esteja aberta ás
demanda sociais e seja capaz de produzir conhecimento relevantes e útil para a
construção do sistema de saúde. Pretende-se também transformar o modelo de
atenção, fortalecendo promoção e prevenção, oferecendo atenção integral e
fortalecendo a autonomia dos sujeitos na produção de saúde. (FEUERWERKER,
2003, p.25).

Segundo Romagnoli (2006), ocorreu um grande investimento do Ministério da
Educação para preparar os futuros psicólogos para trabalharem no SUS, atendendo o texto
constitucional. Nesse sentido há um movimento para que os cursos de graduação valorizem
e invistam nesse tipo de formação quanto há um investimento na formação de promotores
de modificações curriculares voltados para o SUS.
A autora coloca, que o Ministério da Saúde estabeleceu convênios em entidades
responsáveis pelo ensino das profissões para desenvolver ações coletivas para aproximar
a educação do SUS. Por outro lado, a Psicologia possui uma especificidade com relação
ás outras profissões que integram os profissionais de saúde, pois não se localiza somente
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na saúde, mas também possui outras áreas como educação, o trabalho, a comunidade,
dentre outras.
Para ela, todas essas dimensões possuem importância para a constituição da
sua prática profissional, embora uma parcela significativa dos psicólogos atue na saúde.
Ou seja, mesmo com a diversidade de áreas de atuação, acredita-se que é necessário
investir na formação para se trabalhar no SUS. Os argumentos que sustentam essa posição
são:
O SUS é um espaço de atuação de toda a Psicologia, e não somente daquela
voltada aos serviços de atenção direta á população, trata-se de uma forma
importante de inserção da realidade brasileira nos processos educativos dirigidos
pela profissão; trata-se da inserção da formação e da própria formação na luta pelo
desenvolvimento do SUS, isto é, insere a Psicologia na luta do movimento
sanitarista e convida os cursos de Psicologia a incrementar suas atividade que
buscam atender sociais relevantes. (ROMAGNOLI, 2006 apud HERTER et al,
2006).

Segundo ainda Romagnoli (2006), mesmo que essa necessidade seja clara e
pontuada, também pode-se perceber as dificuldades que se encontra em sustenta-la na
prática. O debate dessas questões na própria formação seria uma das possibilidades que
se teria de explorar o que supostamente distancia o psicólogo inserido no campo da saúde
pública, de uma atuação digna, pois segundo a autora é possível perceber um desinteresse
de um profissional desmotivado, que se sente incapaz de executar esse modelo de atenção.
A autora ainda ressalta que percebe-se na prática é que os profissionais, mesmo
após os anos de residências multiprofissionais se encontram em uma situação indefinida
na atenção básica, pois eles não encontram espaço e nem condições para desenvolverem
um trabalho condizente com o novo modelo de atenção à saúde que se pretender efetivar.
Embora a estratégia dos cursos de formação e treinamento nas residências
desses profissionais sejam fundamentais para a atuação deles na saúde, eles não podem
ser considerados medidas únicas. Até porque a mudança desse modelo implica em uma
mudança de paradigma e é um processo complexo que envolve muitos fatores interrelacionados.
Pensando sobre o assunto, pode-se entender que a conquista de espaço e de
definição de papéis para atuação condizente com as demandas da atenção em saúde
coletiva passa, necessariamente pelas políticas públicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da indignação social com o sistema de saúde vigente da época, foi necessário o surgimento de um novo
sistema que atendesse as necessidades de toda população. Baseado por princípios e doutrinas, o SUS surgiu com o
intuito de promover e proteger a saúde do cidadão brasileiro. Apesar da Psicologia ser uma ciência reconhecida no âmbito
da saúde a pouco tempo, ela está envolvida diretamente com as mudanças na saúde pública do Brasil. Conforme uma
das fontes de pesquisa desse artigo, a Psicologia atua com base na atenção, promoção e prevenção de saúde e tem
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como objetivo principal a promoção de qualidade de vida, garantindo a diminuição das morbidades e comorbidades
psicológicas e todas essas ações visam uma melhoria de vida para o cidadão. Sendo assim, como a saúde pública é um
dos campos de atuação do psicólogo, sua contribuição é de extrema importância nesse novo sistema de saúde. Trabalhar
em um sistema novo e com suas funções não muito bem esclarecidas são uma das dificuldades que o profissional da
Psicologia encontra em sua atuação na saúde. Esclarecer a real função do profissional da Psicologia e conhecer seus
desafios foram um dos objetivos alcançados para a realização desse artigo.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O yacon (Smallanthus sonchifolius) é uma
espécie da família Asteraceae e sua origem são os
vales andinos da Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e
noroeste da Argentina, em altitudes de 2.000 a 3.100
metros. Nessa região de origem, é cultivado desde a
antiga civilização Inca, e utilizado na alimentação
humana. O potencial de produção de raízes de Yacon
é elevado no Brasil, podendo alcançar mais de 100 t/ha
(Vilhena et al., 2000) e alcança produtividades de 20 a
40 t/ha nas partes altas dos Andes e de 40 a 50 t/ha
em Cajamarca - Peru (Villamizar, 2014). As raízes do
yacon contém cerca de 40% a 70% de
Frutooligossacarídeos (FOS) em base seca entre seus
compostos bioativos (Santana & Cardoso, 2008),
variação que depende do período em que o yacon é
colhido, sazonalidade, clima, altitude, solo e do
tratamento pós-colheita (Graefe et al., 2004). Os FOS
são carboidratos de origem vegetal não digeríveis pelo
organismo humano, denominadas de fibras solúveis.
Atuam como prebióticos melhorando a flora intestinal
benéfica (Bifidobacterium e Lactobacillus; FAO, 2007).
O rendimento de farinha de Yacon varia de cerca de
8% (Pereira et al., 2013; Rodrigues et al., 2011),
podendo alcançar rendimentos acima de 15% de
matéria seca (Graefe et al., 2004). O teor de umidade
da farinha de yacon deve ser menor do que 9%.

O rendimento de farinha foi de 10,6 % (8,5% de
umidade), compatível aos obtidos por Rodrigues et al.,
(2011), mas podem atingir entre 10 e 15% para raízes
com teores mais elevados de matéria seca.
Considerando-se uma produtividade de 80t/ha e o
rendimento de farinha de yacon de 10% obtém-se 8t/ha
de farinha de yacon. Em uma pesquisa na Web no dia
12/08/2015 o preço praticado variou de R$ 89,90 a
400,00/kg. Admitindo-se um valor de comercialização
(deflacionado) online de R$ 60,00 o rendimento bruto
atinge R$ 480.000,00, uma ótima remuneração para os
agricultores familiares (Tabela 01).

METODOLOGIA
O estudo foi realizado na unidade de Agroindústria
vegetal do IFC Santa Rosa do Sul no primeiro
semestre de 2014. As raízes de yacon utilizadas no
experimento foram colhidas em plantios realizados na
Unidade de Estudos e de Divulgação de Opções de
cultivo do IFC Santa Rosa do Sul. As raízes foram
lavadas, descascadas, fatiadas em processador semi
industrial e separadas em amostras bandejas com
massa úmida entre 40 e 60 g. Na primeira etapa as
amostras foram desidratadas a 50 °C até desidratação
compatível com o recomendado para o produto farinha
de yacon (cerca de 8,5% de umidade). Em uma
segunda etapa as mesmas amostras foram
desidratadas em estufa a 105 °C até massa constante
(massa seca). Foram utilizados dados de produção
obtidos no IFC e os potenciais de produção apontados
pela literatura e uma pesquisa de preços praticados
para a farinha de yacon no mercado de venda direta
pela web. A partir destes dados fez-se uma projeção de
remuneração
para
os
agricultores
familiares
associados do Sul de Santa Catarina.

Tabela 01: Estimativa da agregação de valor para
Farinha de yacon
Item
Quantidade
Valor (R$)
Prod de raízes
80 t/ha
240.000,00*
Farinha de Yacon
8 t/ha
480.000,00**
Fonte: cotação CEASA com valores médios
deflacionados; **Pesquisa online em 12/08/2015 com
valores muito deflacionados.

CONCLUSÃO
A cultura do yacon mostra-se como uma excelente
opção de cultivo para a agregação de renda para a
agricultura familiar.
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INTRODUÇÃO
As primeiras abelhas Apis mellifera introduzidas no
Brasil eram de origem Europeia, e que, com o passar
dos anos, começaram a apresentar sérios problemas
sanitários (Pereira et al, 2003). Posteriormente, em
1957, houve a introdução de rainhas africanas e estas
acidentalmente enxamearam e dispersaram-se pelo
País cruzando com abelhas Apis melliferas europeias,
resultando em abelhas hibridas. Estas possuem
comportamento
enxameatório
mais
frequente
comparado às europeias (Wiese, 2000). Este trabalho
tem como objetivo capturar enxames fugitivos de Apis
mellifera e monitorar doenças apícolas no estremo Sul
Catarinense, evitando assim que os enxames sejam
mortos, preservando o meio ambiente e a capacidade
de polinização entomológica na região.

apresentavam com maior frequência localizados em
caixarias de casa e no meio a pneus de caminhões
(Fig. 1). Em apenas dois momentos (junho e julho)
constatou-se níveis de infestações de varroa em
abelhas adultas com índices médios de 7,33% e 9,75%
nas caixas do apiário do IFC-Santa Rosa do Sul. Estes
índices estão situados entre infestação leve a média
segundo Villegaset al. (2009). Figura 01 – Captura de
enxame em Santa Rosa do Sul.

METODOLOGIA
As capturas dos enxames de abelhas Apis mellifera
foram realizadas de acordo com a solicitação dos
moradores dos Municípios de Santa Rosa do Sul,
Criciúma e São João do Sul. Posteriormente, a equipe
se deslocava até o local de captura e determinava-se a
melhor estratégia para sua retirada. As abelhas eram
transferidas para caixas núcleos e os favos, existentes
no ninho eram coletados e fixados nos caixilhos com
auxilio de atilhos de borracha e por último, certificavase a presença da rainha no núcleo. Após a coleta do
enxame aguardava-se um período de sete a quatorze
dias para realizar o transporte. Em muitos casos,
quando os enxames estavam em pneus, eram
transportados sem transplante para caixas núcleo, pois
objetivava-se o uso em aulas práticas e cursos. Os
enxames foram todos transportados para o apiário do
IFC– Campus Santa Rosa do Sul, localizado nas
coordenadas 29º06’09.98”S e 49º48’39.80”O. O
transporte dos enxames era realizado no período
noturno em automóvel de carroceria aberta. No
monitoramento da ocorrência de varroa (Varroa
destructor) foram utilizadas aproximadamente 150
abelhas adultas por enxames coletados, visando
analisar o nível de infestação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o primeiro semestre de 2015 foram capturados
onze enxames de abelhas nas cidades de Santa Rosa
do Sul, Criciúma e São João do Sul. Os enxames se

Fonte: o autor

CONCLUSÃO
O trabalho beneficiou vários moradores da região, além
de contribuir para a diminuição de acidentes com Apis
melíferas e mortalidade de enxames. Os índices de
Varroa destructor ficaram abaixo do nível prejudicial à
sanidade apícola.
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DINÂMICA POPULACIONAL DE Tibraca limbativentris (Hemiptera, Pentatomidae)
EM SÍTIOS DE HIBERNAÇÃO EM Andropogon bicornis L. (Poaceae) NA REGIÃO
SUL DE SANTA CATARINA
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Palavras-Chave: Hibernação, Percevejos, Touceira Rabo-de-Burro.

INTRODUÇÃO
O percevejo-do-colmo, Tibraca limbativentris é
considerado um dos insetos-pragas mais importantes
da cultura do arroz, (COSTA & LINK, 1992),
especialmente nos cultivos irrigados. Após a colheita
os insetos-praga presentes nas lavouras, geralmente
migram para sítios de hibernação, como restos
culturais, gramíneas e ciperáceas nativas, e
permanecem em diapausa reprodutiva nos arredores
das áreas de lavoura, retornando quando o arroz inicia
o perfilhamento (LINK et al., 2006). Na entressafra, os
percevejos hibernam na base de plantas adjacentes a
cultura, junto à superfície do solo, onde há maior
umidade. Nessas circunstâncias, ocorrem condições de
umidade e temperaturas ideais ao desenvolvimento do
inseto e de fungos entomopatogênicos (MARTINS &
LIMA, 1994). Desta forma, o estudo objetivou avaliar a
dinâmica populacional de T. limbativentris associados à
Andropogon bicornis próximas a lavouras de arroz na
região Sul de Santa Catarina.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido em áreas próximas a cultivos
de arroz no município de Jaguaruna, SC, Brasil
(28º36’S; 49º01’O) e no Laboratório de Entomologia
(LECAU) da Universidade do Sul de Santa Catarina.
No período de abril a agosto de 2015, foram realizadas
quinzenalmente coletas de touceiras de A. bicornis no
entorno
de
lavoura
de
arroz,
coletando
preferencialmente plantas mais próximas ao cultivo
(máximo 20 metros). Em cada ocasião de amostragem
foram coletadas 10 touceiras retiradas com auxílio de
enxada e ensacadas imediatamente para posterior
triagem. Em laboratório foi realizada a triagem dos
insetos e medições da altura e diâmetro da base das
touceiras. Os insetos encontrados em cada
uma foram acondicionados em caixas tipo Gerbox (11 x
11 x 3 cm) e revestidas com papel filtro. Durante o
período foi fornecido aos insetos vagens de feijão
verde (Phaseolus vulgaris L.) como alimento. Os
indivíduos capturados foram mantidos por um período
de 30 dias em sala climatizada (25±1°C; 60±10% UR e
fotofase de 12 h). A mortalidade foi avaliada a cada 48
horas, sendo os insetos mortos isolados. O número
médio de percevejo-do-colmo foi comparado através de
análise de variância, seguido do teste de KruskallWallis (α=0.05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os pentatomídeos encontrados nas touceiras de
A. bicornis no período, T. limbativentris foi o mais
abundante (n=245, 130♀ 115♂). O maior número
médio de indivíduos de T. limbativentris foi observado
nos meses de maio e junho (F = 5,21;Gl = 8 ; P =
0,0018), que apresentaram uma temperatura média de
29.5±0.07 e 17.5±0.04, respectivamente (Figura 1). Em

laboratório constatou-se uma mortalidade de 12 insetos
relacionados à presença dos entomopatógenos: B.
bassiana e M. Anisopliae.
Figura 01 – Número médio de T. limbativentris no período
de abril a agosto de 2015 em A. bicornis e a temperatura
média nos locais de coleta.

Foi constatada a mortalidade em laboratório de cinco
fêmeas e dois machos pelo fungo B. bassiana. Devido
aos micélios dos fungos estarem em grande
quantidade envoltos aos insetos não foi possível
realizar a sexagem de todos os indivíduos.
Ressaltamos que são poucos os estudos que
comparam o efeito das operações de manejo póscolheita com a população remanescente de pragas na
lavoura, onde assim, tornam-se necessários mais
estudos sobre o caso.

CONCLUSÃO
O maior número de T. limbativentris hibernantes é
encontrado nos meses de maio e julho, além disso, os
entomopatógenos B. bassiana e M. Anisopliae são
agentes de mortalidade natural em esses organismos
quando associados a touceiras de A. bicornis, porém
com um baixo índice de mortalidade.
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INTRODUÇÃO
A extensão universitária caracteriza se pela
articulação entre o ensino e a pesquisa, possibilitando
uma aproximação da universidade com a comunidade.
No âmbito dos cursos de graduação, a extensão
contribui para a interdisciplinaridade na medida em que
relaciona saberes de formação técnica aliada a
princípios de ética e cidadania. Assim, enfatiza-se os
conceitos de MORIN apud Pimenta (2000) quando diz
"conhecimento não se reduz à informação [...]
Inteligência tem a ver com a arte de vincular
conhecimento de maneira útil e pertinente [...]". Até o
primeiro semestre de 2015, observou-se um grande
número de animais errantes abandonados pela
população da região estudada, a falta de informações
sobre os temas abordados e uma frágil política pública
voltada para a questão animal. Com foco na
Responsabilidade Social e na preservação da Saúde
Pública, o Curso de Medicina Veterinária toma para si o
protagonismo dessas ações na sociedade. A Saúde
Pública deve ocupar-se da dimensão biológica, das
relações entre o ser humano e o meio ambiente, da
reprodução das formas de consciência e de
comportamento e das relações sociais e econômicas
(PAIM; ALMEIDA FILHO, 2000).

METODOLOGIA
O Projeto AMICÃO foi uma construção coletiva dos
acadêmicos, do coordenador e da assessoria
pedagógica do Curso de Medicina Veterinária do
UNIBAVE, tendo como ponto de partida a
conscientização de crianças, e a partir delas a
formação de uma rede colaborativa para reduzir os
maus tratos e o abandono de animais, assim como,
das possíveis doenças zoonóticas transmitidas por
eles. Dois grandes eixos foram propostos, um voltado
para a educação nas escolas e outro no controle
populacional realizado no Hospital Veterinário
Universitário. As atividades pedagógicas foram
elaboradas de acordo com a faixa etária das crianças
atendidas pelo projeto (6 a 11 anos) baseadas em
jogos e brincadeiras como metodologia de trabalho,
pois se entende que “É no brincar, e somente no
brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser
criativo e utilizar sua personalidade integral: e é
somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu
(self)” (WEISS, M. L., 1994). Com a supervisão de um
professor da instituição os acadêmicos assumiram a
responsabilidade das ações nas escolas. As atividades
foram desenvolvidas em dois encontros com uma
semana de intervalo entre eles. No primeiro, os
acadêmicos trabalharam com atitudes de valores e
conscientização das crianças acerca da posse
responsável, no segundo, discutiam-se os conceitos de
zoonoses e higiene pessoal. A cada etapa, as crianças

tinham como tarefa conversar com a família a respeito
dos temas aprendidos e registrar por meio de
desenhos e textos algumas atitudes importantes da
posse responsável e controle de zoonoses. Após os
dois encontros, as crianças ganhavam uma carteirinha
de “Fiscal do Animal”, onde a partir daquele momento,
elas deveriam contribuir com os acadêmicos na
prevenção das zoonoses e fiscalização do abandono
de animais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Cumprindo nosso protagonismo nas ações de
Responsabilidade Social e Saúde Pública, obtivemos a
partir do início das atividades em 2009, dentro do
primeiro eixo da educação, atendemos mais de 1800
alunos e 50 professores do Ensino Fundamental e, no
segundo eixo, mais de 400 intervenções cirúrgicas.
Interação entre os acadêmicos/instituição de ensino e
as crianças/escola é um dos principais resultados
obtidos pelo Programa AMICÃO. Outro resultado de
grande valia foi participação integral das crianças em
todo o processo educativo. Dentre os diversos
depoimentos, vale explicitar o de uma professora;
“crianças com Transtorno do Espectro Autista
mostraram se interessadas e interagiram junto aos
colegas e acadêmicos”. Por outro lado, os acadêmicos
também superaram suas dificuldades de se manifestar
em público, sendo esta uma das habilidades e
competências previstas no Projeto Pedagógico do
Curso – PPC, além de proporcionar o desenvolvimento,
não apenas com relação aos conceitos científicos, mas
também, com atitudes e ações éticas e responsáveis
que contribuíram para a transformação do seu entorno.

CONCLUSÃO
Iniciativas como o Programa proporcionam uma
interação com a sociedade, no que tange a soluções
para estas problemáticas e atende a um dos seus
objetivos específicos de formação, quando visa
desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção
e reabilitação de saúde em nível não só individual,
mas, sobretudo no coletivo.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A agricultura do sul de Santa Catarina passa por um
processo de mudanças na sua matriz produtiva e na
organização das cadeias produtivas. O fator motivador
é a insegurança de uma matriz produtiva baseada em
poucos cultivos, especialmente nas culturas do fumo,
arroz irrigado por inundação, mandioca, banana, milho
e maracujá. Estas culturas são importantes para uma
parcela de produtores estruturados nestas atividades,
mas são inadequadas para remunerar suficientemente
a maioria das famílias rurais, especialmente aquelas
com limitação de área para cultivo. Diante este fato o
IFC Campus Santa Rosa do Sul possui um longo
trabalho de estudos de opções de cultivo, destacandose rizomas, raízes e grãos nobres. O presente projeto
de extensão inclui estudos de produtividade em uma
unidade de observação no IFC Santa Rosa do Sul. O
projeto teve como metas principais a divulgação de
opções de cultivo, a diversificação da propriedade rural
familiar e a observação de novos cultivos como novas
alternativas de renda para agricultores familiares.

A visitação de alunos, professores e funcionários do
IFC Campus Santa Rosa do Sul e de agricultores
familiares envolveram mais de 1500 pessoas que
conheceram e puderam se motivar para novos e
promissores cultivos como araruta, yacon, açafrão-daterra, gergelim (Sesarum indicum), linho (Linum
usitatissimum), canola (Brassica napus L.var.oleífera),
gengibre (Zingiber officinale), melaleuca (Melaleuca
alternifolia), plantas medicinais, etc. Além dos dias de
campo realizadas no IFC Campus Santa Rosa do Sul
para a demonstração de colheita de açafrão-da-terra,
yacon e araruta, plantio e observação das coberturas
de inverno (aveia, linho e canola). No mês de março de
2014 foi acertada uma parceria de cooperação entre o
IFC Campus Santa Rosa do Sul e o CAV-UDESC,
Lages, SC, com a visitação de uma delegação de
produtores familiares. Outra ação deste projeto foi a
participação na Semana Acadêmica da Agronomia
onde foram apresentados algumas opções de cultivo,
por meio de distribuição de folders, e um café colonial
com produtos industrializados e in natura oriundos da
unidade de demonstração do IFC-Santa Rosa do Sul.
Os integrantes deste projeto divulgação de opções de
cultivo para a agricultura familiar do sul catarinense
também participaram do CDC-Cooperja com um
estande divulgando rizomas, raízes e grãos nobres por
meio de plantas em vasos e produtos industrializados
artesanalmente como açafão-da-terra e araruta
oportunizando não só o conhecimento das plantas,
mas também de seus produtos e propriedades como
alimentos funcionais.

METODOLOGIA
Durante a execução do projeto foi mantida uma
unidade de estudos de opções de cultivo no IFC
Campus Santa Rosa do Sul que possui plantas
medicinais, espécies arbóreas para quebra-ventos,
resgate de espécies de frutíferas nativas e exóticas
adequadas a uma fruticultura diversificada, culturas de
inverno e de verão para cobertura e manejo do solo e
culturas produtoras de raízes, rizomas e grãos nobres.
Com o auxílio da coordenação de extensão foram
realizados dias de campo de culturas de inverno e de
culturas de verão para treinamento de agricultores
interessados, sendo registrado o número de pessoas
envolvidas, desde o dia de campo até os envolvidos
indiretamente. Ocorreu a distribuição de mudas de
Araruta (Maranta arundinacea), Açafrão-da-terra
(Curcuma longa), Yacon (Smallanthus sonchifolius) e
Pitaya (Hylocereus undatus) para agricultores
empreendedores motivados, sendo esta uma estratégia
utilizada para divulgar opções de cultivo testadas e
promissoras.

CONCLUSÃO
O projeto exigiu grande esforço do grupo de alunos
bolsistas, professor orientador, setor de extensão e de
muitos alunos que voluntariamente participaram dos
trabalhos de implantação da unidade demonstrativa no
IFC Campus Santa Rosa do Sul, tendo em vista que o
objetivo do projeto foi alcançado. O público atingido foi
de mais de 1500 pessoas, envolvendo alunos,
professores, funcionários, autoridades e um grande
número de agricultores familiares.
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INTRODUÇÃO
O Brasil vem se consagrando ao longo dos anos como o
maior consumidor mundial de insumos para o controle de
pragas e doenças na agricultura (Menten, 2009), onde o
uso de nematicidas tem se destacado pelo custo elevado
e eficiência relativa. Além disso, tem-se ainda o
comprometimento da saúde do produtor e do ambiente,
pois a maioria dos nematicidas possui classe toxicológica
I. Os nematoides, de forma geral, danificam as raízes,
dificultando a absorção de água e nutrientes, podendo
também transmitir viroses, agravando ainda mais o
problema. Como alternativa aos produtos químicos, as
plantas antagônicas tem se destacado no controle desta
doença, liberando substâncias alelopáticas que inibem ou
retardam
o
desenvolvimento
dos
nematoides
seletivamente, sem oferecer risco à saúde do produtor.
Entre as espécies mais utilizadas estão a crotalária, a
mucuna e o cravo-de-defunto, que também servem de
cobertura verde, aumentando a quantidade de matéria
orgânica, consequentemente melhorando a estrutura do
solo. A finalidade deste projeto é buscar alternativas ao
problema dos fitonematoides, além de capacitar e orientar
a equipe e posteriormente os produtores sobre a
importância
do
manejo
correto
do
solo,
a
sucessão/rotação/consórcio de culturas, pela utilização de
plantas antagônicas para controle desses patógenos.

Após a extração de nematoides, confirmou-se a presença
do gênero Meloidogyne, na concentração de 6
nematoides/10 mL de solução. De acordo com Santos
(2015), algumas variedades de milheto não são
hospedeiras de nematóides, ou seja, eles não conseguem
se alimentar e suas populações são significativamente
reduzidas.
Além
disso,
auxilia
também
na
descompactação do solo, favorece a reciclagem de
nutrientes e produz excelente palhada. Resultados mais
expressivos são esperados com a repetição deste
experimento nesta e em outras áreas.

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

Este trabalho vem sendo implantado gradualmente desde
2013, com visita a propriedades familiares na região do no
município de Sombrio, extremo Sul Catarinense, em áreas
com presença de nematoides. O solo no local é
predominantemente arenoso, onde são cultivados fumo e
batata doce. Nas raízes de plantas amostradas foi
observada a incidência de galhas em grandes
quantidades. (Figura 1). Procedeu-se então a coleta de
amostras de solo para extração de nematoides, em uma
área de aproximadamente um hectare. As amostras foram
levadas ao laboratório de Fitossanidade do IFC-Campus
Santa Rosa do Sul, onde utilizou-se o método de flotação
centrífuga em solução de sacarose (Jenkis, 1964), para
extração dos nematoides. Também foram feitas a
quantificação e confirmação do gênero, além da busca
por outros não identificados na análise visual das plantas.
A partir dos resultados, implantou-se na área a cultura do
milheto, em substituição ao plano inicial da crotalária, pela
falta de sementes disponíveis no momento do plantio.
Após duas gradagens, realizou-se semeadura manual. Ao
final do ciclo do milheto, incorporou-se o restante ao solo
e realizou-se nova amostragem para verificar possíveis
diferenças, principalmente quanto a diminuição na
incidência de nematoides.

O controle de nematóides com o uso de plantas
antagônicas apresenta grande potencial para a
agricultura, sendo uma forma mais econômica e
sustentável, preservando assim a saúde do produtor rural
e sua família. Este trabalho apresenta grande potencial no
auxilio as famílias dos agricultores do extremo sulcatarinense.

Figura 1 – Raízes com presença de galhas (Acervo do
autor, 2014)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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INTRODUÇÃO
membros da comunidade contribuíram de maneira
O Turismo Rural na Agricultura Familiar é o conjunto

espontânea e vivenciando momentos e fatos de

das atividades turísticas que ocorrem na unidade de

jardinagem,

produção, valorizando principalmente o meio ambiente.

quando se fala em paisagismo, geralmente as pessoas

Este trabalho vem sendo incentivado pelo Instituto

se lembram de belos jardins e praças de cidades.

Federal Catarinense – Câmpus Santa Rosa do Sul, em

Dessa forma, ressaltamos que os ensinamentos da

comunidades rurais, por meio de

cursos nomeados

arte paisagística podem e devem ser aplicados

projetos de extensão. O principal objetivo do projeto de

também nas áreas rurais. Assim conseguimos alcançar

extensão “II Curso de Paisagismo e Jardinagem na

o

Comunidade de São Francisco – Passo de Torres”,

agricultores, compreendessem que uma bela paisagem

foi o de contribuir para a análise de uma proposta de

também é um grande atrativo para o turismo rural e

difusão de tecnologias para trabalhar com paisagismo

ecológico.

objetivo

turismo,

do

e com a jardinagem das unidades produtivas dos

trabalho,

fazendo

com

que

os

CONCLUSÃO

agricultores familiares.

METODOLOGIA

lavoura e outros. No entanto,

Acreditamos que o curso despertou na comunidade o
interesse pela valorização do meio ambiente, como
também a prática durante a implantação do jardim,

O II Curso de Paisagismo e Jardinagem foi realizado
no município de Passo de Torres na comunidade de
São Francisco, nos dias 16 e17 de agosto de 2014. O
curso foi solicitado pela comunidade porque os
agricultores tiveram o interesse de embelezar suas
casas, mas de início a prioridade de mudança começou
pela área de lazer da comunidade, a praça da igreja.

melhorou a auto-estima da comunidade e dos demais
participantes em geral. Destacamos que a importância
na concretização deste projeto de extensão, foi o fato
de que tivemos a oportunidade de mostrar aos alunos,
que é possível melhorar os espaços de convivência e
lazer

dos centros comunitários e das propriedades

rurais em geral.

Foram realizadas várias visitas ao local e reuniões para
projetar o jardim da praça, com avaliações como:
medição; demarcação dos canteiros e transferindo as
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto obteve resultados significativos, desde a
projeção do jardim até a sua finalização, pois todos os
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INTRODUÇÃO
A flora brasileira é rica em frutas comestíveis, as quais
constituem um patrimônio genético e cultural de
inestimável valor (Mielke et al., 1990). Dentre as
espécies destacam-se a aceroleira (Malpighia glabra).
Estes frutos são muito apreciados, alta concentração
de vitamina C, tanto para consumo natural como para a
fabricação de geleias, vinhos e licores caseiros. Alguns
autores descrevem que o percentual de enraizamento
dos propágulos vegetativos destas plantas é baixo. O
baixo enraizamento dos propágulos pode estar
correlacionado a fatores intrínsecos ao material
vegetal, como idade do tecido, tipo e época de coleta
das estacas, concentração de fitormônios ou a fatores
exógenos, como as condições de cultivo das estacas.
Assim, o presente trabalho visa estudar diferentes tipos
utilizando técnicas de estiolamento de ramos, ranhuras
da base da estaca e estimuladores de enraizamento
em ambiente protegido, como formas mais eficientes
de propagação vegetativa de plantas de aceroleira.

Os resultados apontam melhor desempenho quando da
utilização conjunta de AIB, estiolamento e ranhuras nas
estacas, pois promovem maior viabilidade e vigor das
mudas, concordando com trabalhos de Frank et. al.
(2014). Também ficou evidente que o estiolamento
realizado unicamente com sacos de papelão já é
suficiente
para
incrementar
a
formação
e
desenvolvimento de mudas viáveis.
Figura 01 – Plantas de acerola estioladas com papelão

METODOLOGIA
Para a propagação de estacas foi utilizado o
delineamento completamente casualizado (DCC) com
4 tratamentos e 30 repetições. Concentrações de 2.000
-1
mg.L de ácido Idol Butírico (AIB) foram utilizadas, e os
seguintes tratamentos foram: T1 – Testemunha; T2Ranhuras + estiolamento; T3 – AIB + ranhuras +
estiolamento e T4 – AIB + Ranhuras + Estiolamento
com papelão. As estacas foram retiradas de plantas
matrizes do campo experimental de Santa Rosa do Sul
e instaladas na casa de vegetação. Destas foram
coletados
dados
experimentais
relativos
ao
crescimento em altura das mudas, fluxos de brotações.
O substrato utilizado foi o padrão elaborado pelo IFC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 01 – Porcentagem de brotação, altura e
porcentagem de mudas viáveis de acerola com 140
dias. Março 2015, IFC Santa Rosa do Sul.
Tratamentos

% Brota.

Altura

% Mudas
Viáveis

T1

0,00 c

0,00 c

0,00 c

T2

43,3 a

16,58 b

20 c

T3

36,7 ab

24,5 ab

34 ab

T4

40 a

29,5 a

40 a

CONCLUSÃO
Para as condições locais e ambientais do experimento
a utilização concomitante de AIB, do estiolamento e de
ranhuras na base da estaca proporciona maior
incremento na formação e desenvolvimento de mudas
viáveis de aceroleira.
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INTRODUÇÃO
O uso de silicato pode ser uma alternativa para
correção da acidez e melhoria nos atributos químicos
do solo. Porém em sua composição ele não contém os
2macronutrientes essenciais: N, P, K e S-SO4 . No
entanto com a melhoria das condições químicas do
solo, principalmente o pH, pode ser que interfira de
maneira indireta na disponibilidade de nutrientes para o
arroz. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi
avaliar os teores foliares de nitrogênio, fósforo,
potássio, enxofre e produtividade no híbrido de arroz
Inov CL® em função da aplicação de silicato de cálcio
e magnésio em sistema de cultivo mínimo.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido durante a safra 2013/14
na área experimental de arroz irrigado do Instituto
Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul/SC.
O delineamento experimental foi de blocos
casualizados, com três repetições. Nas parcelas foram
implantados os tratamentos de silicato de cálcio e
magnésio, que consistiram em 5 doses: 0, 0,5, 2, 4, 6 t
-1
ha . No dia 31/07/2013 foram aplicados os tratamentos
de silicato de cálcio e de magnésio em pó com a
seguinte composição: CaO 39,4%, MgO 9,9%, SiO2
22,4% (Agrosilício ®). O produto foi distribuído
manualmente, a lanço, de forma homogênea na
superfície, sem incorporação. A semeadura foi
realizada no dia 01/11/2013, com semeadora para
plantio direto. A distribuição das sementes foi em linhas
espaçadas 0,17 m uma da outra e densidade de
-1
semeadura de 45 kg ha . A variedade utilizada foi o
híbrido Inov CL ® de ciclo precoce (120 dias). Na
-1
adubação de base utilizou-se 350 kg ha da fórmula
comercial 8-18-28. Para a diagnose foliar foram
coletadas 30 folhas bandeira em cada parcela, as quais
foram preparadas e analisadas conforme Malavolta et
al. (1997). Para estimativa de produtividade foi colhida
2
uma área de 12 m . Os resultados foram submetidos à
análise de variância e foram ajustadas equações de
regressão por polinômios ortogonais, mediante auxílio
do programa estatístico SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação de silicato de cálcio e magnésio não
interferiu na diagnose foliar de N, P e K do híbrido Inov
2cL®, no entanto o teor de foliar de S-SO4 e a
produtividade teve resposta quadrática. A dose
calculada para atingir a máxima eficiência técnica foi de
-1
3,8 t ha de silicato.
O aumento no rendimento de grãos pode estar
relacionado com as melhorias nos atributos químicos
do solo que o silicato proporcionou (Tabela 2), como

melhoria de acidez do solo e aumento nos teores de
2+
Ca , silício e saturação de base no solo. Sendo que o
Si pode interferir na resistência das plantas contra
doenças.
Tabela 1: Produtividade e diagnose foliar de nitrogênio,
fósforo, potássio e enxofre no híbrido Inov CL® em função da
aplicação de silicato de cálcio e de magnésio em área
cultivada com arroz irrigado.
Trat.
Silicato
t ha-1
0
0,5
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

Nitrogênio

Potássio

Fósforo

Enxofre Produtividade

--------------------------- g kg-1 --------------------------31,52
32,22
32,46
31,52
32,69
ns
2,66

7,99
7,81
7,15
7,58
6,93
ns
12,25

1,91
2,09
2,08
1,34
1,92
ns
23,85

1,17
1,27
1,40
1,56
1,22
Q*
12,73

t ha-1
7264,4
7358,2
8244,0
8100,3
7990,0
Q**
9,24

** e *: significativo (p < 0,01 e p = 0,05); ns: não significativo;
Q: regressão quadrática.
Tabela 2: Atributos químicos do solo em função da aplicação
de silicato de cálcio e magnésio.
Trat.

pH1

Silicato
t ha-1
0
0,5
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

Ca2+

Mg2+

--------- cmolc dm-3 -------4,6
4,5
4,6
4,8
4,9
L **
1,9

2,9
3,0
3,4
4,0
4,5
L **
9,6

1,5
1,4
1,8
2,0
1,9
ns
44,7

Si

V%

mg dm-3

%

10,70
11,76
14,94
16,51
20,61
L*
38,47

33,3
31,2
40,2
42,2
49,1
L*
16,1

1

: pH em CacL2 0,01M L-1, ** e *:Significativo (p<0,01 e
p<0,05); ns: não significativo; L: regressão linear.

CONCLUSÃO
A aplicação de silicato aumentou de forma quadrática a
2produtividade e o teor foliar de S-SO4 .
A aplicação de silicato melhorou a acidez do solo e
aumentou de forma linear os teores de cálcio, silício e
saturação de bases.
-1

A dose com a máxima eficiência técnica foi de 3,8 t ha
de silicato.
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INTRODUÇÃO
Fitonematóides são vermes parasitas pertencentes ao
filo Nematoda que danificam as raízes das plantas,
dificultando a absorção de nutrientes e água. Além
disso podem transmitir viroses e atuar como porta de
entrada para outros patógenos, agravando ainda mais
o problema.Esse patógeno vem causando prejuízos em
várias regiões e, entre elas, está o Instituto Federal
Catarinense, prejudicando o cultivo de diversas
espécies de plantas. Normalmente, o controle destes
parasitas é feito com defensivos extremamente tóxicos
ao homem e ao ambiente. Como alternativa ao uso
destes produtos, a Torta de Neem tem sido de grande
eficácia no controle de nematóides, sendo uma opção
mais barata e mais sustentável.
O objetivo deste trabalho foi verificar a eficácia da Torta
de Neem no controle de fitonematoides em área de
cultivo protegido.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado no município de Santa
Rosa do Sul (SC), na horta do Instituto Federal
Catarinense, em área protegida com cobertura plástica,
em 2014. A área possui histórico de plantio de
hortaliças e também de incidência de fitonematoides.
Foram realizados dois tratamentos, sendo um tratado
com Torta de Neem (I) e outro a testemunha (II). A
aplicação do produto foi feita diretamente sobre o solo,
conforme especificado na embalagem e, três dias após
3
foram realizadas três amostragens de 800 cm de solo
em cada canteiro, retiradas em ziguezague. As
amostras foram homogeneizadas e destorroadas para
retirada de oito subamostras. Na sequência foram
levadas ao laboratório, onde utilizou-se o Método de
Jenkis (1964), e posteriormente foram analisadas ao
microscópio para contagem dos nematoides
Figura 01 – Raízes apresentando redução do volume e
galhas, provocadas pelos nematoides.

Tabela 01 – Resultado das análises de solo extraído
em canteiros de hortaliças, com e sem tratamento de
Torta de Neem.

De acordo com os resultados, notou-se uma redução
do número de fitonematóides nas áreas onde foi
aplicado a Torta de Neem, em relação à testemunha.
(68,75%). Estes foram identificados como pertencentes
ao gênero Meloidogyne, de grande ocorrência em
hortaliças. Os nematoides deste gênero provocam
redução da produção por incitar lesões no sistema
radicular, reduzindo seu volume, além do sintoma mais
característico, que é a formação de galhas (Figura 1).
De modo geral, as hortaliças são bastante suscetíveis
aos nematoides e além da redução de produção, temse perda de valor comercial. Ainda, sob ataque intenso,
algumas culturas podem nem chegar a produzir, motivo
pelo qual encontrar um controle eficiente e menos
tóxico, é de vital importância.

CONCLUSÃO
A Torta de Neem é uma alternativa viável e
ambientalmente correta para o produtor, que objetiva
diminuir a população de fitonematóides em área com
cultivo de hortaliças em ambiente protegido.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após as análises das amostras em laboratório, foram
obtidos os seguintes resultados, apresentados na
Tabela 01.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, o milho (Zea mays) é o principal componente
energético utilizado em rações para alimentar vários
seguimentos produtivos de carne, entre eles frangos,
suínos e bovinos. A cultura do milho possui
necessidades de adubação para que haja melhor
desenvolvimento da planta e lucratividade ao agricultor.
Dentre as adubações, a nitrogenada (N) ganha
destaque na cultura (Araujo et al., 2004), sendo
exigidas altas quantidades pela cultura. Outro nutriente
importante é o enxofre (S). Normalmente, o S é um
nutriente pouco aplicado na cultura. O gesso agrícola é
uma das fontes de S mais utilizadas. Como o N e o S
são componentes essenciais de aminoácidos, a
interação e aplicação destes nutrientes na cultura do
milho merecem especial atenção. Baseando-se nestas
informações este estudo teve o objetivo de avaliar a
produtividade de milho em sistema plantio direto em
área com aplicação de gesso agrícola e doses de
adubação nitrogenada em cobertura.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na área experimental do
Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do
Sul localizado na cidade de Santa Rosa do Sul - (SC),
em um Cambissolo Háplico, textura média. O clima da
região e classificado como Cfa segundo Koppen, com
pluviosidade média de 1650 mm/ano. O delineamento
experimental utilizado foi de blocos ao acaso, em
parcelas subdivididas, com três repetições. Os
tratamentos foram: nas parcelas - a aplicação de gesso
-1
agrícola nas doses de 0, 2, 4 e 6 t/ha e nas
-1
subparcelas foram aplicados 50 e 100 kg ha de N,
quando a cultura do milho estava no estádio V4 de
desenvolvimento. A semeadura do milho híbrido 2B
688 PowerCore (Dow Agrosciences), foi realizada sob
palhada de nabo forrageiro no dia 25/09/2014. A
1
adubação de base foi de 400 kg ha- da fórmula
comercial 5-20-20. As avaliações realizadas foram:
massa de mil grãos, número de fileiras, e número de
grãos por fileiras, além da produtividade. Os dados
foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as
médias foram avaliadas por meio de regressão
polinomial para fator gesso e para as doses de
nitrogênio utilizou-se o teste de Tukey (p < 0,05). Para
estes procedimentos foi utilizado o programa estatístico
SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resíduo de gesso agrícola nas suas diferentes
-1
quantidades (0, 2, 4 e 6 t ha ) não mostrou diferença (p
< 0,05), nos atributos de milho avaliados (Tabela 1).
Avaliando as doses de nitrogênios constatou-se que a
-1
-1
dose de 100 kg ha foi superior a dose de 50 kg ha , no

que se refere a massa de mil grãos e ao número de
fileiras da espiga (Tabela 2). Porém para Souza et al.
(2011) a adubação nitrogenada incrementou a
produtividade, o número de grãos por fileiras, diferente
do que ocorreu neste estudo. A produtividade de grãos
não foi influenciada pelos tratamentos .
Tabela 1. Componentes de rendimento e produtividade
de grãos de milho em função da aplicação de gesso
agrícola.
Doses

Produtividade

0
2
4
6
Efeito
C.V.(%)

kg ha
5.351,19
5.823,66
6.001,92
6.024,47
ns
18,00

-1

Massa de
mil grãos
g
239,95
252,19
252,32
256,42
ns
7,66

Nº de
fileiras

Grão/
fileiras

18,01
18,07
18,16
18,46
ns
2,72

26,43
26,75
26,20
28,17
ns
5,44

Tabela 2: Componentes de rendimento e produtividade
de grãos de milho em função da adubação nitrogenada
em cobertura.
Doses
-1

kg ha
50
100
C.V. (%)

Produtividade
-1

kg ha
5.651,22
5.949,46
27,93

Massa de
mil grãos
g
242,14
257,81
4,81*

Nº de
fileiras

Grão/
fileiras

17,95
18,40
1,44**

27,02
27,25
4,98

*p<0,05 **p<0,01

CONCLUSÃO
A aplicação de gesso agrícola não foi eficiente em
aumentar a produtividade de grãos de milho.
-1

O incremento de 50 kg ha de N, aplicado em
cobertura no milho cultivado sob palhada de nabo
forrageiro, também não foi eficiente em aumentar a
produtividade de grãos de milho.
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INTRODUÇÃO
O milho geneticamente modificado YieldGard VT
PRO2 (MON 89034 x NK603) produz as proteínas
Cry1A.105 e Cry2Ab2 de Bt (Bacillus thuringiensis) que
controla
as
lagarta-do-cartucho
(Spodoptera
frugiperda), lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea) e
broca-do-colmo (Diatraea saccharalis). No Brasil, é
relativamente nova a adoção de híbridos de milho
transgênicos que possuem toxinas que controlam
insetos-praga, sendo cultivados desde 2008 no país.
Por causa da expressão de toxina Bt em todas as
partes da planta e no solo e considerando que a
quantidade da proteína Bt expressa depende e varia ao
longo do desenvolvimento da cultura e em função das
variáveis
ambientais
(MARVIER,
2002),
são
necessários estudos da avaliação de efeitos sobre
organismos não-alvo como os colêmbolas que entre
outras funções, são importantes auxiliadores na
decomposição da matéria orgânica.

METODOLOGIA

isolinha foram encontrados 2 colêmbolas/armadilha.
Como não houve diferença constante nas três coletas,
®
o milho YieldGard VT PRO2 não causou efeito
(negativo ou positivo) em colêmbola. Nunes (2010)
®
verificou que o algodoeiro Bollgard , que também
expressa toxinas da bactéria Bt, não interferiu nas
populações de colêmbola.
Tabela 1: Colêmbolas em milho Bt e não Bt, em campo
experimental. Santa Rosa do Sul, 2014.
Dias após a semeadura
Tratamento
21
50
81
Família
Bt
0
1
2**
Paronellidae
Iso
2
1
6
Bt
2
8
46**
Isotomidae
Iso
2
8
29
Bt
0
0**
0
Katianidae
Iso
0
2
1
Bt
4
4
8
Entomobryidae
Iso
5
5
11
Bt
1
0
1
Hypogastruridae
Iso
0
0
1
** P < 0,05, pelo teste t.

O estudo foi realizado em área anexa ao IFC-Santa
Rosa do Sul. Utilizou-se o delineamento de blocos
casualizados com 4 repetições e cada bloco teve dois
tratamentos (milho Bt e isolinha). Cada parcela possuía
12 linhas com 10m de comprimento e espaçamento de
0,7m entre linhas. O milho foi semeado no dia
31/10/2014, em área previamente adubada. Para a
coleta foram colocadas as armadilhas de pitfall
(NUNES, 2010) (oito armadilhas/parcela). Em cada
coleta, as armadilhas receberam cerca de 100 mL de
alcool 70% e permaneceram no campo por 48 horas.
Os colêmbolas coletados foram colocados em potes
plásticos com tampa, levados ao laboratório para a
identificação, que foi feita com auxílio lupa e chave de
identificação de taxonômica de Christiansen e
Janssens (2010). Os dados foram transformados,
submetidos à análise de variância e ao teste t a 5% de
probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram coletados e identificados 3.096 colêmbolas, no
total, distribuídos em 5 famílias (Tabela 1). Não houve
diferença significativa em todas as coletas para as
famílias Entomobryidae e Hypogastruridae. Com
relação à Paronellidade, foi observada maior densidade
populacional no milho não Bt (isolinha) (6
colêmbolas/armadilha) do que no milho Bt (2
colêmbolas/armadilha). Já a abundância de Isotomidae
foi maior no milho Bt (46 colêmbolas/armadilha) do que
na isolinha (29 colêmbolas/armadilha). Em Katianidae
não foram encontradas colêmbola no milho Bt e na

CONCLUSÃO
Conclui-se que o milho Bt YieldGard VT PRO2 não
exerce influencia sobre as populações de Collembola
em Santa Rosa do Sul, SC.
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Palavras-Chave: Bioindicadores ambientais, fauna do solo, qualidade edáfica.

INTRODUÇÃO
Em Santa Catarina, o cultivo de mandioca sob plantio
convencional ainda é predominante e este interfere
negativamente na comunidade de minhocas.
As minhocas formam canais para as raízes, oxigenam
o solo, aumentam a infiltração de água no solo e
formam “pellets” fecais contribuindo com a fertilidade
do mesmo (LAVELLE; SPAIN, 2001).
Um método alternativo ao sistema convencional que
pode contribuir para maior abundância de minhocas é o
sistema de plantio direto de mandioca.
O objetivo desse trabalho foi avaliar populações de
minhocas em diferentes agroecossistemas.

METODOLOGIA
Foram retiradas amostras em área de mandioca em
plantio direto (PD) (quatro anos), plantio convencional
(PC), mata secundária em estado médio de
regeneração (MA) e reflorestamento de eucalipto (EC),
em agosto de 2014 em Sangão, SC.
As coletas foram feitas com base no método TSBF
(Tropical Soil and Biology Fertility) (ANDERSON;
IMGRAM, 1993). Em cada área foram retirados cinco
blocos de solo de 25x25x0-30 cm de profundidade (010 cm, 10-20 cm e 30-20 cm), com aproximadamente
10 metros de distância entre os pontos, em linha
transecta, totalizando 15 amostras por tratamento. Os
blocos de solo foram colocados em sacos plásticos,
etiquetados e levados ao laboratório de solos do IFCcampus Santa Rosa do Sul, onde as minhocas foram
retiradas e conservadas em formol (4%). Com auxílio
de microscópio estereoscópico e chaves taxonômicas
foi feita a identificação das minhocas. Os dados de
abundância de minhocas foram transformados em
0,5
(x+0,5) , submetidos à análise de variância e as
médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de
probabilidade.

Contudo, nesse sistema, a abundância de minhocas
tende a ser maior com o passar do tempo, pois segundo
Bartz e Brown (2013) verificaram que populações de
minhocas aumentam com a adoção do sistema de plantio
direto.
Tabela 01 – Abundância (indivíduos por m²) de minhocas
encontradas em diversos sistemas, de 0-10 cm, 10-20 cm
e 20-30 cm de profundidade. Sangão, SC, 2014.
Profundidade PD PC MA EU
Minhocas
(cm)
Pontoscolex
0-10
3a
0a 10a 0a
1
corethrurus
10-20
48a 96a 61a 96a
20-30
10a 29a 16a 22a
Dichogaster
0-10
3a 13a 3a
0a
2
sp.
10-20
19a 64a 13a 13a
20-30
16a 48a 0a
3a
3
D. bolaui
0-10
0a
6a
6a
0a
10-20
16b 74a 0b
0b
20-30
6a 35a 0a
0a
3
D. affinis
0-10
0a
0a
0a
0a
10-20
0a
3a
0a
0a
20-30
0a
0a
0a
0a
3
D. saliens
0-10
0a
0a
0a
0a
10-20
0a
0a
0a
0a
20-30
0a
3a
0a
0a
Gordiodrilus
0-10
0a
0a
0a
0a
3
sp.
10-20
0a
3a
0a
0a
20-30
0a
0a
0a
0a
1

Incluídos oligoquetas jovens e adultos; 2 Jovens; 3 Adultos.

CONCLUSÃO
Conclui-se que há espécies de minhocas exóticas em
mata, eucalipto, plantio de mandioca em sistema
convencional e direto em Sangão, SC. E a abundância de
minhocas nesses sistemas não diferem entre si.

AGRADECIMENTOS
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontradas cinco espécies de minhocas exóticas
(Tabela 1), pois todas as áreas, incluindo a mata, foram
antropizadas e as minhocas exóticas se adaptam melhor
às condições de áreas que sofreram perturbação
antrópicas e as espécies nativas, geralmente, são
eliminadas (FRASER, 1994). A abundância das minhocas
não apresentou variação entre os tratamentos
amostrados. Somente foi observada maior abundância de
D. bolaui em PC do que em MA, EU e PD, na
profundidade de 10-20 cm (Tabela 1). PD e PC não
diferiram entre si devido ao pouco tempo de conversão de
plantio convencional de mandioca para plantio direto.
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Dentre os entraves encontrados pela cultura da cebola
nos principais estados produtores estão: precipitação
baixa e infrequente, competição com ervas daninhas,
solos encrustados, alcalinos ou salinos e inadequada
profundidade de plantio. Diante do exposto, objetivouse avaliar o efeito de um surfactante no tratamento de
semente de cebola híbrida em dois níveis de
capacidade de campo.

ambas as condições de umidade (Figura 1). Porém,
seu rendimento foi potencializado com a capacidade de
campo de 70%.
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METODOLOGIA
O experimento foi conduzido durante os meses de
agosto e setembro do ano de 2014 na estação de
pesquisa Eastern Oregon Agricultural Research Center,
que é uma parceria firmada entre o United States
Department of Agriculture (USDA) e a Oregon State
University (OSU), localizada na cidade de Burns, no
Estado do Oregon, nos Estados Unidos. O
delineamento experimental foi de blocos casualizados
em parcelas subdivididas com oito repetições. A
parcela primária consistia de tratamento de controle de
umidade via capacidade de campo, sendo estas: 50%
e 70% da capacidade de campo. Na parcela
secundária foi implantado o tratamento com
surfactante, que consistia em semente tratada com
surfactante (SSC) e semente sem tratamento
(controle). As parcelas foram semeadas em regime de
alta densidade com a cultivar de cebola híbrida
Dulciana, nome comercial Nunhems Bayer®. O plantio
foi realizado manualmente na profundidade de 1 cm, no
dia 31 de julho de 2014. O tratamento das sementes
com surfactante foi realizado 20 dias antes do plantio.
Para o tratamento destas sementes foram utilizados
carvão ativado, 20% de surfactante e uma substância
ligante. Após tal operação, as sementes foram
condicionadas em peneiras expostas a ar forçado com
temperatura de 35 - 40ºC até atingirem a umidade de
12%. O controle da umidade do solo foi realizado por
meio de um data logger, que possuía dois sensores em
cada parcela primária. Os dados eram coletados
diariamente e submetidos ao programa Excel® com o
qual era possível definir a necessidade de irrigação de
cada parcela de acordo com a capacidade de campo
desejada (50 e 70%). A contagem de plantas
emergidas foi realizada diariamente. Os pesos de
planta inteira, bulbo e raiz foram determinados na
colheita. Os resultados foram submetidos à análise de
variância, quando significativo feito o teste de Tukey (p
= 0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A utilização de sementes tratadas com surfactante
mostrou-se eficiente no aumento da emergência em
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Dias após a semeadura
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Figura 01 – Emergência de cebola híbrida dias após a semeadura
em função de tratamento de semente e capacidade de campo.

O uso de surfactante no tratamento de sementes
influenciou no peso de planta inteira e peso de bulbo, não
interferindo no peso de raiz (Tabela 1). Já, quando
cultivado em capacidade de campo de 70% os
componentes avaliados foram potencializados
Tabela 01 – Componentes de rendimento de cebola.
Tratamentos

Surfactante
Sem
Com
Teste F
C.C.-1

Peso de Planta
Inteira

Peso de
Bulbo

Peso de
Raíz

------------------------- g.m-2 ------------------------411,40 b
603,45 a
**

96,63 b
158,19 a
**

94,94 a
113,48 a
N.S.

-------------------------- % ---------------------------

50%
199,26 b
55,87 b
30,34 b
70%
815,60 a
198,96 a
178,10 a
Teste F
**
**
**
-1
- Capacidade de campo; * e ** - significativo a 5% e 1%; N.S. – não
significativo. Letras iguais não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05).

CONCLUSÃO
O uso do surfactante no tratamento de sementes de
cebola híbrida mostrou-se efetivo na maximização da
emergência, peso de planta inteira e peso de bulbo.
A cebolo apresentou um desempenho superior em
condição de 70% de capacidade de campo.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O yacon (Smallanthus sonchifolius) é uma espécie da
família Asteraceae e sua origem são os vales andinos
da Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e noroeste da
Argentina, em altitudes de 2.000 a 3.100 metros. Nessa
região, é cultivado desde a antiga civilização Inca, e
utilizado na alimentação humana. O potencial de
produção de raízes de Yacon é elevado no Brasil,
podendo alcançar mais de 100 t/ha (Vilhena et al.,
2000) e alcança produtividades de 20 a 40 t/ha nas
partes altas dos Andes e de 40 a 50 t/ha em Cajamarca
- Peru (Villamizar, 2014). O yacon contém cerca de
40% a 70% de Frutooligossacarídeos (FOS) em base
seca entre seus compostos bioativos (Santana &
Cardoso, 2008), variação que depende do período em
que o yacon é colhido, sazonalidade, clima, altitude,
solo e do tratamento pós-colheita (Graefe et al., 2004).
Os FOS são carboidratos de origem vegetal não
digeríveis pelo organismo humano, denominadas de
fibras solúveis. Atuam como prebióticos melhorando a
flora
intestinal
benéfica
(Bifidobacterium
e
Lactobacillus;(FAO, 2007). O rendimento de farinha de
Yacon varia de cerca de 8% (Pereira et al., 2013;
Rodrigues et al., 2011), podendo alcançar rendimentos
acima de 15% de matéria seca (Graefe et al., 2004). O
teor de umidade da farinha de yacon deve ser menor
do que 9%.

O rendimento de farinha foi de 10,6 % (8,5% de
umidade) é compatível com os obtidos por Rodrigues
et al., (2011), mas podem atingir entre 10 e 15% para
raízes com teores mais elevados de matéria seca.
Considerando-se uma produtividade de 80t/ha e o
rendimento de farinha de yacon de 10% obtém-se 8t/ha
de farinha de yacon. Em uma pesquisa na Web no dia
12/08/2015 o preço praticado variou de R$ 89,90 a
400,00/kg. Admitindo-se um valor de comercialização
online de R$ 60,00 o rendimento bruto atinge R$
480000,00, uma ótima remuneração para os
agricultores familiares (Tabela 01).

METODOLOGIA
O estudo foi realizado na unidade de Agroindústria
vegetal do IFC Santa Rosa do Sul no primeiro
semestre de 2014. As raízes de yacon utilizadas no
experimento foram colhidas em plantios realizados na
Unidade de Estudos e de Divulgação de Opções de
cultivo do IFC Santa Rosa do Sul. As raízes foram
lavadas, descascadas, fatiadas em processador semi
industrial e separadas em amostras bandejas com
massa úmida entre 40 e 60 g. Na primeira etapa as
amostras foram desidratadas a 50 °C até desidratação
compatível com o recomendado para o produto farinha
de yacon (cerca de 8,5% de umidade). Em uma
segunda etapa as mesmas amostras foram
desidratadas em estufa a 105 °C até massa constante
(massa seca). Utilizou-se os dados de produção de
produção obtidos no IFC e do potencial de produção
apontados pela literatura e uma pesquisa de preços
praticados para a farinha de yacon no mercado de
venda direta pela web. A partir destes dados fez-se
uma projeção de remuneração para os agricultores
familiares associados do Sul de Santa Catarina.

Tabela 01: Estimativa da agregação de valor para
Farinha de yacon
Item
Quantidade
Valor (R$)
Prod de raízes
80 t/ha
240000,00*
Farinha de Yacon
8 t/ha
480000,00**
Fonte: cotação CEASA com valores médios deflacionados;
**Pesquisa online em 12/08/2015 com valores muito
deflacionados.

CONCLUSÃO
A cultura do yacon mostra-se com uma excelente
opção de cultivo para a agregação de renda para a
agricultura familiar.
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INTRODUÇÃO
As estações do ano influenciam a diversidade florística
encontrada no meio ambiente. Alimentando-se de pólen
e néctar as colônias de abelhas Apis mellifera também
são influenciadas pelas mudanças sazonais. Desta
forma, a qualidade do pólen e néctar coletado pelas
abelhas pode ser determinante no desenvolvimento dos
órgãos das mesmas. A vesícula melífera é o órgão das
abelhas responsável pelo transporte do néctar das flores
para a colmeia, e este por sua vez, pode ter sua
capacidade influenciada pelo alimento ingerido na fase
larval. Na literatura, o valor da capacidade de carga da
vesícula melífera diverge entre os autores, de acordo
com TAUTZ (2010), pode variar entre 20 a 40 mg. Já
CRANE (1987), relata que a capacidade de carga
vesícula melífera é de até 70 mg. PAULINO (2007)
afirma que a abelha carrega por viagem de 20 a 40 mg
de néctar, porém, comenta que em alguns casos chega
a 100 mg. Devido a grande diversidade genética das
abelhas melíferas no Brasil, este trabalho tem como
objetivo verificar a influencia das estações do ano no
desenvolvimento da vesícula melífera de abelhas Apis
mellífera africanizadas.

METODOLOGIA
As avaliações foram realizadas a cada 15 dias, de
janeiro de 2013 a julho de 2015. Foram capturadas
1399, 1604, 1191 e 1093 abelhas no verão, outono,
inverno e primavera, respectivamente, com o auxilio de
um pote e diretamente na entrada do alvado da colmeia
sem o uso de fumaça, após, em laboratório cada abelha
foi colocada em um pote com peso conhecido,
determinou-se o peso da abelha com a vesícula melífera
vazia, depois em outro pote com mel as abelhas foram
alimentadas até a saciedade, posteriormente, foram
transferidas novamente para o primeiro pote com peso
conhecido e pesadas, determinado o peso do mel
consumido pela abelha, o que reflete a capacidade da
vesícula melífera. Foi realizada análise de variância e as
médias foram testadas pelo teste de Duncan a 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A capacidade de consumo das abelhas foi avaliada
durante os anos de 2013, 2014 e 2015. No ano de 2015
não foram realizadas observações na primavera, pois, a
submissão deste trabalho ocorreu antes do inicio da
estação, porém, o projeto encontra-se em andamento.
No verão as abelhas apresentaram maiores valores de
consumo, valores de 23,15; 27,00 e 32,31 mg, em

relação aos anos, seguido da primavera, com valores de
23,6 e 27,45 mg, do outono com valores de 18,56; 22,41
e 27,72mg; e inverno com valores de 18,71; 22,56 e
27,87mg, respectivamente. Tal comportamento foi
evidenciado de acordo com a equação y=0,03008 +
(0,00167 x ano) + (0,00072764 x ano²) - (0,0117 x
estação) + (0,00237 x estação²) (R²=0,1020; P<0,001).
Referente ao peso das abelhas ao longo das quatro
estações dos anos de 2013, 2014 e 2015, o outono
apresentou maiores valores 79,01; 76,55 e 76,13 mg,
respectivamente, seguido do verão com valores de
78,68; 76,22 e 75,8mg, inverno com valores de 78,14,
75,68 e 75,26mg e primavera com valores de 76,07 e
73,61mg. Este comportamento foi verificado por
intermédio da equação y=0,08164-(0,00552 x ano) +
(0,00102 x ano²) + (0,00214 x estação) - (0,00060188 x
estação²) (R²=0,0174; P<0,001). Tanto a capacidade
ingestiva como o peso das abelhas ao longo das
estações apresentaram similar comportamento nos três
anos em estudo. Os maiores pesos observados nas
abelhas coletadas no outono e verão, em relação às
demais estações, podem estar relacionados à maior
disponibilidade de alimento nas estações anteriores,
quando os insetos apresentavam-se em fase larval,
resultando no maior desenvolvimento do inseto adulto.
Já os maiores valores observados de consumo
concentraram-se nas estações de maiores floradas na
região onde o estudo foi desenvolvido.

CONCLUSÃO
Os resultados demonstram a influencia
ingerido pelas abelhas no período larval,
desenvolvimento dos insetos adultos,
capacidade ingestiva das abelhas nas
maior oferta de alimento.

do alimento
refletindo no
e a maior
estações de
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INTRODUÇÃO
A introdução de cultivares de arroz irrigado
consideradas moderno (híbridos), com alto potencial
produtivo, exige atenção especial na adubação de
nutrientes considerados essenciais (nitrogênio (N),
2fósforo (P), potássio (K) e enxofre (S-SO4 )). Uma
forma de medir a sua exigência é por meio de análises
foliares. A calagem usada para correção de acidez do
solo, fornecer Ca e Mg e o gesso utilizado para elevar
os teores de Ca e S são manejos com intuito de
potencializar a produtividade do arroz. Diante do
exposto, este trabalho objetivou avaliar os níveis de N,
2P, K e S-SO4 foliar e a produtividade de dois
cultivares híbridos de arroz irrigado (Titan CL® e XP
102 CL) em função da aplicação de calcário e gesso.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido durante a safra 2014/15
na área experimental de arroz irrigado do Instituto
Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, SC.
O delineamento experimental foi de blocos
casualizados em parcelas subsubdivididas, com três
repetições. Nas parcelas principais foram implantados
os tratamentos de calcário dolomítico, que consistiram
-1
em quatro doses: 0, 2, 4, 6 t. ha . Nas subparcelas
foram aplicados doses de gesso agrícola: 0, 2, 4, 6 t.
-1
ha e nas subsubparcelas foram implantados duas
cultivares híbridas de arroz irrigado (Titan CL® e XP
102 CL). A aplicação de calcário e gesso agrícola foi
realizada de forma manual, sem incorporação, nos dias
15/06/13 e 21/08/2013, respectivamente. Os híbridos
de arroz irrigado foram semeados na densidade de 45
-1
kg ha de semente, em linhas com espaçamento de
0,17 m. A semeadura ocorreu no dia 11/11/2014. A
-1
-1
adubação de base foi 20 kg ha de N, 40 kg ha de
-1
P2O5, e 70 kg ha de K2O. Para diagnose foliar foram
coletadas as folhas bandeiras, em número de 30 por
parcela, preparadas e analisadas conforme Malavolta
et al. (1997). Para estimativa de produtividade foi
2
colhida uma área útil de 4 m . Os resultados foram
submetidos à análise de variância seguindo o modelo
de parcelas subsubdivididas, quando significativo feito
o teste de Tukey (p < 0,05) e foram ajustadas
equações de regressão por polinômios ortogonais,
mediante auxílio do programa estatístico SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação de calcário dolomítico no solo aumentou
significativamente de forma quadrática o nível de
fósforo na folha de arroz irrigado e não influenciou nos
2níveis de N, K, S-SO4 e produtividade (Tabela 1).
A aplicação de gesso no solo não teve influencia
2significativa nos níveis de N, P, K e S-SO4 na folha de
arroz irrigado, no entanto aumentou a produtividade de

forma quadrática (Tabela 1), de acordo com a equação:
2
2
y = -70,08x + 524,64x + 8726,3 e R = 0,98, em que y
-1
é produtividade estimada e x t ha de gesso.
Os híbridos Titan CL® e XP 102 CL apresentaram
2produtividade e teores foliares N, K e S-SO4
semelhantes, mostrando diferença significativa apenas
em relação ao teor de P, em que o híbrido XP 102 CL
teve nível superior ao Titan CL® (Tabela 1).
Os teores dos nutrientes avaliados foram considerados
adequados para a cultura.
Tabela 1: Diagnose de N, P, K e S-SO4-2 no tecido foliar de
dois cultivares híbrido de arroz e produtividade em função da
calagem e gessagem.
Tratamentos
Calcário t
ha-1

Nitrogênio

Potássio

Fósforo

Enxofre Produtividade

--------------------------- g Kg-1 ---------------------------

t ha-1

0
2
4
6
Efeito
C.V. (%)
Gesso t ha-1
0
2
4
6
Efeito
C.V. (%)

30,3
30,4
29,6
30,0
ns
5,60

11,82
11,84
11,66
11,77
ns
7,61

1,98
2,37
2,44
2,35
Q**
14,24

1,40
1,50
1,43
1,41
ns
49,99

9252,6
9041,2
9164,3
9817,9
ns
13,37

30,3
30,1
29,7
30,1
ns
5,55

11,82
11,53
11,82
11,90
ns
7,00

2,36
2,24
2,30
2,24
ns
12,83

1,46
1,51
1,34
1,44
ns
45,48

8749,5
9425,6
9773,1
9327,8
Q*
13,56

Titan CL®
XP 102 CL
Média

30,0 a
30,1 a
30,05

11,55 a
11,99 a
11,77

2,02 b
2,54 a
2,28

1,35 a
1,53 a
1,44

9415,8 a
9222,2 a
9319,0

Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p <
0,05), Q – Equação polinomial quadrática, ** Significativo (p <
0,01), *Significativo (p < 0,05), ns – não significativo.

CONCLUSÃO
A aplicação de calcário dolomítico aumentou
significativamente apenas o teor de fósforo na folha. A
aplicação de gesso agrícola não interferiu na diagnose
foliar, porém aumentou de forma quadrática a
produtividade. A produtividade máxima foi atingida com
-1
a dose de 3,7 t ha de gesso agrícola.
Os híbridos Titan CL® e XP 102 CL apresentaram
diferença significativa apenas no teor foliar de fósforo.
Os teores foliares dos nutrientes são considerados
adequados para a cultura.
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Palavras-Chave: Eventos, Extensão, Cursos.
INTRODUÇÃO
A integração escola e comunidade estão
diretamente ligada ao desenvolvimento e
crescimento desses setores da sociedade, e a
criação de um vínculo através das Unidades
Educativas de Produção – UEPs, do Instituto
Federal Catarinense Câmpus Santa Rosa do
Sul, que possibilita essa mutualidade, podendo
atuar de forma concisa na capacitação de
produtores e alunos, com cursos e eventos
técnicos científicos. Propõem-se por meio do
mesmo uma contribuição na divulgação e
ingresso de novos alunos de 8° e 9° anos do
ensino fundamental e 3° séries do ensino
médio, a fim de organizar e orientar as visitas
que ocorrem ao longo do ano por parte das
escolas da região, no período matutino e
vespertino. Assim realizando a socialização
entre alunos e agricultores.
METODOLOGIA
Todos os eventos foram previamente
planejados e enviados à Coordenação Geral
de Extensão – CGEX, para a aprovação,
visando também o apoio e viabilização dos
recursos necessários para o acontecimento
do evento. O processo para a organização dos
eventos, iniciou-se primeiro pela divulgação
dos eventos, em seguida a abertura do período
de inscrições e a realização dos mesmos, com
cursos, palestras e seminários, ministrados por
orientadores,
pesquisadores
ou
coordenadores, e por último os certificados são
solicitados para a confecção, acontecendo
uma entrevista sobre os eventos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Destacamos que um dos eventos que
aconteceu dentro deste projeto de extensão,
realizou-se como o curso “Novas opções de
cultivo para agricultura familiar sul catarinense
com foco na cultura da pitaya – FIC”, com a
participação
de
aproximadamente
20
agricultores da região, acontecendo no IFC
Campus Avançado Sombrio e em dias de
campo no IFC - Câmpus Santa Rosa do Sul e
nas propriedades dos agricultores. Os dias de
campo tiveram como temas trabalhados:
Alternativas de cultivo para horticultura e
verificação de receitas oriundas da atividade
Agropecuária, em que alunos e agricultores da
região tiveram oportunidades de ampliar e
construir novos conhecimentos sobre as
culturas em foco. Em reuniões de pais eram
feitas visitas dos setores
do Câmpus , tais como agroindústria e setor de
plantas medicinais mostrando como funciona
as aulas práticas de como e o processamento
dos alimentos na agroindústria e mostrando

novas frutas exóticas e as plantas medicinais
pouco conhecidas, isso foi para que os pais
tivessem conhecimento sobre o que seus filhos
estão aprendendo. O projeto proporcionou a
organização
de
alguns
eventos
que
aconteceram na região, que foram: 5°encontro
dos técnicos agrícolas que teve foco nas
Tendências Do Clima, Culturas e Adubação
Para a Safra de Verão de 2014/2015 pelo
Ronaldo Coutinho; a expofeira da agricultura
familiar; o EFAMUC em que os temas focaram
a questão da prevenção e adaptação a esses
eventos relacionados à violência das águas e
dos ventos, para reduzir o impacto, o
sofrimento e o prejuízo; Jogos de Integração
do Instituto Federal Catarinense-JIFCS; e demais
grupos de pessoas e alunos que estiveram visitando
o IFC - Câmpus Santa Rosa do Sul.

Figura a: III Edição do EFAMUC. Figura b :Dia de campo da pitaya do
curso FIC- Novas opções de cultivo para agricultura familiar sul
catarinense com foco na cultura da pitaya . Figura c: Dia de Campo
Alternativas de cultivo para horticultura’’. Figura D: No 5°encontro dos
técnicos agrícolas

CONCLUSÃO
Acreditamos que com este projeto de
extensão, foi possível capacitar alunos e
produtores por meio de cursos técnicos,
construindo a interação entre escola e
comunidade, apresentando novas ideias e
propostas para o desenvolvimento da região.
Outra questão importante foi a troca de
conhecimentos
entre
acadêmicos
e
agricultores e também a divulgação, do IFC Câmpus Santa Rosa do Sul mostrando aos
estudantes as diversas oportunidades que
podem conseguir ao ingressar nos cursos
ofertados pelo Câmpus.
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Palavras-Chave: Cor, Maciez, Suculência.

INTRODUÇÃO
A qualidade da carne representa uma das principais
preocupações para consumidores, especialmente
aqueles mais exigentes. De modo geral, pode-se dizer
que a qualidade da carne depende da interação de
vários fatores, tais como: genética, manejo alimentar,
idade, sexo, condições de abate, desde a saída dos
animais da propriedade até a entrada das carcaças nas
câmaras frias, tipo de cozimento e métodos de
conservação. A carne suína é rica em nutrientes
essenciais, vitaminas, minerais, sendo a proteína
animal mais consumida no mundo. O processo
bioquímico que acontece durante a conversão do
músculo em carne e influencia textura, cor, sabor e
maciez. (SARCINELLI et al., 2007). O presente
trabalho teve o objetivo de fazer a avaliação da maciez,
suculência e sabor de amostras de carne suína
adquiridas em mercados varejistas e do cruzamento
entre javali e suíno.

quando se tratava da carne 4 que apresentou maior
média, não significativa, as demais carnes de
coloração 2 e 5 apresentaram suculência com médias
mais baixas. Na característica de sabor apresentaram
semelhança sendo avaliadas pelos painelistas (Foto 1)
com sabor acima da média, sem significância
estatística.
Tabela 01 – Médias obtidas no painel.
Cor
Maciez

4

2

5

Média

P

7,27 6,13 6,00

6,47

0,0620

Suculência 6,00 4,60 4,67

5,09

0,1129

Sabor

5,69

0,7648

5,73 5,73 5,93

4 – carne suína escura, 2 – carne suína clara, 5 – cruzamento
javali x suíno

Foto 1 – Acadêmica avaliando carne suína.

METODOLOGIA
Na prática da disciplina de Técnicas Avançadas em
Zootecnia, os discentes realizaram painel de avaliação
de carnes suína de coloração 4 (escura) e 2 (clara) e
do cruzamentos de javali x suíno de coloração 5
(escura). Foram avaliadas a maciez, a suculência e o
sabor – e as colorações de carne foram determinadas,
utilizando o padrão japonês citado por GOMIDE et al.
(2014). O painel foi realizado de forma individualizada
com distribuição aleatória das amostras, onde cada
acadêmico, em número de 15 avaliadores, representou
uma repetição. Os valores dados para maciez,
suculência e sabor foram conforme a metodologia
descrita por MÜLLER (1987), onde são utilizados os
valores de 1 a 9, onde 1 representa carne
extremamente dura, sem suculência e sem sabor e 9
representa carne extremamente suculenta e saborosa.
O delineamento experimental inteiramente casualizado
com 3 tratamentos e 15 repetições por tratamento
(aluno). A análise de variância foi realizada utilizando o
programa estatístico Assistat 7.7 beta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo a análise de variância (Tabela 1) a
preferência dos participantes do painel foi pela carne
de coloração 4 que apresentou maciez média de 7,27,
caracterizando a carne como macia. A carne de
coloração 2 foi caracterizada quanto a maciez como
acima da média, porém não significativa, assim como a
de coloração 5. A suculência obteve preferência

Fonte: Os autores.

CONCLUSÃO
A preferência de carne suína de coloração mais escura
é determinada por características como maciez e
suculência. Enquanto o sabor não exerce influência
sobre a carne consumida.

REFERÊNCIAS
SARCINELLI, M.F.; VENTURINI, K.S.; SILVA, L.C.
da. Características da Carne Suína. Espírito Santo:
Universidade Federal do Espírito Santo, 2007.
MULLER, L. Normas para avaliação de carcaças e
concurso de carcaças de novilhos. UFSM, 1987. 2ª
ed.
GOMIDE, L.A. de M.; RAMOS, E.M.; FONTES, P.R.
Tecnologia de abate e tipificação de carcaça. 2. ed.
Viçosa:UFV, 2014. 336 p.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
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INTRODUÇÃO
Dentre as espécies frutíferas existente na flora
brasileira, destacam-se a jabuticabeira (Plinia sp.) que
pertence à família
Myrtaceae e é originária do
centro/sul/sudeste do Brasil. A jabuticabeira possui
dificuldade de enraizamento, fazendo com que o custo
de produção da muda também seja elevado.
Atualmente ainda utiliza-se sementes para produção de
mudas, porém, neste método, a planta obtida demora
em média oito anos para frutificar. Devido a esses
entraves e pela possibilidade em usar outros métodos
de propagação, este trabalho visa estudar a influência
do estiolamento de ramos, das ranhuras na base da
estaca e de estimuladores de enraizamento em
ambiente protegido, como forma mais eficiente de
propagação vegetativa para jabuticabeira.

METODOLOGIA
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente
casualizado, em esquema fatorial 2x4, com oito
tratamentos e 20 estacas por unidade experimental. Os
tratamentos foram assim distribuídos: T1: Estacas
lenhosas com ranhuras na base e com 2.000 ppm de
AIB; T2: Estacas medianas com ranhuras e com 2.000
ppm de AIB; T3: Estacas semi-lenhosas com ranhuras
na base e com 2.000 ppm de AIB; T4: Estacas
lenhoras com ranhuras na base e sem AIB; T5:
Estacas medianas com ranhuras na base e sem AIB;
T6: Estacas semi-lenhosas com ranhuras na base e
sem AIB; T7: Estacas com diâmetro de 0,6 a 0,8cm,
com ranhuras na base e com AIB; e T8: Estacas com
diâmetro de 0,6 a 0,8cm, com ranhuras na base e sem
AIB. As estacas de jabuticabas foram coletadas de
planta adulta, com aproximadamente 12 anos de idade.
Após 120 dias, foi realizada a medição do diâmetro das
estacas, comprimento e número de brotações de cada
tratamento. Os dados coletados foram submetidos à
análise de variância e de significância ao teste de
Tukey, a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As estacas com diâmetros maiores apresentaram
maior
percentagem
de
brotação.
Resultados
semelhantes foram relatados por Sasso et. al. (2010),
que verificou haver maior viabilidade das estacas
lenhosas em comparação às estacas herbáceas.

Tabela 01 – Diâmetro médio, número de brotações e
comprimento do broto maior de estacas de
jabuticabeiras, após 120 dias. Santa Rosa do Sul/SC.
2014.

Tratamentos

Diâmetro
médio das
estacas (cm)

T1

28,65 a

5,33

7,41 a

T2

19,70 b

3,20

6,20 ab

T3

7,45

3,14

4,43 ab

T4

22,10 b

3,80

5,93 ab

T5

16,05 c

5,77

5,69 ab

T6

12,85

d

4,46

5,53 ab

T7

7,45

e

3,00

3,00 b

e

Nº de
Comprimento
brotações
do broto
por estaca
maior (cm)

T8
7,80 e
4,00
5,00 ab
Médias com letras distintas entre si diferem a 5% pelo
teste de tukey. Crédito: O Autor.
Figura 01 – Brotações em muda de jabuticabeira
propagada por estaquia de ramos lenhosos, após 120
dias – Santa Rosa do Sul, 2014.

Crédito: O Autor

CONCLUSÃO
Com dados preliminares e condições locais pode
enfatizar que estacas com diâmetro maiores
apresentam maior percentagem de brotação por
possuírem maior vigor e reservas, gerando maior
número de brotações.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para Burel (1992) e Giller et al. (1997), os cultivos
agrícolas-pecuários geralmente apresentam riqueza e
abundância de fauna nativa reduzida devido às mudanças
físicas causadas no ambiente, na uniformidade de
cobertura vegetal e às práticas de cultivo. Os insetos
podem responder de diferentes formas às mudanças
ambientais sendo considerados bons bioindicadores
devido à sua diversidade, abundância, ciclo de vida
normalmente curto e a facilidade com que sua
amostragem pode ser padronizada (Silva, 2014;
Thomazini & Thomazini, 2000) e como respondem a
praticamente qualquer tipo e intensidade de alteração
ambiental, são os melhores indicadores de sua própria
condição de conservação e, algumas vezes, da condição
de outros grupos, podendo consequentemente ser bons
indicadores do sistema como um todo (Freitas et al,
2006). Neste sentido, realizar o levantamento de táxons
da entomofauna é fundamental para o conhecimento da
estrutura da comunidade afim de auxiliar na elaboração
de planos de manejos menos agressivos ao meio
ambiente. O objetivo do nosso estudo foi descrever e
avaliar a estrutura da comunidade de insetos capturados
em armadilhas de queda presentes em áreas de
pastagem no município de Tubarão, Santa Catarina.

Foi amostrado um total de 905 insetos, pertencentes a
seis Ordens (Blattodea, Coleoptera, Diptera, Hemiptera,
Hymenoptera e Orthoptera), distribuídos em 28 famílias
(Figura 1). A ordem mais abundante foi Diptera, com 469
indivíduos, estes pertencentes a oito famílias
(Agromyzidae,Chloropidae,Dolichopodidae, Drosophilidae,
Muscidae, Phoridae, Sciaridae e Tipulidae. A isca de
bovinos apresentou maior atratividade (n= 513) do que a
isca de capivara (n= 392), sendo a família na isca de
bovinos, Drosophlidae a mais representativa com 135
indivíduos. O número de famílias de insetos observadas
nas iscas foi semelhante ao número esperado de
espécies com base nos estimadores de riqueza (Tabela
1).

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no município de Tubarão (SC)
(28º29’S; 49º03’O) em áreas de pastejo de gado leiteiro
nos dias 09, 11 e 13 de abril de 2015. As espécies de
gramíneas utilizadas como pastagem eram Urochloa
decumbens (Stapf) R.D. Webster e Urochloa brizantha
(Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster. O agroecossistema
estudado contou com duas réplicas (1.000 m² (cada), com
distância mínima de 1.000 metros da mata). A captura dos
indivíduos foi realizada através de armadilhas de queda
do tipo pitfall com iscas para atração (fezes de bovino e
fezes de capivara, 10 g para cada isca) e proteção contra
a chuva.
Foram distribuídas 10 armadilhas pareadas em cada sítio
amostral, espaçadas entre si por 25 m e 50 m de distância
entre os pontos amostrais, totalizando 10 pontos amostrais por área. Após 48 horas de exposição, os insetos
capturados foram retirados, transferidos para álcool (70
%) e posteriormente, em laboratório foram identificados a
nível de família por chaves dicotômicas. Os espécimes
estão depositados na Coleção Entomológica do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico Amael Beethoven Villar
Ferrin da Universidade do Sul de Santa Catarina. Analisou-se a abundância relativa das ordens e famílias de
insetos encontradas, bem como foi construída curva do
coletor a fim de avaliar a suficiência amostral. Cálculos
dos estimadores Jackknife 1 e Chao 1 (e seus intervalos
de confiança a 95%) foram realizados para estimar a
riqueza no ambiente pecuário estudado. As análises foram feitas utilizando EstimateS v.9.1.0.

Tabela 1 – Medidas ecológicas de insetos nas iscas utilizadas em áreas
de pastagem de bovinos no período do outono de 2015 no município de
Tubarão (SC).

A curva de rarefação de famílias mostrou suficiência
amostral de 86,9 % no número de famílias de insetos
capturadas nas áreas de amostragem (Figura 2).
Figura 2 – Curva de acumulação de famílias, por isca, de insetos
capturados no mês de abril de 2015 associados a áreas de pastagem de
bovinos no município de Tubarão (SC), Brasil.

CONCLUSÃO
Conclui-se que os ambientes pecuários estudados
apresentam 28 famílias de insetos pertencentes a seis
ordens.

REFERÊNCIAS
BUREL. F. Effect of landscape structure and dynamics on species diversity in
hedgerow networks. Landscape Revist Ecologic, The Hague, V.G., 1992. p.161-174.
FREITAS, A.V.L., LEAL, I.R., UEHARA-PRADO, M. & IANNUZZI, L. 2006. Insetos
como indicadores de conservação da paisagem. In: Biologia da conservação:
essências. (C.F.D. Rocha, H.G. Bergallo, M. Van Sluys &. M.A.S. Alves, ed.). RiMa
Editora, São Carlos, cap.15, p.357.
GILLER, K.E. et al. Agricultural intensification, soil biodiversity and
agroecosystem function. Appl. Soil. Ecol., Amsterdam. v. 6, 1997. p.3-16.
SILVA, P.G; SILVA, F.C.G. 2014. Besouros (Insecta: Coleoptera) utilizados como
bioindicadores. Revista Congrega URCAMP.
THOMAZINI, M. J.; THOMAZINI, A. P. B. W.. 2000. A fragmentação e a diversidade
de insetos nas florestas tropicais úmidas. Rio Branco – EMBRAPA- Acre. 21p
(Documentos, 57).

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Influência do diâmetro das estacas e do uso de AIB na propagação de romanzeiras
(Punica granatum L.) em casa de vegetação
Jaqueline Bitencourt Zaccaron¹, Gabriela Cardoso Martins¹, Nestor Valtir
Panzenhagen2, Ivar Antonio Sartori2, Airton Luiz Bortoluzzi2
¹IFC/Agronomia/Campus Santa Rosa do Sul/estudantes de Agronomia. E-mail: jaquelinezaccaron@hotmail.com e
gabi.cardosomartins@hotmail.com
²IFC/Agronomia/Campus Santa Rosa do Sul/professores orientadores. E-mail: nestor@ifc-sombrio.edu.br , ivar@ifcsombrio.edu.br e airton@ifc-sombrio.edu.br
Palavras-Chave: estaquia, romã, hormônio.

INTRODUÇÃO
A romanzeira (Punica granatum L.), pertencente à
família Punicaceae, tem sido utilizada como planta
frutífera, ornamental e também reúne propriedades
medicinais.
Embora
ainda
predominantemente
propagada por sementes, esta espécie apresenta
grande potencial para ser propagada por meios
vegetativos, como a estaquia, que permite a obtenção
de plantas padronizadas e com maior precocidade de
produção. O percentual de enraizamento dos
propágulos vegetativos destas plantas é baixo,
provavelmente correlacionado a fatores intrínsecos ao
material vegetal, como idade do tecido, tipo, espessura
e época de coleta das estacas, concentração de
fitormônios; ou a fatores exógenos, como as condições
de cultivo das estacas. Assim, a presente pesquisa visa
estudar a influência da espessura das estacas e do uso
de Ácido Indol Butírico (AIB), em ambiente protegido,
como alternativas para propagação vegetativa de
plantas de romanzeira.

METODOLOGIA
O experimento foi instalado em casa de vegetação do
Campus Santa Rosa do Sul do Instituto Federal
Catarinense,
em
delineamento
completamente
casualizado, com seis tratamentos e 30 repetições. A
estaquia foi realizada em sacos de polietileno e o
substrato utilizado constou da mistura de quatro partes
de argila, duas de areia grossa e quatro de casca de
arroz carbonizada. Foram testados os seguintes
tratamentos: T1 – Estacas com diâmetros entre 2,0mm
a 4,00mm, sem AIB; T2 - Estacas com diâmetros entre
-1
2,0mm a 4,00mm, com 2000mg.L de AIB; T3 –
Estacas com diâmetros entre 4,0mm a 6,0mm, sem
AIB; T4 – Estacas com diâmetros entre 4,0mm a
-1
6,0mm, com 2000mg.L de AIB; T5 - Estacas com
diâmetros entre 6,0mm a 9,0mm, sem AIB; e T6 Estacas com diâmetros entre 6,0mm a 9,0mm, com
-1
2000mg.L de AIB. As estacas foram retiradas de
plantas matrizes com sete anos de idade. Destas foram
coletados
dados
experimentais
relativos
ao
crescimento vegetativo e viabilidade de formação das
mudas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após 140 dias da instalação do experimento, os
resultados mostraram que houve aumento na matéria
seca de raízes de romanzeiras quando da utilização de
estacas com diâmetros superiores a 4,0mm. Já com
diâmetros das estacas de 6,0mm a 9,0mm houve maior
formação de mudas viáveis de romanzeiras,

possivelmente relacionados ao seu maior conteúdo em
substâncias de reservas.
Tabela 01 – Matéria seca (MS) foliar, matéria seca de
raízes, altura das mudas e porcentagem de estacas
viáveis de romanzeiras aos 140 dias após instalação
do experimento no IFC- Campus Santa Rosa do Sul.
Fevereiro de 2015.
MS
MS das
Altura
Mudas
Trat.
Foliar
Raízes
mudas
viáveis
(g)
(g)
(cm)
(%)
T1
3,84 a 1,31 ab
41,2 a 46,7 ab
T2
3,24 a 1,06 b
34,9 a 43,3 ab
T3
4,34 a 1,85 a
38,8 a 50,0 ab
T4
4,11 a 1,42 ab
40,4 a 26,6 b
T5
4,53 a 1,72 a
40,9 a 60,0 a
T6
3,49 a 1,67 a
35,2 a 33,3 ab
Médias com letras distintas diferem a 5% pelo teste Duncan.

Por outro lado, a utilização de AIB não contribuiu para
aumentar a formação de massa foliar, massa radicular,
formação de mudas viáveis e seu crescimento. Os
resultados indicam possível efeito fitotóxico da dose de
AIB utilizada, o que sugere a utilização de menores
concentrações do hormônio e a inclusão de outros
fatores a serem estudados, como o anelamento e
estiolamento das estacas, visando aumentar a
formação de mudas viáveis de romanzeiras.

CONCLUSÃO
Para as condições locais e ambientais do experimento
o uso de estacas entre 6,0mm a 9,0mm de diâmetro
proporciona maior incremento na formação e
desenvolvimento de mudas viáveis de romanzeiras. Já
-1
o uso concomitante de 2000mg.L de AIB não
contribuiu para aumentar os índices de enraizamento
de estacas. Sugere-se utilizar menores concentrações
de AIB e incluir tratamentos de pré-acondicionamento
das estacas em novas pesquisas.
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Palavras-Chave: Alho, Palhada, Produtividade.

INTRODUÇÃO
O
alho
(Allium
sativum
L.)
apresenta
características de aroma e sabor que conferem
propriedades condimentares apreciadas pela
culinária mundial e particularmente na brasileira
(Menezes Sobrinho et al. 1999). Os consumidores
brasileiros preferem bulbos de maior tamanho e
com menor número de bulbilhos por bulbo
(Resende, 1997). Bulbos pequenos com grande
número de bulbilhos e anormalidades fisiológicas
resultam em baixo valor comercial (Souza et al.,
1981). Resende et al. (2003) obtiveram
produtividades de bulbos comerciais que variaram
de 7,37 a 14,72 t/ha, com destaque para as
cultivares Gigante Curitibanos (14,72 t/ha) e
Dourado de Castro (14,29 t/ha) e outras cultivares
com produtividades superiores a 7,00 t/ha.
Obtiveram peso médio de bulbos que variaram
entre 55,0g (Gigante Curitibanos) e 18,0g
(Amarante). Oliveira et al. (2010) obtiveram
produtividades entre 5,37 e 12,61 t/ha de bulbos
comerciais para Diamantina (MG). O peso médio
dos bulbos variou entre 10,75 a 25,22 g/bulbo
curado. A cobertura do solo com palha apresentou
efeito muito significativo em testes realizados em
anos anteriores. Corrêa et al. (2003) e Fonseca et
al. (1997) obtiveram permitindo aumentos
significativos no crescimento e produtividade, da
cultura do alho com a aplicação de cobertura
morta. No IFC Santa Rosa do Sul o efeito visual
foi muito significativo com cobertura do solo
comparado com a desuniformidade das plantas
quando cultivado em solo sem cobertura.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado na Unidade de Estudos e
de Divulgação de Opções de Cultivo para a
Agricultura Familiar do IFC Santa Rosa do Sul no
ano de 2013. Os dentes de alho semente foram
vernalizados durante 30 dias a 4 °C. A cultivar foi
a branca de origem de produtores locais. O
espaçamento utilizado foi de 0,2 m x 0,15 m, com
14 plantas por área útil das parcelas. A adubação
NPK foi realizada de acordo com o laudo de
análise de solo. No solo acrescentou-se esterco
bovino curtido na linha (2,0 dm3/m2). Os tratos
culturais constaram da aplicação de palha de
arroz (3 cm de espessura).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O rendimento produtivo do alho foi excelente,
atingindo de média 50g/bulbo. Isso é resultado da
utilização de cobertura morta, que propiciou maior

produtividade, podendo chegar até 16 ton/ha. A
prática cultural de cobrir o solo com palhada
(resteva de arroz) é muito
utilizada nas mais diversas cultura, inclusive no
alho, principalmente em pequenas áreas. O s
benefícios da palhada são diversos, dentre eles a
redução da temperatura do solo, diminuição a
perda de água por evaporação e auxilia no
controle de plantas daninhas. Em condições de
umidade adequada no solo, o aproveitamento dos
nutrientes torna-se mais eficiente, principalmente
quando se refere ao nitrogênio que possui
características altamente influenciadas pelas
condições climáticas e pelo meio de cultivo.

CONCLUSÃO
A cultura do alho sendo bem manejada com
implantação de palhada promove um acréscimo
na produtividade de 46%. Podendo agregar ainda
mais renda ao produtor.
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Palavras-Chave: Matemática, Volume de revolução, Integral definida.

INTRODUÇÃO
As formas encontradas na natureza em sua maioria não
são regulares o que dificultaria o cálculo de seus volumes
por meio da geometria euclidiana. A descoberta do
cálculo diferencial e integral possibilitou calcular além do
volume de sólidos explorados pela geometria euclidiana,
os demais que são gerados pela rotação de uma região
em torno de um eixo, denominados sólidos de revolução.
A partir das equações matemáticas que modelam os
contornos das regiões rotacionadas que geram estes
sólidos podemos calcular o volume por meio da integral
definida. Com isso, esta pesquisa mostrará como efetuar
o cálculo do volume de embalagens diversas (figura 01)
utilizando os conhecimentos adquiridos na disciplina de
Cálculo II no quarto semestre do curso de Licenciatura em
Matemática do IFC – Campus Avançado Sombrio.
Figura 01 – Embalagens escolhidas para o cálculo do
volume

Fonte: Copilado pelo autor, http://www.tecnoplastminas.com.br/v1/iogurte.html

METODOLOGIA
Para a realização do cálculo realizou-se os seguintes
procedimentos: escolha dos sólidos para cálculo do
volume; determinação dos pontos (figura 02) da região
delimitada pelo sólido a partir da medida do raio obtido
pelo comprimento da circunferência e respectiva altura;
representação planificada do sólido por meio dos pontos
obtidos no software Graph®; inserção da linha de
tendência que melhor se ajusta ao conjunto de pontos
gerando as respectivas funções de cada sólido conforme
figura 01;
  , 
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Mostrar no software a região de revolução que irá gerar o
sólido correspondente; inserir a função obtida pelo ajuste
de curva no processo resolutivo da integral definida para
cálculo do volume de sólido de revolução conforme
segue:


    ²


Projeção do sólido sobre o eixo das abscissas no
intervalo,  correspondendo a altura da embalagem.
Figura 02 – Área da região delimitada pelos pontos

Fonte: Copilado pelo autor

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a realização de todos os procedimentos e aplicação
dos conceitos discutidos em sala de aula na disciplina de
Cálculo II, o volume das embalagens foi determinado
aplicando as funções na integral definida. E, para gerar a
revolução do sólido foi utilizado o software Winplot®, o
mesmo fornece a imagem do corpo de revolução em ³
(figura 03) e, também, possibilitou calcular o volume
aproximado destes objetos. Vale ressaltar que quanto
maior a precisão das medidas menor será o erro
resultante.
Figura 03 – Imagem do sólido em 3D

Fonte: Copilado pelo autor

O volume calculado (figura 01, esquerda) pelo Winplot foi
498,49 ml. O erro obtido entre volume original foi de
0,302%. A outra embalagem (figura 01, direita) teve
volume 184 ml pelo software, com o erro de 2,12%.

CONCLUSÃO
Conclui-se que utilizando a integral definida podemos
encontrar o volume de objetos que podem ser
representados na forma de sólidos de revolução. A
aplicação dos conceitos abordados na disciplina em
situações reais permitiu a realização de cálculos com
maior precisão, por consequência reduziu os erros. Outro
aspecto observado no desenvolvimento foi a necessidade
da inserção dos softwares matemáticos como ferramentas
auxiliares na execução deste, possibilitando a
visualização, a representação das equações matemáticas
e o cálculo do volume dos sólidos estudados.
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O azevém (Lolium mutiflorum Lam.) é uma gramínea
anual amplamente utilizada em pastagens da região
Sul do Brasil. É caracterizada por resistência e
tolerância ao ataque de pragas, resistência ao frio, boa
qualidade nutricional e potencial de produção de
matéria seca (CARAMBULA, 1977). Alguns fatores
como a qualidade da semente é imprescindível para a
formação de uma pastagem com condições que
favoreçam o melhor desempenho animal, já que
grande parte da alimentação de bovinos procede das
pastagens.
O teste de germinação é o procedimento oficial para
avaliar a capacidade das sementes produzirem
plântulas normais em condições ideais. A presença de
fungos e bactérias é um dos fatores que mais reduzem
a capacidade germinativa das sementes. Assim, um
método de assepsia é indicado para evitar a
contaminação, podendo ser utilizados desinfetantes ou
alvejantes domésticos, como o hipoclorito de sódio.
Neste sentido, este estudo objetivou avaliar a
germinação de sementes de azevém em diferentes
concentrações de hipoclorito de sódio.

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado no Laboratório de Produção
Vegetal do Curso de Agronomia da Universidade do
Sul de Santa Catarina (UNISUL) em Tubarão, Santa
Catarina, Brasil. Foram formuladas diferentes
assepsias compostas por soluções contendo hipoclorito
de sódio (HCL) e água destilada com concentrações de
100%, 50% e 10%, as quais se referem aos
tratamentos utilizados. Em cada concentração, as
sementes foram imersas por cinco, 15 e 30 minutos.
Posteriormente, receberam três lavagens de água
destilada e uma de álcool 70 % com auxilio de uma
peneira e foram acondicionadas em papel filtro
esterilizado e umedecido com água destilada. Cada
tratamento continha 100 sementes com quatro
repetições e a testemunha, que as sementes apenas
receberam a lavagem com água destilada. O
experimento foi mantido em sala climatizada (25 1±°C;
UR 40%; fotofase 12 horas) e avaliadas a cada 72
horas por um período de 20 dias. O teste germinativo
seguiu as normas estabelecidas por (BRASIL, 2009).
Foram avaliadas a taxa de germinação e velocidade de
germinação por semente, considerada pela emissão da
radícula. O número médio de germinações foi
submetido à análise de variância (Kruskal-Wallis),
seguida pelo contraste de Dunn, em
nível de
significância de 5%, com o auxilio do software
Bioestat®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As sementes ficaram expostas no papel filtro por 20
dias e observamos que as sementes emergiram a partir
do sétimo dia. Registramos variação de 7,75 a 13,25%
de germinação das sementes de azevém entre os
tratamentos o maior índice de germinação (13,25%) foi
observado com assepsia de HCL a 100% no período
de 30 minutos, seguido por HCL a 50% em cinco
minutos (Figura 1).
Figura 1 – Percentagem de germinação de sementes de azevém em
diferentes tratamentos e períodos de exposição.
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O número de sementes germinadas entre tratamentos
e entre os diferentes períodos de exposição não
apresentou diferença estatística (F = 0.6784; P =
0.535) (Tabela 1). Conforme EICHELBERGER et al.
(2001) a germinação de sementes sem tratamento para
quebra de dormência é praticamente nula tanto na
primeira contagem quanto na última (21 dias).Assim,
sugerimos que o número reduzido de sementes
germinadas pode ter ocorrido porque as mesmas
poderiam estar em dormência .
Tabela 1 – Número de sementes de azevém germinadas em diferentes
assepsias com HCL em diferentes períodos de exposição.

Tratamento
5 min
10%
8,0 ± 0.39 a
50%
13,0 ± 0.38 a
100%
10.2 ± 1.29 a
Testemunha

Período
15 min
30 min
7.7 ± 0.87 a 10.2 ± 0.96 a
10.0 ± 0.51 a 11.75 ± 1.65 a
11.5 ± 0.81 a 13.2 ± 0.93 a
4.7 ± 0.48

* letras diferentes diferem entre si através do teste de Kruskall-Wallis (α = 0,05).

CONCLUSÃO
As sementes de azevém quando em dormência,
apresentam baixas taxas germinativas, independente
da assepsia utilizada.
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INTRODUÇÃO
O projeto “Jardim Lar do Idoso Sombrio” teve como
objetivo a melhoria da qualidade de vida dos idosos
residentes no Lar do Idoso São José, em Sombrio,
através da execução de um projeto paisagístico. A
proposta do projeto foi essencialmente social, tendo em
vista que a criação de um espaço de lazer e convivência pudesse servir como atividade terapêutica aos
idosos, mantendo suas mentes mais ativas e saudáveis.

METODOLOGIA
O projeto se dividiu em cinco fases: diagnóstico,
medições de terreno, elaboração do projeto, obtenção
de recursos e execução. No levantamento de dados e
planejamento foram feitas as medições do terreno, os
rascunhos primários do jardim e elaboração do projeto
no software SketchUp. Depois de pronto, o mesmo foi
apresentado para os coordenadores do asilo e
membros do Rotary Club, expandindo a ideia do
projeto e trazendo parcerias para arrecadação
financeira e de materiais e por fim, a execução e
finalização do projeto.

Fonte: O autor

CONCLUSÃO
.A essência do trabalho realizado no asilo foi altamente
social, com a sua divulgação, mais pessoas conheceram a situação do “Lar do Idoso São José”, que é carente de trabalhos voluntários e arrecadações financeiras. Além disso, ofereceu aos alunos do curso Técnico
em Agropecuária e aos auxiliares de campo oportunidades de aprendizagem, auxiliando no conhecimento e
experiência na criação, manutenção e execução de
jardins.

AGRADECIMENTOS
Agradecimentos ao corpo dirigente do Rotary Club de
Sombrio, às instituições parceiras e aos funcionários e
alunos indispensáveis na execução do projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A execução do jardim aconteceu entre os dias 18, 19 e
20 de dezembro juntamente com o I Curso de Jardinagem e Paisagismo do IFC - Santa Rosa do Sul, com a
Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina
e com o Núcleo dos Técnicos Agrícolas do Extremo Sul
em parceria com o CREA – Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, SINTAGRI – Sindicato dos
Técnicos Agrícolas de Santa Catarina. A entrega do
jardim deu-se no dia do Natal. Houve uma socialização
entre os idosos, colaboradores e demais convidados
onde explanou-se sobre a importância do projeto e a
qualidade de vida que essa iniciativa proporcionaria
aos idosos e colaboradores da entidade, fundamentais
na execução.
Figura 02 – Projeto finalizado
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Palavras-Chave: Modelagem, Matemática, Ensino
tabela relacionando a marca do veículo, potência do motor
e o gasto do combustível conforme descreve Tabela 01.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado do desenvolvimento do projeto
de pesquisa intitulado “A Modelagem Matemática aplicada
ao processo de ensino-aprendizagem de conceitos
matemáticos na educação básica”, tendo como objetivo a
pesquisa de atividades de ensino da matemática voltada
para a educação básica do ensino médio, baseadas nos
pressupostos
da
Modelagem
Matemática.
Na
operacionalização do projeto, inicialmente foi realizada
uma pesquisa bibliográfica a fim de identificar e selecionar
autores que apresentam propostas de ensino com a
modelagem matemática. Após o levantamento de
bibliográficas, foi elaborada a sequência didática
envolvendo os conceitos propostos pela Modelagem.
Posteriormente foram construídos modelos matemáticos
partindo dos resultados encontrados com a pesquisa
aplicada no 1º ano do ensino médio.

Tabela 01 – Consumo de combustíveis relacionado com
a potência de motor.

O modelo matemático foi construído com as variáveis
citadas, sendo este X= 0,22x para a combustível
gasolina e y= 0,166.x para o etanol.

CONCLUSÃO
METODOLOGIA
Esta pesquisa em seu desenvolvimento caracteriza-se
como bibliográfica e aplicada. Sua operacionalização
aconteceu nas dependências do Laboratório de
Matemática do Instituto Federal Catarinense campus
avançado de Sombrio e na Escola de Educação Básica
Catulo da Paixão Cearense.
O procedimento para
Modelagem referente aos dados de uma pesquisa envolve
várias etapas recorrentes da prática. O tema escolhido
envolve situações como o gasto de combustível em
relação às variáveis de quilômetros percorridos e a
potência dos motores dos veículos. Baseando-se na teoria
de Bassanezi (2011) e Biembergut (2002), a metodologia
desta pesquisa utilizou-se os seguintes passos:
Identificação do problema real, formulação do problema
matemático, obtenção da solução matemática do modelo,
interpretação da solução, comparação da solução,
comparação com a realidade, escrita do relatório e
apresentação dos resultados.

Conclui-se que a Modelagem Matemática é uma das
principais metodologias de ensino, e a sua importância
no processo de ensino aprendizagem deve-se ao fato de
que a mesma viabiliza a realização do processo de
interdisciplinaridade. Este trabalho procura-se novas
formas de ensinar a matemática para que os alunos
consigam compreender e construir seus conhecimentos
matemáticos o suficiente para garantir a cidadania. Por
meio do modelo matemático criado, verificou que o
consumo dos combustíveis está relacionado com o
motor do veículo e o tipo de combustível que é utilizado.
Esta metodologia também despertou no aluno o
interesse
pela
construção
dos
conhecimentos
Matemáticos, partindo de sua realidade.

AGRADECIMENTOS
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este trabalho pretende-se aplicar metodologia de ensino
de matemática para que os alunos consigam compreender
e construir seus conhecimentos, por meio da Modelagem
Matemática. Fazendo-se um levantamento das possíveis
situações do tema, o consumo de combustíveis com
relação à potência dos motores dos veículos. Com o
levantamento das variáveis fornecidas pelos alunos do
primeiro ano do ensino médio, elabora-se um modelo,
utilizando as funções de primeiro grau. Com o
levantamento dos dados obtidos pelos alunos, cria-se uma
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Palavras-Chave: Teoria de Corpos; Álgebra Moderna; Resolução de problemas.

INTRODUÇÃO
A Álgebra surgiu para generalizar operações com
números e construir técnicas de resolução de
equações, só mais tarde foi desenvolvida de forma
rigorosa e com demonstrações lógicas. Os primeiros
semestres de um curso de engenharia são constituídos
por disciplinas que exigem habilidades com operações
e raciocínio lógico, mas a partir do contato em sala de
aula percebe-se que as justificativas lógicas das
operações são traduzidas aos alunos em forma de
“macetes” (métodos que facilitam a resolução de
problemas específicos). Porém, estes métodos
auxiliam na resolução de problemas particulares e
geralmente não podem ser utilizados de forma geral.
Este fato ocorre, pois não há o conhecimento da
construção lógica para a resolução de operações. O
objetivo do projeto é apresentar a construção lógica, a
partir de definições e propriedades, da teoria de
Corpos, despertar no aluno de engenharia o interesse
em justificar suas escolhas na resolução de problemas
substituindo a ideia de repetir macetes, ampliando os
conceitos para conjuntos numéricos, funções e
matrizes.

METODOLOGIA
O projeto “A Álgebra presente em cálculos nos cursos
de Graduação em Engenharia” está sendo realizado no
Instituto Federal Catarinense – Campus Luzerna por
uma aluna do quarto semestre do Curso de Engenharia
de Controle e Automação. Os participantes se reúnem
semanalmente para estudo e discussões dos
exemplos. Primeiramente, foi pesquisado como se dá a
construção lógica de conjuntos e propriedades que os
elementos satisfazem, conhecida como Teoria de
Corpos. Para exemplificar esta teoria foram utilizados o
conjunto dos números inteiros, reais e complexos,
matrizes dois por dois e funções. Estes tópicos foram
escolhidos pela frequência que são aplicados nos
cursos de engenharia. A segunda etapa é a elaboração
de uma apostila constituída, inicialmente, pela Teoria
de Corpos exemplificada com os conjuntos citados e,
para finalizar, mostrando como ela está relacionada
com as técnicas de resolução de exercícios e
exemplos analisados. Esta apostila está sendo
elaborada no LaTeX (um conjunto de comandos para
programação utilizado para elaborar textos científicos)
e será disponibilizada para os alunos do Instituto
Federal Catarinense.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a pesquisa foi possível verificar que a
resolução de um problema é desenvolvida através de
uma construção lógica, feita diretamente com o uso de
propriedades ou indiretamente com “macetes”.
Frequentemente, os alunos se apoiam em macetes,
pois simplificam os cálculos, mas estas técnicas
funcionam para determinados exercícios e dificultam
em outros. Por exemplo, na resolução de equações
algébricas, os alunos utilizam o seguinte macete:
“número pra um lado letra para o outro, e se tiver um
número multiplicando o X ele passa dividindo para o
outro lado”. Mas, esta técnica não funciona para
inequações, pois se o número for negativo altera o
sinal.

CONCLUSÃO
Após a pesquisa e a elaboração da apostila, será
possível disponibilizar para os alunos uma ferramenta
de apoio para compreender, escolher e construir uma
resolução lógica para o problema proposto. Durante
este semestre a aluna e autora está participando das
aulas de pré-cálculo, oferecida para os calouros do
Curso de Engenharia Mecânica 2015, como monitora,
ou seja, auxiliando os alunos na resolução de
problemas a partir das ideias construídas na pesquisa.
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INTRODUÇÃO
A Teoria Cinética dos Gases visa descrever as
propriedades microscópicas de um sistema gasoso
ideal com base nas características macroscópicas.
Este trabalho visa identificar, com apoio dos conceitos
da física clássica e da física quântica, a relação entre a
seção de choque reativa e a velocidade dos eventos
reativos em sistemas gasosos binários ideais.

Figura 3 –coeficiente da taxa de reação direta em
função da temperatura com massa igual a 200g/mol

METODOLOGIA
As etapas do trabalho contaram com revisão
bibliográfica dos fundamentos da Teoria Cinética dos
Gases, especificamente da taxa de reação química e
da seção de choque reativa. A seção de choque
reativaestá relacionada à área da partícula propensa a
colisão, que por sua vez afeta a taxa de reação do
sistema, definida como o número de eventos reativos
por segundo por unidade de volume.Tratando-se de
colisões reativas, considera-se o Modelo de Present,
que aborda uma seção de choque diferencial variável,
e o Modelo de Present modificado, que relaciona a
seção de choque reativa com a energia das partículas
na direção em que a colisão ocorre. Para a resolução
dos modelos matemáticos foi utilizado o software
Mapple8, sendo realizada a análise da influência da
seção de choque, massa e temperatura na taxa de
reação do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o estudo da influência da massa e temperatura na
taxa de reação do sistema, foi considerada uma reação
binária genérica, do tipo A+A=B+B. Foi calculado o
coeficiente da taxa direta para os dois modelos de
seção de choque considerados. O coeficiente da taxa
de reação direta para ambas as seções de choque é
descrito abaixo:
Figura 1- coeficiente da taxa de reação direta para (a)
Modelo de Present e (b) Modelo de Present modificado
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Onde, m é a massa da partícula e T é a temperatura do
sistema.Para a obtenção das funções acima, foram
considerados, ainda, que a energia de ativação direta
-10
(Ɛ*=3), o diâmetro das partículas (d=10 m) e o fator
estérico direto da reação (s=1).
Figura 2 –coeficiente da taxa de reação direta em
função da temperatura com massa igual a 2g/mol

A partir das figuras, nota-se que a massa das partículas afeta significativamente a taxa de reação direta,
sendo que para uma massa maior, a reação fica mais
lenta. Este efeito também é mais acentuado para o
modelo de seção de choque de Present modificado. O
aumento da temperatura, no entanto, provoca um aumento na velocidade da taxa de reação direta, ou seja,um aumento no número de eventos reativos.

CONCLUSÃO
A partir deste trabalho, conclui-se que a massa das
partículas que participam da reação desempenha um
fator inercial, tornando menos provávela ocorrência de
uma colisão reativa para partículas mais massivas. No
entanto, a temperatura afeta diretamente a taxa de
reação, uma vez que está associada ao aumento no
nível de agitação das partículas (energia cinética
translacional). Além disso, observou-se que no modelo
de seção de choque de Present modificado, a
influência da massa e da temperatura é menor do que
no modelo de seção de choque de Present. A análise
da influência de fatores físicos e químicos na taxa de
reação de um sistema gasoso é útilno estudo da
astrofísica e dos fenômenos de transporte que
acontecem na atmosfera terrestre.
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Figura 02 – Óleos extraídos (D-Limoneno e Eugenol).

INTRODUÇÃO
O ensino de química está historicamente relacionado
com atividades experimentais. O aluno necessita estar
em contato com o laboratório para compreender que os
conteúdos ministrados em sala são transformados em
prática. Esta relação facilita o sistema de ensino
aprendizagem. Isso justifica a importância e
necessidade de atividades experimentais em cursos
técnicos. Dentre as diversas áreas de atuação da
Química está a Química Orgânica, que estuda o
comportamento e a transformação de compostos
formados a partir de cadeias carbônicas, na qual está
baseada a vida na Terra. Dessa forma, o presente
projeto teve como objetivo a construção de
experimentos didáticos na área de Química Orgânica a
fim de demonstrar na prática propriedades e
funcionalidades de estruturas orgânicas derivadas de
óleos essenciais.

METODOLOGIA
A atividade didática foi realizada focando a produção
de sabonete líquido. Utilizou-se a destilação por arraste
de vapor (SOARES; SOUZA; PIRES D; 1988) para
obtenção de óleos essenciais a serem utilizados como
aromatizantes dos sabonetes. Foram extraídos óleos
de cravo da índia e da casca da laranja. Tais atividades
foram realizadas durante as aulas experimentais de
Química Orgânica do quinto e sexto módulo dos cursos
técnicos integrados do Campus Criciúma no ano de
2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram extraídos os óleos essenciais eugenol, do
cravo-da-índia (Silva, 2011), e o D-limoneno, da casca
da laranja pêra, e aplicados na base do sabonete
líquido. Os óleos essenciais são explorados há anos,
mas há muito que ser estudado devido à imensa flora
disponível em nosso país e são muito utilizados na
indústria de cosméticos e alimentos (CUNHA et
al.,2008). São misturas complexas de substâncias
orgânicas, sendo utilizados principalmente como
essência, antibactericida e antifungicida em cosméticos
e alimentos (CUNHA et al., 2008). Industrialmente,
esses processos são completamente automatizados e
realizados em reatores equipados com controladores
de pH, temperatura, vazão, concentração, entre outras
variáveis. A Figura 01 mostra o esquema operacional
montado no laboratório pelos alunos para extração dos
óleos essenciais, enquanto a Figura 02 mostra os óleos
extraídos.
Figura 01 – Esquema experimental para extração dos
óleos essenciais.

Fonte: Autores

Fonte: Autores

A Tabela 01 mostra como foi produzido o sabonete
líquido a partir da mistura física dos componentes. A
Figura 03 mostra os sabonetes líquidos produzidos.
Tabela 01 – Formulação do sabonete líquido.

Fonte: Autores

Figura 03 – Sabonetes líquidos produzidos.

Fonte: Autores

CONCLUSÃO
Os experimentos aproximaram os alunos da real
importância da química em suas vidas, uma vez que
puderam utilizar seus conhecimentos para produção de
um produto da indústria química por eles utilizados.
Compreender os processos de obtenção dos
compostos ou misturas nem sempre é uma tarefa
rápida e fácil. Porém, a destilação usada como prática
pedagógica consegue introduzir o discente nas
técnicas de síntese e análise orgânica e relaciona os
conteúdos do ensino médio com suas aplicações em
algumas áreas da indústria.
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Palavras-Chave: água, dureza, alcalinidade, turbidez, oxigênio dissolvido.

INTRODUÇÃO
A água é considerada um recurso ou bem econômico,
porque é finita, vulnerável e essencial para a
conservação da vida e do meio ambiente. Além disso,
sua escassez impede o desenvolvimento de diversas
regiões. É também tida como um recurso ambiental,
sua alteração pode contribuir para a degradação da
qualidade ambiental afetando, direta ou indiretamente,
a qualidade dos recursos ambientais. O controle da
poluição da água é necessário para assegurar e
manter níveis de qualidade compatíveis com sua
utilização. A vida no meio aquoso depende da
quantidade de oxigênio dissolvido, de modo que o
excesso de dejetos orgânicos e tóxicos na água reduz
o nível de oxigênio e impossibilita o ciclo biológico
normal. O presente trabalho tem por objetivo a
determinação da temperatura, pH, dureza, alcalinidade,
oxigênio dissolvido e turbidez da água do rio
Canoinhas.

METODOLOGIA
As descrições e análise crítica dos parâmetros
seguiram com base nas recomendações do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Ministério
da Saúde. Determinou-se o pH pelo método da
potenciometria direta, utilizando um pHmetro acoplado
a um eletrodo combinado de vidro. Inicialmente o
aparelho foi calibrado com soluções tampão de
biftalato, fosfato e bórax. A Turbidez foi determinada
por turbidímetro usando método nefelométrico que
envolve a comparação com soluções padrão de
turbidez
conhecida.
A
acidez/alcalinidade
foi
determinada por um método volumétrico de
neutralização, através da titulação de uma amostra da
água com soluções padrão de NaOH (acidez) e H2SO4
(alcalinidade); sendo que, o resultado das análises
foram expressos em termos de mg CaCO3/L.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nas análises de temperatura apresentou valores que
variavam de 14,7ºC – 19,9ºC. Sendo que nenhuma das
amostras apresentou temperatura acima de 33°C,
limite recomendado pela Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental CETESB. Nas análises de
turbidez apresentou valores que variavam de 13,1 –
44,1 NTU sendo que todas amostras apresentaram
valores em conformidade com a Resolução Nº
357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA, águas de classe II a turbidez deve ser no
máximo de 100 NTU). Os valores obtidos de pH
variaram entre 6,4 – 7,9 estando todas amostras em
conformidade com a Resolução Nº 20/1986 do
CONAMA que recomenda os valores de pH na faixa de
6,0 – 9,0. Os valores obtidos na determinação da
concentração de oxigênio dissolvido variaram entre 1,0
– 3,6 mg/L estando todas as amostras em desacordo
com resolução 357/2005 do CONAMA que estabelece,
em água de classe II, um valor mínimo de 5,0 mg/L.
Nas análises de alcalinidade apresentou valores que

variavam entre 0,30 – 0,6 mgCaCO3/L. Águas de baixa
alcalinidade (menor que 24 mgCaCO3/L) apresentam
baixa capacidade de tamponamento e, assim são
susceptíveis às variações no pH (Chaoman; Kimstack,
1992). Nas análises de dureza apresentou valores que
variavam entre 2,1 – 2,9 mgCaCO3/L. Para efeito de
potabilidade, são admitidos valores relativamente altos
de dureza. No Brasil, a portaria N.º 2.914/2011 do
Ministério da Saúde, estabelece o limite máximo de
500mg CaCO3/L para que a água seja admitida como
potável.
Tabela 1: Dados das análises realizadas nas amostras
de águas coletadas no rio Canoinhas.

Data
14/04/15 22/04/15 29/04/15
Temperatura (°C)
19,8 19,9 18,7
pH
6,9
7,2
6,6
Dureza (mg/L)
2,36 2,10 2,46
Alcalinidade (mg/L)
0,40 0,53 0,33
Oxigênio Dissolvido (mg/L) 4,06 4,36 3,73
Turbidez (NTU)
14,2 44,1 15,0

04/05/15
19,4
7,8
2,50
0,36
4,23
29,0

11/05/15
17,02
6,4
2,33
0,40
4,60
16,8

18/05/15
17,4
7,8
2,40
0,46
4,53
13,1

28/05/15 01/06/15
17,4 14,7
7,8
7,9
2,56 2,90
0,33 0,30
1,00 4,60
17,0 16,8

CONCLUSÃO
As águas do Rio Canoinhas apresentaram a maioria
dos parâmetros físicos-químicos analisados em acordo
com a legislação vigente. A busca da normalidade dos
mesmos se mostra como um enorme benefício à saúde
da população, fauna e flora.
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INTRODUÇÃO

METODOLOGIA
Para a preparação dos HDL’s foram utilizados como
reagentes o dodecilbenzeno sulfonato de sódio
(C18H29NaO3S), nitrato de zinco hexa-hidratado
(Zn(NO3)2.6H2O), nitrato de alumínio nona-hidratado
(Al(NO3)3.9H2O) e hidróxido de sódio (NaOH), todos
com pureza analítica. Os HDLs foram sintetizados pelo
2
método de coprecipitação . Em um reator de vidro
contendo uma solução aquosa de DBS-Na, 0,033
mol/L, foi adicionado lentamente com o auxílio de
bomba peristáltica uma solução de nitrato de zinco,
0,066 mol/L, de nitrato de alumínio, 0,033 mol/L e,
simultaneamente, a solução básica de NaOH, 1,2
mol/L. O pH foi monitorado e mantido com valor 10 do
meio reacional. Os reagentes permaneceram em
agitação constante durante seis horas para a
precipitação e crescimento dos cristais do HDL Zn-Al
modificado com DBS-Na. A suspensão formada foi
lavada com água deionizada repetidamente até
remoção dos reagentes em excesso. O sólido obtido
será seco em estufa, com temperatura controlada de
60ºC. Após a secagem o produto será macerado. Para
caracterização dos HDLs será empregada a técnica de
difratometria de raio-X (DRX) da Bruker, com intervalo
de leitura da amostra de 3,5° à 80° (2θ) em velocidade
de leitura de 1°/min. A intercalação será avaliada via
DRX de acordo com o espaçamento basal do HDL ZnAl padrão e dos HDLs quimicamente modificados com
DBS-Na.

A Figura 1 mostra o difratograma de raios-X para o
HDL ZnAl e para o HDL ZnAl-DBS.
Figura 1 – Difratograma de raios-X para o HDL ZnAl e
para o HDL ZnAl-DBS.

Intensidade

Os hidróxidos duplos lamelares (HDL) são cristais em
camadas, com grande potencial para utilização na
condição de aditivo para matriz polimérica. Estes
2+
materiais apresentam como composição química [M 13+
m2+
representa um
xM x(OH)2] [A x/m∙nH2O], onde M
3+
cátion bivalente, M representa um cátion trivalente,
m32A representa um ânion (por exemplo Cl , NO , (SO4)
2, (CO3) , etc), n representa o número de moléculas de
1
água e m representa o número de moléculas de água
Apesar de serem compostos inorgânicos esses
materiais podem ser utilizados como cargas em
materiais poliméricos. Para melhor compatibilidade das
fases orgânicos e inorgânicas, é possível fazer uma
troca iônica entre um ânion do composto por um ânion
orgânico. Nesse contexto, o objetivo do presente
trabalho foi sintetizar HDL de zinco e alumínio e
modifica-lo
quimicamente
com
dodecilbenzeno
sulfonato de sódio (DBS-Na).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Pode-se perceber que o pico de DRX presente em 11,8
(2θ) nos compostos de HDL ZnAl é relativo ao
espaçamento basal da sua estrutura. Com a
intercalação do íon DBS na região interlamelar da
estrutura do HDL reflete no deslocamento deste pico
para valores menores de ângulos no espectro, na
ordem de 5,0 (2θ) , que implica na confirmação do
aumento do espaçamento basal da estrutura do HDL.
O aumento do espaçamento interlamelar pode ser
comprovado através do deslocamento do pico
característico para ângulos menores, o que indica a
intercalação do íon DBS.

CONCLUSÃO
Foi possível promover a troca iônica de ânions
presentes no HDL por um ânion orgânico, produzindo
um híbrido. Assim, quando da incorporação deste
como carga ou aditivo em matriz polimérica, espera-se
um melhor acoplamento entre as fases orgânicas e
inorgânicas.
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INTRODUÇÃO
Trabalhar em sala de aula, de maneira lúdica, consiste
em utilizar jogos e brincadeiras aliados ao processo de
ensinar. O uso do jogo, nas aulas de matemática, tem
gerado uma mudança significativa no que diz respeito
ao ensino e aprendizagem da disciplina, tornando,
assim, as aulas mais dinâmicas e atraentes (SMOLE,
2008). Entretanto, a literatura aponta ainda certa
carência em relação ao uso do lúdico no ensino da
matemática. Com base nisso, os bolsistas do PIBID
apresentam este artigo cuja temática centra-se no uso
do lúdico nas séries finais do Ensino Fundamental. O
objetivo deste estudo consiste em relacionar e explorar
conceitos geométricos. Percebe-se, por meio do uso de
jogos e materiais manipulativos a relevância dos
mesmos no que tange ao ensino-aprendizagem das
operações matemáticas de multiplicação, divisão e
adição.

composto por quatro estudantes (Figura 01), no que se
refere às atividades, foi um dos pontos positivos, uma
vez que foi possível verificar que os participantes
compreenderam os conteúdos trabalhados. A exemplo
cita-se: conceitos de reta, ponto, plano, simetria,
formas geométricas e ângulos.
Figura 01 – Bolsista e estudantes do dia da
matemática

Fonte: Os autores (2015)

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

A atividade foi aplicada a estudantes do 6º ao 9º anos
da Escola de Ensino Fundamental Prof. Mota Pires.
Foram desenvolvidas atividades por meio de jogos
didáticos, que envolvem os conceitos matemáticos. No
primeiro momento, cada bolsista identificou-se. No
segundo momento, foi feita a divisão dos grupos,
entregue os materiais e dado início às atividades. O
objetivo foi promover a interação dos estudantes com a
matemática a fim de que a aprendizagem fosse
alcançada, de forma lúdica. Foi necessária a utilização
dos seguintes materiais: lápis, lápis de cor, folha de
ofício, folhas de rascunho, dado, tesoura, régua,
tangram, jogo de multiplicação e jogo trilha da
matemática. Posteriormente, desenvolveram-se as
atividades, que consistiam em: “Confecção do sapo
em origami”, “Trilha da Matemática”, “Montagem do
Tangram”, “O jogo da divisão e multiplicação”.

Após a experiência, junto aos estudantes, foi possível
perceber que os participantes demonstraram interesse
em desenvolver as atividades. Com base no resultado
alcançado por meio da aplicação das atividades, aqui
em questão, nota-se que os estudantes precisam
sentir-se envolvidos, conquistados para, então, avançar
no
campo
do
conhecimento
intelectual
e,
consequentemente, ampliar a capacidade de
aprendizagem. Desta forma, inovação e investigação
são aspectos importantíssimos para diversificar e
intensificar a abordagem/ensino dos conteúdos
matemáticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O dia da matemática aconteceu de forma organizada e
participativa. No que concerne às atividades, as
mesmas
foram
desenvolvidas
rotativamente,
possibilitando o entendimento de todos os conteúdos,
trabalhados ludicamente. O atendimento aos grupos
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INTRODUÇÃO
A pinça óptica é um instrumento que, por meio de um
feixe cilíndrico de luz focalizado por uma objetiva, pode
capturar e controlar o movimento de uma partícula
dielétrica. A incidência do feixe após a passagem pela
objetiva sobre um pequeno objeto dá origem a dois
tipos de forças exercidas pela luz: pressão de radiação
e força de gradiente. A pressão de radiação, devido à
reflexão da luz pelo objeto, tende a empurrar a
partícula no sentido de incidência. A força de gradiente
tende a puxar a partícula para regiões de maior
intensidade. A armadilha óptica depende do balanço
entre essas duas forças. A pinça óptica é utilizada em
diversos campos de pesquisa como, por exemplo, a
Biologia Celular e a Informação e Computação
Quântica. O objetivo desse trabalho foi a construção da
proposta de um laboratório de pinças ópticas no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina – Campus Florianópolis.

meio de imersão (água ou óleo). Os espelhos refletirão
os feixes de luz de modo que sejam direcionados até a
objetiva.
Tabela 1-Orçamento para a montagem experimental
de uma pinça óptica.
Produto Preço Unitário Quantidade
Total
Laser
R$ 11.000,00
1
R$11.000,00
Lentes
R$ 80,00
2
R$ 160,00
Espelhos
R$ 120,00
3
R$ 360,00
Objetiva
R$ 312,00
1
R$ 312,00
Câmera CCD R$ 6.677,00
1
R$ 6.677,00
Lâmpada
R$ 80,00
1
R$ 80,00
Valor Final
R$ 18.589,00
Fonte: www.3bscientific.com.br ;
www.edmundoptic.com
Figura 1 – Esquema Básico
Experimental da Pinça Óptica.

da

Montagem

METODOLOGIA
O trabalho foi dividido em quatro etapas. Na primeira
etapa, estudou-se os fenômenos físicos envolvidos no
funcionamento de uma pinça óptica. Na segunda
etapa, o conhecimento adquirido anteriormente foi
utilizado para entender o princípio de funcionamento da
pinça óptica. Foram realizadas reuniões para discussão
e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao material
de estudo selecionado: artigos como GRIER, (2003),
teses de doutorado como MONTEIRO, (2009) e livros
(SEARS, 2008). Na terceira etapa, examinou-se o
funcionamento de cada material utilizado na construção
do aparato experimental de uma pinça óptica (Figura
1). Na quarta e última etapa, foi feito um orçamento
inicial (Tabela 1) para aquisição dos dispositivos
estudados anteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo realizado nas duas primeiras etapas desse
trabalho gerou o material que está sendo preparado em
forma de artigo para submissão com o título “Aplicação
das leis de reflexão e refração: uma aula sobre a pinça
óptica para o Ensino Médio”. Nas etapas seguintes,
trabalhou-se a proposta inicial do laboratório. Os
elementos básicos de uma pinça óptica são: o laser,
lentes, objetiva, espelhos, sistema de captura de
imagem, estágio onde será colocada a amostra a ser
aprisionada/manipulada e uma lâmpada. Utiliza-se
laser com potência na ordem de 20-100 mW. O
comprimento de onda mais utilizado é o de 1064 nm
(Nd:YAG, laser de noedimio ítrio-alumínio- granada).
As lentes são utilizadas para colimar os feixes de luz e
mantê-los direcionados de modo a preencher a
objetiva. A objetiva focaliza o feixe de luz permitindo o
aprisionamento e a manipulação da partícula. Os
critérios para seleção da objetiva a ser utilizada são:
aumento, abertura numérica, distância de trabalho e

Fonte: Elaborada pelas autoras.

CONCLUSÃO
Apesar da aparente simplicidade e do baixo custo
inicial da montagem de uma pinça óptica, esta é uma
ferramenta com importantes aplicações em diferentes
campos da Ciência. Aliada à discussão teórica da
ferramenta pinça óptica, apresentou-se uma proposta
de montagem, acompanhada de orçamento, para a
realização de demonstrações práticas, além da
possível utilização em pesquisas científicas no Instituto
Federal de Santa Catarina.
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INTRODUÇÃO
O projeto escolinha da matemática trabalha com os
alunos do ensino fundamental da rede municipal de
Sombrio. O projeto tem como objetivo proporcionar
aulas de reforço escolar e auxiliar na superação de
suas dificuldades por meio do desenvolvimento de
metodologias para o ensino da Matemática. Dentre os
vários conteúdos que trabalhamos com os alunos,
escolhemos falar sobre a aplicação de duas aulas de
equações, uma aula sendo utilizado o jogo da trilha das
equações e a outra aula com a resolução de problemas
de equações.

que até então para eles era só de números. Associar
letras a uma conta é algo novo para eles, sendo assim
se torna um bicho de sete cabeças. Além de saber
somar, subtrair, dividir e multiplicar, agora eles precisam desvendar o valor das letras.
Figura 01 – Jogando a trilha das equações e
resolvendo os problemas de equações.

METODOLOGIA
Para trabalhar equações de forma lúdica com os alunos do sexto ano, aplicamos a trilha das equações. A
turma foi dividida em grupos de três e quatro alunos
para jogar. A trilha é composta por 4 cores. Cada aluno
escolhe uma cor de botão e joga o dado. O número
que cair o dado é o número de casas que ele terá que
andar na trilha. A cor da casa que ele parar indicará a
cor do cartão que ele irá tirar do saquinho. Cada cartão
tem uma equação para resolver, onde a incógnita é um
desenho. Descobrindo o valor correto, o aluno deixa o
seu botão na casa. O jogo segue dessa forma, sendo
que o vencedor será o que chegar primeiro com o seu
botão na linha de chegada. Todos resolveram as equações de forma correta utilizando o calculo mental. Em
outra aula aplicamos exercícios de equações dos livros
de sexto ano. Os exercícios eram problemas em que o
aluno deveria montar as equações e descobrir os valores dos pesos para que uma balança fique em equilíbrio. A aula não foi tão produtiva quanto imaginávamos,
pois a maioria não conseguia associar uma letra ao
valor a ser descoberto. O famoso x se tornou um obstáculo na aprendizagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao finalizar as aulas de equações, fizemos um debate
com os alunos para entender quais eram os obstáculos
de aprendizagem deles. Muitos comentaram que o fato
da trilha ser um jogo, eles ficam mais motivados. Utilizar um desenho como a incógnita do valor a ser descoberto é bem criativo. O cálculo que eles utilizam é o
mental. É importante que haja esse diálogo para buscar respostas para as dificuldades que surgem. Com a
aplicação da forma tradicional de exercícios, encontramos o primeiro obstáculo em montar a equação. Leitura e interpretação é parte fundamental em um problema. Sem saber interpretar o que se pede não tem como seguir em frente. As dificuldades que os alunos
apresentaram na interpretação dos enunciados devemse à falta de vocabulário geral e também à não compreensão dos conceitos matemáticos envolvidos. Estas
dificuldades condicionam a tradução da linguagem
natural para a linguagem algébrica. O próximo obstáculo de aprendizagem é a introdução de letras no mundo

Fonte: As autoras.

CONCLUSÃO
Após o termino das aulas e o diálogo com a turma
podemos concluir que o uso das atividades lúdicas no
espaço escolar permite a construção do conhecimento
matemático, visto que despertam o interesse dos alunos para a disciplina bem como os incentiva a pensar,
analisar e fazer deduções. Entretanto é preciso que a
utilização de jogos e materiais manipulativos estejam
relacionados a fundamentos pedagógicos para que
haja a aprendizagem matemática. Um dos grandes
problemas de aprendizagem dos alunos é a dificuldade
de interpretar textos e saber transpor para uma linguagem diferente que ocorre devido a falta de leitura. As
reflexões após as aulas foram extremamente importantes, pois nos permitiram compreender melhor o modo
como decorreram as aulas, buscando os obstáculos de
aprendizagem e dando-nos uma noção de forma a
aperfeiçoar a nossa metodologia de ensino.
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INTRODUÇÃO
De acordo com o Sebrae (2013), o município de
Balneário Gaivota possui nível de pobreza de 21,8% da
população com renda de até ¼ salário-mínimo.
Possivelmente, esta fatia da população tenha
dificuldades financeiras para obter acesso à Internet.
Segundo Castells (2003), atividades econômicas,
sociais, políticas e culturais essenciais estão sendo
estruturadas pela Internet e em torno dela, de forma
que ser excluído dessas redes, é sofrer uma exclusão
em nossa economia e cultura. Este trabalho tem o
objetivo de descrever o projeto lógico e físico de um
provedor à rádio gratuito para a comunidade carente
da cidade de Balneário Gaivota-SC.

ra horizontal de 120º, totalizando 360º. Por fim, cada
residência deverá possuir uma antena modelo Nano
station Loco M5 para a efetivação do ponto de acesso
à Internet.

METODOLOGIA
O projeto é baseado em pesquisa bibliográfica e aplicada. O link principal (LP) de internet será fornecido
pela empresa X ( localizada em Sombrio-SC). Quando o LP é recebido na Torre 1 de 40 metros de propriedade da empresa X, o sinal é enviado no uso de uma
antena modelo dish 30dbi com rádio rocket M5 para
a Torre 2, com o mesmo conjunto de antena e rádio,
localizada na cidade de Balneário Gaivota. A Torre 2
deve possuir 40 metros de altura. Na Figura 1 é apresentado o Projeto lógico: distância, sinal, ruído e Zona
Fresnel entre Torre1 e Torre 2.
Figura 01 – Projeto
lógico

Figura 2 - Projeto físico Data Center
Fonte: Os autores.

RESULTADOS
Apresenta-se um levantamento de recursos financeiros de equipamentos para o Provedor, e o valor mensal para arcar com custos de manutenções e funcionamento do mesmo, exceto o custo com softwares. O
primeiro, atende equipamentos como antenas, cabeamentos e computadores no valor de R$ 159.784,86. O
segundo, atende o valor mensal para pagamento do
aluguel do LP de Internet, num valor de R$ 9.500,00.

CONCLUSÃO
Fonte: Os autores.
Para realizar os cálculos para construção do Projeto
lógico foi utilizado o site http://arlink.ubnt.com (ferramenta online para medição de links). Na cidade de
Balneário Gaivota deve ser construído um Data Center
com uma área de aproximadamente 76 m² (apresentado pela Figura 02). Esta área deverá abrigar os equipamentos do provedor, tais como: rack, servidores,
firewall, switch, cabeamento estruturado, computadores
de mesa, etc. Os softwares resposáveis pelo gerenciamento dos servidores e dispositivos de rede podem
ser gratuitos desde que possuam suporte técnico e
atualizações com frequência. Todos equipamentos
devem possuir interfaces de rede 10/100/1000, e
deverão estar interconectados via cabeamento CAT6,
afim de obter velocidade de tráfego interno gigabit, de
acordo com a norma ABNT NBR 14565:2013. A partir
da Torre 2 distribui-se o sinal de Internet para a
comunidade através de 3 antenas setoriais modelo
Titanium AM-V5G-TI. Cada antena possuí uma abertu-

A implementação de um Provedor de internet gratuito
na cidade de Balneário Gaivota é extremamente viável
no ponto de vista Projeto lógico e físico, portanto sugere-se como trabalhos futuros o estudo sobre fontes de
financiamento para a compra de equipamentos e demais despesas, os benefícios que um provedor gratuito
possa oferecer á comunidade carente e os principais
serviços que a prefeitura de Balneário Gaivota possa
oferecer utilizando o provedor gratuito.
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INTRODUÇÃO
Segundo IBGE (2015), o Brasil tem aproximadamente
50,1% de sua população com acesso à internet (conexão
cabeada ou sem fio). Com o crescente uso de dispositivos
Wi-Fi (smartfones, tablets, notebooks) conectados em
rede sem fio para acesso internet, verifica-se que uma
considerável fração destas redes possivelmente forneça
acesso às estações por meio de AP's (access points).
Considerando a segurança da rede como fator importante
para impedir o roubo de senhas de contas bancárias, emails, redes sociais, entre outros, este trabalho apresenta
resultados de uma pesquisa sobre os mecanismos de
segurança aplicados em AP's no Município de SombrioSC. Neste, objetivou-se estratificar e analisar os dados
coletados quanto ao método de criptografia de
comunicação sem fio utilizado: aberto, WEP (Wired
Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access),
WPA2; e o uso ou não da configuração WPS (Wireless
Protected Setup); e o uso ou não de SSID (Service Set
Identifier - nome de rede) oculto. Assunção (2013)
demonstra que WEP é um sistema de segurança de 128
bits que possibilita a senha ser quebrada em alguns
minutos com o software aircrack-ng; que WPA, mesmo
sendo um avanço do protocolo WEP, ainda é
relativamente vulnerável quando comparado ao WPA2 por
utilizar o algoritmo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol);
e que WPA2 é, dentre os mencionados, o método mais
seguro. Assunção (2013) também afirma que habilitar
WPS deixa a rede vulnerável a invasores porque permite
que a senha do AP possa ser descoberta em horas com o
aplicativo Reaver. Quanto a possibilidade de ocultar o
SSID, Assunção (2013) afirma que isto é praticamente
inútil, pois é possível visualizar o nome e invadir a rede
com o auxílio do software Wireshark utilizados para
captura dos pacotes transmitidos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica –
desenvolvida a partir de material já elaborado, constituída
principalmente de livros e artigos científicos – e pesquisa
descritiva – onde é realizado o estudo, análise ou registro
de fatos do mundo físico sem a interferência do
pesquisador (GIL, 2010). Adotou-se, também, o método
de pesquisa quantitativa onde houve a captura dos sinais
dos AP's e o registro de informações importantes tais
como: se o SSID está visível ou não; o tipo de criptografia
escolhida; se a configuração WPS esta habilitada.
Coletaram-se os dados em quatro pontos, totalizando 116
AP's, limitando-se aos bairros Centro e Januária. Utilizouse os softwares airodump-ng e wash, presentes no
sistema operacional Kali Linux, para capturar os sinais
das redes sem fio, e o software Libre Office Calc para
registrar em planilhas as informações obtidas

possibilitando os resultados
apresentados na sequência.

estatísticos

que

são

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 01 – Resultados
Fonte: Autores, 2015.
Dentre os dados coletados, 17,24% dos AP's investigados
utilizam o SSID oculto. Possivelmente esses usuários
acreditam que essa seja uma boa opção de segurança, o
que é um engano. A Figura 01 apresenta os resultados
obtidos quanto ao tipo de criptografia utilizado. Observase que 62,07% dos AP's estão vulneráveis por utilizarem
WEP, WPS ou não utilizar criptografia. Somado WPA a
este grupo, resulta-se em 71,55% que não utilizam WPA2
sem o uso de WPS habilitado, significando que somente
28,45% utilizam as configurações de maior segurança.
Estes dados podem ser considerados preocupantes para
a sociedade porque demonstram que existe facilidade no
roubo de informações.

CONCLUSÃO
A pesquisa permitiu a estratificação e análise dos
métodos de criptografia de comunicação sem fios
utilizados nos AP's no município de Sombrio, constando
que a maioria dos AP's (62,07%) utilizam configurações
que os deixam vulneráveis, sendo que menos de um terço
(28,45%) utilizam as configurações de maior segurança.
Sugere-se para trabalhos futuros, pesquisar a
complexidade das senhas definidas pela população do
município que utiliza WPA2 sem o uso de WPS.
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INTRODUÇÃO
Como meio de fiscalizar a qualidade do ar, o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) prevê
resoluções e normas para controle e monitoramento de
fontes de poluição, bem como os padrões de qualidade
do ar. Uma das técnicas empregadas atualmente para
avaliação de fumaça preta é a Escala de Ringelmann,
a qual faz uma comparação visual colorimétrica manual
do gás emitido com um padrão pré-determinado na
escala (MELO et al, 2013). No entanto a subjetividade
de seus resultados ainda é muito questionada por se
tratar de um método intuitivo. A Escala gráfica consiste
em 5 níveis com variações de tonalidades uniformes
entre o branco (0%) e preto (100%).
Tendo em vista a grande preocupação com a poluição
do ar e a forma de como a metodologia é aplicada,
buscou-se desenvolver um sistema informatizado
capaz de automatizar o processo. Esta pesquisa
envolveu o uso de tecnologias e recursos de visão
computacional para auxiliar no processo de fiscalização
de fontes emissoras de poluição, classificando-as de
acordo com a metodologia empregada atualmente,
tendo assim, um processo informatizado e com dados
comprobatórios sobre a aferição.

METODOLOGIA
Para a automatização desse processo, utilizou-se a
biblioteca de programação OpenCV, que reconhece
padrões de cor e classifica de acordo com uma
determinada regra (algoritmo de sequência lógica que
defini instruções para executar determinada tarefa).
Durante o desenvolvimento do projeto, buscou-se
transformar os níveis de cor contidos na Escala de
Ringelmann em regras, para que a biblioteca
interpretasse e processasse a respectiva informação.
Compilado com a biblioteca, utilizou-se a linguagem de
programação Java, que proporciona a implementação
do sistema em dispositivos móveis com sistema
operacional Android. Através da câmera de vídeo do
equipamento, consegue-se capturar a imagem da fonte
desejada e com os recursos do software identificar o
nível de poluição de acordo com os padrões
estabelecidos na Escala de Ringelmann. Dessa forma,
todo o processamento e análise são realizados pelo
próprio aplicativo instalado no dispositivo, gerando um
resultado padronizado e seguro, os quais são
disponibilizados em um portal na internet.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o desenvolvimento do aplicativo, realizaram-se
testes para verificar seu desempenho, comparando

com o método manual de aferição. Notou-se que ao
realizar uma aferição, o aplicativo foi capaz de capturar
a tonalidade da fumaça da fonte emissora e
caracteriza-la de acordo com os níveis contidos na
escala de Ringelmann, gerando um relatório completo
com informações do local, data, hora, imagens e
representação gráfica.
O projeto atualmente encontra-se em fase final de
testes e ajustes, e como relatado vem demonstrandose eficaz. O relatório gerado após a aferição pode vir a
ser utilizado para melhor fundamentar os inventários de
emissões de poluentes atmosféricos, o qual possibilita
o fortalecimento das ações fiscalizadoras dos órgãos
ambientais.

CONCLUSÃO
A solução desenvolvida, aplicativo e portal web, vêm
para contribuir com o processo de fiscalização
ambiental, permite que órgãos ambientais e
profissionais da área realizem suas atividades com o
auxílio de uma ferramenta capaz de proporcionar maior
agilidade ao processo. As informações geradas,
armazenadas e disponibilizadas pelo sistema,
contribuem para a geração de relatórios e tomadas de
decisões para a implantação de possíveis campanhas
e programas para a preservação do meio ambiente,
contribuindo desta forma para a redução dos índices de
poluição, mortalidade e doenças respiratórias.
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INTRODUÇÃO
A incapacidade fisiológica pode excluir pessoas do uso do
computador em atividades simples como escrever um texto. Por
exemplo: uma pessoa que não possui os braços possivelmente
encontre dificuldades para operar um computador. Pensando
neste tipo de usuário, este trabalho tem como objetivo
desenvolver um software que utiliza apenas a voz para
controlar o computador, permitindo controlar o cursor do
mouse e simular o pressionamento de teclas do teclado
por meio de comandos de voz. A este software, foi dado o
nome de AlfaVoice.

METODOLOGIA
Foi utilizado neste trabalho pesquisas bibliográficas e
experimental. O software AlfaVoice foi codificado na
linguagem Java, utilizando as API's (Application
Programming Interfaces) JLaPSAPI (ALVES, 2015) e
JSAPI (JAVA SPEECH API, 2015) para interagir com o
software Coruja (ALVES, 2015), desenvolvido pelo
Laboratório de Processamento de Sinais (LaPS) da
Universidade Federal do Pará. Este último, em conjunto
com o decodificador Julius (JULIUS, 2010) e um modelo
acústico desenvolvido pelo LaPS, são os responsáveis
pelo reconhecimento de voz. O uso da classe
java.awt.Robot, presente no conjunto de bibliotecas da
linguagem Java, permitiu ao AlfaVoice controlar as
operações do mouse e teclado (conforme descritas a
seguir). O funcionamento do AlfaVoice quanto ao
reconhecimento de comandos de voz é apresentado na
Ilustração 1. Este está estruturado em Estados
(retângulos), transições entre estados (setas) e comandos
finais (ovais). O primeiro estado (Inicial) é utilizado como
um modo de espera em que o software aguarda o usuário
para iniciar interação. Neste estado, o único comando
reconhecido é a palavra AlfaVoice, responsável por
transitar para o segundo estado (Principal). Este último
possibilita abrir e fechar o gerenciador de arquivos, entre
outros. O estado Cursor 1 possibilita executar a ação do
clique e movimentação do cursor do mouse de forma
pausada. Por exemplo: o comando de voz esquerda
movimenta o cursor do mouse em um número
configurável de pixels para esquerda e espera um novo
comando.

Ilustração 1 – Estados, transições e comando

Fonte: Os autores (2015).
Ilustração 2 – Parte do teclado do AlfaVoice.

Fonte: Os autores (2015)
Já no estado Cursor 2, o cursor do mouse se movimenta
de forma constante na direção indicada pelo comando até
que o comando de voz parar seja recebido. No estado
Teclado, é ativado o teclado do AlfaVoice (parcialmente
apresentado pela Ilustração 2). Este possui todas as
letras do alfabeto, alguns caracteres especiais (sinais de
pontuação, entre outros) e números. Quando é necessário
digitar uma tecla, deve-se falar o comando de voz
respectivo ao nome da tecla desejada. Por exemplo: a
tecla Avião corresponde a letra A, a tecla Bolo
corresponde a letra B.

RESULTADOS
O software foi desenvolvido em duas versões com o
mesmo design e funções: aplicativos separados para
cada estado, e um único aplicativo contendo todos os
estados. A primeira versão em comparação com a
segunda, é mais lenta na transição de estados, mas em
compensação possui maior precisão para identificar as
palavras ditas pelo usuário porque cada aplicação possui
sua própria gramática de palavras reconhecidas. A
segunda versão, por uma limitação do Coruja, possui
apenas uma gramática para todos estados e, por um
problema na decodificação, acaba confundindo palavras
que possuem pronuncia similar.

CONCLUSÃO
O AlfaVoice permite controle sobre o cursor do mouse e
sobre a digitação das teclas do teclado, sendo possível
operar o computador utilizando apenas a voz, permitindo
que um usuário com incapacidade fisiológica opere um
computador, desde que ele tenha condições de falar os
comandos de voz necessários. Testes ainda devem ser
feitos com a finalidade de verificar possíveis limitações e
necessidades de ajustes no software.
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Palavras-Chave: Informática, Desenvolvimento de Software, Automatização de Processo

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento manual da grade de horários escolar consiste
em um conjunto de ações que demanda tempo e dedicação e,
algumas vezes, precisa ser refeito para que atenda a mudanças
como troca de professores, entre outros. Nos últimos anos, a
informática possibilitou desenvolver soluções para agilizar
processos manuais, lentos e cansativos. O objetivo deste
trabalho é implementar um software que gere automaticamente a
grade de horários de uma instituição baseada nas informações de
disponibilidade dos professores, carga horária das disciplinas e
turmas, agilizando o processo.

METODOLOGIA
Este trabalho envolveu pesquisa bibliográfica (para
codificação em Java e manipulação do banco de dados) e
experimental (definição e testes da geração dos horários).
Figura 1 – Estrutura de grade de horários utilizada
DIA DA SEMANA
AULA
1º ANO
2º ANO
1
Maria/Port José/Mat
2
Maria/Port José/Mat
SEGUNDA-FEIRA
...
…
...
9
Ana/Geo
João/Hist
10
José/Mat Maria/Port
TERÇA-FEIRA
11
José/Mat Maria/Port
...
...
...
...
44
Luiz/Qui
Vera/Fis
SEXTA-FEIRA
45
Luiz/Qui
Vera/Fis
Fonte: Os autores, 2015.
Figura 2 – Fluxograma da criação da grade de horários.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL
(TAHAGHOGHI; WILLIAMS, 2007) para armazenar e
manipular os dados. Estes compreendem dados de:
professores; turmas; disciplinas, contendo a quantidade
de aulas semanais, e relacionando o professor e a turma;
restrições de professores, relacionando o professor e
contendo os horários de aula em que ele se encontra
indisponível. Salienta-se que essas restrições são
apresentadas ao usuário em formato de matriz de 9 linhas
por 5 colunas, em que cada linha é uma aula e cada
coluna um dia da semana; porém são armazenadas em
forma de matriz esparsa em uma tabela do banco de
dados. Com estes dados armazenados, o software é
capaz de criar a grade de horários conforme exemplo
apresentado pela Figura 1. Esta se apresenta ao usuário
em forma de uma matriz de 45 linhas por n colunas, em
que cada grupo de 9 linhas representa um dia e cada
coluna representa uma turma já cadastrada. A rotina para
preenchimento automático da grade de horários é
apresentada pela Figura 2.

RESULTADOS
O software dispõe os dados dos pares professor/disciplina
na grade de horários de forma que os professores com
mais restrições de horários são alocados primeiro,
seguidos dos demais. Entretanto, é possível que o
software não consiga distribuir todas as aulas de algumas
disciplinas porque, dentre outros motivos, houve choque
de horários de um professor que, apesar de ter uma
quantidade considerável de restrições, não teve prioridade
no processo. Nestes casos, chamados de impedimentos,
o software exibe uma tabela apresentando-os,
identificando o professor, a disciplina, a turma e a
quantidade de aulas que não foi possível alocar.

CONCLUSÃO
O software é capaz de gerar a grade de horários de uma
instituição através dos cadastros dos dados de professores,
disciplinas, turmas e carga horária das disciplinas,
proporcionando uma alternativa para o desenvolvimento
manual da tarefa. Como trabalhos futuros, sugere-se:
permitir variar a quantidade de aulas por dia e a
quantidade de dias letivos por semana; e permitir que o
usuário aloque manualmente pares de professor/disciplina
para que o software complete automaticamente as
alocações restantes.
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INTRODUÇÃO
De acordo com dados do Sebrae (2010), a incidência
de pobreza em Sombrio atinge 26,7% da população.
Deduz-se que esta parcela da população também não
tem acesso à Internet residencial. Especificamente,
esta tecnologia poderia ter um impacto significativo no
desenvolvimento desta população, pois facilita o
acesso à informação e a novas oportunidades de
renda, como venda de produtos e serviços. Assim, o
objetivo deste trabalho é apresentar o projeto de um
provedor de Internet a rádio gratuito, assim como os
orçamentos de implementação e mensal. Salienta-se
que a tecnologia à rádio foi escolhida em função
geográfica da região da AMESC, facilitando desta
forma a transmissão de sinal à rádio (AMESC, 2015).
Por questões de espaço, este trabalho limita a
implementação do provedor no bairro Parque das
Avenidas. De acordo com a Unidade Básica de Saúde
do bairro, este possui aproximadamente quatrocentas
(400) famílias (residências).

METODOLOGIA
Estipulou-se que o provedor deve fornecer um link de
dois (2) MBps (Mega Bytes por segundo) para cada
residência. O projeto prevê a implementação de um
data center - DC localizado no Bairro Guarita, que
recebe um link de 50 Mega Full Duplex da cidade de
Criciúma-SC - CR, retransmitido através de uma
antena tipo parabólica (modelo Dish Rocket M5) para
um ponto no bairro Parque das Avenidas. Neste, em
um edifício - PR de 4 andares localizado na Avenida
Papa João XXIII, deve localizar-se outra antena do tipo
parabólica (modelo Dish Rocket M5) para receber o
link. Antenas setoriais (modelo Ubiquiti Airmax)
localizadas no edifício distribuem o sinal para as
famílias.
A Figura 1
apresenta a
topologia
lógica
do projeto.
Figura 1
lógica.

– Topologia

principalmente para o aprofundamento dos estudos
sobre as antenas. Realizou-se uma pesquisa de
campo, ao ser feita uma visita ao Bairro Guarita para
verificar a estrutura presente
no local. Utilizou-se a norma NBR 14565:2000 (ABNT,
2015), para fornecer as noções básicas para
elaboração de projetos de cabeamento para redes
estruturadas.

RESULTADOS
Constatou-se que é possível fazer a implementação
deste projeto com um orçamento de implementação de
R$ 199.470,28, e um orçamento mensal de R$
11.300,00. O orçamento de implementação considerou
as antenas e os rádios, cabeamento estruturado,
servidores, baterias, switches, fontes, no-break, e mão
de obra. O aluguel do data center e o aluguel do link
proveniente de Criciúma compõem o orçamento
mensal. Os equipamentos escolhidos neste projeto são
considerados pelos autores (de forma empírica) como
sendo de melhor qualidade e resistência quando
comparados a outros similares no mercado.

CONCLUSÃO
Com a análise dos requisitos e informações obtidas,
constatou-se que há a possibilidade de realizar a
implementação deste provedor. Com a concretização
do projeto, a população carente se beneficiaria com o
acesso à Internet, podendo gerar novas oportunidades
e futuramente uma mudança na sua situação de renda.
Sugere-se o estudo deste projeto para outros bairros
da cidade de Sombrio.
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INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, é comum ser encontrado ambientes
SOHO (Small Office or Home Office) para desenvolver
atividades profissionais em um pequeno escritório ou
escritório doméstico, ou seja, em ambientes diferenciados
(SILVA ET AL., 2013). Define-se neste trabalho uma
SOHO que possua uma rede de computadores entre
equipamentos
eletrônicos,
como
por
exemplo,
computadores, tablets, notebooks, todos conectados por
dispositivo chamado access points (AP's). Os AP´s
permitem que equipamentos eletrônicos utilizem serviços
disponíveis na Internet por meio do uso da tecnologia
WiFi. Ademais, as redes de computadores devem possuir
um importante aspecto assegurado, que é a segurança
das informações. Em SOHO, não é comum existir uma
infraestrutura dedicada a segurança da informação,
tornando a SOHO vulnerável a diversos tipos de ataques
cibernéticos. Um dos ataques que podem ser realizados
neste tipo de ambiente é o DNS Spoofing, que consiste
em interceptar o tráfego digital e enviar um pacote falso
com o número de identificação correspondente a uma
consulta realizada (SILVEIRA JÚNIOR, SILVA E
SERIQUE JÚNIOR, 2013). DNS Spoofing permitem que
um site falso de login seja enviado à vítima, permitindo
que o atacante obtenha senhas digitadas, sejam estas de
bancos, redes sociais, e-mails, entre outras. O objetivo
deste trabalho é verificar se os AP's de SOHO existentes
no mercado permitem prevenção contra DNS Spoofing
realizados por atacantes infiltrados na WiFi.

METODOLOGIA
Utilizou-se a pesquisa bibliográfica principalmente para o
estudo do DNS Spoofing, e a pesquisa experimental com
o intuito de verificar quais APs previnem de um DNS
Spoofing. Nos experimentos, utilizou-se o software
Ettercap presente no sistema operacional Kali Linux,
ambos Open Source. Utilizaram-se 4 APs de marcas e
modelos diferentes para verificar quais possuem algum
tipo de proteção contra o DNS Spoofing. Esta verificação
foi realizada testando-se as configurações existentes em
cada equipamento eletrônico, se estas impediam ou não o
sucesso do ataque. Um ataque bem-sucedido pelo
Ettercap consiste em enviar pela rede um endereço IP
falso para a vítima quando esta digita um endereço de
uma página web em um navegador. Salienta-se que nos
experimentos, cada AP possuía os equipamentos
eletrônicos da vítima e do atacante conectados por meio
da interface sem fio.

RESULTADOS
O Quadro 01 apresenta a relação dos AP's que foram
analisados e as informações obtidas nos experimentos.

Apenas o modelo TP-Link TL-WR81ND preveniu o
ataque, porque dentre os AP's analisados, é o único que
possui isolamento de acesso. Esta técnica permite isolar
os equipamentos eletrônicos conectados no AP, não
permitindo a comunicação entre si. Outras configurações
foram testadas nos AP's, porém não se obteve resultado
positivo.
Quadro 01 – Relação dos equipamentos analisados.
Marca
Isolamento DNS Spoofing
TP-Link - Firmware 3.11.8
Modelo TL-WR81ND

Sim

Ataque
sem sucesso

Intelbras - Firmware 1.0
Modelo WRN150

Não

Ataque
com sucesso

D-link - Firmware 1.00
Modelo DIR905L

Não

Sucesso

Não

Sucesso

TP-Link – Firmware 3.8.2
Modelo TL-WR641G
Fonte: Os autores, 2015.

CONCLUSÃO
De acordo com os dados obtidos nos experimentos
realizados, foi possível verificar que o ataque DNS
Spoofing não ocorre nos AP's em que o isolamento do
ponto de acesso é habilitado, quando vítima e atacante
estão conectados por meio da interface WiFi. Este tipo de
prevenção, combinada com outras que impeçam um
invasor de reconfigurar o endereço IP do servidor DNS
configurado em um AP, podem ajudar a proteger SOHO
de ataques como roubo de senhas de banco, e-mail,
redes sociais, entre outros. Os próximos trabalhos a
serem realizados consistem em analisar outros modelos e
marcas de AP's SOHO existentes no mercado,
procurando mecanismos que possam prevenir o DNS
Spoofing.
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INTRODUÇÃO
Os países tem se preocupado cada vez mais na
recuperação de matéria-prima descartada, entre elas, o
papel e os metais, estão entre os materiais que a mais
tempo são reciclados. No Brasil, desde os anos 30 já
se reciclava papel. O uso papel na nossa sociedade
moderna retrata em grande parte o conhecimento
adquirido ao longo dos anos na história da humanidade
e serve como meio de transmissão da cultura entre os
povos, mas nem seu uso é racional.
Um jornal dominical, semelhante ao Diário Catarinense
ou ao Zero Hora possui mais informações sobre
diversos assuntos, do que o conhecimento da vida
inteira de um cidadão que viveu na idade média.
Apesar dos meios eletrônicos terem invadido nosso dia
a dia ainda hoje o papel tem uma importância muito
grande. Portanto, reciclar é fundamental para garantir a
sustentabilidade e o aproveitamento dos recursos
naturais.
“Hoje sabemos que os problemas ambientais, em
geral, são problemas complexos. Suas origens são, na
maioria das vezes múltiplas. Os atores envolvidos são
variados. Os interesses que estão em jogo são muito
diversificados...”. (BARCELOS, 2012). Portanto, criar
uma consciência num ambiente local, pode interferir
num ambiente global.
A disciplina de Projeto
Integrador, desenvolvido pelo IFC - Campus Avançado
Sombrio, no primeiro ano do Curso Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio oportunizou ao
grupo de estudantes ter contato com vários temas
importantes para a sobrevivência do ser humano
dentro do planeta Terra e a reciclagem de papel foi um
destes que chamaram a atenção. O grupo (Figura 01)
escolheu este tema com o objetivo de: sensibilizar a
comunidade escolar do uso racional e o consumo
sustentável do papel pela comunidade escolar do IFC Campus Avançado Sombrio.

posta em outro recipiente, onde é adicionado água.
Após isto, são colocadas telas dentro do vasilhame e
retirado uma fração desta massa diluída que dá forma
assim a uma folha de papel. Esta folha é colocada
entre panos separadas uma a uma até ter uma
determinada quantidade. Em seguida é colocada em
uma prensa para extrair o máximo de umidade e após
por dois dias as folhas são retiradas colocadas em uma
bancada para perderem o que ainda resta de umidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto de reciclagem visa conscientizar em primeiro
lugar para questões de sustentabilidade iniciando pelo
reaproveitamento de papel. Num segundo momento se
espera que o uso consciente dos recursos naturais
desperte a consciência da comunidade escolar do IFC Campus Avançado Sombrio sobre o reaproveitamento
como forma de preservação da natureza.

CONCLUSÃO
O Projeto Integrador oportunizou a reflexão sobre
temas importantes para a sustentabilidade e a
formação dos estudantes como cidadão. A reciclagem
de papel foi um recorte dentro
do tema
conscientização ambiental que serviu para analisar as
atitudes que podem ser feitas no cotidiano que possam
influenciar a comunidade local, mas que pode
influenciar ações globais. A técnica de reciclagem de
papel apresentada neste trabalho não é o fim, mas um
meio de chamar a atenção para que a comunidade
escolar em que se esta inserido evite o desperdício e
tome uma postura mais afirmativa em relação aos
problemas ambientais.
Figura 01. Estudantes do projeto integrador - reciclagem de papel

METODOLOGIA
A metodologia usada para a execução de reciclagem
de papel tem inicio com a coleta dos papeis em caixas
elaboradas para este fim e disponibilizadas nas salas
de aula dos primeiros e terceiros anos no IFC –
Campus Avançado Sombrio. A partir dessa coleta, o
material é levado à sala de reciclagem, onde é
realizada a classificação desse papel, ou seja, caso
tenha grampos, clips ou outro tipo de material que não
seja papel é rejeitado. Então, com a ajuda de uma
trituradora o papel limpo é triturado. Em seguida, o
papel já fragmentado é acomodado em sacos plásticos.
Uma quantidade de papel é colocado em um balde
com água e uma colher de água sanitária. No dia
seguinte, o papel mais mole é triturado em um
liquidificador industrial, com a intenção ade formar uma
massa líquida e uniforme do papel. A massa obtida é
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Melhorar os índices da educação é uma preocupação
constante dos responsáveis pelo processo, neste sentido
a busca pelo aperfeiçoamento de métodos e técnicas que
visem um melhor aproveitamento dos conteúdos
ministrados em sala de aula é constante. Com relação à
disciplina de Matemática, os resultados são mais
desanimadores. Este fato pode ser justificado, em parte,
como o reflexo de práticas tradicionais no cotidiano
escolar. Vivemos um momento histórico especial, com o
grande desenvolvimento e facilidade de acesso às
tecnologias de comunicação e de informação. Com isso, é
necessário e de relevante importância uma integração
efetiva entre educação e comunicação, de forma que
esses novos meios estejam presentes no trabalho do
docente. Buscando tornar o uso de tecnologias no fazer
pedagógico, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos
sobre o uso de uma variedade significativa de softwares.
Entretanto, apesar de a planilha eletrônica ser um recurso
disponível
em
praticamente
a
totalidade
dos
computadores, seu uso no ensino-aprendizagem de
Matemática ainda tem sido pouco explorado. O objetivo
central deste trabalho foi desenvolver materiais com o uso
da planilha eletrônica a fim de possibilitar a aplicação das
novas tecnologias como instrumentos de auxílio no
processo de ensino e aprendizagem de conteúdos
matemáticos
do
Ensino
Fundamental.
Mais
especificamente,
investigamos
possibilidades
e
construímos sequências didáticas para uso da planilha
eletrônica em sala de aula.

A melhoria no nível de ensino exige uma aproximação
produtiva entre: professor; aluno; conteúdo e o
computador. O uso do computador só terá sentido se
houver um planejamento e materiais elaborados e
organizados para atingir os objetivos dos conteúdos
trabalhados em sala de aula. Dessa forma, faz-se
necessário, a existência de material de apoio adequado
sobre a utilização da planilha eletrônica e que estejam
disponíveis aos docentes. Este trabalho possibilitou a
organização e desenvolvimento de planilhas eletrônicas.
Estas, poderão contribuir para a formação de um conjunto
de possibilidades de abordagem dos conteúdos do Ensino
Fundamental com impacto positivo na compreensão dos
conteúdos pelos estudantes.

CONCLUSÃO
A realização do projeto proporcionou a busca pela
integração de softwares, especificamente da planilha
eletrônica, no fazer pedagógico. A organização de tutorial
e sequências didáticas para a abordagem de conteúdos
usando este recurso foi desenvolvido. A pesquisa e
elaboração de novos materiais e recursos para
aprendizagem, bem como sua integração com os
professores de matemática da região foi um fator
importante deste trabalho. Acreditamos que esta pesquisa
pode ser o embrião de um processo mais amplo de
integração entre as pesquisas realizadas no Instituto com
os docentes de Matemática da Educação Básica.

METODOLOGIA
O desenvolvimento do trabalho ocorreu no sentido de
criar situações que oportunizem a construção, integração,
complementação, produção e consequente ampliação dos
recursos para o ensino-aprendizagem de matemática do
Ensino Fundamental com o uso de planilhas eletrônicas.
Dessa forma, num primeiro momento, realizamos uma
pesquisa bibliográfica acerca do tema, proporcionando
uma fundamentação teórica para as etapas seguintes,
paralelamente foram feitas visitas a algumas escolas da
região para conhecer a realidade a cerca do tema. Na
segunda etapa, definimos os conteúdos a serem
trabalhados com a planilha eletrônica. O próximo passo
foi dedicado à construção de planilhas para o ensinoaprendizagem dos conteúdos matemáticos, baseado em
uma concepção de ensino que oportunize a interação do
objeto de ensino com o aluno. A última fase do trabalho
culminou com a socialização do trabalho com docentes de
matemática onde disponibilizamos o material produzido.
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INTRODUÇÃO
Acreditamos que na atual conjuntura, a Educação Física
Escolar (EFE) precise de um currículo pautado pela
sistematização, pela ordem lógica de conteúdos
diversificados e aprofundados, de maneira a fortalecer
sua prática pedagógica, com repercussão positiva sobre o
caráter de sua consolidação e legitimidade. Neste sentido,
buscamos a partir do ano de 2012 fundamentarmos o
planejamento para Educação Física no Instituto Federal
Catarinense (IFC) câmpus Santa Rosa do Sul
caracterizado por uma aproximação ao que propõem os
Parâmetros
Curriculares
Nacionais
(PCN's),
as
Orientações Curriculares do Ensino Médio e com as
abordagens mais críticas da área, superando a
centralidade em alguns esportes. Como primeiro desafio
incluímos o tema “luta” no planejamento. Tal proposta se
deu com a inclusão das práticas corporais judô e
capoeira. Tal iniciativa deu certo, consolidando-se
permanentemente no currículo da disciplina. Diante da
prosperidade da ação, a partir de 2014 com intuito de
cumprir com umas das atribuições do IFC, ou seja, de
fomentar conhecimentos com uma visão empreendedora,
crítica e reflexiva, favorecendo a qualidade dos serviços
prestados a população da região em geral; inserimo-nos
em projetos de parceria com escolas da região, visando
contribuir com a formação permanente e ampliação das
possibilidades de atuação dos sujeitos envolvidos. Para
tanto, criamos em 2015 o projeto “Judô Escolar”.

EFE por falta de domínio técnico e condições estruturais.
No que se refere aos alunos, à maioria aprovou a
iniciativa e entendem que a disciplina fica mais
interessante à medida que promove novas vivências.
Figura 01 – Alunos no início da aula

Fonte: o autor (2015).
Figura 02 – Cerimônia de formatura

METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido em parceria com a Escola de
Ensino Fundamental Professor Mota Pires, com a
participação de duas (02) professoras e vinte e um (21)
alunos do nono ano, com encontros semanais na própria
escola, totalizando quarenta (40) horas de formação. A
estrutura de tatames, judoguis e material teórico foram
fornecidos pelo IFC câmpus Santa Rosa do Sul, material
este que é usado nas aulas de Educação Física da
própria instituição e em outros projetos que envolvem a
temática luta. O desenvolvimento do projeto ocorreu em
quatro etapas: i) Fundamentação e discussão teórica
(com o apoio de materiais específicos produzidos pelo
IFC); ii) vivências práticas orientadas pelo professor
(Figura 1); iii) discussão, reflexão e avaliação do projeto;
iv) Cerimônia de certificação (Figura 2).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos vinte e três (23) participantes, vinte e um (21)
concluíram o curso. As professoras ao serem
questionadas sobre a importância do projeto, relataram
que tal experiência é importante no que se refere à
formação continuada e possibilidade de diversificação do
currículo da EFE, além do que, ajuda a superar a falta de
insegurança (instrução) para lecionar tal atividade e a
falta de condições estruturais. Posicionamento que
colabora com o que afirma Ferreira em sua pesquisa
(2009), de que grande parte dos professores justifica a
não inclusão do conteúdo luta no currículo da disciplina de

Fonte: o autor (2015).

CONCLUSÃO
O projeto “Judô Escolar” de acordo com à avaliação
realizada junto aos envolvidos, demonstrou ser uma
estratégia viável no que se refere a formação permanente
e diversificação do currículo da EFE, com repercussão
positiva sobre o caráter de consolidação e legitimidade da
disciplina no contexto escolar.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultante de uma pesquisa de
mestrado realizada na cidade de Criciúma (SC). O
objetivo principal deste estudo é entender de que forma
alguns professores da rede pública municipal de
Criciúma caracterizam o ato de ler e os processos
pedagógicos que permeiam a biblioteca escolar. Para
enriquecer a discussão, contamos com a colaboração
de Freire (2006), Silva (1997), Britto (2012), os quais
entendem que a leitura é um ato social, político e
emancipador para o indivíduo.

Sobre a biblioteca escolar, todos os professores a
encaram como algo fundamental dentro da escola, mas
poucos têm o costume de frequentá-la. A professora
P9, por exemplo, menciona que, de acordo com a
frequência de visitas, “não chega a uma vez por mês.
Quase não venho”. Ou seja, a biblioteca escolar é vista
como um elemento importante pelos professores em
termos de oferta de leitura, mas em tese. Na prática, o
ambiente é pouco procurado, e o argumento mais
utilizado para justificar essas ausências é a falta de
tempo.

CONCLUSÃO
METODOLOGIA
Para a coleta dos dados e posterior análise destes,
foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com nove
profissionais da educação pública municipal de
Criciúma (SC). Salienta-se, aqui, que defendemos a
leitura como um processo educativo que permeia todas
as áreas do conhecimento e, por isso, foram também
selecionados professores de variadas disciplinas
curriculares. Foram utilizadas perguntas norteadoras
sobre concepções de leitura, importância da leitura e
da biblioteca escolar no espaço educativo. Os dados
coletados foram interpretados à luz da perspectiva
dialógica de Bakhtin (2009) e Freire (2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os professores que colaboraram com a pesquisa
deram respostas que, ao mesmo tempo, são similares
e divergentes. Observamos que dois deles (aqui
denominados como P1 e P7) disseram que a leitura é
“uma viagem que se faz por meio dos livros”, o que é
uma definição estritamente ligada ao senso comum.
Outros professores, como a professora P1, deram
respostas desconexas acerca do tema leitura. Ela
menciona que é leitura é “o que envolve textos. Não
precisa ser um texto inteiro. Aquelas informações em
jornais, em revistas. Leitura é o que tem o ato de ler,
pode ser qualquer coisa”. Isso demonstra que muitos
destes professores não tiveram uma formação eficaz
no que tange à leitura. Embora tenhamos consciência
da complexidade da questão, a falta de coerência nas
respostas nos dá indícios que alguns dos professores
desta pesquisa não são leitores efetivos ou não se
interrogam sobre o tema. O professor que foge a essas
características é o professor P5, o qual se declara um
bom leitor e conhecedor de literatura. Este, por sua
vez, denomina a leitura como algo “essencial para que
os alunos desenvolvam a parte imaginativa, e isso [a
leitura] vai auxiliá-los a produzir melhor os textos”.

Para que a leitura seja algo a ser promovido de
maneira significativa na escola, é preciso um conjunto
de esforços em torno disso. Além de uma biblioteca
equipada e dinâmica, o trabalho do professor como
mediador de leitura é também fundamental para que o
aluno se engaje junto aos livros. No entanto, se o
professor não lê o suficiente, este trabalho fica
comprometido, pois as lacunas na formação do
professor são obstáculos na efetivação do trabalho
com a leitura. É preciso que ele mesmo seja leitor, para
dar conta do que o trabalho com a leitura na escola
exige. Esta pesquisa demonstrou que o professor ainda
pouco lê e pouco frequenta a biblioteca da escola,
geralmente por falta de tempo e excesso de trabalho. É
preciso que o professor se esforce na busca e
participação em formações continuadas, bem como
tenha a leitura como um hábito, com vistas à sua
formação pessoal e profissional.
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Palavras-Chave: Tangram, Matemática, Ensino-aprendizagem, Frações.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho relata-se a elaboração e desenvolvimento
de uma oficina envolvendo o Tangram, como um recurso
didático de baixo custo que possibilita explorar diversos
conceitos matemáticos. Esta oficina foi elaborada
objetivando responder ao questionamento: Como utilizar o
tangram como recurso pedagógico na abordagem de
frações com crianças do ensino fundamental? Para
responder ao questionamento, se propôs os seguintes
objetivos: relacionar as formas geométricas que compõem
o tangram; representar cada figura como parte do todo,
comparar as figuras e representá-las em frações. O
desenvolvimento da oficina possibilitou aos participantes a
compreensão de conceitos relacionados a frações, formas
geométricas, além da atividade de comparação entre
formas geométricas. Também proporcionou a integração
no processo ensino aprendizagem da disciplina de
matemática dos alunos da Escola de Ensino Fundamental
Dimer Pizzetti com o Instituto Federal de Santa Catarina.
Assim, a referida oficina contribuiu para o fortalecimento
do tripé ensino, pesquisa e extensão ao oportunizar aos
alunos extensionistas participar de ações envolvendo
atividades de ensino e de pesquisa em outros espaços
escolares.

METODOLOGIA
Os aspectos metodológicos envolvidos na oficina
constituem-se de abordagem participativa, sendo
desenvolvida a partir do conhecimento da realidade
escolar dos alunos envolvidos tornando-os agentes do
processo. Para tanto o desenvolvimento da oficina seguiu
as seguintes etapas: a) Contato e planejamento da
realização da atividade na unidade escolar Dimer Pizzetti;
b) discussão e escolha do tema envolvido; c)
planejamento e elaboração da sequência didática do tema
da oficina; d) Realização da oficina na referida escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A realização da oficina de tangram possibilitou aos
participantes a compreensão de conceitos relacionados a
frações e formas geométricas de forma diferenciada das
práticas mais comuns em sala de aula. Durante a
realização da oficina, os estudantes constantemente
participaram, ora questionando, ora respondendo aos
questionamentos realizados pelos professores e bolsistas.
A figura 01 ilustra o desenvolvimento da oficina na escola.

Figura 01: Oficina na Escola Dimer Pizzetti

Fonte: Elaboração dos autores

CONCLUSÃO
A realização da oficina de tangram possibilitou aos
participantes a compreensão de conceitos matemáticos
bem como a necessidade de utilização de metodologias
de ensino alternativas que envolvam os estudantes de
forma participativa no seu processo de aprendizagem.
Durante o desenvolvimento da oficina se observou
também a atitude colaborativa entre os estudantes, no
sentido de tentar auxiliar o seu colega na montagem e
compreensão dos questionamentos realizados pelos
bolsistas e professores envolvidos no processo. Assim
houve uma integração produtiva entre, o professor, o
aluno, o conteúdo e os materiais de ensino, no caso o
tangram enquanto material manipulativo que permitiu as
estudantes construírem conceitos matemáticos. A oficina
se constituiu num importante momento de ensino e
aprendizagem, bem como de integração entre o Instituto e
a unidade escolar envolvida.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho relata-se a experiência realizada em sala
de aula com estudantes dos primeiros anos do ensino
médio integrado em Edificações e Mecatrônica do Instituto
Federal de Santa Catarina por meio da proposta de
elaboração de um dominó envolvendo os casos de estudo
do domínio de uma função. Nesta proposta foi
apresentado aos alunos um conjunto de funções e um
conjunto de domínios de maneira que os estudantes
elaborassem uma proposta de dominó com as funções e
domínios dados. Esta atividade foi planejada a partir do
seguinte problema: Como relacionar as funções e seus
respectivos domínios por meio da elaboração e
apresentação de um dominó? Para responder ao
questionamento os objetivos que orientaram a atividade
foram: utilizar o dominó como recurso metodológico no
estudo do domínio das funções; relacionar as funções e
seus respectivos domínios; representar o domínio das
funções em seus diferentes registros de representação. O
desenvolvimento da atividade possibilitou aos estudantes
compreender que o domínio de uma função está
relacionado com os possíveis valores das grandezas
variáveis envolvidas bem como discutir com monitores e
demais estudantes as possibilidades de organizar o
dominó. Aos professores envolvidos foi possível avaliar as
dificuldades e facilidades dos estudantes na realização de
uma atividade que envolvia a criatividade e o domínio dos
conceitos discutidos em sala de aula.

METODOLOGIA
Durante o planejamento da aula relacionada ao tema,
pensamos em uma metodologia para abordar o domínio
de forma que os estudantes identificassem e calculassem
os diferentes tipos de domínio de uma função. Para tanto
o desenvolvimento da aula seguiu as seguintes etapas:
planejamento da abordagem do estudo do domínio em
sala de aula; apresentação formal do conteúdo aos
estudantes ressaltando a importância do estudo do
domínio das funções em diferentes contextos; realização
de atividades envolvendo os diferentes tipos de funções e
suas restrições em seu domínio; apresentação da
proposta de elaboração de um dominó relacionado ao
estudo do domínio das funções; orientação na elaboração
do dominó nos momentos de monitoria no laboratório de
Matemática; avaliação e devolutiva das propostas de
dominós elaborados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A utilização desta metodologia alternativa, em sala de
aula na disciplina de matemática, permitiu aos
professores identificar as dificuldades de aprendizagem
no estudo do domínio das funções. Especialmente,
porque os estudantes não identificam as restrições para
os valores da varável independente em cada caso, ou
ainda, por não reconhecerem o campo de definição da
função analisada. A utilização do dominó como estratégia
de ensino exigiu do estudante a reflexão do porque utilizar
uma resposta e não outra, uma vez que estes tinham um

conjunto de funções e um conjunto de domínios que
deveriam ser relacionados para constituírem o dominó
proposto pelos professores. A figura 01 ilustra as 16
peças que mostram as funções e domínios antes da
montagem do dominó e a figura 02 apresenta exemplos
de dominós montados pelos alunos. Este trabalho
possibilitou utilizar o jogo do dominó aliado ao ensino de
matemática.
Figura 01: Peças do dominó antes da montagem

Figura 02: Dominós montados pelos alunos

Fonte: Elaboração autores

CONCLUSÃO
A realização da atividade envolvendo o jogo de dominó
como estratégia de ensino possibilitou aos professores a
reflexão sobre sua prática docente. Também permitiu
observar que diferentes alternativas metodológicas na
abordagem dos conteúdos em sala de aula proporcionam
resultados diferenciados no processo de aprendizagem.
Mesmo com a adoção desta metodologia, os alunos
apresentaram dificuldades na elaboração do dominó.
Entretanto, estes buscaram as soluções para suas
dificuldades com os demais professores, outros colegas e
também nas monitorias oferecidas no Câmpus. Esta
atividade propiciou observar que se os estudantes são
envolvidos em sua aprendizagem, eles não desistem com
facilidade e quando se encontram diante de uma
dificuldade, buscam inúmeras possibilidades alternativas
para resolvê-las.
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INTRODUÇÃO
O projeto propôs oferecer visitas orientadas pelos
bolsistas e voluntários, com um roteiro elaborado aos
alunos de 8ª e 9º ano do ensino fundamental bem
como outras séries e pré-escolar, a fim de organizar e
orientar as visitas que ocorrem ao longo do ano por
parte das escolas da região, e participação em eventos
regionais, a fim de divulgar o Câmpus. O projeto tem
por objetivo levar a comunidade externa do IFC
Câmpus Santa Rosa do Sul, informações sobre o
mesmo, a quem tem interesse de conhecer e
posteriormente ingressar no Instituto, abrindo um leque
de oportunidades aos alunos que estão em séries finais
e demonstrar novos caminhos da educação, ciência e
tecnologia, contribuindo para a formação científica e
humanística dos acadêmicos envolvidos. Durante o
ano de 2014, foram agendadas as visitas das escolas
da região, nas visitações eram repassadas informações
sobre o Campus. Elaborou-se uma lista com nome dos
alunos visitantes e após os processos seletivos,
realizou-se um levantamento de quantos alunos
ingressaram nos cursos oferecidos pelo IFC Câmpus
Santa Rosa do Sul. Participaram-se de eventos, como
dias de campo, festas típicas da região e exposições.

METODOLOGIA
As visitas ocorreram nas dependências do IFC Câmpus
Santa Rosa do Sul, no turno da manhã e tarde, sendo
acompanhadas pelos acadêmicos e voluntários. Eram
realizadas palestras, durante as visitas, onde os alunos
e/ou demais visitantes recebiam instruções em relação
aos cursos ofertados pelo IFC, formas de ingresso,
opções de moradia e alimentação, entrega de folders
informativos, além de esclarecer as demais dúvidas
existentes. O roteiro de visitas seguia a apresentação
do Câmpus, com uma breve explicação de cada setor,
principalmente na parte técnica para onde os cursos
ofertados pela sede estão voltados. Os alunos bolsistas
e voluntários tinham a responsabilidade do
agendamento, organização, levando em consideração
o interesse de cada grupo visitante. As visitas eram
registradas em um livro controle, onde constavam
informações das escolas e dos alunos. E nos eventos a
divulgação era feita por meio de banners, estandes,
folders e demonstração.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o ano de 2014, recebemos em torno de 400
pessoas que assinaram o livro controle, sendo que
desse total estão incluídos, alunos, pais, professores e

demais visitantes, número inferior comparado a 2013
(MENDES, SOUZA e GRISA, 2014), apresentado na
tabela 01.
Tabela 01 – Visitante em 2013 e 2014
Ano
Nº de
Nº de escolas
Nº de
visitantes
atendidas
municípios
2013
942
25
14
2014
400
15
9
Fonte: Autor, 2015
Este fato pode ter ocorrido, devido as escolas de Santa
Catarina aderirem ao sistema de 9º ano, tendo então
poucas escolas adaptadas a este novo modelo,
levando a um número menor de alunos para
ingressarem no IFC. Porém, as escolas do Rio Grande
do Sul tiveram maiores chances para ingressar no
Câmpus, pois tinham alunos em séries finais. A
exposição em eventos atingia um grande público com
muita diversidade de culturas e ideias, contando
sempre com a participação dos bolsistas e coordenador
do projeto.

CONCLUSÃO
O projeto teve seus objetivos alcançados, pois, os
visitantes demostraram interesse e acharam produtiva
a forma como estava sendo realizado. Os professores
das escolas viram a importância do projeto, para os
alunos visitantes, percebendo como o IFC - Câmpus
Santa Rosa do Sul pode contribuir para o futuro destes
alunos.
Os
eventos
proporcionaram
melhor
entendimento sobre a importância do IFC para o
desenvolvimento sustentável da região.
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INTRODUÇÃO
A educação ocupa significativamente um
lugar nas relações sociais existentes entre quaisquer
indivíduos ou instituições, por meio dela é possível
subsidiar críticas e reflexões a respeito dos diferentes
aspectos da sociedade. No decorrer de sua
institucionalização a mesma serviu como meio de
enaltecer interesses elitistas, visto que “a educação e
com ela a escola formal foi um dos instrumentos que
lançaram mão os sucessivos grupos que ocuparam o
poder para promover e preservar a dependência,
através da exclusão pura e simples, impedindo-se o
acesso e ou a permanência de grande parte da
população à escola” (ZIENTARSKI; et.al, 2000, p.4).
Para amenizar essas desigualdades dentro do sistema
escolar, governos e lideranças estabelecem políticas
educacionais que regulamentam os direitos da
Educação. Isso acontece ao longo da nossa história e
culmina na garantia do acesso e permanência na escola
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional/1996. Hoje o ocorre via o Plano Nacional de
Educação:“metas estruturantes para a garantia do
direito à educação básica com qualidade, que dizem
respeito ao acesso, à universalização da alfabetização
e à ampliação da escolaridade e das oportunidades
educacionais (BRASIL, 2014). Esse trabalho objetiva
refletir as ações do novo Plano Nacional de EducaçãoPNE, que passou de disposição transitória da LDB para
exigência constitucional, garantindo assim sua
efetivação e consequentemente seu impacto na busca
de uma educação para além do capital.

METODOLOGIA
O estudo é oriundo de discussões e pesquisas na
disciplina de Políticas Educacionais do Curso de
Licenciatura em Matemática. Fez-se uma reflexão com
as aulas de Políticas Educacionais juntamente com o
aporte bibliográfico “Educação para além do capital”
(MÈZAROS, 2008), investigou-se também, as metas do
Plano Nacional de Educação, procurando comparar os
ideais de Mèsaros com as Metas do PNE.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesse viés, faz-se necessário pensar numa educação
sociocrática, onde os indivíduos num aglomerado
coletivo sejam capazes de desestruturar a lógica utópica
do capital com vistas a educação socialista. O PNE vem
ao encontro dessa contribuição Social que cita Mézaros,
com as suas dez metas. Na meta 01, por exemplo, vem
antecipar o acesso a escola, garantindo que as todas
as crianças em idade pré-escolar tenham vaga garantida
no sistema educacional e que aumente em cinquenta
por cento as vagas para as crianças de três anos. Isso
representa um avanço no número de crianças que
estarão na escola, e essa medida além de cumprir o
papel social de tirar crianças em situação de risco das
ruas, atende o principal objetivo da educação, o de
tornar o conhecimento científico acessível a todos. A
meta 08 o PNE propõe, "Elevar a escolaridade média da
população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no

mínimo 12 anos de estudo”, o que qualifica a força de
trabalho jovem. Contrapondo isso, “apenas a mais
ampla das concepções de educação nos pode ajudar a
perseguir o objetivo de uma mudança verdadeiramente
radical, proporcionando instrumentos de pressão que
rompam a lógica mistificadora do capital” (MÉSZAROS,
2008, p.48). Mas, quais os sentidos que devem ser
alterados na educação formal para a conquista de uma
educação para além do capital? Em resposta a essa
indagação Mészaros (2008) elenca algumas medidas
essenciais, tais como: a suma mudança “na ordem
sociometabólica” (p.108) do capitalismo, ou seja, é
necessário a quebra do processo social que o
capitalismo forma e se renova; “a universalização
conjunta do trabalho e da educação” (p.67) modificando
assim as práticas sociorreprodutivas que distanciam o
trabalho da educação. Em consonância com isso, o
PNE, com as metas 02 e 03 respectivamente,
"Universalizar o ensino fundamental de nove anos para
toda a população de 6 a 14 anos ” e "universalizar o
ensino médio"". Cabe a população fiscalizar o seu
cumprimento, pois cada município brasileiro tem até o
final desse ano de 2015 para construir seu Plano.

CONCLUSÃO
Uma mudança possível seria incluir essas discussões
em cursos de Licenciatura, e nos cursos de formação
continuada, todavia por meio destes é tangível a
mudança na concepção de nossos educadores, para
que assim possam educar. Caso contrário, apenas “a
educação concebida como a autoeducação radical dos
indivíduos sociais, no curso de sua “alteração que só
pode ter lugar em um movimento prático, em uma
revolução”, somente nesse processo podem os
indivíduos
sociais
tornar-se
simultaneamente
educadores e educados.” (MÉSZAROS, 2008, p. 120121). Em consonância com as atuais mudanças na
legislação educacional brasileira, ou seja, o PNE, prevê
o que vêm se discutindo ao longo desse trabalho, ou
seja, a implantação de uma política pública que vise “a
universalização do acesso a todos os educandos,
valorizando as diferenças e atendendo às necessidades
educacionais na perspectiva da inclusão educacional”
(BRASIL, 2014, p. 25). Por meio de medidas como essa,
é possível mensurar o panorama educacional
sucumbido pelo capital e as prospecções inalcançáveis
pela lógica capitalista.
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INTRODUÇÃO
O ambiente escolar caracteriza-se como um importante
espaço para o desenvolvimento de lideranças. Dentre
elas, destaca-se a atuação dos professores
conselheiros e dos alunos representantes, que juntos
consistem no elo entre as turmas e a comunidade
escolar. Segundo Hunter (2006), a palavra “liderança”
representa a capacidade de influenciar os outros para o
bem, não devendo ser confundida com chefia ou
gerência, tampouco interpretada por equipes onde
exista um único detentor do poder. Nessa perspectiva,
este projeto de capacitação busca desenvolver
lideranças positivas no contexto escolar, mediante a
preparação de alunos e professores para atuar frente à
boa convivência. O trabalho também se estende aos
alojamentos, uma vez que a criação de um ambiente
organizado, agradável e prazeroso de se conviver
reflete diretamente no cotidiano da sala de aula.

mediante o aprimoramento de habilidades como:
oralidade, criatividade, capacidade de iniciativa, espírito
de equipe, educação, cortesia, responsabilidade,
imparcialidade, honestidade e persistência. Percebeuse que muitos capacitandos estão atuando com mais
segurança e determinação frente às suas turmas,
estabelecendo um contato periódico com professores,
pais e equipe pedagógica. Essa abertura de diálogo
está contribuindo tanto para as tomadas de decisões
quanto para o estabelecimento de um clima de
acolhimento, confiança e motivação dos grupos.
Figura 1 - Primeiro encontro de capacitação de
representantes de turma.

METODOLOGIA
Esse projeto de capacitação está sendo desenvolvido
no decorrer do ano letivo através de encontros com
conselheiros e representantes de todas as turmas e
alojamentos do Curso Técnico em Agropecuária do
Instituto Federal Catarinense – Câmpus Santa Rosa do
Sul (modalidades integrado e subsequente ao ensino
médio), totalizando um público-alvo de 80 pessoas: 13
professores conselheiros, 25 representantes de turma
e 42 representantes de alojamento. Primeiramente,
realizou-se um trabalho de conscientização para traçar
o perfil desejado de um líder, com posterior eleição dos
representantes e conselheiros. Na sequência,
realizaram-se encontros distintos entre conselheiros e
representantes. Nos primeiros encontros, foram
apresentados os objetivos e os materiais da
capacitação, a fim de orientá-los em suas qualidades e
atribuições, bem como expor relatos de experiências e
trabalhar habilidades necessárias à liderança.
Posteriormente a esses encontros, foi realizado o Préconselho, momento em que as turmas constroem um
autodiagnostico com pontos positivos e a melhorar e
avaliam a prática pedagógica de cada professor. Os
dados coletados no Pré-conselho foram debatidos nos
encontros seguintes, buscando alternativas para
solucionar os problemas de ensino-aprendizagem e de
convivência que afetam o rendimento escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados estão demonstrando o crescimento da
autonomia dos conselheiros e dos representantes,

Fonte: Acervo pessoal.

CONCLUSÃO
Com esse projeto de capacitação, toda a comunidade
escolar está sendo beneficiada, visto que o
aprimoramento do dinamismo e do trabalho em equipe
está diretamente relacionado à qualidade do processo
de
ensino-aprendizagem
e
à
melhora
do
relacionamento interpessoal. Os professores e alunos
capacitados,
por
sua
vez,
estão
refletindo
positivamente o seu papel de líderes no ambiente
escolar, exercendo suas atribuições com sabedoria,
responsabilidade e comprometimento.
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INTRODUÇÃO
Este estudo busca analisar os usos das práticas de
leitura e de escrita de alunos que apresentam alguma
deficiência/dificuldade na aprendizagem inseridos na
educação básica e no ensino superior. As práticas de
uso da linguagem verbal e não verbal (áudio-oral,
escrita, viso-gestual, tátil, imagética, de movimento)
apresentam-se em diversos âmbitos de convivência e
socialização (na família, na escola, na igreja, no
trabalho, na mídia), espaços que de uma forma ou outra
circundam as pessoas (sujeitos sociais e de linguagem).
Com o advento das discussões acerca da inclusão e da
acessibilidade (LDB 9.394/96), bem como a “Educação
para Todos”, houve um aumento das vagas ofertadas
pelos setores público e privado, o que permitiu o acesso
à educação básica e superior a uma diversidade de
estudantes que tiveram diferentes inserções na cultura
escrita.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa-descritiva, sendo
os sujeitos que participam desta pesquisa: um aluno da
educação básica com baixa-visão e um aluno do ensino
superior surdocego. Os instrumentos de coleta de dados
pautam-se em questionário semiestruturado e entrevista
individual, ambos pilotos. O aporte teórico-metodológico
da pesquisa se inscreve na Análise do Discurso
(PÊCHEUX, 1988).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando perguntado para João (2015), aluno da
educação básica, o que é escola para ele e como se
sente neste espaço, o mesmo evoca que: “Escola para
mim é um lugar de estudo e aprendizado, eu gosto da
escola, porque me dá vontade de estudar e ler, faço
amigos. [...] Me sinto orgulhoso, por ter conseguido essa
vitória de ter conseguido ler e escrever, porque antes eu
só ficava por aí jogado sem fazer nada e não aprendia
nada. [...]porque eu não sabia nem ler e nem escrever”.
Quanto à leitura e à escrita, Marcos (2015), acadêmico
de um curso da educação superior, enuncia que:
“[...]prefiro fazer leitura hoje no computador, então eu
faço a leitura hoje com a lente de aumento do
computador mesmo. [...]Mas às vezes quando eu quero
ler um livro que tem uma fonte pequena, eu scanneio e
passo pro computador, daí eu faço a leitura. [...] Eu
também leio bastante a Bíblia, [...] também no
computador. [...]Toda minha escrita hoje é no
computador”. Nos dois casos, tanto no dizer de João que
é aluno de uma escola pública, quanto no dizer de
Marcos que é aluno da educação superior,
depreendemos possibilidades para o acesso à cultura
escrita. De uma forma ou de outra, esses dois sujeitos
realizam as suas leituras dentro das suas possibilidades
e a partir das ferramentas humanas e tecnológicas que

estão à disposição deles. No caso de Marcos (2015),
passou a letrar-se, ou seja, a fazer uso das suas práticas
de leitura e escrita a partir de uma tecnologia atual (o
computador) e também, por o considerarmos ele um
sujeito que passou a interagir e a aprender com os
nativos da era digital dentro e fora desse contexto
acadêmico. Logo, consideramos que às mídias digitais,
conforme afirma Buckingham (2007, p. 85) são
“descritas como mais “interativas”, e portanto
“democráticas, independente do modo como são
usadas”. Ou seja, elas permitem uma “mudança social
basicamente como consequência inevitável da
passagem do tempo [...], como um processo de
evolução natural” (BUCKINGHAM, 2007, p. 85). João
sinaliza uma interação que ocorre socialmente, no
contato com o outro a partir da linguagem na e pela
história, pois ele conta com uma professora auxiliar que
o acompanha em suas atividades de leitura e escrita na
sala de aula (PÊCHEUX, 1988). Portanto, em ambos os
casos, entendemos que o acesso à cultura só é possível
a partir da interlocução seja a partir do computador ou
no contato face a face com a professora auxiliar. É nesse
contato que os discursos desses sujeitos apontam para
uma possibilidade de inclusão e acesso as práticas
sociais de leitura e escrita seja na escola/universidade
ou para além desse(s) espaço(s).

CONCLUSÃO
Assim, os dizeres dos sujeitos sinalizam que as práticas
de leitura e escrita detidas pelas instituições de ensino
(escola e universidade) diferem daquelas trazidas pelos
alunos, em se tratando dos que advém dos meios
populares. Os letramentos também se modificam
socialmente. Ou seja, o clássico “papel e caneta” não
contemplam todas as práticas de escrita, observando-se
o contexto de práticas no meio virtual e a
democratização de acesso e uso das TIC. Assim, o
letramento digital também possibilita a inserção de
alunos com deficiências nas práticas e usos sociais da
leitura e da escrita tanto no ambiente educacional
quanto em sociedade.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo, é resultado de uma pesquisa sobre
os aspectos que envolvem o trabalho pedagógico
interdisciplinar dos docentes no curso de Licenciatura
em Matemática no Instituto Federal Catarinense
Campus Avançado Sombrio no ano de 2014. Entendese que o conhecimento de disciplinas pedagógicas e
específicas no curso de Licenciatura em Matemática,
se convergem e se aproximam na medida em que a
aquisição de conceitos se apresentam em diferentes
situações e contextos variados que decorrem das
diferentes maneiras de ensinar e de aprender
(SANTOMÉ, 1998). Assim, verifica-se alguns
contrapontos relacionados com a interdisciplinaridade
no processo de ensino da matemática no curso
superior de Licenciatura em Matemática a partir da
seguinte problemática:
Quais as dificuldades
encontradas pelos docentes do curso de licenciatura
em matemática para o trabalho interdisciplinar em
relação aos conteúdos e disciplinas lecionadas? Para
responder a problemática proposta, de maneira geral
analisou-se as dificuldades na interlocução entre os
conteúdos de maneira interdisciplinar apresentadas
pelos professores em relação às disciplinas do curso
de matemática.

METODOLOGIA
Esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa e optouse pela pesquisa descrita que para Triviños (1987)
"exige do investigador uma série de informações sobre
o que deseja pesquisar". Como instrumento de
investigação elaborou-se um questionário
com
perguntas abertas sobre a prática docente e o trabalho
interdisciplinar e aplicou-se a seis professores do
curso de Matemática do IFC - Câmpus Avançado
Sombrio, com o intuito de analisar as concepções dos
mesmos sobre seus planejamentos e abordagens.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A respeito das dificuldades e obstáculos que
encontram para a efetivação do trabalho interdisciplinar
os professores relataram falta de tempo para pesquisa
e acesso a fontes confiáveis; de dados em relação aos
teores de outras disciplinas em consequência de uma
formação muito específica nas universidades; de
soluções ou de material de apoio que abordem o tema
e a crença de que nem todos os conteúdos podem ser
trabalhados interdisciplinarmente porque não estão

relacionados entre si. Num segundo momento,
agrupou-se as dificuldades relativas à organização do
trabalho coletivo nas instituições escolares, e revelouse uma ausência de um projeto pedagógico articulador
das ações didáticas. Por fim, estão as concepções
relacionadas à própria prática pedagógica, os docentes
argumentam que alguns estudantes não possuem
estrutura psíquica e/ou familiar, a base do ensino
aparenta fragilidade, falta de acesso a fontes de
pesquisa, indisciplina e falta de motivação.

CONCLUSÃO
A pesquisa com os docentes sobre interdisciplinaridade
na matemática do IFC Sombrio não carece ser
arquitetada como o único caminho para que sejam
resolvidos os problemas da educação na matemática,
mas sua implementação é de suma importância, uma
vez que por ela decorre questões metodológicas, de
evidência ética, econômica e política no ensino. Avaliase que mesmo com o interesse e comprometimento
dos educadores, ainda há muito por fazer quanto à
efetivação de um trabalho interdisciplinar entre as
disciplinas do curso, pois ainda são muitas as
dificuldades apresentadas e cada um exerce um papel
central nesse cenário. Percebe-se ainda, que é
primordial aprofundar mais o estudo sobre a
interdisciplinaridade em todos os níveis de ensino,
pois, como educador, o conhecimento deve ser algo
em constante aperfeiçoamento.
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INTRODUÇÃO
A história da Matemática segundo Brasil (1998) é
apresentada em várias propostas como um dos aspectos
importantes da aprendizagem Matemática, por propiciar
compreensão mais ampla sobre a trajetória dos conceitos
e métodos dessa ciência, ainda podemos destacar que a
inserção da mesma tem se transformado em assunto
específico, um item a mais a ser incorporado ao rol dos
conteúdos que muitas vezes não passa da apresentação
de fatos ou biografias de matemáticos famosos. Este
trabalho é resultado do desenvolvimento do projeto de
extensão intitulado em: "A Inserção da História da
Matemática no momento de leitura nas escolas de
Sombrio campo de estágio da Matemática” que tem por
objetivo proporcionar aos alunos destas ampliar o
conhecimento sobre a história da Matemática, por meio
de textos elaborados para o momento da leitura. O
primeiro momento de execução do projeto foi à visita nas
escolas com o intuito de apresentar o mesmo assim como
a organização e elaboração do cronograma de datas para
a aplicação dos textos. A escolha do tema a ser abordado
em cada texto faz-se por meio dos conteúdos
matemáticos pertencentes no currículo escolar. Os
primeiros textos trabalhados referem-se a história dos
números, história dos sinais, história da geometria. Estes
são elaborados pelas bolsistas sob a orientação das
professoras responsáveis pelo projeto, na sequência fazse a revisão ortográfica por profissional da área e são
impressos para serem utilizados na aplicação do projeto
nas escolas.

METODOLOGIA
Esta pesquisa é classificada como bibliográfica e
aplicada. Para a operacionalização do projeto inicialmente
recorremos às pesquisas bibliografias nas dependências
do Laboratório de Matemática do IFC para selecionar os
temas na qual se elabora os textos. Nos encontros
realizados no IFC com as professoras orientadoras são
elaborados textos referentes a história da matemática.
Estes textos após revisão ortográfica são impressos e
utilizados para a leitura em sala de aula com os alunos.
Após a conclusão destes dirige-se até as escolas para a
aplicação.

Fonte: As autoras, 2015.

A utilização da história da Matemática como
tendência educacional, contribui com a qualidade do
processo de ensino/aprendizagem, desencadeando um
melhor aproveitamento do tempo de leitura orientada nas
escolas.

CONCLUSÃO
Após a finalização das apresentações do primeiro
texto nas escolas campo de estágio participantes do
projeto, observou-se que os alunos envolvidos gostaram
dos textos e ficaram curiosos com os materiais
apresentados durante a leitura. Para as bolsistas e as
professoras orientadoras, o projeto propiciou um momento
de formação inicial e continuada a partir da inserção da
história da Matemática no momento de leitura nas
escolas. Além do desenvolvimento das atividades já
citadas o projeto está em pleno desenvolvimento com a
produção de novos textos da história da Matemática.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

CARDOSO, M. C.; DARELA, E.; ROSA, R. C. História da
matemática. 3. ed. Palhoça: Unisul Virtual, 2011.

Os primeiros resultados deste trabalho referem-se
à aplicação dos três textos citados na introdução. A leitura
dos mesmos nas escolas (figura 1) instigou a curiosidade
dos alunos sobre como ocorreram os fatos matemáticos e
ainda desperta o interesse destes a buscar novas leituras
referente aos conceitos abordados.

IMENES, L. M. Vivendo a matemática. 6. ed. São Paulo:
Scipione,1994.

Figura 1 – Aplicação do projeto em sala de aula.

ROONEY, A. A história da matemática desde a criação
das pirâmides até a exploração do infinito. São Paulo:
M. Books do Brasil Ltda, 2012.
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INTRODUÇÃO
A finalidade do presente trabalho é relatar a oficina
desenvolvida
nas
disciplinas
de
Estágio
Supervisionado em Matemática I e Laboratório de
Prática de Ensino e Aprendizagem, no 1º semestre de
2015. A oficina foi realizada com o objetivo de
desenvolver nos acadêmicos, as competências e
habilidades para produzir e utilizar materiais didáticos
para o Ensino de Matemática nas séries finais do
Ensino Fundamental. De acordo com Lorenzato (2012),
“as novas demandas sociais educativas requerem um
ensino voltado a promoção do desenvolvimento da
autonomia intelectual, da criatividade e da capacidade
de ação reflexão e crítica do aluno”. A fim de atender
essas novas demandas, faz-se necessário buscar
novas metodologias baseadas na concepção de que o
aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem.
Segundo Fiorentini (1990), é necessário dar ao aluno o
direito de aprender de forma significativa, e este deve
ter participação ativa na construção do próprio
conhecimento,
raciocinando,
compreendendo
e
reelaborando o saber historicamente produzido. Neste
sentido, nos últimos séculos muitos educadores
enfatizaram a importância do apoio visual ou do visualtátil como facilitador da aprendizagem, pois o mesmo
promove a observação e a análise, desenvolvendo o
raciocínio lógico, crítico e cientifico. O uso de materiais
concretos
exerce
um
papel
importante
na
aprendizagem, sendo fundamental para o ensino
teórico-prático além de auxiliar o aluno na construção
de seus conhecimentos. (LORENZATO, 2012).

METODOLOGIA
Elaborada de forma interdisciplinar nas disciplinas de
Estágio Supervisionado em Matemática I e Laboratório
de Prática de Ensino e Aprendizagem durante o 1º
semestre de 2015, a oficina sobre Ângulos foi
ministrada para os acadêmicos da disciplina de Estágio
Supervisionado em Matemática I. Em um primeiro
momento, realizou-se um estudo sobre o tema a ser
ministrado, posteriormente discutiu-se, juntamente com
as professoras da disciplina, metodologias e técnicas
para abordar e ensinar o conteúdo. Após esta
discussão foi elaborado uma sequência didática
objetivando nortear o desenvolvimento da oficina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desenvolvimento da oficina teve resultados positivos
frente aos objetivos. A elaboração dos materiais

manipulativos para o ensino do conceito de ângulo,
assim como a aplicação da oficina proporcionou uma
real dimensão da importância dos materiais
manipulativos no processo de ensino e aprendizagem.
Cabe ressaltar que a oficina também possibilitou uma
reflexão a cerca do conhecimento pouco aprofundado
sobre o tema, pois alguns conceitos trabalhados eram
desconhecidos pelos colegas. Na figura 1, apresentase alguns materiais utilizados para explicar o conceito
de ângulo, a ideia de giro e também a atividade
realizada no final da oficina.
Figura 01 – Materiais desenvolvidos

Fonte: Copilada pelos autores

CONCLUSÃO
O desenvolvimento desta oficina foi fundamental na
aquisição
e
socialização
de
experiência,
proporcionando um espaço para a reflexão sobre a
prática educativa e sobre metodologias de ensino.
Além disso, a oficina oportunizou um aprofundamento
sobre o tema, sendo que o mesmo pode ser visto sobre
uma nova perspectiva.
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Palavras-Chave: Games. Oficinas. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Outrora, os games eram um tema controverso em
diversos contextos. Atualmente, vários e diversificados
trabalhos discutem, pesquisam e estimulam o seu uso
para além de puramente o entretenimento e enfatizam
os benefícios de jogá-los: novas fronteiras para mentes
criativas (PERRY, 2006); o surgimento de novos tipos
de letramento, que trazem à tona novas formas de
entender e criar significados (GEE, 2003); engajamento
social (MCGONIGAL, 2010); aquisição de habilidades
essenciais para o século XXI (ZIMMERMAN, 2009).
Aqui, relatamos as atividades do projeto “Estratégias
Educativas através de Games”, desenvolvidas na
Escola Estadual Juscelino Kubitschek (doravante
Escola JK), no município de São José - SC.

METODOLOGIA
O objetivo principal do projeto era apresentar
estratégias lúdicas de ensino-aprendizagem para
docentes e discentes através do uso de games. Para
tanto, oferecemos oficinas de games analógicos e uma
ludoteca de games foi criada para a escola participante
do projeto. As oficinas tiveram duração de três horas
cada e contaram com a participação de 130 alunos e
quatro professoras. Como o número de participantes
era alto, as oficinas foram oferecidas uma vez para
cada turma e essas eram conduzidas semanalmente
pela bolsista do projeto, na Escola JK. Foram previstas
oficinas de criação de games digitais, com as
ferramentas Kodu1, Scratch2 e Gamestar Mechanic3,
mas elas não foram realizadas devido à falta de
funcionamento do laboratório de informática da escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas seções de games analógicos (Figura 1) a bolsista
introduzia os jogos para os alunos e professores e
após cada seção conversava sobre as habilidades que
poderiam ser desenvolvidas e também o aprendizado
alcançado com cada jogo. Um questionário (Tabela 1)
servia como ponto de partida para essa discussão e
troca de experiência e de aprendizado com todos os
participantes.

Fonte: Arquivos do projeto.

CONCLUSÃO
O projeto foi bem recebido desde o momento em que
foi apresentado à direção e as turmas da Escola JK. As
professoras, que acompanharam todas as atividades,
relataram que houve um aumento do interesse dos
alunos nas atividades da escola e em sala de aula.
Elas prosseguirão com o projeto na escola, utilizando a
ludoteca criada com os games doados, e também o
apresentaram para as turmas do turno que não foi
contemplado com o projeto. Além disso, para ajudar a
escola com a falta de funcionamento do laboratório de
informática, uma ação de extensão, paralela ao projeto,
foi criada e os técnicos do setor de informática do
IFSC/SJ realizaram os consertos dos computadores
com defeito, assim como a manutenção dos demais
computadores.
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Tabela 01 – Questionário aplicado em cada oficina.
Pergunta 1
Pergunta 2
Pergunta 3

PERRY, David. Are games better than life? Ted Talk
2006.
Disponível
em:
http://www.ted.com/talks/david_perry_on_videogames

Você gostou dos
jogos? Qual você
mais gostou?
Qual você menos
gostou? Por que?

ZIMMERMAN, Eric. Gaming literacies: game design as
a model for literacy in the twenty-first century. In:
PERRON, B.; WOLF, M.J.P (Eds.). The video game
theory reader 2. New York: Routledge, 2009. p. 23-31.

Você encontrou
dificuldade nos
jogos? Se sim,
quais?

O que você que
acha aprendeu
com os jogos
apresentados
hoje?

Figura 01 – Oficinas do projeto na Escola JK.
1http://research.microsoft.com/en-us/projects/kodu/
2https://scratch.mit.edu/
3http://gamestarmechanic.com/
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Palavras-Chave: Games, Localização, Tradução.

INTRODUÇÃO
A indústria global de games é multimilionária e seu
faturamento anual é o maior na indústria de
entretenimento – em 2017, seu faturamento deverá
ultrapassar 80 bilhões de dólares (FORBES, 2012).
Parte desse sucesso global deve-se aos processos de
internacionalização e de localização de games, que
adapta
os
games,
tanto
linguística
quanto
culturalmente, para diversos territórios. De acordo com
Chandler e Deming (2012), de 30 a 50% do
faturamento dos games vêm do mercado internacional.
Assim, a fim de fomentar discussões sobre o processo
de localização de games no âmbito da UFSC de
Araranguá executamos o projeto de
extensão
“Introdução à Localização de Games”, no primeiro
semestre de 2015. A seguir apresentaremos mais
detalhes.

Figura 01 – Game The Republia Times

Fonte: Site LocJam
Figura 02 – Game Grandpa

METODOLOGIA
O projeto de extensão “Introdução à Localização de
Games” foi realizado por meio de um curso presencial
de 20 horas, na UFSC de Araranguá, Campus Mato
Alto. Foi aberto à comunidade acadêmica e também à
comunidade externa; 30 pessoas se inscreveram, mas
apenas 06 compareceram e terminaram o curso. No
total foram sete encontros de três horas cada, divididos
entre aulas teóricas e práticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os encontros, os participantes conheceram a
área profissional de localização de games, aprenderam
os seus conceitos teóricos e sobre sua inserção na
academia (dentro dos Estudos da Tradução). Na parte
prática, os alunos tiveram contato com as ferramentas
de localização disponibilizadas pelo LocJam1, um
evento internacional de localização de games.
Inicialmente, eles trabalharam em equipes na
localização do game Repubia Times (Fig. 01) e depois,
individualmente, na localização do game Grandpa (Fig.
02). Nessas atividades eles puderam simular o trabalho
profissional de localização, também colocar em prática
os conceitos teóricos trabalhados, e refletir acerca das
habilidades e conhecimentos inerentes à área.
Nenhum dos participantes tinha conhecimentos da área
e o curso despertou tanto o interesse quanto à
consciência dos desafios e da importância da
localização para quem trabalha na indústria de games.

1

www.locjam.org

Fonte: Site LocJam

CONCLUSÃO
O projeto de extensão aqui descrito foi o primeiro de
uma série de projetos e oficinas sobre games previstas
para a comunidade da UFSC de Araranguá com o
intuito principal de despertar um olhar diferenciado e
informado acerca dessa área acadêmica e profissional.
O primeiro passo foi a compreensão dos games além
das barreiras linguísticas e culturais. Outras
compreensões virão logo a frente.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta um relato de experiência
desenvolvido na disciplina de Estágio Obrigatório I do
Curso de Ciências Biológicas da Unesc, Universidade
do Extremo Sul Catarinense. O Estágio serve para que
os conhecimentos adquiridos em sala de aula possam
ser colocados em prática, momento em que
vivenciamos a sala de aula, a regência de classe e a
profissão docente. Para alguns estagiários, serve como
o primeiro contato com a sala de aula.

METODOLOGIA
O Estágio divide-se em dois momentos: pesquisa e
extensão. Iniciamos realizando um projeto de pesquisa
e a elaboração do instrumento para a coleta dos dados
e realização do diagnóstico sobre o ensino de Ciências
na escola. Com o instrumento criado, vamos para o
momento de observação, no qual passamos 12horas/a
em contato com a escola, com a professora e com as
turmas que aplicaremos as ações resultantes da
pesquisa. O segundo momento foi a extensão no qual,
foram realizadas atividades de acordo com os
resultados obtidos na coleta dos dados, no momento
da observação. Na fase de observação são realizadas
entrevistas com a professora e com alguém da equipe
técnico administrativo e aplicado questionários com
perguntas fechadas e abertas aos estudantes. Os
dados coletados nessa pesquisa nortearam o estágio
em forma de extensão que foi realizado na escola. São
realizados também registros fotográficos para serem
utilizados nos relatórios do Estágio. No momento da
extensão, ou seja, de se aplicar os resultados obtidos
com a pesquisa atendendo as situações encontradas
foram
utilizadas
metodologias
especiais
que
conseguissem apresentar de forma dinâmica a
significativa os temas mais solicitados pelos estudantes
e professores. As pesquisas apontaram então o tema
ÁGUA como sendo o mais solicitado para ser
trabalhado na escola. A fim de sensibiliza-los foi
montada uma palestra sobre o mesmo com muitas as
informações
sobre
água.
Posteriormente,
desenvolvemos uma gincana envolvendo 4 turmas,
onde na primeira etapa realizamos um quis entre 4
grupos de cada turma para poder selecionar o grupo
vencedor e classifica-lo para a próxima etapa. Na
segunda etapa desenvolvemos atividades diversas
como confecção de paródias, caça ao tesouro, jogo de
mímica com situações relacionadas a água e também

o desfile com roupas recicláveis produzidos por eles
mesmos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a gincana, notamos que todos os alunos estavam
atentos ao tema, participaram ativamente e não tiveram
dificuldades em realizar as tarefas propostas. As
atividades serviram para esclarecer as eventuais
dúvidas que surgiram. Segundo Arouca (1996) esses
jogos servem como um instrumento pedagógico viável
em uma proposta de ensino onde a intenção é
trabalhar ou transmitir ao aluno algum conhecimento,
concreto ou abstrato. Um ponto que chamou a atenção
foi a confecção das paródias, onde nos foi apresentado
trabalhos que aliaram criatividade e envolvimento,
demonstrando grande conhecimento e interesse sobre
o assunto.

CONCLUSÃO
O estágio I se mostrou como sendo uma grande
experiência para a nossa formação profissional, sendo
o primeiro contato direto com o cotidiano escolar. O
corpo docente como um todo foi bastante receptivo
com o nosso estágio, e colaboraram cedendo suas
aulas para a realização da gincana geral.
Para os alunos, o estagio foi uma atividade
diferenciada que aliou conhecimento e diversão.
Observamos que a proposta foi válida para o
aprendizado dos mesmos, ficando nítida a evolução do
conhecimento dos envolvidos do início ao fim da
extensão visto que os assuntos abordados eram os
que os estudantes indicaram como maior dificuldade.
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INTRODUÇÃO
O Ensino de Ciências é caracterizado ainda hoje como
muito teórico e com base nos livros didáticos. Porém o
mundo da ciência evolui constantemente colocando
dentro de nossas casas e nas mãos dos estudantes
tecnologias e inovações que deixam a escola
parecendo ainda mais ultrapassada e tradicional. Desta
forma, é imprescindível a busca de novas ferramentas
como alternativas para o ensino e aprendizado das
ciências e despertar no aluno a criatividade como um
impulso para atingir o conhecimento. Neste trabalho
apresentamos uma atividade desenvolvida com o 7º
ano do Ensino Fundamental para tratar do tema vírus.
Pela falta de recursos disponíveis na escola houve a
necessidade de buscar alternativas, que encontramos
na criação de um jornal falado escolar que conseguiu
dinamizar as aulas de Ciências envolvendo todos os
estudantes numa pesquisa espontânea e ativa, de
dados e informações sobre o referido tema levando-os
a um excelente aprendizado do conteúdo proposto.

aulas destinadas à pesquisa e elaboração do jornal
percebemos que uma aula bem elaborada pode
estimular o aluno no seu aprendizado. Teoria e prática
não têm sentido isoladas, sozinhas, denuncia Demo
(1996), demonstrando a importância e a conexão que
deve sempre ser associada. As aulas de aplicação da
atividade proporcionaram grande produção e interesse
por parte dos alunos, e o feedback foi muito positivo
pois gerou a ideia de produzir a partir das informações
levantadas um jornal, agora digitalizado. Esta ação
movimentou ainda mais a aula. A partir desta
experiência, os alunos pretendem manter um jornal
trimestral na escola. (Figura 1).
Figura 1 – Jornal Digitalizado “O Virótico Notícias”

METODOLOGIA
A atividade foi proposta e desenvolvida em Maio de
2015 na Escola de Educação Fundamental Érico
Nonnenmacher, da rede pública de Criciúma/SC, pelos
alunos bolsistas do PIBID. A metodologia funcionou da
seguinte forma: primeiramente os alunos foram
divididos em duplas e sortearam tipos de doenças
causadas por vírus que logo após, transformaram em
temas que iriam compor um jornal falado. A ideia
principal era desenvolver uma matéria fictícia baseada
em uma doença real dentro de um contexto criado por
eles de forma criativa, mas com a veracidade das
informações sobre as doenças. A atividade foi dividida
em 4 aulas: uma para a produção textual, duas para a
produção física do material e a última para
apresentação de um Jornal Falado em sala de aula.
Como referência e material de apoio aos alunos foi
utilizado o livro didático “Ciências: Os seres vivos”
volume de 7° ano de Carlos Barros e Wilson Paulino,
mas puderam utilizar também outras fontes de
pesquisa, como seus celulares, internet, revistas e
outras cópias levadas pelos bolsistas do Pibid.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A diversão vem associada ao prazer, e o prazer de
uma atividade diferente em sala de aula auxilia ainda
mais no aprendizado. Para Pozo (2004), o professor
deve propiciar andaimes que sustentem a construção
do conhecimento, retirando gradativamente os apoios
quando percebe que a construção está se solidificando.
O papel do professor é estimular os alunos para uma
aula mais produtiva e uma melhor associação do
conteúdo. Com a atividade prática desenvolvida nas

Fonte: Dos autores

CONCLUSÃO
O material desenvolvido nesta atividade contribuiu para
atingir nosso objetivo referente ao aprendizado sobre o
tema vírus. Percebemos que a associação de materiais
simples com problematização e criatividade foi receita
para a aprendizagem dos alunos. Além de aprender
puderam se divertir e sentirem-se importantes com a
produção gerada.
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INTRODUÇÃO
Este estudo objetiva compreender os discursos que
circulam na escola e na universidade acerca da
inclusão/exclusão de sujeitos com e sem deficiência. A
escola e a universidade são instituições que promovem
o ensino, a aprendizagem e também são responsáveis
por incentivar o respeito à diversidade visando assim, a
inclusão de todos os sujeitos que se inserem nesses
espaços. Isto, porque as Leis de Inclusão (LDB
9.394/96; Lei nº 13.146/2015) apresentam uma lista de
critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, ou todas aquelas que se sentirem
excluídas do processo de ensino e aprendizagem.

METODOLOGIA
Trata-se uma pesquisa qualitativa descritiva. O corpus
da pesquisa é cunhado por três sujeitos (com 9 anos),
sendo
que
um
deles
tem
fissura
lábiopalatinatransforame. Todos frequentam o 4º ano
do ensino fundamental de duas escolas da rede
estadual de ensino, bem como um sujeito surdocego
que se insere na educação superior do Estado de
Santa Catarina. Os instrumentos de coleta de dados
pautam-se em entrevista individual e desenhos, ambos
pilotos.O aporte teórico-metodológico da pesquisa se
inscreve na Análise do Discurso (PÊCHEUX, 1988).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao questionarmos “O que é escola para você?” a dois
alunos do 4º ano do ensino fundamental de uma escola
pública, estes sinalizaram a partir de desenhos
(Figuras 01 e 02) que no espaço escolar há inclusão.
Logo, estes sujeitos incluem os demais colegas de
escola independente de cor, sexo, religião entre outros.
Isto implica em não levar em conta as diferenças de
gênero: masculino e feminino, mas o importar-se com o
outro, respeitando, dialogando e criando-se aí, vínculos
de amizade já na infância, já nos tempos de escola.
Figuras 01 e 02 – Desenhos dos S1 e S2 (2015).

Fonte: As autoras.
O
outro
aluno,
S3,
que
tem
fissura
lábiopalatinatransforame, afirma não ter amigos na
escola, porém quando é reforçada esta questão o

mesmo enuncia que “ah... tem sim... uma menina...”
(S3, 2015). Compreendemos que a menina o aceita
melhor como ele é, mesmo apresentando uma
característica particular que o faz ser ‘diferente’ dos
demais meninos.
Quando questionado ao S4 (2015), acadêmico do
ensino superior (surdocego), sobre dificuldades no que
se refere a sua inclusão no ensino superior, evoca que
“Na faculdade eu tive muito menos dificuldade com em
relação a isso. O que ta me trazendo mais dificuldade é
o mestrado. Eu creio que mesmo tendo questões
teóricas, como [?] de artigo, [?] filosófico”. A partir do
que afirma S4, consideramos que as políticas da
Educação Especial configuram um cenário democrático
à educação brasileira. Logo, as necessidades especiais
- as particularidades tanto em relação às deficiências
(auditiva e visual) precisam ser exploradas
positivamente para que ele se sinta parte do processo
de aprender a ler, a escrever academicamente, ou
seja, incluído.

CONCLUSÃO
Portanto, incluir no sentido amplo da palavra é mais
que acolher. É evitar que possíveis formas de violência
(simbólicas/físicas) possam afetar o desempenho do
aluno/acadêmico em nível de educação básica e
superior. Isto, pois essas instituições ensino devem
garantir a inclusão de todos os alunos, pois todos têm a
possibilidade de aprender, a partir de suas
capacidades, seja qual for o nível ou etapa de ensino e,
assim devem ser respeitadas suas singularidades,
suas diferenças nesses espaços de aprendizagem, de
trocas de conhecimento.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho pesquisa-se sobre a incorporação e
compreensão da tecnologia digital pelos acadêmicos
do curso de Licenciatura em Matemática. Também,
tem-se por objetivo, estabelecer uma relação entre a
incorporação desta tecnologia e sua aplicação a
posteriori em sala de aula, enquanto professor da
Educação Básica. A partir da realização deste projeto,
busca-se encontrar dados que comprovem se o perfil
do egresso descrito no PPC do curso de Licenciatura
em Matemática, no que tange à utilização da tecnologia
digital para o ensino e aprendizagem da Matemática
Escolar, seja efetivamente encontrado quando este
licenciado atue em sala de aula como professor da
Educação Básica.

pesquisa e as disciplinas as quais estão ministrando.
Dos dezoito egressos do curso, dez estão atuando
como professores, e, dentre estes, apenas seis atuam
como professores de Matemática.
Figura 01 – Conhecimento da tecnologia digital

Fonte: os autores
Figura 02 – Disciplinas ministradas

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no desenvolvimento, quanto à
abordagem do problema, é definida como qualitativa.
Quanto aos objetivos de forma exploratória e quanto à
técnica de pesquisa, a pesquisa-ação. Primeiramente,
realizou-se um levantamento bibliográfico sobre os
estudos já realizados, tais como Borba (2007), Gravina
(2011), Medeiros (2012), dentre outros. Seguidamente,
foram feitos os contatos com os egressos para
participação na pesquisa. Após, foram elaborados os
instrumentos de pesquisa por meio de questionários
on-line, com os quais foram feitos os levantamentos
referentes à utilização da tecnologia digital em sala de
aula. Também foram elaboradas oficinas, as quais
estão sendo oferecidas aos egressos e aos
acadêmicos do referido curso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente trabalho encontra-se em fase de
desenvolvimento, portanto, os resultados obtidos são
parciais. Por meio do questionário on-line obteve-se o
interesse em participar das oficinas; o nível de
conhecimento de cada um, em relação à utilização de
tecnologia digital e a quantidade de egressos que estão
atuando como professores da Educação Básica.
Conforme segue na figura 01, observa-se que a
maioria considera bom o seu conhecimento em relação
ao tema, tendo fundamentação para aplicação desta
tecnologia em sala de aula. Na figura 2, verificam-se a
quantidade de egressos que aceitaram em participar da

Fonte: os autores

CONCLUSÃO
À partir dos resultados parciais, conclui-se que a
maioria dos egressos considera bom o seu nível de
conhecimento na área de tecnologia digital, possuindo
habilidades e competências para seu uso em sala de
aula. Embora tenham sido licenciados em Matemática,
quatro egressos ministram aulas de outras disciplinas,
e, portanto, não utilizam os softwares matemáticos
discutidos durante seus estudos no curso de
Licenciatura. Na próxima fase da pesquisa a
amostragem deverá ser ampliada.
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INTRODUÇÃO
O Instituto Federal Catarinense – Câmpus
Avançado Sombrio, em seu curso de Licenciatura em
Matemática oportuniza aos seus acadêmicos uma
formação fundamentada na busca de metodologias
alternativas de ensino. Para contemplar estas ações, nós
estamos realizando um projeto de extensão direcionado
aos alunos com necessidades específicas da educação
básica da rede pública de ensino. Para tanto estão sendo
atendidas duas escolas: EEB Protásio Joaquim da Cunha
e EEBM Profª Alda Santos de Vargas. Temos como
objetivos: proporcionar experiência em sala de aula para
os acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática;
atender alunos com necessidades específicas na área da
Matemática; apresentar possibilidades metodológicas
para o ensino da Matemática aos alunos com
necessidades específicas.

Figura 01 – Atividades com materiais manipulativos

Fonte: Aluna bolsista
Figura 02 – Aluno participante do projeto

METODOLOGIA
Estudo da arte a cerca de ações já implementadas para
alunos com necessidades específicas e de materiais
manipulativos para o ensino da matemática escolar.
Observação e análise dos dados obtidos com as edições
dos projetos de extensão realizados em 2013 e 2014 com
o título “Abordagem da Matemática para alunos com
necessidades educativas especiais”. Divulgação e
levantamento de escolas campo de realização e número
de alunos para atendimento. Observação dos alunos
diretamente em sala de aula, procurando registrar suas
dificuldades, atividades, interesses, enfim, coletarmos
informações a cerca do cotidiano escolar e dos processos
de ensino e de aprendizagem em que está inserido o
aluno com necessidades específicas, para que a partir
destas informações nós possamos construir sequências
de atividades que venham de encontro a estas
informações.

Fonte: Aluna bolsista

CONCLUSÃO
Como conclusões preliminares, ressaltamos que os
alunos que apresentam necessidades específicas
precisam de uma metodologia diferenciada, sendo esta
possível com a utilização de materiais e recursos
didáticos que proporcionem a concentração e que
desperte o interesse pela matemática.
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INTRODUÇÃO
Com o objetivo de estabelecer a interdisciplinaridade
nas disciplinas de Estágio Supervisionado I e de
Laboratório de Prática de Ensino e Aprendizagem I, foi
implementada uma oficina de práticas com o uso de
materiais manipulativos. A partir da realização desta
buscamos proporcionar aquisição e ampliação de
novas metodologias de ensino. Para tanto foram
realizadas leituras, destacamos Lorenzato (2012),
fundamentado em Montessori, de que diversas
atividades de ensino e materiais didáticos valorizam a
aprendizagem por meio dos sentidos, também em
Piajet que o conhecimento se dá pela ação refletida do
objeto, e em Vygotsky, que as experiências no mundo
real constituem o caminho para a criança. Segundo o
referido autor, existe hoje “(...) a necessidade de um
ensino voltado para a promoção do desenvolvimento
da autonomia intelectual, criatividade e capacidade de
ação, reflexão e crítica pelo aluno”.

utilizado. A partir disso, foi possível estabelecer a
evolução do conceito de um sistema, e identificar dois
tipos de métodos de solução: o de adição e
substituição. Após essa introdução, o material foi
entregue aos acadêmicos para resolverem duas
situações problemas, uma pelo método da adição e
outra pelo da substituição, observando sempre o
principio do equilíbrio entre as duas sentenças
estabelecidas. Em seguida, solicitamos que os mesmos
montassem o gráfico das duas retas, mostrando então
que o ponto solução do problema era o ponto de
interseção das duas retas formadas pelas duas
equações.
Figura 1: Resolução do problema com o auxilio do material manipulativo.

METODOLOGIA
Foi realizada uma oficina na turma de Estágio
Supervisionado I e uma oficina com alunos do segundo
ano do ensino médio. A oficina foi desenvolvida com o
conceito de Sistema de Equações de Primeiro Grau
com duas Incógnitas, e para seu ensino e
aprendizagem foi utilizado um material manipulativo.
Um sistema de equações de primeiro grau se utiliza de
equações com as incógnitas x e y. Representando a
incógnita “x” utilizamos um bastão, e para a incógnita
“y” uma arruela, sendo que os bastões e arruelas
verdes representavam os valores positivos e a cor
vermelha os valores negativos.
Devido à
disponibilidade dos materiais, as unidades foram
representadas por cubinhos. A cor neutra eram os
positivos, e a cor vermelha as unidades negativas.
Utilizamos folhas amarelas para representar as
bandejas, as quais sugerem o princípio do equilíbrio
das duas sentenças da equação. Num primeiro
momento, foi introduzido à história das equações e o
conceito de sistema de equação, dando-se sequencia
apresentamos os métodos de adição e substituição
para a resolução do sistema. Para facilitar a
visualização, mostramos o ponto de intersecção com o
auxilio do software GeoGebra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao introduzir a história das equações podemos analisar
que ela está interligada com o próprio Sistema de
Equações, pois desde a antiguidade, ele já era

Fonte: As autoras, 2015.

CONCLUSÃO
A apresentação dessa oficina permitiu aos acadêmicos
a aquisição e ampliação de diferentes metodologias de
ensino para sua futura vida profissional. As ações
realizadas por meio desse material manipulativo
possibilitou estabelecer as relações necessárias entre
o conceito, sua representação algébrica e o material
concreto. O software GeoGebra contribuiu na
representação das retas das equações que formaram
os sistemas, apresentando sua solução. Foi possível
estabelecer a interdisciplinaridade entre as disciplinas
envolvidas.

REFERÊNCIAS
LORENZATO, Sergio. O laboratório de ensino de
matemática na formação de professores. Campinas:
Autores Associados, 2012.
FIORENTINI, Dario; MIORIM, Maria Angela. Uma
reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos no
Ensino da Matemática. Boletim da SBEM – SP, São
Paulo: SBEM, n. 7, ano 4, 1990.

4º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA I FEIRA REGIONAL DE MATEMÁTICA
Elizete Maria Possamai Ribeiro1, Marcelo Bereta Lopes2, Carla Terezinha Duarte³,
Camilla Fernandes Diniz4, Bárbara Daboit Possamai5
1IFC-Campus

Avançado Sombrio/ Coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática/ elizete@ifc-sombrio.edu.br

2,3,4,5IFC-Campus Avançado Sombrio/Discentes do Licenciatura em Matemática/
marcelo_beretta@hotmail.com/ carla_binho1@hotmail.com/ camilla_fdiniz@hotmail.com/
barbarapossamai@hotmail.com

Palavras-Chave: Feira de Matemática, Matemática, Trabalhos.

INTRODUÇÃO
A escola tem um papel fundamental e insubstituível na
vida de seus alunos, sendo um dos seus principais papéis
aproximar conteúdos e práticas com o objetivo do conhecimento ser significativo à realidade e vida do aluno. Os
conteúdos e a metodologia utilizados nas aulas de matemática muitas vezes não estão ligados à realidade dos
alunos, levando-se ao entendimento de que a matemática
é algo distante de suas vidas. Nesta vertente, o objeto de
estudo nas aulas de matemática avançam e estão muito
além dos livros. Diante desta realidade as experiências relatam a importância das feiras de matemática que se
constituem como programas educativos, podendo várias
disciplinas trabalhar de forma estruturadas, organizadas,
planejadas e interdisciplinarmente. As feiras de matemática também contribuem para a formação de professor para
trabalhar as habilidades e competências. O objetivo principal é o de fomentar a participação do aluno para a valorização do seu trabalho e sua pesquisa nas Feiras de Matemática, assim como ampliar experiências, vivências e
estudos dos grupos envolvidos. Para que isso aconteça é
necessário elaborar a formação continuada que visem
atender as dificuldades quanto à prática da pedagogia do
projeto.

METODOLOGIA
O foco e objetivo do desenvolvimento da Feira da Matemática é a aprendizagem do aluno. É neste momento que
se busca textos, anais e livros relativos às Feiras de Matemática para estudá-los visando um maior entendimento
sobre a mesma.Depois de formado um objetivo começa o
planejamento do cronograma oficial, onde são marcada
as datas para todos os futuros acontecimentos do evento.
Após o cronograma pronto passa-se a segui-lo adequando-o, caso necessário. Após a escolha do nome e o
evento marcado, começa a divulgação da mesma. Desta
Feira, que se realizou no IFC – Campus Avançado Sombrio, participaram grupos de diferentes Instituições e escolas, como por exemplo o IFC – Campus Santa Rosa do
Sul, IFC – Campus Avançado Sombrio, as escolas municipais de Sombrio e Regiões próximas. Cada grupo que
participou da I Feira Regional de Matemática teve de se
inscrever para apresentar seu trabalho, trabalho este que
poderia ser ligado a qualquer assunto do cotidiano ou
qualquer matéria que o aluno estivesse estudando, mas
que obrigatoriamente tivesse ligação com a matemática.
Cada grupo, sempre que solicitada ou diante de dificuldades que surgiam, eram orientados pela Comissão Organizadora da Feira Catarinense.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A I Feira Regional de Matemática aconteceu de acordo
com o cronograma planejado, ocorrendo no dia 22 de
agosto de 2014, no período da tarde. Nela participaram di-

versos trabalhos do IFC - campus Avançado Sombrio, IFC
– Campus Santa Rosa do Sul e outras escolas da região.
Dentre os trabalhos apresentados estão: “Matemática
aplicada na máquina de fazer fumaça”; “Da Geometria Euclidiana à Geometria Fractal”; e “O consumo de energia
elétrica e suas funções matemáticas”. Todos os trabalhos
citados foram indicados para a XXX Feira Catarinense de
Matemática. O trabalho “O consumo de energia elétrica e
suas funções matemáticas”, orientado pela professora
Andresa Pescador, foi premiado como destaque e recebeu indicação para a Feira Nacional de Matemática que
ocorreu no ano de 2015 em Jaraguá do Sul.
Figura 01 – Participantes da Feira junto com a comissão
organizadora.

Fonte: Os Autores.

CONCLUSÃO
A Feira da Matemática se mostra útil para o aprendizado
dos alunos, pois são os mesmos que pesquisam, estudam
e constroem o conhecimento. O desenvolvimento de seus
projetos e a realização de seus trabalhos de pesquisa permite ao aluno obter o melhor resultado. A Feira também
foi de grande valia para a Comissão Organizadora, que
em sua maioria é composta por Estudantes do Curso de
Licenciatura em Matemática, pois os mesmos adquiriam
experiências e práticas pedagógicas.
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Palavras-Chave: Óleo de cozinha reutilizado, Sabão, Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
Os diversos resíduos gerados pela atividade humana no
contexto da modernidade acabam por poluir e
comprometer o uso dos recursos naturais para as futuras
gerações. O óleo de cozinha é um destes resíduos e deve
ser tratado para que não seja descartado de maneira
irresponsável no meio ambiente, provocando a
contaminação de solos, rios, lençóis freáticos, da vida
aquática e da alimentação humana. Sabe-se que 1 litro de
óleo é suficiente para contaminar 20 mil de litros de água
potável, e que, se tratado e reutilizado, pode ser utilizado
na produção de biodiesel, tintas, óleos, vernizes e sabão.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho é o de sensibilizar
a comunidade do Instituto Federal Catarinense - Campus
Sombrio para a importância da reciclagem do óleo de
cozinha, por meio de oficina de confecção de sabão.

situações, renda para muitas pessoas. Portanto a oficina
se torna relevante já que a difusão do conhecimento
sobre o processo de reciclagem é importante ferramenta
na sensibilização da população para o descarte adequado
deste resíduo.

Figura 02 – Apos a secagem é feito o corte.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada para a execução deste trabalho
será desenvolvida entre os meses de abril a novembro de
2015. A 1º etapa - pesquisa teórica sobre o tema, 2º etapa
- coleta do óleo de cozinha usado em suas residências e
com colegas da turma, 3º - etapa realização da oficina de
confecção do sabão, 4º - etapa socialização dos
resultados obtidos: exposição e doação para a
comunidade do IFC-Sombrio do sabão confeccionado. A
oficina de confecção do sabão ocorre acontece em 3
etapas. Após a coleta do óleo a primeira etapa é a da
filtragem com palha de aço pois ela retém as sujeiras que
são provenientes da fritura. A segunda etapa consiste na
mistura de soda cáustica, água quente e o óleo durante
aproximadamente quarenta minutos. Finalmente, após a
homogeneidade dos elementos, a terceira etapa consiste
em enformar a mistura para após secagem de 1 a 2 dias
estar apto a ser cortado em pedaços e ser utilizado.

CONCLUSÃO
Segundo a ABIOVE, o Brasil produz 9 bilhões de litros de
óleos vegetais por ano. Desse volume, 1/3 são óleos
comestíveis, e mais de 200 milhões de litros de óleos
usados por mês são lançados em rios e lagos,
comprometendo o meio ambiente de hoje e do futuro. O
óleo utilizado, na transformação química para o sabão,
torna-se um sal. Esse sal, quando diluído em água, é
absorvido pela natureza. Ele se torna então,
biodegradável. A conscientização e a educação da
população para o ato da destinação adequada dos
resíduos, através da reciclagem, é o diferencial para
promoção da sustentabilidade, assim atividades
educativas são a ferramenta mais assertiva neste
processo.
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Figura01 – Mistura dos ingredientes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se que o processo de fabricação do sabão,
apesar de exigir alguns cuidados, é bastante simples e
econômico (já que reutiliza algo que seria descartado).
Além disso, muitas comunidades praticam o processo de
reaproveitamento gerando economia e em algumas
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Palavras-Chave: Representação Semiótica, Representação gráfica, Matemática.

INTRODUÇÃO
A matemática como componente curricular da educação
básica é discutida sob a perspectiva do processo de ensino
e aprendizagem. Dados recentes sobre o desempenho dos
alunos em avaliações como a Prova Brasil mostram
defasagens dos conteúdos matemáticos. Neste contexto,
torna-se necessário repensar a prática pedagógica e a
busca de métodos e técnicas para o processo de ensino
em prol da melhoria da aprendizagem. Outro aspecto a ser
considerado e discutido é a ênfase no bloco tratamento da
informação, pouco abordado em sala de aula.
Paradoxalmente, a leitura e a interpretação de dados em
gráficos revelam-se recorrentes na sociedade atual, pois
inúmeras informações são apresentadas nesta linguagem.
Com o objetivo de relacionar a Teoria dos Registros de
Representação Semiótica e as representações gráficas,
apresentam-se os primeiros resultados da pesquisa em
andamento com alunos do Ensino Médio.

METODOLOGIA
O conjunto de atividades ofertadas objetiva abordar as
representações gráficas que servirão de fundamento para
discutir os diversos registros de representações semióticas
envolvendo as diferentes representações gráficas. Assim,
em seu desenvolvimento, foram consideradas as seguintes
etapas: 1) leitura de diferentes autores de referência na
área dos registros de representação semiótica aplicada ao
ensino de representações gráficas e a abordagem de
ensino e aprendizagem por meio do Educar pela Pesquisa;
2) escolha dos conteúdos de representação gráfica que
serão envolvidos no estudo; 3) elaboração das sequências
didáticas envolvendo as representações semióticas nos
objetos de ensino das representações gráficas e dos
planos de aula; e, por fim, 4) seleção de estudantes de
escolas públicas para a realização da parte prática da
pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o desenvolvimento do projeto observa-se as
estratégias prévias que os alunos utilizam para representar
graficamente os registros de representações semióticas de
situações a que foram desafiados. Os fundamentos do
Educar pela Pesquisa revelam os primeiros resultados que
mostram que os alunos pesquisados já têm construídos
algum esboço de registros entre grandezas variáveis. Na
primeira atividade desenvolvida pelo projeto foram
distribuídos dois pirulitos para cada participante e solicitado
que os mesmos utilizassem uma forma de representação
para relacionar a quantidade de pirulitos dada a cada aluno
em relação a quantidade de alunos presentes no projeto.
Dentre a diversidade de representações apresentadas,
estão: (figura 1).

Figura 1: Representação figural da relação pirulito/aluno.

Fonte: Os autores, 2015

Na etapa atual, ainda fase de aplicação, os próprios alunos
proporão atividades aos seus colegas, bem como
demonstrarão suas hipóteses de representação gráfica. Ao
compararem seus trabalhos e ao serem mediados por
questionamentos reconstrutivos apresentados pelo
professor, os próprios alunos avaliam suas estratégias
mentais envolvidas, suas habilidades e dificuldades
empregadas na atividade. Neste movimento, o Educar pela
Pesquisa se operacionaliza e se constitui como princípio
educativo.

CONCLUSÃO
As primeiras atividades desenvolvidas no projeto indicam
algumas conclusões em relação ao grupo envolvido:
identifica-se a riqueza das representações já construídas
pelos alunos e suas estratégias intuitivas; para o professor,
identifica-se a competência e criatividade nos
questionamentos que apresenta aos alunos que permite a
este analisar a construção de seu próprio conhecimento e,
a partir daí.
Estas representações dos estudantes
aperfeiçoam sua didática e metodologia para sua prática
pedagógica. Também foi possível perceber que os alunos
reconhecem diferentes formas de visualizar e interpretar
situações-problema.
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Palavras-Chave: Feira Regional de Matemática, Ensino de Matemática, Divulgação Científica.

INTRODUÇÃO
Através do convênio com a Rede de Feiras de
Matemática – ReFMat que faz parte de um programa
de extensão do Laboratório de Matemática da
Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)
– LMF, o Instituto Federal Catarinense Câmpus
Avançado Sombrio realizou no ano de 2014 a primeira
Feira Regional de Matemática. Em sua primeira edição
contou com a participação de 2 trabalhos do Ensino
Fundamental e 2 do Ensino Médio totalizando 4
trabalhos, enquanto em sua segunda edição teve um
aumento significativo de participantes. Cabe ressaltar
que dentre os 22 trabalhos aceitos, 3 são da Educação
Infantil, 3 do Ensino Fundamental, 10 do Ensino Médio
e 6 do Ensino Superior. Objetiva-se com esta prépesquisa quali-quantitativa relatar e diagnosticar a
trajetória da Feira Regional realizada no IFC – Câmpus
Avançado Sombrio até o presente momento.

METODOLOGIA
A quantificação dos trabalhos entre as duas edições
subjaz, principalmente, a importância dada pelas
atividades desenvolvidas pelos professores da
Educação Básica de Ensino com seus alunos, sejam
extraclasse ou extracurricular. No desenvolvimento do
projeto que será apresentado na Feira, sob a
orientação do professor/orientador, este pode propiciar
ao estudante a aprendizagem e interesse pelo
conhecimento científico. Para participar da Feira não é
preciso ser professor de Matemática e sim utilizar a
Matemática no ensino de outras áreas, assim
aproximando-a cada vez mais da realidade do
educando através de sua interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade. Nesta perspectiva a Feira de
Matemática é entendida como uma extensão do
trabalho realizado em sala de aula pelo coletivo, e não
como apenas um momento de apresentação de
trabalhos isolados, realizados por aqueles que se
destacam em Matemática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados obtidos até o presente momento
evidencia-se um aumento significativo de participantes
da Feira, nessa premissa a Feira Regional de
Matemática realizada pelo IFC – Câmpus Avançado
Sombrio consolida-se a partir do momento em que os
estudos e pesquisas realizadas por estudantes da
Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio) e
Superior expressam seus conhecimentos e propostas
em um lugar público com o fim de compartilhar,

colaborar e (re)significar a matemática e seu ensino
dentro do ambiente escolar na qual está inserido. A
cada edição da Feira Regional seleciona-se um
trabalho de cada categoria (Infantil, Fundamental,
Médio e Superior) por meio de uma avaliação prédefinida, nos quais irão participar da Feira Catarinense
de Matemática, e se classificarem novamente
participarão da III Feira Nacional de Matemática. Na
primeira edição os trabalhos que foram selecionados
para a XXX Feira Catarinense de Matemática foram
premiados em suas devidas categorias, dois com
menção honrosa e outro com destaque, garantindo a
este último a participação na III Feira Nacional de
Matemática. O prognóstico das próximas edições é um
superávit de participantes através de uma divulgação
contínua entre toda a comunidade escolar para que
assim ocorra o intercâmbio de experiências, uso de
tecnologias e (in)formações entre professores –
Instituição promovedora, alunos e a comunidade de
forma geral.

CONCLUSÃO
A Feira Regional de Matemática culmina-se em um
processo iniciado dentro do ambiente escolar na interrelação aluno-professor e professor-aluno ao realizar
investigações sobre temas distintos. Perpassando
todas as etapas de uma pesquisa, que muitas vezes
ocorre extra-horário regular e em geral com apoio da
direção escolar e familiares. Assim a essência da Feira
Regional
de
Matemática
encontra-se
no
entrelaçamento das ideias, nos resultados advindos de
estudos e experiências das aulas regulares, no espaço
escolar e, especialmente, a comunhão entre todos os
envolvidos, favorecendo a Educação Matemática, em
particular, e a Educação em geral.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho é focado na criação de um
protótipo de carregador solar, que tem como objetivo
carregar celulares e periféricos que necessitam de uma
carga pouco significativa. O uso da energia solar para
carregar tais equipamentos seria responsável por
diminuir a necessidade de energia elétrica de fonte
convencional, gerando economia na fatura de energia e
indiretamente a manutenção de recursos naturais,
promovendo a sustentabilidade. Apesar de se tratar de
pouca energia, se todos os usuários de aparelhos
utilizassem um carregador como o projetado, a energia
economizada seria de grande notoriedade, e o usuário
teria maior autonomia, podendo carregar seus
equipamentos em locais sem a oferta de energia
elétrica.

Em nossos encontros o ponto em que mais tivemos
dificuldade para um consenso foi sobre usar ou não o
conector USB, pois queríamos que o desempenho
tivesse em seu máximo, mas queríamos também que
esse possuísse acessibilidade. Percemos após
diversas pesquisas que o desempenho não seria
afetado de forma notável, assim, optamos pelos dois.
Outra divergência encontrada foi sobre os led´s, em
vez de uma placa solar, é possível conseguir obter
energia solar, através deles, mas a informação sobre o
quanto de energia seria produzida é muito escassa.
Por fim optamos por criar o carregador a segiur.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada para a execução deste trabalho
será desenvolvida entre os meses de abril a novembro
de 2015. A 1º etapa foi a pesquisa teórica sobre o tema
e a 2º etapa, a qual está em curso, consiste na
construção do carregador solar.
Figura 03 – Foto do carregador solar construído

CONCLUSÃO

Figura 01 – Esquema elétrico.
Para isso, foi feita a montagem de um sistema
eletrônico de capacitores, resistores, reguladores de
tensão e outros. O sistema é composto por uma
entrada de energia, uma regulação da tensão e uma
saída da energia para carregar o aparelho. A entrada é
composta por uma placa produtora de energia por meio
do sol, a regulação, por meio do sistema eletrônico, e a
saída, por meio de uma entrada para conectar um cabo
USB, ou, um cabo já conectado na saída do sistema
eletrônico com um conector apropriado para o aparelho
a ser carregado.

O grupo compreende que a socialização do processo
de construção do protótipo de carregador solar é uma
ferramenta importante para sensibilizar a comunidade
do Instituto Federal Catarinense - Campus Sombrio
sobre a importância do uso da energia solar como meio
alternativo para carregar aparelhos eletrônicos que
necessitem de energia em pequena escala.
Entendemos que a utilização do mesmo em grande
escala traria autonomia para os usuários e uma
diferença notável em relação a gastos mensais com
contas de energia, e indiretamente, proporcionaria
beneficio para a sociedade pela manutenção dos
recursos naturais.
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das dinâmicas, além de expor algumas experiências
pessoais sobre preconceito e bullying.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A escola é um ambiente diverso e plural, onde o
diferente se encontra. Esse encontro de variadas
culturas pode e deve ser pacífico e propulsor de
crescimento pessoal, grupal e de respeito à
singularidade humana. Entretanto, o fenômeno
bullying, que engloba comportamentos de isolamento,
exclusão e discriminação, cotidianamente emerge em
meio à diversidade da comunidade escolar. Segundo
Fante, (2005, p. 62) “o bullying começa frequentemente
pela recusa de aceitação de uma diferença, seja ela
qual for, mas sempre notória e abrangente”. Nesse
sentido, este trabalho teve por objetivo promover ações
pedagógicas que sensibilizassem os jovens sobre o
desrespeito e a violência na escola, conhecendo e
respeitando a realidade sociocultural e promovendo a
diversidade como forma de integração social e de
prevenção ao bullying.

A sequência de atividades oportunizou experienciar o
bullying como uma ação coletiva que causa a
inferiorização do outro, auxiliando na compreensão do
fenômeno enquanto prática de desrespeito social e de
incentivo à violência, seja ela física, verbal e/ou
psicológica. Na roda de fechamento, os 142 alunos de
1º anos envolvidos na atividade relataram suas
percepções sobre o filme e as dinâmicas, discorrendo
sobre sensações de desconforto, baixa autoestima,
discriminação, poder e autoconfiança, dentre outras.
Além disso, a equipe de trabalho conduziu uma
reflexão sobre os próprios atos dos alunos no dia a dia
escolar, exemplificando situações de sala de aula,
refeitório e alojamento, com destaque à disputa entre
as turmas e as diferentes séries. Esse momento
possibilitou refletir sobre a necessidade urgente de
evitar atitudes ofensivas entre os colegas, tais como
deboche, humilhação, isolamento, exclusão, apelidos
pejorativos, xingamentos e insultos.

METODOLOGIA
As ações pedagógicas foram realizadas no âmbito do
projeto de extensão “Temas transversais na escola:
possibilidades de integração e verticalização dos
componentes curriculares”. Para tanto, no mês de
agosto de 2015 foi abordado o tema “Diversidade e
Bullying” no Instituto Federal Catarinense – Campus
Santa Rosa do Sul. As atividades foram desenvolvidas
nas quatro turmas de 1° anos do Curso Técnico em
Agropecuária
integrado
ao
Ensino
Médio.
Primeiramente,
foi
realizada
uma
sessão
cinematográfica onde os alunos assistiram ao filme
“Cyberbully”. Após a sessão, cada turma dirigiu-se a
sua sala de aula, acompanhada por dois membros da
equipe do projeto. Nesse momento, foi desenvolvida a
“Dinâmica dos Rótulos”, na qual foram coladas
etiquetas adesivas na testa de cada aluno, sem que o
mesmo pudesse ver, e os demais deveriam reagir
conforme o rótulo, por exemplo: “sou feio: olhe-me com
desgosto”; “sou popular, junte-se a mim”; “sou
estranho: isole-me”. Em seguida, foi realizada a
“Dinâmica do Círculo Fechado”, na qual foram
simuladas “panelinhas” através de um círculo fechado
de alunos com os braços entrelaçados, dificultando e
até mesmo impedindo que outras pessoas pudessem
entrar nele. Por fim, os alunos participaram de uma
roda de conversa relatando as sensações decorrentes

Figura 1 – a) Dinâmica dos Rótulos. b) Fechamento.
b

a

Fonte: Acervo pessoal.

CONCLUSÃO
A proposta desenvolvida de forma reflexiva e interativa
representou um espaço de diálogo e fortalecimento da
consciência coletiva, contribuindo para a mudança de
atitudes em direção ao desenvolvimento saudável da
sociabilidade e da convivência em grupo.
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INTRODUÇÃO
O Centro de Referência de Assistência Social (CREAS)
é um serviço de proteção social especial que se baseia
no apoio especializado para a população que se
encontra com seus direitos violados”. (CREPOP, 2012).
O CREAS deve oferecer aos seus usuários, nas
dependências do Serviço de Convivência e
Fortalecimento do Vínculo, oficinas, grupos e outras
atividades que possibilitem o empoderamento e a
autonomia destes sujeitos. Considerando o exposto,
este projeto tem por objetivo promover o
desenvolvimento saudável, de crianças com idades
entre 6 e 10 anos, desenvolvendo atividades diversas,
em acordo com a faixa-etária e a partir da perspectiva
da Psicologia Social e Educacional. Desta forma, todas
as atividades desenvolvidas são conduzidas a partir de
temas referentes ao desenvolvimento biopsicossocial
destas crianças, além do suporte aos pais e ou
responsáveis. O Serviço de Convivência tem o
propósito de garantir e complementar o trabalho social
realizado com as famílias e a prevenção de situações
de risco ou vulnerabilidade social.

METODOLOGIA
O trabalho é realizado com 21 crianças, com idades
entre 6 e 10 anos, subdivididos em dois grupos. O
primeiro formado por crianças de 6 e 7 anos e o
segundo 8, 9 e 10 anos. Os encontros acontecem uma
vez por semana nas dependências do Serviço de
Convivência. A metodologia de trabalho é organizada
através de dinâmicas de grupo, teatro, atividades
lúdicas, artísticas, vídeo e roda de conversa, tendo
como foco a discussão de temas pertinentes à infância
e o seu sadio desenvolvimento.

carregados de afetividade e amorosidade. Percebeu-se
entre as crianças que falar sobre suas famílias é algo
necessário e que merece atenção. Discutir sobre
limites também ganhou bastantes espaço em nossos
encontros, pois a falta de respeito entre os colegas era
muito grande, e a partir daí, foi possível perceber que
os pais não assumiam a total responsabilidade sobre
seus filhos, bem como, o interesse sobre as atividades
escolares de um modo geral. O trabalho proporcionou
aos envolvidos, momentos de reflexão acerca de suas
realidades e a possibilidade de um futuro autônomo e
mais feliz.

CONCLUSÃO
Todas as atividades desenvolvidas com as crianças
resultam em desdobramentos para além do previsto no
plano educacional já existente, pois atingem não
somente as crianças, mas também aos pais e
consequentemente, a comunidade. A prática grupal
desenvolvida
pela
perspectiva
da
Psicologia
Educacional e Social junto aos programas da politica
de assistencia social (PNAS), contribui diretamente
para o sadio desenvolvimento dos envolvidos, neste
caso, as crianças. Além disso, projetos desta natureza
também podem ser potentes agentes para a
mobilidade social, veículos para a prevenção de
situações que resultem em vulnerabilidade social e
garantia de acesso a políticas de direito e cidadania.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Referência Especializado da Assistência Social CREAS / Conselho Federal de Psicologia. - Brasília:
CFP, 2012.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei
Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Brasília:
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social.
Resolução nº 109 de 2009. Tipificação de Serviços
Socioassistenciais. Diário Oficial da União, Poder
Executivo, Brasília, DF, 25 nov. 2009. Disponível em
<http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/arquivo/Tipific
acao%20Nacional%20de%20Servicos%20Socioassiste
nciais.pdf/view>. Acesso em 05 de abr. de 2015.
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INTRODUÇÃO
A promoção da saúde entre jovens escolares
geralmente não consiste em estratégia prioritária das
políticas oficiais de saúde, principalmente no que se
refere a programas educativos de nutrição (BIZZO,
2005). Entretanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (BRASIL, 2012) determinam como
obrigatório o tratamento transversal e integrado do
tema “Educação Alimentar e Nutricional” permeando
todo o currículo escolar. Nessa direção, este trabalho
teve por objetivo promover ações pedagógicas que
sensibilizassem a comunidade escolar acerca da
importância da prática autônoma e voluntária de
hábitos alimentares saudáveis para a promoção da
saúde e da qualidade de vida.

complementou a temática da alimentação saudável
para 100 alunos da instituição. Ao fim da palestra, os
alunos responderam, por escrito, a uma ficha de
avaliação do encontro. As respostas demonstraram
uma grande aceitabilidade da proposta, como se pode
observar nos seguintes relatos: “Todas as dicas foram
ótimas, aprendi o que compõe cada alimento e sua
importância, com exemplos práticos”; “Foi divertido,
obtive boas indicações para a alimentação saudável e
vou tentar adotar alguns desses métodos”; “Tudo foi
interessante, o tempo curto foi a única coisa chata.
Adorei a atividade, pois me orientei a ter bons hábitos”.
Figura 1 – a) Painéis no refeitório. b) Palestra.
a

b

METODOLOGIA
As ações pedagógicas foram realizadas no âmbito do
projeto de extensão “Temas transversais na escola:
possibilidades de integração e verticalização dos
componentes curriculares”, cujo objetivo geral é abrir
um espaço de diálogo com a juventude escolar sob a
perspectiva da interdisciplinaridade e da formação
humana integral. Para tanto, no mês de maio de 2015
foi abordado o tema “Educação Alimentar e Nutricional”
no Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa
do Sul. Primeiramente, foram construídos murais no
refeitório sobre dicas de alimentação equilibrada e
nutritiva, práticas regulares de exercícios físicos e bons
hábitos de higiene. Em um segundo momento, foi
realizada uma palestra com uma nutricionista para as
quatro turmas de 3° anos do Curso Técnico em
Agropecuária (modalidades integrado e subsequente
ao Ensino Médio). A palestra foi desenvolvida de modo
interativo através de diversos ensinamentos e
dinâmicas, tais como: passos para uma alimentação
saudável, análise da pirâmide alimentar, cálculo do
Índice de Massa Corporal e elaboração de cardápios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A disposição dos painéis no refeitório oportunizou o
tratamento abrangente do tema a toda a comunidade
escolar, uma vez que seu público médio diário é de
aproximadamente 500 pessoas, entre alunos,
servidores, funcionários terceirizados e visitantes. A
palestra com a nutricionista, por sua vez,

Fonte: Acervo pessoal.

CONCLUSÃO
O trabalho desenvolvido de forma interativa e dinâmica
propiciou uma melhor compreensão dos benefícios que
uma dieta balanceada pode trazer à saúde, auxiliando
na construção da autonomia para o cuidado de si.
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Palavras-Chave: Educação ambiental; Agropecuária; Ensino Médio Integrado ao Técnico.

INTRODUÇÃO
O debate em torno da problemática ambiental
atravessa diversos campos disciplinares, tornando-se
enriquecido com a junção das ciências naturais,
humanas e sociais. Contudo, a lógica fragmentada do
ensino escolar distancia o diálogo entre as áreas do
conhecimento e prejudica a aplicabilidade de
mudanças realmente efetivas na escola (PELEGRINI;
VLACH, 2011). A “Educação Ambiental”, por sua vez,
consiste em um tema obrigatório de tratamento
transversal e integrado no currículo escolar do Ensino
Médio (BRASIL, 2012). Nessa perspectiva, este
trabalho desenvolveu ações pedagógicas no sentido de
promover a conscientização da comunidade escolar
sobre a relação homem-natureza, refletindo sobre os
impactos antrópicos ao meio ambiente e o uso
sustentável dos recursos naturais.

METODOLOGIA

apresenta grande público nos momentos de intervalos
das aulas. Foi observada, de forma gradativa, uma
significativa diminuição na quantidade de lixo sobre o
chão e mesas, o que representa um processo reflexivo
e de mudança de postura em direção à noção de
responsabilidade individual. As exposições envolveram
142 alunos de 1º anos e foram abertas a toda
comunidade escolar, a qual teve a oportunidade de
prestigiar e aprender novos conhecimentos sobre: (a)
boas práticas de conservação do solo; (b)
biodigestores para geração de adubo e energia a partir
de dejetos animais; (c) aquecimento solar de galpões
avícolas; (d) sistema fotovoltaico para abastecimento
de energia em ordenhadeiras elétricas; (e) captação da
água da chuva por meio de calhas e cisternas; dentre
outros. A turma vencedora foi premiada com uma
viagem técnica para o Projeto Ambiental Gaia Village
(Garopaba/SC), onde puderam observar outras ideias
aplicadas à agropecuária, tais como as técnicas de
bioconstruções e a criação orgânica de búfalos.
Figura 1 – a) Mesa da cantina. b) Exposição.

As ações pedagógicas foram realizadas no âmbito do
projeto de extensão “Temas transversais na escola:
possibilidades de integração e verticalização dos
componentes curriculares”. Em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, no mês de junho de 2015
foi abordado o tema “Educação Ambiental” no Instituto
Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul.
Primeiramente, foi realizada uma intervenção artística
no espaço da cantina escolar, local muito degradado
pelos alunos que descartam incorretamente seu lixo
após as refeições. Para tanto, as mesas foram
decoradas com dicas e charges sobre meio ambiente,
utilizando uma linguagem jovem e divertida. No chão,
foi inserido um caminho de pegadas até as lixeiras,
como a sinalização “siga-me”. Na televisão da cantina,
foi exibido um vídeo de conscientização sobre a
relação entre consumismo e lixo. Em um segundo
momento, foi promovido um concurso de exposições
sobre o tema “Inovação e Sustentabilidade na
Agropecuária” entre as quatro turmas de 1° anos do
Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino
Médio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A intervenção no espaço da cantina oportunizou a
conscientização ambiental de toda a comunidade
escolar, uma vez que esse local é de livre acesso e

a

b

Fonte: Acervo pessoal.

CONCLUSÃO
As propostas ilustraram maneiras de trabalhar a
educação ambiental de forma lúdica e interativa, com
enfoque em ações interdisciplinares e aplicáveis ao
campo de atuação profissional dos alunos.
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Palavras-Chave: Sexualidade; Adolescência; Ensino Médio.
e cartilhas. Por fim, foi realizada uma roda de
fechamento com um vídeo sobre “Relacionamentos na
Era Digital”.

INTRODUÇÃO
A adolescência é um momento do desenvolvimento
humano que se caracteriza por intensas mudanças
biopsicossociais. Nessa fase de transformações das
características físicas e hormonais, os adolescentes
têm sua sexualidade aflorada. Segundo Brandão
(2006, p. 85) “[...] a sexualidade constitui uma das
esferas propiciadoras do aprendizado da autonomia”,
na medida em que promove o processo de construção
de si mesmo. É fundamental, portanto, criar um espaço
de reflexão e discussão do tema “Sexualidade” no
ambiente escolar, estimulando a responsabilidade dos
jovens para com a saúde sexual do próprio corpo.
Nessa perspectiva, este trabalho buscou esclarecer
dúvidas sobre sexualidade e reprodução humana,
auxiliando os alunos a refletir tanto sobre seus
relacionamentos amorosos quanto sobre os riscos de
contrair doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)
ou gerar uma possível gravidez precoce.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As ações sobre sexualidade envolveram 152 jovens
escolares (135 alunos do IFC e 17 alunos da EEB). A
participação ativa dos alunos na atividade, por meio
das perguntas prévias e dos questionamentos durante
o encontro, propiciou um diálogo aberto entre os alunos
e a equipe multiprofissional, bem como uma construção
compartilhada dos conhecimentos. Além disso, foi
verificado um aumento na procura dos alunos ao setor
de saúde do IFC para sanar dúvidas posteriores. Ao fim
do encontro, os alunos responderam, por escrito, a
uma ficha de avaliação. As respostas demonstraram
uma grande aceitabilidade da proposta, como se pode
observar nos seguintes relatos: “Gostei pelo fato de
que pudemos esclarecer nossas dúvidas sem nenhum
tipo de constrangimento. Foi animado”; “Tirou a dúvida
que muita gente tinha, mas não tinha liberdade para
perguntar em casa”; “Legal o fato de tirar dúvidas na
escola e de a conversa ser considerada algo normal”.

METODOLOGIA
As ações pedagógicas foram realizadas no âmbito do
projeto de extensão “Temas transversais na escola:
possibilidades de integração e verticalização dos
componentes curriculares”. Para tanto, no mês de abril
de 2015 foi abordado o tema “Sexualidade” no Instituto
Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul. As
atividades foram desenvolvidas nas quatro turmas de
2° anos do Curso Técnico em Agropecuária integrado
ao Ensino Médio, em parceria com a professora de
Biologia. Além disso, a proposta foi estendida para uma
turma de 1º ano do Ensino Médio da Escola de Ensino
Básico João dos Santos Areão, localizada no município
de Santa Rosa do Sul/SC. Em ambos os públicos, a
equipe de trabalho planejou uma sequência de
atividades a partir de questionamentos anônimos dos
próprios alunos que foram inseridos em uma “caixa de
perguntas” na semana anterior ao encontro. No dia da
atividade, iniciou-se com uma “Dinâmica de Prevenção
às DSTs”, na qual foi simulado o contágio por HIV e
Hepatite B através de adesivos com códigos que
representavam a contaminação dos parceiros sexuais.
Em seguida, cada aluno recebeu um balão – com uma
pergunta escondida dentro –, o qual foi enchido,
espalhado pela sala e estourado a fim de expor as
dúvidas realizadas na sua turma. As mesmas foram
respondidas de forma ilustrativa, com o auxílio de lousa
digital, próteses dos órgãos reprodutores, preservativos

Figura 1 – a) Caixa de perguntas. b) Encontro no IFC.

a

b
Fonte: Acervo pessoal.

CONCLUSÃO
A atividade expositiva-dialogada sobre sexualidade
oportunizou uma quebra de tabus na escola, auxiliando
na reflexão crítica sobre os relacionamentos amorosos
e as práticas sexuais dos jovens escolares.
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INTRODUÇÃO
A reciclagem é de fundamental importância para a
sustentabilidade e o melhor aproveitamento de
recursos da natureza. De acordo com (MARX, 1983) O
trabalho é o intercâmbio necessário que o homem
estabelece com a natureza a fim de satisfazer suas
necessidades. Ao atuar sobre a natureza, modificandoa, o homem, ao mesmo tempo, modifica sua própria
natureza. Com o corte de 10 a 12 árvores provenientes
de reflorestamentos chegamos a um total de uma
tonelada de papel. Tão importante quanto a reciclagem
é fazer o uso racional do papel e o consumo
sustentável em paralelo, e o desenvolvimento de novas
tecnologias de reciclagem. Este trabalho se propõe a
apresentar modelo de reciclagem artesanal que vem
sendo desenvolvido no IFC - Campus Avançado
Sombrio, no projeto de extensão, com o material
coletado no próprio campus nas áreas administrativas
e campanhas de coleta no Curso Licenciatura em
Matemática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a aplicação da técnica de reciclagem de papel
obtemos material para confecção de artesanatos, tal
como: marca texto, bloco de notas, capas de caderno,
caixas de presentes, sacolas entre outros. É esperado
com o referido projeto o despertar da consciência
ambiental, de forma que apenas seja utilizada a
quantia correta de recursos naturais, neste caso o
papel. Apesar do esforço em reciclar, o consumo de
papel é superior ao que o projeto é capaz de suprir, ou
seja, temos que criar uma cultura de consumo
consciente, pois se trata de recursos naturais.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada para a execução de reciclagem
de papel tem início com a coleta dos papeis que não
serão mais utilizados no IFC – Campus Avançado
Sombrio. A partir dessa coleta, o material é levado à
Figura 01 – Processo de retirada da poupa e
sala de reciclagem, onde é realizada a classificação
formatação da folha.
desse papel, ou seja, caso haja grampos, clips ou
plástico, todo o tipo de rejeito é retirado. Com o papel
limpo o mesmo passa pelo processo de fragmentação,
CONCLUSÃO
que é realizado com o uso da máquina de fragmentar
papel. Logo após este processo o papel já fragmentado
Com o presente projeto temos o intuito de encarar a
é acomodado em sacos plásticos. O material que é
problemática do uso de recursos naturais. E apresentar
utilizado na produção do dia seguinte é posto em uma
uma proposta de reutilização de forma eficiente e
solução de água e uma colher de água sanitária para
criativa para o lixo gerado em nosso cotidiano.
cada 10 litros de água, que serve para evitar a
Propomos como medida, uma conscientização setorial
proliferação de fungos que futuramente poderia
de consumo de papel, onde seja oportunizado aos
estragar a qualidade do papel gerado. Após 24 horas o
servidores e alunos o conhecimento da quantia de
papel está mais flexível (mais mole) e fácil para ser
papel utilizado.
triturado. O processo de trituração é necessário para se
obtiver uma massa líquida e uniforme do papel, com o
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alcançar o comprimento total do pano. Logo após é
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este trabalho faz parte de um projeto de extensão que
contempla a comunidade remanescente quilombola
São Roque, localizada nos atuais municípios de Praia
Grande (litoral sul do estado de Santa Catarina) e
Mampituba (litoral norte do Rio grande do Sul). O local
escolhido para a formação de um refúgio dos escravos,
privilegiava as condições de um local propício a
agricultura, sendo esta a prática de subsistência e
renda da comunidade. Atualmente o quilombo São
Roque vive basicamente de pequenas plantações, visto
que a terra onde estão ainda não foi titulada pelo
INCRA e está dentro do Parque Nacional Aparados da
Serra. A proposta do projeto está alicerçada na ideia de
relacionar o conhecimento agrícola da comunidade
quilombola no passado e nos dias atuais, no intuito de
identificar em ambas temporalidades: as práticas
agrícolas
utilizadas,
alimentos
produzidos,
a
comercialização e destino dos produtos, a preparação
da terra, coleta de alimentos, instrumentos e demais
fatores que englobam a agricultura. O projeto também
possibilita a troca de conhecimentos entre os bolsistas
do curso técnico em agropecuária e a comunidade.
Com base na temática da agricultura, produziremos um
livro que evidencie as práticas agrícolas quilombolas no
passado e nos dias de hoje, como forma de revitalizar
a memória da comunidade, de proporcionar os saberes
agrícolas para as cidades do entorno, tendo como
veículo de comunicação, as escolas da região, para
onde serão distribuídas parte do material, sendo que a
outra parte ficará com a comunidade quilombola, para
a finalidade que acharem necessário.

Nosso projeto está em processo de execução,
concretizamos leituras, das quais discutimos assuntos
sobre a temática agrícola. Realizamos uma visita ao
Quilombo São Roque para conhecimento dos bolsistas
com a comunidade e para iniciar a prática do nosso
projeto. Realizamos uma entrevista com o senhor
Afonso Pereira dos Santos Filho e visitamos suas
plantações e criações.

METODOLOGIA
Os bolsistas juntamente com a orientadora irão
acompanhar em saídas de estudos ao Quilombo, a
observação sistemática e acompanhada das práticas
agrícolas atuais realizadas pelos moradores da
comunidade.
Por meio de roteiros sobre assuntos
voltados à vida quilombola, realizar-se-á entrevistas por
meio da metodologia de história oral e auxílio do
gravador, com os membros da comunidade citada
acima.

CONCLUSÃO
Concluímos que as narrações obtidas por meio das
entrevistas colaboram para que possamos ter
conhecimento sobre aspectos da comunidade e
práticas agrícolas que, pertencem a uma memória
individual e coletiva e que perfazem a trajetória
histórica e cultural da comunidade São Roque. Este
projeto é financiado pelo PROEX do Instituto Federal
Catarinense.
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Palavras-Chave: curso de preparação, enem, ensino

INTRODUÇÃO
É notável a necessidade deste tipo de preparação já
que, em virtude dos próprios objetivos dos cursos
técnicos integrados ao Ensino Médio, há uma
priorização de disciplinas técnicas no último ano, logo,
estes alunos não possuem a mesma preparação que
seus prováveis concorrentes oriundos de outras
escolas, as quais elaboram seus planos de ensino
voltados para ENEM e outros processos seletivos.
Assim, percebe-se a necessidade de revisões de
conteúdos escolares que foram abordados ao longo
dos três anos letivos para os alunos que queiram
seguir carreira acadêmica no ensino superior. Por se
tratar também de um trabalho de extensão, este projeto
também atendeu a comunidade dos alunos oriundos de
escolas públicas nas proximidades do Campus Santa
Rosa do Sul do Instituto Federal Catarinense.

METODOLOGIA
A dinâmica do curso consistiu em encontros semanais
(figura 1) nos horários posteriores as aulas normais do
curso Técnico, e o seu período de aplicação foi entre
os meses de outubro e agosto, antecedendo assim as
provas do ENEM de 2014. Ao todo foram realizados 7
encontros, sendo cada um deles divididos em dois
momentos para revisão de cada disciplina. Além do
trabalho normal de cada disciplina, ao seu início foram
realizadas atividades sobre todo o funcionamento do
ENEM, assim como, todas as questões ligadas à ele,
em especial as bolsas de estudo, tais como ProUni,
FIES, etc. O corpo docente responsável pelas
explanações de cada disciplina foi totalmente composto
por professores do quadro do IFC/Santa Rosa do Sul.
Ao fim do curso foi aplicado um simulado (figura 2) com
características semelhantes à do ENEM.
Figura 1 – encontros semanais do projeto

Figura 2 – aplicação do simulado

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi contabilizada uma participação efetiva de mais de
100 alunos durante a execução do curso, sendo que a
grande maioria era proveniente da própria instituição
oferecedora. Os resultados divulgados pelo MEC em
2015 surpreenderam as expectativas esperadas por
este projeto de extensão uma vez que o IFC-Campus
Santa Rosa do Sul obteve a maior nota média dentre
as instituições públicas de ensino da região da AMESC.

CONCLUSÃO
Notou-se que a aplicação de um curso preparatório
contribui muito para um melhor resultado dos alunos
em processos seletivos como o ENEM. Para os alunos
é importante ter um contato com a realidade de como
os conteúdos aprendidos no curso integrado são
cobrados nestes tipos de provas. O contexto deste
projeto de extensão, intitulado como Pré-ENEM, surtiu
com resultados muito positivos da comunidade escolar,
sendo já cobrado pelos alunos a execução do mesmo
em 2015, o que já está em execução. Sendo pioneiro
na instituição, este projeto também objetiva o
desenvolvimento de futuros projetos de cooperação do
IFC-Campus Santa Rosa do Sul com órgãos públicos
de ensino existentes no município (secretarias
municipal e estadual de educação).
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Palavras-Chave: Motivações, Influência, Carreira.

INTRODUÇÃO
A carreira científica e o estudo das ciências exatas
foram sem dúvida de vital importância para o
desenvolvimento do conhecimento humano ao longo
da história, e ainda é, nos dias atuais para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento de diversas
atividades que estão presentes no cotidiano da
população. Áreas de atuação com tamanha
importância apresentam hoje no país, certa escassez
dos profissionais ligados as ciências de base. Este fato
se deve aos mais variados fatores, desde as
oportunidades oferecidas ao indivíduo durante o
período de sua formação escolar básica a sua simples
afinidade com a área em questão. Sendo assim o
objetivo do presente trabalho é de poder identificar as
motivações e objetivos que norteiam a escolha
profissional pela carreira científica.

METODOLOGIA
Para realização da pesquisa foi realizado um
levantamento de informações através de revisões
bibliográficas de artigos relacionados ao tema, estudo
de biografias de cientistas que indicam as razões de
sua escolha pela carreira científica, pesquisa de dados
sobre a formação de cientistas e engenheiros no Brasil
e foram coletadas informações por meio de pesquisas
e entrevistas semiestruturadas dentre os docentes do
Instituto Federal do Paraná e cientistas externos a
instituição para fins de análise comparativa. Para a
realização da entrevista foram contactados 3 cientistas,
que responderam a questões que versavam sobre as
motivações que os levaram a escolher a carreira
científica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir estão expostos parte dos dados resultantes da
pesquisa
obtida
através
das
entrevistas
semiestruturadas dirigidas a 3 pesquisadores, sendo os
entrevistados A e B docentes pertencentes ao Instituto
Federal do Paraná e o entrevistado C, externo a
instituição.
Questões
referentes
a pesquisa:

Entrevistado A:

Entrevistado B:

Entrevistado
C:

escolha
profissional.

*Influência
devido ao curso
técnico durante
o ensino médio.

descobrir, “saber
o porquê das
coisas”.

*A
área
experimental
era meu foco
e misturar o
conhecimento
de
física/biologia.

2- O que
você
pensava
sobre o
trabalho
desenvolvid
o por um
cientista
antes de
iniciar sua
formação?

Tinha uma visão
um pouco
restrita, porém
possuía uma
boa noção
devido ao
ambiente do
curso técnico.

Tinha uma visão
diferente com
relação a parte
prática
desenvolvida
em nível
superior
correspondente
a minha
formação
técnica.

Era um
trabalho
“mágico”, a
ilusão comum
na época,
ainda sem a
abertura da
internet.

CONCLUSÃO
Através do levantamento bibliográfico e das análises
comparatórias entre as respostas dos cientistas
entrevistados podemos observar certas semelhanças
em suas respostas bem como em suas motivações
pessoais, como o senso de busca pelo conhecimento
ou a importância do contato prévio com a parte prática
da ciência durante seu período de formação básica na
escolha de uma carreira. Por meio das pesquisas
também foi possível constatar ideias errôneas por parte
das pessoas com relação ao papel do cientista dentro
do contexto social, gerando assim desmotivações
ligadas a escolha profissional. Dessa forma, somente
através da desmitificação de determinados conceitos
sobre a profissão de cientista, será possível a mudança
do cenário atual de carência dos profissionais ligados à
área das ciências exatas, conduzindo o país a um
desenvolvimento científico e tecnológico sustentável.
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ionamento do
mundo.
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NANOTECNOLOGIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA DO PNLD 2015
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Palavras-Chave: Nanotecnologia, PNLD, Física.

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa aborda a ocorrência do tema
Nanotecnologia (NT) nos livros de física do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) 2015 em virtude da
NT ser objeto de estudo de áreas multidisciplinares das
ciências, com grandes implicações tecnológicas na
sociedade atual. Dentro destas áreas, destaca-se a
física, uma vez que quando se trabalha com elementos
na escala nanométrica, compreendida no intervalo de
-9
0,1 a 100 nanômetros (1nm = 10 m), estes elementos
passam a ter o seu comportamento baseado na Física
Quântica, objeto de estudo da Física Moderna e
Contemporânea nos livros didáticos de física. Tomando
como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 2000) que recomendam a introdução de
tópicos contemporâneos no ensino de Ciências, a fim
de tornar mais próximo possível os conceitos
abordados em sala de aula da realidade dos alunos, o
estudo da NT é muito oportuno, tendo em vista a
utilização cotidiana por parte dos alunos de
equipamentos ou produtos cujas funcionalidades estão
baseadas em fenômenos de escala da ordem nano,
como por exemplo, dispositivos sensíveis ao toque ou
ao calor. A análise dessas ocorrências se deu sob o
referencial teórico da Análise do Discurso (AD).

processos de fabricação na escala nanométrica
também a partir da manipulação de átomos. Observase que este discurso tem características de discursos
proféticos.
Outra regularidade muito marcante nos textos sobre NT
nos livros de física do PNLD 2015 são as imagens
apresentadas, comumente encontradas em qualquer
material que aborde a NT, que estabelecem dessa
forma a ideia de ícones da NT. Pode-se observar,
inclusive, que uma das imagens foi disposta em 2
coleções diferentes.
Figura 01 – Imagens relativas à NT

METODOLOGIA
A metodologia aplicada para realização da pesquisa foi
a Analise do Discurso (AD) de origem francesa para
verificação dos discursos recorrentes a respeito da NT
nos textos apesentados nos livros de física do PNLD
2015 quando comparados com textos do mesmo
assunto que circulam em outros meios como artigos de
pesquisa, materiais da Embrapa, documentários
audiovisuais e sites da web.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisadas 11 de um total de 14 coleções que
constituem o PNLD 2015 de física, sendo que em 7
coleções há a ocorrência de textos sobre NT ou
menção a NT; Uma coleção apresenta um texto sobre
avanços tecnológicos em que cita uma película
nanoestruturada, que em síntese remeteria a NT.
Um discurso recorrente, tanto nos livros de física do
PNLD 2015, como na maioria dos materiais que
remetem a NT, é a ideia de que o termo
“nanotecnologia”, enquanto processo de manipulação
da matéria no tamanho de átomos, seja creditava ao
físico Richard P. Feynman decorrente de uma palestra
proferida no Caltech no ano de 1959, sendo
apresentado em 4 das 7 coleções com ocorrência dos
textos sobre NT.
Outro discurso recorrente é o de “nanomáquinas”,
construídas átomo a átomo, capazes de efetuar

Fonte: Livros de Física PNLD 2015

CONCLUSÃO
Nesta pesquisa podemos observar que os discursos
recorrentes sobre NT nos livros de física do PNLD
2015 são semelhantes àqueles que circulam em
diferentes materiais sobre NT, bem como as imagens
utilizadas representam ícones da NT.
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ANÁLISE DA APLICAÇÃO DAS FONTES INDIVIDUAIS NO PROCESSO CRIATIVO
Palavras-Chave: Processo Criativo, Fonte de Inspiração Individual, Memorias.

INTRODUÇÃO
A necessidade de um produto novo ou a reelaboração de
algo já existente, implica nas diversas formas ou processos no momento de criar, de acordo com Ostrower (2008)
“é basicamente, formar [...] O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta por sua vez, a
de relacionar, ordenar, configurar, significar.” Durante o
processo de criação recebemos várias influências externas, internas e/ou atitudes que são coordenadas por nossos desejos e expectativas, mesmo que subconscientemente. A fonte de criação individual propõe a exploração,
das interferências cotidianas que nos rodeiam e daquelas
que já fizeram parte de nossas vidas em momentos passados, uma junção do nosso ser individual com a interferência cultural. Esta sensibilidade se transforma em possíveis referências, possibilitando o indivíduo a utilizar no
momento da criação. Os alunos do curso de Tecnologia
em Design de Moda, por meio da seleção dos contextos
vividos e guardados na memória, desenvolveram desenhos de estampas com as suas próprias recordações,
permitindo diferentes configurações, novas associações e
interligações. Nesse sentido os trabalhos desenvolvidos
pelos alunos, representa um esforço na utilização das
fontes individuais durante a criação, para extrair os resultados sobre a fonte pesquisa foi aplicado um questionário
com os alunos de Design de Moda.

da criação, os mesmos ficaram satisfeitos com a atividade
e fonte demonstrada.
1 - Você conhecia a fonte de inspiração individual?

2 - Assinale qual o grau de dificuldade na realização da
atividade sobre fontes individuais:

3 - Assinale o aspecto mais relevante da fonte de
inspiração no seu ponto de vista

4 - As recordações utilizadas como fonte de inspiração
individual auxiliaram na execução da criação?

5 - Qual a sua satisfação no uso dessa fonte? Dê uma
nota de 0 (zero) a 10 (dez).

METODOLOGIA
Durante as aulas da unidade curricular de Processos Criativos, as fontes individuais foram apresentadas aos alunos. Ao perceber a dificuldade dos alunos em aplicar conceitos pessoais na criação, a professora propôs a elaboração individual de uma “caixa de lembranças”, composta
por objetos de recordação e histórias que marcaram a
vida dos alunos. Cada aluno apresentou para a turma a
sua caixa e escolheu uma palavra, que o representasse
de acordo com os objetos mostrados. Posterior à escolha
das palavras, os alunos criaram uma estampa manual
utilizando tintas para tecido baseada na palavra que definiu suas lembranças. Com o objetivo de instigar a criatividade, a professora delimitou o processo criativo permitindo somente a utilização das palmas das mãos para construir as formas dos desenhos. O objetivo do trabalho foi
elaborar um meio de aproximação e aplicação, entre os
conceitos pessoais e a forma de inseri-las no processo
criativo. Para verificar a eficácia da atividade proposta à
turma, foram aplicados questionários com perguntas de
múltipla escolha aos 32 alunos e obteve-se a resposta de
15 alunos do curso de Tecnologia em Design de Moda.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como uma forma de averiguar a aprovação ou não, e
obter entre outras informações sobre a fonte utilizada, os
alunos que contribuíram com os resultados em sua maioria responderam não conhecer a fonte apresentada, no
entanto não demonstraram grandes dificuldades. Quando
perguntados sobre o aspecto mais relevante quanto ferramenta utilizada, cinquenta por cento dos entrevistados
responderam que a fonte despertou inspiração. Mostrando que as lembranças auxiliaram positivamente na hora

CONCLUSÃO
Em linhas gerais, por meio deste trabalho que tem como
objetivo aplicar os conceitos pessoais no processo criativo
constatou-se que a utilização da fonte de inspiração individual, contribuiu positivamente no desenvolvimento dos
desenhos de estampas. Através do questionário aplicado
aos alunos, sobre a utilização da fonte os resultados
apontaram que a ferramenta foi eficiente e que os alunos
não tiveram dificuldades de gerir a mesma durante o processo. Conclui-se então que este método de criação auxilia e promove a inspiração no momento da criação, sendo
avaliada de forma satisfatória por grande parte dos alunos
do curso de Tecnologia em Design de Moda.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado de um projeto de extensão,
intitulado “No viés da memória: identidade e cultura dos
remanescentes quilombolas de São Roque - Praia
Grande/SC”. O quilombo São Roque, localiza-se nos
atuais municípios de Praia Grande (litoral sul do estado
de Santa Catarina) e Mampituba (litoral norte do Rio
grande do Sul). O território foi reconhecido como
tradicional em 2004 pela Fundação Cultural Palmares
e, encontra-se incluso dentro do Parque Nacional
Aparados da Serra. O território tradicional guarda muita
história, história esta que ouvimos durante as
entrevistas com alguns moradores. O projeto em
questão tinha como alguns dos objetivos, revitalizar e
registrar a memória dos mais velhos, por meio de
entrevistas, e, contribuir na divulgação da comunidade
participando de eventos científicos e, com a
distribuição do livreto nas escolas da região. Registrar
a oralidade é um dos meios de possibilitar que as
futuras gerações tenham conhecimento da história de
seus descendentes e que fortaleça a identidade e
cidadania. Dando voz ao passado por meio da
memória, a história reconstrói experiências da vida
dando visibilidade da existência e realidade dos
descendentes quilombolas. Por fim essas entrevistas
estão sendo trabalhadas para compor junto com
fotografias, um livreto com algumas memórias dos
moradores da comunidade. Nossa proposta se justifica
o
por contemplar aspectos da Lei n . 11.645 de 10 de
março de 2008, que no seu artigo 26-A diz que “nos
estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o
estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”.
A realidade e o estudo dessas etnias assim como de
muitas outras passaram séculos sem terem
importância na história do país, é necessário fazer com
que nossos alunos sejam cidadãos com educação
primordial em todas as disciplinas e que sejam pessoas
humanizadas em relação ao outro, com respeito à
diversidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto contou com sete pessoas entrevistadas,
sendo elas: Afonso Pereira dos Santos Filho de 74
anos de idade e a Senhora Maria Rita dos Santos de
57 anos de idade; Antônio de Oliveira Pereira de 71
anos de idade (falecido em 2015) e Santa Cecília D. da
Silva de 58 anos de idade; João Gabriel de Oliveira de
57 anos de idade; Gaspar da Rosa de 68 anos de
idade e Maria Selani de Oliveira Souza de 50 anos de
idade. Após a transcrição das entrevistas foi necessário
analisá-las para então dar início a escrita do texto. O
livreto está em andamento, tendo por objetivo registrar
um pouco da história da comunidade quilombola de
São Roque.

CONCLUSÃO
Concluiu-se que o estudo da história do quilombo São
Roque em parceria com seus moradores, está
cumprindo seu principal objetivo, que consiste em
elaborar um livreto com o registro de memórias da
comunidade, no intuito de repassar para as futuras
gerações um pouco sobre a trajetória histórica da
comunidade. As histórias narradas pelos moradores
complementam a história da região e possibilitam
abertura para trabalhos futuros, pois muitas vezes nas
memórias encontramos referências que não estão nos
documentos escritos e que nos levam a outros estudos.
A pesquisa auxilia na divulgação do Quilombo por meio
das participações em eventos e ainda mais após a
divulgação do livreto. Este projeto foi financiado pela
PROEX do Instituto Federal Catarinense.
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REFERÊNCIAS
Para conhecimento do tema a ser trabalhado,
realizamos discussão de diferentes bibliografias para
que tivéssemos embasamento para elaborar os roteiros
de entrevistas e a escrita do livreto. Nossa principal
metodologia se deu acerca da Metodologia de História
Oral que consiste na realização de entrevistas
gravadas e transcritas, tornando-as uma fonte histórica.
As entrevistas foram gravadas em saídas de campo ao
Quilombo São Roque, transcritas pelos bolsistas,
impressas, apresentadas aos colaboradores e
autorizadas.
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ESTUDOS DO ORDENAMENTO JURÍDICO AMBIENTAL BRASILEIRO
RELACIONADO AO SETOR CARBONÍFERO
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Palavras-Chave: Mineração de carvão, Impactos ambientais, Legislação ambiental

INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta um expressivo arcabouço jurídico
ambiental que regula as atividades econômicas
potencialmente poluidoras e, dentre elas, se encontra o
setor carbonífero (BRASIL, 2010). Entretanto, a
despeito da previsão legal, diversos estudos realizados
na atualidade têm demonstrado relevantes impactos
ambientais negativos provocados pela atividade
carbonífera, sendo que a região sul do Estado de
Santa Catarina insere-se neste contexto (PREVÉ,
2013). Esta realidade faz suscitar a necessidade de
estudos e reflexão acerca da eficiência destes
dispositivos legais na manutenção da qualidade do
meio ambiente impactado pelo setor carbonífero na
região. O presente trabalho teve como objetivo geral
efetuar estudos do ordenamento jurídico ambiental
relacionado ao setor carbonífero, bem como dos seus
principais impactos ambientais, tendo como foco a
atividade desenvolvida no sul do Estado de Santa
Catarina. Estes estudos visaram refletir se o atual
ordenamento jurídico tem se mostrado satisfatório em
termos de precaução, prevenção e recuperação do
meio ambiente impactado por esta atividade econômica
e apontar alternativas para diminuir as possíveis
omissões na legislação ambiental do setor.

METODOLOGIA
Foram realizados estudos do ordenamento jurídico que
regulam o setor carbonífero na esfera ambiental por
meio da pesquisa de dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais,
notadamente
a
legislação
presentes nos municípios situados no sul do Estado de
Santa Catarina (Brasil). Também foi efetuada pesquisa
bibliográfica de trabalhos científicos desenvolvidos na
região sul catarinese, cuja temática envolviam os
impactos ambientais negativos provocados pela
atividade carbonífera. Os conteúdos pesquisados
foram sistematizados e discutidos em seminários
internos, com a participação dos alunos e professores
envolvidos no processo. A partir destes estudos,
procurou-se avaliar se a legislação ambiental do setor
tem sido satisfatória na proteção ambiental e apontar
alternativas para a sua melhor eficácia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos permitem constatar que a
atividade carbonífera continua provocando impactos
negativos sobre o solo, a água, o ar, a biota, incluindo a
população humana, na região sul catarinese. Também
foi constata a existência de poucas leis de proteção
ambiental em nível federal, estadual e municipal
direcionadas diretamente para o setor carbonífero. A

maioria das normas ambientais existentes para o setor
é de caráter geral, não contemplando diretrizes
específicas
para
as
etapas
de
extração,
beneficiamento, transporte e utilização do carvão
mineral. Cabe destacar que, na a maioria dos
municípios que compõe a região carbonífera do sul de
Santa Catarina, não foi encontrada normatização de
proteção
ambiental
relacionadas
à
atividade
carbonífera, apesar de seus impactos negativos sobre
o meio ambiente serem extremamente significativos.
Isto sugere a omissão da legislação e/ou dificuldade no
acesso à informação do arcabouço jurídico que
regulam o setor. Como consequência, poderia haver o
comprometimento da fiscalização pelos órgãos
competentes e da participação da população na tarefa
de exigir do poder público o direito de ter um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, o qual é um bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, conforme preconizado na Constituição
brasileira.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, é possível sugerir que
os impactos ambientais negativos que ainda são
provocados pela atividade carbonífera, notadamente na
região sul do Estado de Santa Catarina, poderiam estar
associado à omissão de legislação ambiental voltada
ao setor e/ou à falta de acesso às mesmas por parte da
população. Estratégias como a criação de normas
ambientais mais específicas, integradas e orientadas
para o setor carbonífero nos níveis federal, estadual e
local, poderiam contribuir para uma maior eficácia do
ordenamento jurídico ambiental, diminuindo assim os
danos e impactos ao meio ambiente. Além da
discussão sobre o papel do sistema legal neste
processo, é também imperativo a avaliação dos fatores
políticos, econômicos e sociais que podem estar
associados a danos ambientais resultantes da
atividade carbonífera.
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INTRODUÇÃO
A exploração de águas subterrâneas sempre foi
tradicionalmente considerada uma forma de consumo
de água pura. Entretanto, estudos já realizados no
município de Araranguá-SC, e Santa Maria, Restinga
Seca, Itaara e São Sepé-RS, mostraram altas
concentrações do cátion Alumínio (III) em poços
artesianos. Este íon, quando em excesso no organismo
humano, pode prejudicar o transporte de ferro e as
funções do ATP, além de provocar encefalopatia por
diálise e anemia microcítica. Baseado nisso, buscou-se
projetar um dispositivo para a remoção desse micropoluente, com foco nas técnicas de impregnação em
material suporte e por coluna preenchida com
biopolímeros. Os compostos estudados são quitina e
quitosana. Ensaios laboratoriais já comprovaram que a
quitosana apresenta maior eficiência na retirada de
alumínio de águas de poços subterrâneos. Contudo, o
preço por quilograma desse biopolímero pode alcançar
20 dólares. Sendo assim a quitina, mais barata e
agindo também como adsorvente de metais, mostra-se
como uma alternativa para o estudo da adsorção de
Al+3. O objetivo do trabalho é projetar dispositivos
protótipos para estudo da eficiência do processo de
remoção de Al e realizar estudos comparativos de
viabilidade econômica dos mesmos, visando auxiliar na
melhoria da qualidade da água consumida pela
população.

METODOLOGIA
O dispositivo consiste em uma unidade ao nível do solo
acoplada à tubulação da bomba comumente utilizada
na retirada de água de poços. Um reservatório de
volume em torno de 40L é suficiente para suprir as
necessidades de consumo (beber e cozinhar
alimentos) de quatro pessoas por dia. O sistema conta
com um depósito para a filtração e outro para o
estoque da água filtrada. A Figura 1 ilustra o esquema.

No método de impregnação de biopolímeros em
material suporte, tiras são submetidas à impregnação
por quitosana e, posteriormente, submersas na água
do reservatório para retirada dos íons Al +3. Um aerador
é utilizado para a agitação do fluido (Fig. 2a). A técnica
de coluna preenchida de biopolímeros funciona através
da passagem da solução poluída por um tubo
preenchido com os materiais adsorventes (Fig. 2b). O
projeto visa a possibilidade de retro lavagem para
fornecer facilidade de uso e baixo custo de
manutenção.

(b)

Figura 02 – Técnicas de remoção de Al+3: (a)
impregnação em material suporte e (b) coluna
preenchida. Fonte: (a) FOLZKE, 2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto foi concluído em sua etapa de escala de
bancada, mas ainda não teve concluída a etapa de
montagem dos protótipos. Contudo, os estudos se
mostram produtivos no desenvolvimento de um
dispositivo de acesso financeiro comum, através da
sua construção por materiais de uso cotidiano e
biopolímeros atóxicos e biodegradáveis.

CONCLUSÃO
A exploração de águas subterrâneas tem crescido nos
últimos anos. Porém, áreas afetadas por indústrias
carboníferas, têxteis ou agronegócio, podem estar
sujeitas à acidificação do solo e, por consequência, ao
aumento da concentração de alumínio nos lençóis
freáticos. A construção de um dispositivo para a
remoção desse micro-poluente contribui para a
melhoria da qualidade de vida da população e também
previne o desenvolvimento de doenças crônicas.
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DE FRITAS E ESMALTES CERÂMICOS
Fábio Borges Ribeiro Jr1, Guilherme Borges Polla1, Bruna Martins Mendes1, Emili
Lavezzo da Luz1, Ana Paula Figueiredo1, Danila Niero2, Fernando Bertan2, Lucas
Dominguini1, Marcelo Dal Bó1
1Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
2Colorminas Colorifício e Mineração S/A
marcelo.dalbo@ifsc.edu.br

Palavras-Chave: Vidro Laminado, Resíduo, Esmaltes, Fritas, Cerâmica.

INTRODUÇÃO
O vidro laminado é um produto amplamente encontrado
em para-brisas automobilísticos. Esse material é
composto por duas camadas de vidro e uma camada
interna de polímero, mais especificamente o polivinil
butiral (PVB) (VARGAS; WIEBECK, 2007). Devido a
dificuldade na separação dessas diferentes camadas
esse material é pouco reciclado atualmente. Por outro
lado, as fritas e esmaltes cerâmicos são utilizados em
revestimentos cerâmicos, como piso, azulejo e
porcelanato esmaltado e apresentam, na composição
química, compostos comuns aos contidos no vidro de
para-brisas (MATTEUCCI et al., 2002). O presente
trabalho estuda a reutilização de vidros laminados na
fabricação de fritas e esmaltes cerâmicos.

A composição química dos vidros laminados é
semelhante a encontrada em vidros soda-cal. Verificouse que os esmaltes cerâmicos produzidos com vidro,
como alternativa à frita, mostraram-se pouco refratários
para o tempo e a temperatura de queima das peças,
não atingindo as características técnicas e estéticas
desejadas. Constatou-se ainda que os esmaltes
sofreram dilatação térmica superior à do suporte, 87 ºC-1
e ~65 ºC-1, respectivamente, causando gretamento na
peça no momento do resfriamento, vide Figura 1.
Figura 1 - Esmaltes desenvolvidos.

METODOLOGIA
Foi realizado um levantamento da geração de resíduo
de vidro laminado na região de Criciúma/SC. Foram
coletadas seis amostras de marcas diferentes de parabrisas em empresa da região. O material foi triturado
manualmente usando um almofariz e pistilo e depois
moído a seco, durante 10 min, em moinho planetário
para reduzir seu tamanho de partícula e separar o
material polimérico do vidro. Após a moagem, o resíduo
de vidro foi passado na peneira malha 200 mesh. Esse
material foi teve sua composição química analisada por
fluorescência de raios-X utilizando um espectrômetro
Bruker S2 Ranger. O coeficiente de dilatação térmica e
a temperatura de amolecimento foram mensuradas em
um equipamento RB 3000-20 da BP Engenharia com
uma velocidade de aquecimento de 5 ºC/min até 600 ºC.
Por fim, foram elaboradas três formulações de esmaltes
utilizando o vidro laminado reciclado, caulim, quartzo e
feldspato.

CONCLUSÃO
Existe a possibilidade de reutilização do vidro laminado
em fritas e esmaltes cerâmicos. Com os resultados
iniciais verificou-se que não foi possível atender as
especificações exigidas em esmaltes. Com isso, será
necessária a reformulação da sua composição
objetivando melhorar as características técnicas e
estéticas do produto final.

AGRADECIMENTOS
RESULTADOS
A análise química mostrou semelhança na composição
das diferentes marcas de vidro laminado, de acordo com
a Tabela 1.
Tabela 1 – Análise química das amostras de vidro.
Óxidos
SiO2
Na2O
CaO
MgO
Al2O3
Outros
P.F.

1
69,21
13,27
9,08
3,80
1,75
2,59
0,30

2
70,45
12,71
7,87
3,84
1,48
3,31
0,34

3
70,70
13,79
8,21
3,42
1,18
2,45
0,25

4
69,21
13,50
7,61
4,33
2,15
2,89
0,31

5
69,82
12,34
7,81
3,90
1,76
3,79
0,58

6
69,44
12,78
7,94
3,74
1,83
3,92
0,35

Ao CNPq, pelo auxílio financeiro e bolsas (Chamada nº
17/2014), ao IFSC e à Colorminas Mineração S/A,
empresa parceira do trabalho.
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ESTUDOS SOBRE AS FONTES DE ENERGIA E SUA SOCIALIZAÇÃO EM ESCOLAS
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ARARANGUÁ (SC-BRASIL)
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Palavras-Chave: Fontes energéticas, socialização, escola do ensino médio.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conceito de energia mais aceita entre os cientistas é
o que a define como sendo a quantidade de trabalho
que um sitema é capaz de realizar. Sendo assim, a
energia não pode ser criada, consumida ou destruída,
mas sim convertida para outras formas. Os recursos
energéticos não renováveis estão presentes em
quantidades limitadas na natureza, diminuindo com a
sua utilização, já que a regeneração destas fontes
requer muito tempo. Os mesmos podem derivar de
combustíveis fósseis, tais como o carvão, gás natural,
petróleo, areias betuminosas e xisto, ou de rochas
portadoras de elementos radioativos (REIS, 2011). Os
recursos energéticos renováveis são aqueles oriundos
de fontes naturais e que possuem capacidade de
regeneração. Tais recursos passam a ter uma
importância cada vez maior frente ao possível
esgotamento das reservas naturais dos recursos não
renováveis (REIS, 2011). A participação das energias
renováveis na matriz energética brasileira representa
39,4%, sendo suas principais fontes são a biomassa,
energia hidráulica, lenha e carvão vegetal (MME,
2015). O estudo, sistematização, discussão e
socialização dos conhecimentos sobre as diferentes
fontes de energia é uma demanda acadêmica e social
de grande relevância na atualidade. Neste contexto, o
presente trabalho teve como objetivo geral estudar os
principais recursos energéticos, com vistas a sua
posterior socialização em escolas do ensino médio da
rede pública estadual situadas no município de
Araranguá (SC-Brasil).

As atividades de pesquisa, estudo, sistematização e
discussão dos pressupostos teóricos relacionados às
fontes de energia têm contribuído de forma significativa
para um maior aprofundamento do estado da arte da
temática em questão e para o aprimoramento da
formação acadêmica dos pesquisadores envolvidos.
Estes estudos têm permitido constatar que os métodos
de produção de energias renováveis têm sido
aprimorados, com consequente diminuição dos seus
impactos negativos ao meio ambiente. Porém ainda
existe uma grande dependência das energias não
renováveis, que são grandes causadoras da poluição
do planeta. O trabalho tem promovido a reflexão acerca
do modelo energético adotado pelo Brasil, das futuras
demandas em termos de diversificação da matriz
energética nacional e do papel da educação escolar e
da sociedade neste processo. Além disso, a elaboração
de materiais didáticos tem se mostrado como uma
ferramenta importante para a futura socialização destes
conteúdos junto às escolas do ensino médio da rede
pública estadual situadas no município de Araranguá
(SC-Brasil).

METODOLOGIA
Os estudos foram realizados através de revisão
bibliográfica sobre as fontes energia, abrangendo
aspectos relacionados à classificação das fontes,
mecanismos de conversão, aplicações, vantagens e
desvantagens de cada fonte, participação na matriz
energética nacional, entre outros. Para tanto, foram
utilizados como fonte de pesquisa livros, artigos
científicos, dissertação de mestrado, teses de
doutorado, relatórios de entidades governamentais e
informações em sites especializados. Os conteúdos
pesquisados foram sistematizados e discutidos em
seminários internos, com participação dos bolsistas e
dos professores orientadores. Foram elaborados
materiais multimídia na modalidade de apresentação
oral e painéis de exposição, bem como maquetes
contendo os conteúdos pesquisados, com vistas a sua
posterior socialização em escolas do ensino médio da
rede pública estadual situadas no município de
Araranguá (SC-Brasil).

CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, se pode concluir que os
estudos sobre as fontes de energia são de grande
relevância para o entendimento do estado da arte e
que a futura socialização dos mesmos em escolas do
ensino médio da rede pública estadual de Araranguá
poderá despertar o interesse pela temática em estudo,
além de promover uma maior inserção da Universidade
junto à sociedade.
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INTRODUÇÃO
O MATLAB é um software interativo de alta
performance voltado para o cálculo numérico. O
desempenho do programa faz com que resolver
problemas difíceis, que seriam impossíveis de
solucionar apenas com papel e caneta, seja algo
simples e a solução é obtida de forma otimizada. O
objetivo do projeto era oferecer oficinas para capacitar
alunos, servidores e comunidade no uso do MATLAB e
nas aplicações que ele tem em diversas áreas.

forma simbólica, efetuar o cálculo de limites, derivadas,
integrais e somatórios, assim como resolver equações
e simplificar expressões algébricas. Na oficina de
MATLAB Avançado e Processamento de Imagens, o
enfoque foi na programação de algoritmos e uso de
funções prontas, e o processamento de imagens. Estas
duas oficinas tiveram a participação de 12 alunos e
totalizaram quatro encontros de duas horas cada.
Figura 02 – Exemplo de Processamento de Iamgem.

METODOLOGIA
Oferecer minicursos de MATLAB com professores do
IFSC-SJ, para trabalhar desde aspectos básicos do
software como ferramentas mais avançadas. Os
minicursos foram oferecidos nos níveis básico e
avançado. No básico, foi apresentado o programa,
suas funções, comandos básicos e a escrita de
códigos. Nos avançados, resolvidos problemas de
Cálculo, Álgebra Linear e Processamento de Imagem.

Fonte: Foto de Keith Ellwood [1].

CONCLUSÃO
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas oficinas básicas a interface do programa foi
apresentados, mostrando quais são as funções e o que
pode ser feito usando o software. Além disso, foram
desenvolvidas atividades para mostrar como é o
funcionamento do programa, operações que este
consegue efetuar, como é feita a construção de
gráficos de funções em 2D e 3D, e programação.
Nessas oficinas, houve a participação de 38 pessoas,
dentre elas professores e alunos do IFSC – SJ, e
devido esta demanda e pouco espaço, estas oficinas
foram realizadas nos três períodos e cada uma era
composta por quatro encontros de duas horas cada.
Figura 01 – Ambiente de Trabalho do MATLAB.

O curto período do projeto fez com que não se pudesse
oferecer mais oficinas, principalmente no nível
avançado, mas a grande busca pelas atividades e
pedidos para que estas fossem oferecidas novamente
só nos mostra que atividades assim são importantes e
necessárias. Além disso, o software nos da a
oportunidade de trazer para a sala de aula o uso da
tecnologia, que faz parte do dia a dia. Um dos grandes
problemas enfrentados para realizar oficinas e
minicursos que envolvem tecnologia é o espaço
necessário para a realização das atividades, neste
projeto ficamos limitados a 13 participantes por oficina,
que foram realizadas em um dos laboratórios de Redes
do IFSC São José.
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Fonte: www.aquaphoenix.com/lecture/matlab8/imageslarge/matlab_mesh.jpg
Na oficina de Cálculo foi usado um pacote do MATLAB
para trabalhar com Matemática simbólica. Nesta
oficina, visamos fazer a construção de funções na
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PRODUTOS COM MÁRMORE SINTÉTICO
Lucas B. Guedes, Otávio R. Amboni, Elvys M. Curi, G. Darabas, Richard M. Castro
Faculdade SATC/Departamento de Engenharia Mecânica/Laboratório de Vibrações e Tribologia – LAVITRI
elvys.curi@satc.edu.br
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O mármore sintético em estado pastoso contem bolhas
de ar que solidificadas prejudicam a resistência do
produto e o acabamento superficial. A quebra das
bolhas e compactação do material se realiza
submetendo o produto a movimentos bruscos, por uma
mesa vibratória. O propósito é desenvolver um modelo,
em escala reduzida, de uma mesa vibratória que vibre
com altas amplitudes e baixo consumo de energia.

A velocidade do motor que coincida com as
frequências naturais foi obtida com um inversor de
frequência. Na montagem, foram estudadas as
posições do motor na fig. 03. No estudo procurou-se a
posição mais eficiente para seu funcionamento.
Figura 03 – Estudo da posição do motor na mesa

METODOLOGIA
Com base em dimensões de uma mesa vibratória real,
foi projetada uma bancada em escala reduzida de 1/4.
A estrutura superior da mesa movimenta-se por estar
apoiadas por molas e estas estão fixadas na estrutura
inferior da mesa, tal como é apresentado na fig.01.
Figura 01 – Modelo da mesa vibratória.
Eixo desbalanceado

Fonte: Do autor.
Com o motor instalado na parte inferior da mesa, o
movimento é irregular, isso ocorre porque as correias
estão submetidas a forças de esticamento e
afrouxamento [2]. A fig 04 ilustram as duas situações.

Estrutura Superior
Molas

Figura 04 – Esticamento e afrouxamento da correia

Estrutura inferior
Molas

Fonte: Do autor.
Para produzir o desbalanceamento foram instalados
dois eixos desbalanceados nos extremos da mesa
próximos das molas tal como se apresenta a fig.02.
Figura 02 – Desbalanceamento para que a mesa vibre

Fonte: do autor.
Com o motor no centro superior da mesa verificou-se
que as vibrações ocorrem de maneira mais controlada.

CONCLUSÃO

Fonte: Do autor.
A força de desbalanceamento “Fo” que movimenta a
mesa vibratória depende da massa “mo” de
desbalanceamento, da excentricidade “e” e da
velocidade de giro do eixo “ω” [1]. A força (Fo) é foi
determinada através das eq.1 e 2:
𝐹𝑜 = 𝑚𝑜 𝑒𝜔2 [N]

𝜔 ≈ 𝜔𝑛 [rad/s]

(1,2)

A seleção da rotação velocidade de giro do eixo ficou
próxima da frequência natural (ωn), otimizando-se a
energia da mola.

O modelo em escala reduzida foi adequado para
aperfeiçoar o projeto da mesa vibratória. Verificou-se
que a posição do motor é de extrema importância para
que as vibrações ocorram de forma controlada e
consequentemente dando uma maior durabilidade das
correias e do equipamento.
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Figura 2 – Coeficiente de segurança (simulação 2)

INTRODUÇÃO
Com o aumento da população, a demanda de
alimentos é cada vez maior, com isso, existe a
necessidade de aumentar a produtividade agrícola. Por
este motivo o desenvolvimento tecnológico no campo
se fez necessário [1]. Em consequência ao uso da
tecnologia e criação de novas máquinas, necessitou da
criação de metodologias para testar a eficiência dos
sistemas mecânicos. O desenvolvimento de uma
metodologia, através de um projeto de uma estrutura
mecânica para a realização de testes do sistema
hidráulico do levante é apresentado.

METODOLOGIA

Fonte: Do autor

A partir dos parâmetros de testes, como pressão
hidráulica, velocidade e carregamento máximo, foi
possível iniciar o projetar da estrutura. Com isso, foram
avaliadas algumas propriedades de materiais, tais
como, resistência mecânica, ductilidade e resistência a
fadiga [3]. O coeficiente de segurança (Cs) foi estimado
pelo tipo de solicitação de carga e sua aplicação. O
dimensionamento da estrutura pelo método analítico foi
realizado com base nos pontos de acumulo de tensão.
Após foi simulada pelo método de elementos finitos
comparando seus resultados para a validação do
projeto estrutural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O material selecionado foi o ASTM A36, muito utilizado
em implementos agrícolas. O coeficiente de segurança
recomendado para eixos e ganchos que não
transportam material perigoso é 4, [2]. As figuras 1 e 2
apresentam as simulações realizadas pelo método de
elementos finitos.
Figura 1 – Coeficiente de segurança (simulação 1)

Inicialmente o raio de entrada dos furos (1 mm) das
articulações apresentava um acúmulo de tensão com
Cs=1,18. Modificando o raio para 5 mm o Cs aumentou
para 2,55, visto através da fig.2, demonstrando que o
raio interfere nas tensões localizadas.
A estrutura de fixação teve um coeficiente de
segurança abaixo do pré-estabelecido (Cs=4), ou seja,
Cs=2,91, pelo fato do software analisar apenas em
condições estáticas.
O problema de acumulo de tensão localizado na
angulação da chapa da fig.1 com Cs=2,1676 da
estrutura de suporte foi resolvido com a substituição
por uma inclinação calculada (fig.2), obtendo-se um
coeficiente de segurança de 3,58.

CONCLUSÃO
Os testes realizados via simulação numérica, foram de
extrema importância para validar o método analítico da
parte estrutural, obtendo-se a princípio um projeto
mecânico sólido, baseado em literaturas e de software
de engenharia. Neste aspecto, com apenas algumas
melhorias nas geometrias, o projeto da estrutura seria
completamente validada para atingir Cs = 4.

Raio de
entrada
Estrutura de
fixação

Angulação
da chapa

Fonte: Do autor
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INTRODUÇÃO
A Teoria dos Grafos é o ramo da matemática dedicado ao
estudo do comportamento relativo entre objetos de um
conjunto. Para tanto, faz-se uso de estruturas
denominadas grafos. Por definição, um grafo é constituído
por dois conjuntos: um conjunto de vértices e um conjunto
de arestas. Amplamente aplicáveis na modelagem dos
mais diversos problemas de engenharia e logística, estas
estruturas são importantes para auxiliar a representação
simplificada de problemas reais assim como para sua
resolução. Este trabalho tem como objetivo apresentar a
modelagem e a discussão de resultados de dois problemas
de aplicação na Engenharia modelados por grafos e
ressaltar sua interdisciplinaridade.
O problema descreve a profissão de dois engenheiros
eletricistas encarregados da auditoria do sistema elétrica
de um país fictício e propõe um problema de engenharia:
Levando em conta que o sistema é composto por
subestações interligadas por linhas de transmissão,
deseja-se que um dos engenheiros verifique o
funcionamento das linhas de transmissão e o outro o
funcionamento de cada subestação de tal maneira que a
rota a ser percorrida pelo auditor seja o mais eficiente
possível. Existe tal rota? E como provar sua existência ou
não existência?

METODOLOGIA
Para este país fictício, o mapa das redes elétricas de
transmissão pode ser simplificado por um grafo, sendo os
vértices as subestações de cada cidade e as arestas as
linhas de transmissão. Um exemplo proposto é ilustrado na
Figura 1.
Figura 1 –
Um mapa
simplificado

que possuem este circuito são denominados grafos
eulerianos, cuja solução e a verificação de sua existência
é simples e recorre somente à lógica: Para que o
engenheiro percorra cada arco uma só vez, é necessário
que ele chegue e saia do vértice por caminhos distintos.
Portanto, para que o grafo euleriano exista, faz-se
necessário que o grafo seja conexo, ou seja, que exista um
caminho entre quaisquer dois vértices, e que todos os
vértices tenham um grau par, ou seja, um número par de
arestas “saindo” deles.
Já o segundo problema apresenta extrema complexidade
de se determinar uma formulação padrão. Circuitos como
este foram estudados por W. R. Hamilton (1805-1865) [3]
e por isso levam o nome de circuitos e grafos
hamiltonianos. Não há até hoje uma maneira simples de
verificação de existência destes circuitos, e a resolução
“bruta” por testes de todos caminhos possíveis pode levar
centenas de anos, mesmo com a capacidade
computacional atual. Estes circuitos tem grande aplicação
prática nas áreas de segurança e criptografia, devido a sua
complexidade de resolução.

CONCLUSÃO
O conhecimento aprofundado de aspectos da Matemática
Aplicada e a modelagem de problemas reais da
engenharia, são ferramentas essenciais para os
estudantes em geral. Para os estudantes de engenharia,
contribui para o controle e planejamento estratégico,
aspectos fundamentais da sua formação acadêmica. Já
para os estudantes do ensino fundamental e médio, este
conhecimento contribui para a motivação e base teórica
para a resolução de muitos problemas. O modelo
matemático apresentado pode ser estendido para muitos
outros casos reais, como projeção de sistemas de circuitos
de emergência e controle de distribuição, tendo os
conceitos de grafos hamiltonianos e eulerianos como guias
[4].
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O primeiro engenheiro deve otimizar sua rota de modo que
ele percorra cada linha, ou aresta, uma única vez, evitando
assim o desperdício de combustível por percorrer duas
vezes a mesma linha.
Já segundo engenheiro é responsável pela auditoria das
subestações. Este, por sua vez, deve planejar sua rota de
modo a sair da cidade onde se encontra sua base,
percorrer cada subestação uma única vez e retornar à
origem, fechando o circuito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Problemas como o do primeiro engenheiro foram
estudados primeiramente por Euler (1707-1783) [2],
portanto são denominados circuitos eulerianos e os grafos
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INTRODUÇÃO
Muito embora a mineração de carvão seja uma
importante atividade econômica da região sul de Santa
Catarina, a mesma tem acarretado problemas
ambientais através da deposição inadequada dos
resíduos da mineração e perda do solo fértil, da
contaminação dos recursos hídricos e de alterações na
atmosfera pela geração de gases e poeiras. Dentre os
contaminantes provenientes da mineração, encontra-se
a drenagem ácida de minas (DAM), a qual tem efeitos
devastadores sobre os recursos hídricos por
apresentar expressiva acidez (pH<3) e elevada
concentração de metais poluentes, principalmente
ferro, manganês, alumínio, cobre, cádmio e zinco.
Este trabalho tem por objetivo geral efetuar o projeto,
montagem e monitoramento de um dispositivo piloto
para o tratamento de água fluvial contaminada por
DAM na região carbonífera do Estado de Santa
Catarina, visando a obtenção de água para uso nãopotável, o que viria preservar as escassas fontes de
água de qualidade para fins mais nobres.

METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho e elaboração do piloto
do dispositivo para tratamento de águas contaminadas
por DAM foram utilizados como base os estudos de
Núñez (2014), que utilizou para o tratamento de água
impactada por DAM casca de camarão como material
biossorvente de metais, por ser rica em quitina, e como
neutralizante da acidez, por possuir elevado teor de
carbonato de cálcio. A modelagem do piloto do projeto
foi feita com o software Sketchup, utilizando como
valores de referência os encontrados por Núñez
(2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Núñez (2014), o tratamento mais efetivo da
água do rio Sangão-SC, impactada por DAM, foi de
8,98 g de casca de corpo de camarão por litro de água.
Estudos serão realizados pelos autores do presente
trabalho para determinar as quantidades menores e o
tempo de contato mínimo da casca de camarão com a
água objeto de estudo que levam aos melhores
resultados de remoção de acidez e metais.
Todo o projeto do dispositivo foi elaborado com as
premissas de que a operação será em regime de
batelada e de que a água deve ficar em contato com a
casca de camarão sob agitação, para promover
homogeneidade no tratamento.
O dispositivo (Fig. 01) consistirá em um tanque
cilíndrico giratório com uma capacidade de 1.000 L

com uma tampa com hastes em sua face interna onde
podem ser encaixados sacos permeáveis contendo as
quantidades pré-determinadas de casca de camarão.
Após o tempo pré-determinado de tratamento, a água
será enviada para outro tanque de armazenamento
com capacidade de 3.000 L, e seguidamente será
encaminhada, se necessário, para um filtro, com objeto
de remover materiais em suspensão procedentes da
precipitação de hidróxidos metálicos. Após este tanque,
a água tratada será estocada em um tanque de
armazenamento. Outra possibilidade em estudo
consiste em substituir o filtro por um sistema de
eletrocoagulação para remover os hidróxidos
metálicos.

Figura 01 – Dispositivo de tratamento. Fonte: Criado
pelos autores.

CONCLUSÃO
Concluímos que este trabalho é importante, haja vista
que na região do Sul de Santa Catarina existe uma
grande quantidade de água contaminada por DAM. Um
dispositivo deste porte para tratamento desta água
para uso não-potável é muito interessante e viável,
uma vez que o agente de tratamento, a casca de
camarão, não tem custo e seu descarte sem controle
gera também sérios problemas ambientais. Dada a
atual escassez de água, poderíamos dar uso para esta
água tratada para irrigação de lavouras, lavações de
calçadas, combate a incêndios, etc.
Ressaltamos aqui a importância dos estudos
preliminares, que já estão acontecendo.
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INTRODUÇÃO

relação água/cimento. Observou-se a maior retenção de
água foi obtida para a argamassa de referência.

Existe uma grande preocupação ambiental com os resíduos industriais. No Brasil, as areias de fundição são um
dos resíduos industriais sólidos com maior volume de
produção (MARIOTTO, 1996). O descarte incorreto
desse resíduo gera graves problemas ambientais e alguns estudos foram realizados para a reutilização dessa
areia na construção civil (ARMANGE et al., 2005 e WATANABE et al., 2006). O presente trabalho visa analisar
a utilização da areia de fundição como substituição total
do agregado miúdo natural na produção de argamassas
de revestimento trabalháveis.

Tabela 01 – Propriedades no estado fresco das
argamassas estudadas.
Retenção
Ar
Flow
Argamassa
table
de água
Incorporado
(mm)
(%)
%
Referência
251,7
90
20
1:1:4
233,0
74
20
1:1:6
242,7
72
2
Fonte: Autoria própria.

METODOLOGIA
Foi obtido o resíduo, areia de fundição, que seria descartado por uma indústria da região e uma areia natural
utilizada para argamassas de revestimento. Analisou-se
a composição granulométrica (NBR NM 248, 2009) para
esses dois agregados. Para avaliação das propriedades
das argamassas estipulou-se um traço de referência
com areia natural de 1:1:6 (cimento: cal: areia), em volume. Os traços com areia de fundição foram 1:1:4 e
1:1:6, em volume, com substituição de 100% da areia
natural. As seguintes propriedades foram avaliadas: índice de consistência – flow table - NBR 13276 (2005);
retenção de água - NBR 13277 (2005); teor de ar incorporado - NBR 13278 (2005); resistência à tração na flexão e compressão - NBR 13279 (2005). O cimento utilizado foi CP IV – 32 (cimento Portland com Pozolana) e
cal hidratada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 apresenta a curva granulométrica obtida para
as duas areias e os resultados foram semelhantes diferenciando na peneira de abertura de 0,3 mm.
Figura 01 – Curva granulométrica dos agregados.

Tabela 02 – Propriedades no estado endurecido das
argamassas estudadas.
Resistência média
Argamassa
Compressão (MPa) Tração (MPa)
Referência
1,66
0,34
1:1:4
2,46
0,86
1:1:6
1,50
0,59
Fonte: Autoria própria.
Nota-se que as maiores resistências à compressão e
tração foram obtidas para o traço 1:1:4, isto pode ser
explicado pois essa argamassa tem maior quantidade
de aglomerante e menor quantidade de agregado. Em
relação ao mesmo traço, houve uma pequena redução
nas resistências sem prejudicar as propriedades.

CONCLUSÃO
Conclui-se, que as duas areias têm granulometrias
semelhantes. A consistência foi parecida entre as
argamassas e não houve uma redução significativa das
resistências. Portanto, a utilização de areia de fundição
em argamassa de revestimento é viável nesse estudo.
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Os resultados das propriedades das argamassas estão
apresentados na Tabela 1 e na Tabela 2 .
Observa-se na Tabela 1 que, a consistência (flow table)
foi mantido em 240 ± 12 mm, pois houve a variação
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METODOLOGIA
Para a análise da eficiência do sistema de limpeza foi
desenvolvida uma bancada para simular o escoamento
do fluido em um sistema de tubulação fechada. Para
avaliação da força de atrito foi desenvolvido um sensor.
A fig. 1 mostra a bancada de testes e a fig. 2 o sistema
de aquisição de dados das grandezas.
Figura 01 – Bancada de testes.
Rotâmetro

Sensor de
temperatura
Tubulação
de acrílico

Medição de
força de atrito

Fonte: Do autor.
Figura 2. Sistema de aquisição de dados para
obtenção dos resultados.
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Fonte: Do autor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das equações de Reynolds [1] e do coeficiente
de atrito [2], foram obtidos os resultados (fig. 3).
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Fonte: Do autor.
Os resultados indicam que a bancada e o sensor
desenvolvido são úteis para a determinação dos
parâmetros de limpeza de tubulações, tais como,
velocidade, pressão, temperatura e força normal. Além
disso, detectou-se uma grande influencia da
temperatura sobre a velocidade e pressão, obtendo-se
um comportamento não linear.

CONCLUSÃO
Unidade
hidráulica

Medição de
força de atrito

Figura 03 – Medição do coeficiente de atrito em
relação ao nº de Reynolds e a pressão.

Pressão [bar]

Os problemas de contaminação das paredes das
tubulações em sistemas óleo-hidráulicos podem ser
evitados através de uma limpeza não abrasiva do
sistema, denominada Flushing, que utiliza o fluido
hidráulico em alta velocidade em regime turbulento.
Visando comparar a eficiência do Flushing para
diferentes vazões do óleo, foi desenvolvido um sensor
que mede a força de atrito. Na avaliação é relaciona-se
o número de Reynolds com o coeficiente de atrito, para
entender os fenômenos relacionados à limpeza.

Onde, v é a velocidade, d é o diâmetro da tubulação,
 , é a viscosidade cinemática, Fa é a força de atrito e
Fn é a força normal, produto da pressão e área de
passagem do sensor.

Coef. de atrito - µ

INTRODUÇÃO



Fa
Fn

[]

(1,2)

A bancada e o sensor desenvolvidos permitiram
levantar dados para identificar os parâmetros mais
importantes na força de atrito. Através das medições
adquiridas via sensor, foi possível modelar o
comportamento do nº de Reynolds x coeficiente de
atrito e do nº de Reynolds x pressão, assim mesmo,
avaliar a influencia da temperatura sobre todos os
parâmetros. A partir dos modelos experimentais
obtidos conforme fig. 03 preveria o coeficiente de atrito
máximo e as condições para atingir este atrito.
Salienta-se que este método serviria também para
realizar a limpeza de tubulações de água potável.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

INTRODUÇÃO
A argamassa estabilizada é uma argamassa pronta dosada
em central que se mantém trabalhável por 36 a 72 horas.
Essa argamassa foi introduzida na Alemanha nos anos 70
após o desenvolvimento de aditivos específicos
(PANARESE, W.C, KOSMATKA, S. H., RANDALL, 199).
Caso as argamassas não tivessem aditivos, como nas
argamassas convencionais, o tempo máximo de utilização
é de aproximadamente 2,5 horas devido a hidratação do
Cimento Portland. Uma das vantagens da utilização dessa
argamassa é que como ela chega já chega à obra pronta,
fresca para a utilização em qualquer momento, evita o
tempo de espera e a mão de obra para preparação,
sobretudo no início do trabalho. Esses aspectos aumentam
a produtividade, rendimento e racionalização da mão de
obra (MARCONDES, 2009). No entanto, a utilização deste
tipo de argamassa é recente no Brasil, e há muitas dúvidas
em relação ao seu desempenho, principalmente pelo
desconhecimento das propriedades. Em virtude disto, o
objetivo deste trabalho é caracterizar as argamassas de
revestimento dosadas com aditivo inibidor de hidratação
(AIH).

METODOLOGIA
A primeira etapa realizada do trabalho foi selecionar os
materiais para o preparo das argamassas. Foi utilizado
Cimento Portland Pozolânico (CP IV 32), cal hidráulica,
agregado miúdo do tipo areia média natural e aditivo
inibidor
de
hidratação.
Posteriormente,
foram
confeccionadas três argamassas de revestimento: uma
argamassa de referência (sem o aditivo) e duas
argamassas dosadas com aditivo). As três argamassas
foram confeccionadas com o mesmo traço (em massa). O
teor de aditivo utilizado foi de 0,1% e 0,5% da massa de
cimento. A Tabela 01 apresenta a denominação das
argamassas, além do traço e do teor de aditivo utilizados.

Tabela 01 – Denominação, traço e
teor de aditivo.
Traço
(cimento: cal: areia: a/c)
Referência
1: 0,79: 9,36: 1,84
A
1: 0,79: 9,36: 1,68
B
1: 0,79: 9,36: 1,68
Fonte: Autoria própria.
Argamassa

Teor de
aditivo
0,1% AIH
0,5% AIH

Foram analisadas no estado fresco: índice de consistência
(flow table) (NBR 13276, 2005), densidade de massa e teor
de ar incorporado (NBR 13278, 2005). Já no estado
endurecido foram analisadas: resistência à tração na flexão
(NBR 13279, 2005) e resistência à compressão (NBR
13279, 2005).

Os resultados obtidos no estado fresco e endurecido estão
apresentados na Tabela 02 e na Tabela 3,
respectivamente. Nota-se que o aditivo quase não
influenciou na consistência e no entanto houve um
pequeno aumento no teor de ar incorporado (Tabela 2). E
no estado endurecido, o teor de aditivo influenciou com o
aumento das resistências à compressão e à tração. E a
relação entre a resistência à tração na flexão média e a
resistência à compressão foi de 37% na média para as
argamassas estudadas (Tabela 3).
Tabela 02 – Resultados obtidos no estado fresco.
IC (flow
Densidade de
Teor de
Argamassa
table)
massa (g/cm3)
Ar² (%)
(mm)¹
Referência
211,7
2,13
0,5
A
203,4
2,06
3,7
B
229,1
2,07
3,3
¹ Índice de Consistência/ ² Teor de ar incorporado
Fonte: Autoria própria.
Tabela 03 – Resultados obtidos no estado endurecido.
Resistência à
Resistência à
Argamassa
tração (MPa)
compressão (MPa)
Referência
1,12
3,09
A
1,17
3,93
B
1,92
4,39
Fonte: Autoria própria.

CONCLUSÃO
De acordo com os dados obtidos, foi analisado a influência
do aditivo inibidor de hidratação para o estado fresco e
endurecido. No estado fresco, o aditivo inibidor de
hidratação não influenciou significativamente o índice de
consistência (flow table) e no o teor de ar incorporado . No
estado endurecido, o teor de aditivo influenciou com o
aumento das resistências à compressão e à tração.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A velocidade de giro de um elemento com rotação, tais
como ventiladores e/ou outros elementos rotativos que
utilizam pás, nem sempre pode ser determinada por
métodos convencionais, sendo necessário muitas vezes
determina-la por métodos não convencionais, como os
sinais de som. Através de um microfone, o som é
coletado e com auxílio de algoritmos consegue-se
determinar a rotação de maneira simples e precisa.

Os sinais coletados no tempo são apresentados no
domínio da frequência com amplitudes em escala
logarítmica, onde se observa que o primeiro pico
coincide com os valores obtidos com o tacômetro. A
Fig.2 mostra um dos sinais adquiridos. Os maiores
picos são as harmônicas referentes à frequência de
rotação das hélices:

METODOLOGIA

Figura 02 – Intensidade dos sinais sonoros no domínio
da frequência em escala logarítmica
PSD - Sinais de Som

2

10

Para determinar a velocidade de rotação utilizando a
medida de som, foi necessário apenas um microfone e
um computador, além de desenvolver algoritmos para
processamento dos sinais [1]. A Fig. 1 apresenta o
experimento para a medida da rotação do ventilador
com um tacômetro digital que compara com os
resultados obtidos com a coleta do som.
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Figura 01 – Aquisição de sinais sonoros
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CONCLUSÃO
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Computador
Microfone
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Fonte: do autor
Através do tacômetro do tipo óptico determina-se a
rotação em rpm e converte-se em Hz com equação:

f n

60

 f  1588

60

 f  26, 47 Hz

n = número de rotações em rpm;
f = frequência de giro em Hertz.
Quando o rotor está com velocidade constante de giro,
os ruídos emitidos por estes são captados por um
microfone e gravados com um programa de coleta de
dados, feito em software LabVIEW. Em seguida o sinal
é processado, filtrado e analisado no domínio da
frequência, através do software Matlab utilizando a
transformada de Fourier pelo método de FFT [2].

Durante o procedimento experimental foram realizados
diversos ensaios de aquisição de dados com diferentes
ventiladores e comparados com as medidas de
tacômetros digitais, obtendo-se valores equivalentes.
Este método não convencional pode ser aplicável em
muitas máquinas rotativas que funcionam com hélices,
independentemente do tipo e da quantidade de pás,
sendo possível também com estes sistemas determinar
problemas como desalinhamento em eixos e fissuras,
ou seja, problemas que venham ocorrer ao longo da
vida útil do equipamento [3].
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os supermercados movimentam grande parte da
economia brasileira e estão em um setor altamente
competitivo. Para aumentar seus lucros e sua fatia de
mercado as empresas devem otimizar seus gastos,
reduzindo seus custos ao mesmo tempo que mantêm
baixos níveis de ruptura. Este artigo propõe um modelo
linear para definir o tamanho de estoque ótimo. O
algoritmo proposto será aplicado em um supermercado
de Florianópolis que é responsável pelo controle do
nível de estoque de produtos de um determinado
fornecedor, com o objetivo de minimizar os produtos
em estoque, fazendo com que o supermercado tenha
maior eficiência em seu atendimento e menor custo.

A tabela 01 é uma amostra dos dados fornecidos pelo
supermercado, com os produtos o tamanho do lote, a
quantidade máxima na prateleira e a demanda para o
horizonte de 03 dias.

METODOLOGIA
A política de estoque deste supermercado é manter
todos os produtos nas prateleiras da loja, não havendo
itens armazenados internamente. Algumas hipóteses e
critérios foram levados em consideração, para o
desenvolvimento do modelo matemático, como o
horizonte de planejamento de 3 dias, a quantidade
máxima de estoque de cada produto é múltipla do lote
devido à entrega ser realizadas em caixas fechadas, 78
produtos analisados e a demanda determinística.
Segue abaixo o modelo desenvolvido e utilizado:
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑧 = ∑𝑗∈𝑁 𝑥𝑗 , 𝑁 = {1, … ,78}
𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎
∑ 𝑥𝑗 ≥ 𝑏𝑗 ,

𝑗 ∈ 𝑀 = {1,2, … , 𝑚}

𝑗∈𝑁

∑ 𝑥𝑗 ≤ 𝑑𝑗 ,

𝑗 ∈ 𝑀 = {1,2, … , 𝑚}

𝑗∈𝑁

∑ 𝑥𝑗 − 𝑎𝑖 𝑛𝑗 = 0,

𝑗 ∈ 𝑀 = {1,2, … , 𝑚}

𝑗∈𝑁

𝑖 ∈ 𝐾 = {1,2, … , 𝑘}
𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑗 ∈ 𝑁
Onde, 𝑥𝑗 representa a quantidade de alimento, 𝑏𝑗 a
quantidade da demanda do alimento 𝑥𝑗 , 𝑑𝑗 a
quantidade máxima de estoque (na prateleira) do
alimento 𝑥𝑗 , 𝑎𝑖 a quantidade que cada lote contém de
alimentos 𝑥𝑗 e 𝑛𝑗 a quantidade de lotes necessários.
Para analisar a eficiência do algoritmo, o modelo foi
aplicado no software LINDO 6.1.

Tabela 01 – Amostra dos dados do supermercado.
Produto
Lote
Qtd máx.
Demanda
prateleira
Suco Uva Caixa 1L
6
18
12
Água s/ gás 1,5 L
6
30
26
Fonte: Supermercado.
A tabela 02 é uma amostra dos resultados obtidos após
a aplicação do modelo linear desenvolvido.
Tabela 02 – Resultados obtidos.
Produto
𝒙𝒋
Suco Uva Caixa 1L
12
Água s/ gás 1,5 L
30
Fonte: Elaborada pelos autores.

𝒏𝒋
2
5

Dos 78 itens avaliados, obteve-se 2034 produtos no
estoque para os três primeiros dias, satisfazendo a
demanda determinada. Sendo que não houve falta de
produto e os que não foram adquiridos pela demanda
foram mínimos.

CONCLUSÃO
Ao término do trabalho concluímos que o controle de
estoque é de máxima importância para redução de
custos e espaço. Obtivemos resultados que
satisfizessem todas as restrições do problema criado,
minimizando o pedido e atendendo a demanda.
Como sugestão para futuros trabalhos, fica a
abordagem de mais fornecedores e utilizar demanda
estocástica.
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INTRODUÇÃO
A extensão do Sistema Elétrico de Potência brasileiro
torna sua administração extremamente complexa.
Atualmente existem diversas companhias no Brasil
com concessão para gerenciar os diversos ativos
desse sistema, como a empresa ENEX, que tem a
responsabilidade de operar usinas e subestações de
energia elétrica. Para isso, é imprescindível que seus
operadores sejam bem treinados e capacitados (ENEX,
2012). Porém, existem várias dificuldades para esse
treinamento. O desenvolvimento de um software de
simulação de usina hidrelétrica, é uma solução para
esse problema. A implantação de um simulador traz
mais
segurança,
rapidez
e
eficiência
no
restabelecimento do sistema, devido à preparação
prévia da equipe de operação, assegurando o bom
funcionamento do Setor Elétrico Brasileiro.

O operador deverá solucionar o problema proposto
aleatoriamente pelo simulador. Assim, cada passo
executado será verificado e os erros serão apontados
ao final da simulação. Na Figura 01 pode-se observar
uma das telas do simulador desenvolvido.
Figura 01 – Tela do simulador desenvolvido

Fonte: Projeto de Pesquisa

METODOLOGIA
Inicialmente foi realizado um estudo sobre a empresa
ENEX, o funcionamento e a operação de uma usina
hidrelétrica e sobre as linguagens de programação a
serem utilizadas (HTML, JavaScript, MySQL e PHP).
Posteriormente foi desenvolvido um ambiente de
simulação fiel ao sistema utilizado pelos operadores na
empresa em questão.

CONCLUSÃO
O simulador apresentado é capaz de armazenar os
procedimentos adotados durante a simulação para uma
análise posterior da equipe, sendo possível retirar
dúvidas imediatamente após um erro na execução da
manobra. Assim, o operador em treinamento,
aperfeiçoa o seu modo de agir diante de uma
atribulação no sistema, demonstrando mais confiança
na hora de operar o sistema real.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O simulador desenvolvido é capaz de emular 4
contingências, provenientes de falhas aleatórias e/ou
manutenção de uma usina hidrelétrica:

Manobra 1: Reestabelecimento da linha de
transmissão de 138kV após o desligamento
automático
ocorrido
por
proteções
não
impeditivas.

Manobra 2: Reestabelecimento da UG02, após a
vazão na saída de água do trocador de calor de
óleo do mancal combinado guia ficar muito baixa.

Manobra 3: Reestabelecimento da abertura das
comportas após sobrecarga na ponte do inversor
de alimentação da tomada água.

Manobra 4: Desenergizar e isolar Seccionadora
89L para Manutenção Geral.
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INTRODUÇÃO
O crescimento da tecnologia fez surgir novas
ramificações no modo de ensino. De fato, a utilização
de softwares no ensino de engenharia otimiza o
aprendizado (PIERRE, 1996). Partindo destas
premissas, esse trabalho apresenta uma ferramenta
cujo principal objetivo consiste em facilitar o
aprendizado dos conceitos de análise da estabilidade
para sistemas dinâmicos lineares. A ferramenta
consiste em um programa que calcula a matriz do
critério de Routh-Hurwitz e compara os resultados
obtidos com os calculados pelo usuário, indicando os
erros. O programa foi implementado utilizando o
software Matlab.

Como exemplo, considere uma função de transferência
cujo denominador, visto na Eq. (1), é um polinômio
ímpar (grau 5). A Figura 2 mostra o resultado do
algoritmo onde mat_ent é a matriz calculada pelo
usuário e mat_solve a feita pelo computador.

(1)

Figura 02 – Resultados do algoritmo

METODOLOGIA
Inicialmente
foram
estudados
algoritmos
de
implementação do Critério de Routh, um método para
avaliar a estabilidade de sistemas dinâmicos lineares
(OGATA, 2013). Com base nesses resultados, foi
desenvolvido o programa. O aplicativo consiste no
cálculo da matriz de Routh-Hurwitz para o denominador
de uma função de transferência inserido pelo usuário.
Na sequência, o usuário insere os dados da matriz
calculada por ele mesmo. Depois o programa compara
os dados e informa quais linhas da matriz calculada
pelo usuário estão erradas. Buscando facilitar o uso,
foram introduzidas no código orientações para
operação do programa. A implementação foi feita sem
a utilização de bibliotecas (toolboxes) extras, que
muitas vezes não fazem parte das licenças adquiridas
pelas universidades. O programa foi analisado e
testado para diferentes funções de transferência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 apresenta a tela inicial do programa, na qual
o usuário é questionado se necessita de maiores
instruções. Após a exibição dessas informações o
usuário deve digitar o denominador da função de
transferência
Figura 01 – Interface do programa

CONCLUSÃO
Esse trabalho apresenta uma ferramenta para auxílio
no aprendizado de conceitos de estabilidade em
sistemas lineares. A escolha do Matlab mostrou-se
adequada pois é uma ferramenta amplamente utilizada
e cumpriu com as necessidades desejadas. O
programa será utilizado e avaliado por estudantes de
graduação matriculados em disciplina da área de
controle. Futuramente, será desenvolvido para esse
programa uma interface gráfica a partir do GUI do
Matlab (Graphical User Interface).
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Palavras-Chave: Potencial energético, Geração de energia, Energia de ondas oceânicas.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda um estudo realizado na
Plataforma de Pesca Entremares, em Balneário Arroio
do Silva (SC). Os principais objetivos são estimar o
potencial energético a partir de dados de onda in situ
da região costeira e analisar a possibilidade de geração
de energia a partir das ondas do oceano na plataforma.
A Figura 1 mostra os projetos relacionados à Fase I
desse estudo.
Figura 1 – Esquema dos projetos desenvolvidos.

de onda representativos da
projeto ”b”. Para análise da
curvas de carga (Figura
possibilidade de melhorias e
consumo é a iluminação.

região estimados pelo
eficiência foram obtidas
3), que evidenciaram
que o principal fator de

Tabela 1 – Parâmetros calculados para cada estação.
Estação do
ano

Altura significativa
média (m)

Período significativo
médio (s)

Potência
(W/m)

Primavera
Verão
Outono
Inverno
Média Anual

1,2
1,3
1,2
1,4
1,2

6,6
7,2
7,8
7,9
7,7

2447
3036
2242
3240
2362

Figura 2 – Incidência da onda no dispositivo CAO.

METODOLOGIA
Projeto a) A população de Balneário Arroio do Silva
(SC) e o potencial para geração de energia elétrica
na plataforma de pesca: educação, energia e
eficiência energética: aplicação de questionários e
realização de palestras para inserção da comunidade
no tema do projeto.
Projeto b) Análise de dados de ondas e estimativa
do potencial para geração de energia elétrica em
uma plataforma de pesca no sul de Santa Catarina,
Brasil: análise estatística de dados de ondas na região
para o cálculo do potencial energético e estimativa dos
principais parâmetros de ondas para modelagem.
Projeto c) Modelagem e simulação de um sistema
de geração de energia a partir das ondas em uma
plataforma de pesca no Sul de Santa Catarina:
análise e simulação de um modelo matemático que
descreve o comportamento físico de um dispositivo do
tipo coluna de água oscilante (CAO), a ser instalado
futuramente na plataforma.
Projeto d) Eficiência energética: estudo na
plataforma de pesca de Arroio do Silva: foi realizado
um diagnóstico da energia elétrica consumida pela
mesma e quais equipamentos são os principais
responsáveis pelo consumo, além de propor
alternativas para diminuir esse consumo e tornar a
plataforma mais eficiente e sustentável do ponto de
vista energético.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No projeto “a” foram aplicados cerca de 300
questionários à população e duas palestras realizadas,
envolvendo os temas de energias renováveis, energia
de ondas oceânicas e eficiência energética. Os
resultados obtidos no projeto “b” estão sumariados na
Tabela 1. A Figura 2 apresenta o dispositivo
considerado para modelagem e simulação. Este
modelo utiliza como dados de entrada os parâmetros

Figura 3 – Curva de carga da plataforma de pesca.

CONCLUSÃO
Este projeto envolve a aplicação de conceitos de
participação e interação da comunidade, análise de
dados e modelagem através do método científico e a
investigação da aplicação prática dos conceitos e
parâmetros da eficiência energética de forma
integrada. O trabalho apresentou um estudo da energia
e dos principais parâmetrosde onda na região costeira
de Balneário Arroio do Silva. Para a modelagem do
dispositivo foram analisadas as influências da parede
do tubo e da perda de carga na velocidade do fluxo do
ar e estimada a potência gerada pelo dispositivo coluna
de água oscilante. Com o estudo de eficiência
energética espera-se reduzir o consumo local, visando
o uso racional da energia elétrica gerada pelo
dispositivo CAO estudado. Com isso, o grupo está
trabalhando no sentido de traçar um diagnóstico
completo das possibilidades de aproveitamento da
energia oceânica na região, de forma a buscar
soluções regionais para o fornecimento de energia
renovável.
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Palavras-Chave: Energia, Transformador de Corrente, Amplificador

INTRODUÇÃO
Este projeto tem como objetivo quantificar a energia que
consumimos, para que o consumidor obtenha em tempo
real a quantidade de energia absorvida da concessionária.
Desta forma tomando atitudes de economia de energia,
sem aqueles desperdícios desnecessários. Este projeto
desenvolve o sistema de coleta de informações de energia
a partir de um transformador de corrente(TC).

METODOLOGIA
Para medir a corrente faz-se necessário a utilização de um
TC (Figura1) e de um circuito amplificador que transforma
nosso sinal de energia em um sinal compatível com a
entrada de um sistema microprocessador(arduíno),
normalmente esta tensão é de 0-5V. Esse amplificador foi
feito com a utilização de um amplificador operacional.
Transformadores de corrente (TCs) são sensores para
medir corrente alternada. Como qualquer outro
transformador, um transformador de corrente tem um
enrolamento primário, um núcleo magnético, e um
enrolamento secundário.(TC, 2015). O circuito montado é
apresentado na Figura 2, onde podemos observar a fonte
de alimentação e a matriz de contato.

Figura 3: Fonte e matriz de contato com o circuito

Quando o sensor CT é "grampeado" a um fio, onde haja o
fluxo de corrente elétrica, a saída é submetido a uma
corrente de pico menor do que a de entrada, que depende
da relação de transformação. A Figura 4 mostra a forma de
onda da tensão de entrada e saída do circuito, onde podemos ver que a tensão de saída(cor azul) é igual a tensão
de entrada(cor amarelo) vezes o ganho. Note que as duas
estão invertidas, pois utilizamos o amplificador inversor.

Figura 1: Sensor TC
Figura 4: Forma

RESULTADOS E DISCUSSÃO
de onda obtida.

CONCLUSÃO

Figura 2: Fonte e matriz de contato com
o circuito
O circuito começa a funcionar quando a corrente elétrica
circula pelos componentes. A tensão fornecida é de 5V. A
Figura 3 mostra circuito completo:

Concluímos que o nosso projeto está avançando, pois
conseguimos obter um valor de tensão proporcional a
corrente de entrada. Este sistema é desafiador pois uni
conceitos de energia elétrica com a apresentação desses
valores para um usuário final. Este projeto faz parte de um
projeto maior que pretende monitorar a corrente elétrica de
todos os ambientes de uma residência
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INTRODUÇÃO
Os laboratórios de robótica, máquinas especiais e materiais e solos são espaços destinados às aulas práticas
de alunos, geralmente dos cursos que envolvem robótica e máquinas (como por exemplo mecatrônica e engenharia mecatrônica), bem como um ambiente de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para toda
comunidade acadêmica, incluindo alunos e professores.
Esses laboratórios apresentam equipamentos e dispositivos dos mais variados tamanhos, pesos, valores agregados, riscos e complexidade de uso, como também
problemas de organização dos tais em um espaço reduzido. Esses fatores dificultam o controle de uso, a organização e a interação e compartilhamento de saberes
entre a equipe técnica e a comunidade acadêmica. Diante do exposto, torna-se interessante a adequação
destes ambientes através da aplicação de um sistema
de gerenciamento visando estabelecer padrões de qualidade no laboratório didático de robótica do Campus Criciúma.

efetivo da sua utilização. Como resultado da reorganização do laboratório pretende-se uma minimização qualitativa no tempo de montagem das aulas práticas e uma
maior extensão na utilização dos equipamentos ali disponíveis, pois uma vez que há procedimentos de uso, o
conhecimento pode ser disseminado e não ficar concentrado em uma única pessoa. Tais ações refletirão diretamente na melhoria da qualidade da utilização do laboratório que atualmente atende o curso técnico de mecatrônica e o curso de engenharia mecatrônica.

CONCLUSÃO
O projeto acima descrito, ainda em andamento, já
apresenta boas estimativas que ao longo do período de
execução com a utilização das seguintes ferramentas da
qualidade tais como 5W2H, Diagrama Causa Efeito e
brainstorming (tempestade de ideias). O projeto ainda
realizado e voltado especialmente para os laboratórios
didáticos de uma instituição educacional, apresenta forte
potencial, ainda para implantação em um cenário
diferente como por exemplo na indústria.

METODOLOGIA

AGRADECIMENTOS

O trabalho será executado através da técnica pesquisa
-ação onde se buscará a adequação de métodos de aplicabilidade das ferramentas da qualidade de acordo com
a realidade do laboratório. Serão analisadas as atuais
formas de gerenciamento no laboratório em busca de
um processo de qualidade que vise melhor organização
dos equipamentos ali dispostos. Inicialmente será feito
um levantamento de todos os equipamentos que compõe o laboratório, uma análise de empregabilidade das
devidas ferramentas de qualidade objetivando melhorias
do espaço físico, além de auxiliar em uma melhor organização do espaço acadêmico. Para tanto serão pensadas estratégias a fim de implantar uma gestão interna
que objetiva a melhoria das rotinas e procedimentos visando padronizar e facilitar a organização e o gerenciamento da estrutura física do laboratório, incluindo equipamentos, ferramentas entre outros itens que se julgar
importante no andamento do trabalho.
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Criciúma que disponibilizou o espaço de pesquisa, a Me.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta desse trabalho é a implementação de um sistema de gestão visando padronização na utilização do
laboratório, levantamento de equipamentos disponíveis,
controle de saída de tais equipamentos, manutenção
dos mesmos, proporcionar um ambiente limpo, organizado e com segurança ao corpo discente e docente. Devido a alta rotatividade de pessoas que utilizam o laboratório robótica, o sistema de gestão permite um controle
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INTRODUÇÃO
O projeto tem como objetivo conscientizar o público-alvo
sobre como economizar energia, assim, trazendo a ideia
de ser sustentável. A ação de ser sustentável vem através
de nossas atitudes, como por exemplo: Uma simples ação
de apagar as luzes. A definição de sustentabilidade é: A
permanência de algo por um determinado prazo, sendo
longo ou curto. Nossa meta é prolongar o máximo possível
esse prazo, ou seja, suprir as necessidades da geração
presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras
de suprir as sua.
Através de atitudes conscientes
podemos economizar muito a nossa energia, e, também,
poupar dinheiro com gastos inúteis.

METODOLOGIA
Inicialmente, temos como objetivo conscientizar as
pessoas dos seus gastos de energia elétrica e com isso
trazer a lúcida ideia da importância de economizar energia,
não apenas em gastos financeiros, mas, também, em
questões ambientais. Em nosso trabalho, abordamos as
principais fontes de energia renováveis no Brasil, afim de
trazer mais conhecimento sobre a área de fornecimento
elétrico, como por exemplo: Energia Hídrica, a qual é a
fonte energética mais utilizada no Brasil gerada através da
força da água; Usinas Eólicas, que possuem grande
importância para a nova geração de energia limpa através
da força dos ventos e a Biomassa, também uma fonte
bastante utilizada no Brasil não unicamente como
eletricidade mas também como combustível para
automóveis, etc. Em seguida, citamos sobre a Agência
Nacional de Energia Elétrica(ANEEL), responsável por
toda a administração de fornecimento elétrico até entrega
de energia às residências e indústrias. Em relação aos
meios de economizar energia, abordamos também a
importância do Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica(PROCEL), o qual é responsável pelo
desenvolvimento e conhecimento sobre o consumo
eficiente de energia, consequentemente, através deste,
conseguimos analisar os gastos financeiros dos aparelhos
residenciais. Criamos um guia prático ensinando as formas
corretas e seguras de ler um relógio medidor de energia
elétrica, trazendo o conhecimento de como calcular os
próprios gastos de energia. Afim de esclarecer dúvidas
sobre os gastos excessivos na conta de luz, criamos um
guia passo a passo de como calcular a média mensal de
gastos com energia, envolvendo impostos cobrados e o
valor de potência elétrica cobrado pela concessionária
regional. Entretanto, colocamos em pauta o uso da
Bandeira Tarifária, que fora imposta em 2015, afim de
trazer mais clareza ao uso da mesma, explicando os
principais motivos desse acréscimo, com gastos
financeiros e, inclusive, questões da alta produção de
energia elétrica. Em fim, damos dicas de como economizar
energia em residências através de atitudes no nosso

cotidiano, as quais podem fazer grande diferença no final
do mês.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto teve um bom resultado. Analisamos o resultado
do público através de alguns questionários feitos
oralmente. Como já era de se esperar, a maioria do
público-alvo tinha grande dúvida sobre questões
energéticas em relação a mitos e verdades sobre economia
de energia. Foi colocado em pauta alguns hábitos casuais
que dificultam o ato de economizar energia, como por
exemplo: Planejar o tempo ao tomar banho; optar por
produtos de melhor eficiência; desligar a televisão quando
ir dormir. Ao fim da discussão, foram impostas algumas
críticas em relação ao custo das lâmpadas LED, que possui
uma alta eficiência, porém, tem um custo mais elevado.

CONCLUSÃO
Apesar de analisar o projeto como sucesso, ainda há
processos de conscientização que necessitam de tempo e
não há formulas mágicas. Existem diversas ações e
medidas que combinadas podem levar às mudanças
efetivas. Graças ao mesmo, conseguimos conscientizar
boa parte do público ouvinte, e, consequentemente, pelo
menos, iniciar um longo processo de conscientização e
mudança de hábito.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a utilização de novas fontes de energia, em especial
a energia elétrica a partir do século XIX, o homem passou
a revolucionar o mundo, refletindo em um maior
aprimoramento das atividades humanas. A energia elétrica,
por sua vez, têm sido responsável por um grande salto no
desenvolvimento da humanidade, onde permitiu inovações
em diversos campos, como principalmente no cenário
industrial mundial. No entanto, desde 2012, o Brasil voltou
a enfrentar problemas relacionados à oferta e demanda
dessa energia, devido à queda acentuada no
armazenamento de água nos reservatórios das principais
hidrelétricas do país com a escassez de chuvas na região
sudeste. Isso fez com que o custo da produção de
eletricidade no país aumentasse, como resultado da
ativação de usinas termelétricas para minimizar a
possibilidade de falta e racionamento de energia. Com
esse deficit na sua geração, uma resposta mais rápida
seria a efetivação de ações que diminuíssem seu
desperdício. Ações que promovem um uma melhor
utilização da energia elétrica já vinham sido incentivadas
por um programa do Governo, o Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica – PROCEL, e, diante do
cenário apresentado, seria necessário ser implementadas.
Nesse contexto, o presente trabalho visa o levantamento
detalhado do consumo de energia elétrica do IFSC –
Campus Criciúma. Além disto, o estudo visa soluções mais
eficazes para uma melhor utilização e um menor
desperdício. Esse trabalho é realizado em conjunto com a
equipe responsável pelo Plano de Gestão de Logística
Sustentável do Instituto Federal de Santa Catarina, com um
objetivo em comum: a Eficiência Energética.

Por meio do estudo sobre o consumo de alguns
equipamentos, foi verificado a falta de conscientização da
comunidade acadêmica, ainda que a instituição promova a
ideia de medidas mais sustentáveis e conscientes, em
vários setores. Por falta do conhecimento referente a esse
consumo de energia elétrica, o resultado é o uso da energia
de forma exagerada, resultando no seu desperdício. Ações
como, a otimização do uso de alguns equipamentos, a
substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de
LED, que consomem menos energia, e a utilização do arcondicionado em uma temperatura mais agradável,
evitando o frio excessivo, podem reduzir significantemente
o consumo de eletricidade. Apesar de tais medidas serem
simples, ainda há falta de colaboração por parte dos
alunos, professores e servidores da instituição.

CONCLUSÃO
Constata-se assim que um estudo sobre o consumo de
energia elétrica e a possibilidade de poupá-la é importante
não só para uma instituição de ensino, mas sim, também
vantajoso para indústrias e até mesmo residências, onde
terão como objetivo maior a diminuição dos custos com a
utilização da energia elétrica. Com esse objetivo, ações
que promovessem o uso mais racional de energia se
tornariam mais comuns, fazendo que o consumidor
ajudasse o meio ambiente, quando este último sofre
impactos irreversíveis para produzir o que seria quase
impossível viver hoje, a nossa energia.
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Palavras-Chave: Mecatrônica, Sociedade, Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Hoje é incontestável o desenvolvimento tecnológico e sua
interferência na sociedade, tanto positiva quanto negativa.
Como confirma Merton (2013) as descobertas substantivas
da ciência em geral são um produto de colaboração social
sendo dirigida para a comunidade. Assim, a Realização da
Semana Tecnológica de Mecatrônica (STM), promovida
pelo IFSC – Campus Criciúma, foi um projeto que propiciou
um momento de integração entre escola, comunidade e
mercado de trabalho. O evento buscou trazer palestras e
oficinas que estão sintonizados com os avanços
tecnológicos e suas aplicações na Mecatrônica, seja na
Engenharia ou no técnico. Além disso, o evento buscou
disseminar os conhecimentos sobre o grande tema,
Mecatrônica, ainda pouco conhecido na região. A Semana
iniciou no dia 3 e encerrou no dia 8 de agosto com a etapa
estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

METODOLOGIA
A 1ª Semana Tecnológica da Mecatrônica (STM) foi
debatida, planejada e organizada com cinco meses de
antecedência, através de reuniões com a coordenação do
projeto de extensão e colaboradores nos quais se
disponibilizaram para a realização de palestras. Organizouse oficinas com o objetivo de estimular os estudantes o
desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de
solução de problemas, essenciais para o estudo das
ciências exatas, e ainda auxiliar professores no sentido de
melhorar o ensino, inclusive disponibilizando os materiais
apresentados. A divulgação da 1ª Semana Tecnológica da
Mecatrônica se deu através da confecção de cartazes,
distribuição de folders, exposição em painéis de LED do
modelo Outdoor e visitas às empresas e instituições de
ensino, ambos da região.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As oficinas, palestras, exposição de trabalhos e projetos
realizados atingiram os objetivos. A maioria dos estudantes
que fizeram parte do projeto mudaram sua concepção
sobre mecatrônica, adquirindo conhecimento geral sobre a
temática. Após algumas conversas com os mesmos, houve
comentários de que estariam interessados em atuar no
meio. Em especial na oficina de robótica , percebeu-se o
interesse dos alunos, porém um pouco de dificuldade na
compreensão dos componentes e na forma como eles
funcionavam, já que era o primeiro contato deles de forma
mais direta com a robótica, esse foi o fator determinante
que tornou a competição com kit lego, no final da
apresentação, mais interessante.Participou do projeto o
público discriminado conforme tabela abaixo:
Tabela 01 – Público atingido
Total

Público Interno do Instituto

185

Instituições Convidadas

133

Comunidade

99

Empresas privadas

22

Total

435

Foi possível perceber que uma boa parte dos participantes,
das oficinas e palestras oferecidas, obtiveram um grande
conhecimento e se interessaram ainda mais pela área.

CONCLUSÃO
A 1ª Semana Tecnológica da Mecatrônica do Câmpus
Criciúma, pelos seus números alcançados e sua
abrangência, conseguiu, de forma esplêndida, atingir seus
objetivos. Através de palestras, oficinas e debates
proporcionou uma gama de conhecimentos e possibilitou
aos participantes ampliar o conhecimento acerca do
grande tema Mecatrônica.Além disso, destaca-se que este
foi o primeiro evento sobre Mecatrônica no sul de Santa
Catarina, envolvendo divulgação científica, inovações
tecnológicas e culturais.
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e instituições que cederam seus colaboradores para a
ministrarem as palestras e oficinas. O projeto recebeu
auxílio financeiro por aprovação no Edital APROEX
01/2015, da Pró-Reitoria de Extensão e Relações
Externas, que proporcionou a viabilização financeira do
seminário e a transferência de auxílio às bolsistas
vinculadas ao projeto.
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Palavras-Chave: Robô, Paletização, Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Os robôs têm vindo a ser utilizados numa gama muito
variada de aplicações industriais. Segundo Paulo Abreu,
as más condições do ambiente de trabalho para um
operário (presença de fumos e calor intenso), a relative
simplicidade da operação e necessidade de flexibilidade
levaram à escolha de uma solução robotizada. À medida
que as capacidades dos sistemas robóticos se foram
alargando e sofisticando, as aplicações diversificaramse os processos de utilização do robô (soldadura,
pintura, deposição de colas e vedantes, etc.). Assim, o
curso de uso e aplicação do robô IRB 140 no processo
de paletização é um projeto que proporciona ao aluno
uma maior visão da indústria e a importância da
robotização em algumas áreas da fabricação industrial.

METODOLOGIA
A tecnologia tem sido um fator altamente influenciante
na sociedade. Principalmente no desenvolvimento
humano, tornando-o um recurso de grande utilidade na
educação. O uso e aplicação do robô IRB 140 no
processo de paletização desenvolverá, através do
programa RobotStudio (programa desenvolvido com a
linguagem RAPID pela empresa ABB), a capacidade do
aluno de programar e aplicar a programação na vida real,
desta forma desenvolvendo, também, a imaginação e a
criatividade do estudante. O uso e aplicação do robô IRB
140 no processo de paletização envolverá as matérias
do currículo escolar, como: Força e Geometria Analítica,
da Matemática e da Física do ensino médio,
respectivamente. O projeto também mostrará ao aluno
como funciona o processo de paletização em uma
indústria e assim que tiverem uma real compreensão da
simulação de robôs industriais e da forma como funciona
a paletização em uma fábrica eles poderiam buscar
formas melhores de realizar esse processo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este estudo sobre o uso e a aplicação do robô IRB 140
no processo de paletização foi de grande validade, pois,
o estudo sobre o simulador RobotStudio resulta em
demostração de como a máquina poderá operar em uma
indústria, o espaço necessário que ela utilizaráincluindo o espaço de segurança -, calcular os possíveis
erros que poderiam ocorrer com o modo de utilização do
robô. Dessa forma evita-se possíveis acidentes que
ocorreriam que se somente se monta a indústria da
forma aleatória.

Figura 01 – Célula de paletização

CONCLUSÃO
Mesmo o uso e aplicação do robô IRB 140 no processo
de paletização não sendo do cotidiano da maioria da
população, pois é de difícil acesso por ser um robô
industrial, mas é uma ferramenta de grande utilidade se
aplicada no desenvolvimento educacional. Com esse
conhecimento se pretende adquirir uma maior visão dos
componentes de uma indústria e de programação,
dessa forma abrindo caminho para desenvolvimento de
novos projetos.

AGRADECIMENTOS
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Palavras-Chave: Energia renovável; sistema solar fotovoltaico; geração de energia elétrica.

INTRODUÇÃO
A geração de energia elétrica junto ao ponto de consumo
através de sistemas fotovoltaicos, tem desempenhado um
papel importante no Brasil, visto que o recurso solar é
abundante em todo o território nacional. Entre 2014 e 2015
o campus Criciúma do IFSC apresentou uma variação em
seu consumo de energia elétrica médio de 81% entre o pico
e a baixa no consumo, principalmente devido ao uso dos
condicionadores de ar. Com base no estudo do consumo
de energia elétrica do campus, uma análise da
disponibilidade solar na cidade de Criciúma foi realizado o
dimensionamento de um sistema de geração de energia
solar conectado a rede.

Como optou-se por fazer a integração dos painéis solares
na própria edificação, usando o telhado como estrutura de
apoio para as placas, foram aproveitados todos caimentos
de telhados com orientação Norte para o posicionamento
das placas. Esta opção permite a instalação de 300 placas
de painéis solares gerando um total de 75 Kp, ou seja, 50%
do consumo do campus. Com esta quantidade de placas
solares foram simulados a quantidade de inversores para
converter a energia gerada em corrente contínua para
corrente alternada, a opção adotada foi de 7 inversores
com capacidade de 10 KW para cada inversor. Com esta
configuração foi possível simular a economia do sistema
através da figura abaixo:
Figura 02 – Estimativa de economia do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O IFSC como a maioria das instituições de ensino,
apresenta uma particularidade no consumo de energia
elétrica, com oscilações diferentes da indústria, tendo alta
demanda nos meses de março, abril e dezembro, e um
decréscimo nos meses de janeiro e fevereiro devido ao
período de férias escolares, por isso, a instituição tem uma
elevada dificuldade na hora de acertar com a
concessionária de energia a demanda contratada, pois o
consumo não apresenta linearidade. No ano de 2014 foram
pagos para a concessionária em torno de R$ 6.000,00 em
multas por consumo fora da demanda contratada.
Figura 01 – Consumo anual de energia elétrica.
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Fonte: IFSC (2015).
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Realizou-se a coleta de dados da irradiação solar no
campus Criciúma – SC no período de doze meses, e
através do software Radiasol da UFRGS obteve-se uma
irradiação solar média de 5 KWh/m².dia. Após estudo das
faturas de energia elétrica do campus, foi simulado para
geração 25%, 50%, 75% e 100% do consumo de energia
elétrica. Com o auxílio do software PVsyst, foram testados
arranjos com painéis solares e inversores para
configuração de um sistema que fosse compacto e
apresentasse um bom custo-benefício. A disponibilidade
arquitetônica no campus também foi analisada, a fim de
encontrar a melhor integração com a melhor orientação
solar (próximo ao norte verdadeiro) e a inclinação ideal
(igual à latitude do local, 28°). O painel solar utilizado nesta
simulação foi da Yingli modelo YL250P com tecnologia de
silício policristalino e o inversor utilizado foi o modelo SMA
Sunny Boy 10000TL-US.

Consumo (KWh)

KWh/mês

Fevereiro

METODOLOGIA

Fonte: Autor (2015).

CONCLUSÃO
Após análise de viabilidade econômica com dados de
empresas nacionais obteve-se um custo na ordem de R$
7.500/KWp instalado. O sistema simulado custaria em
torno de R$ 525.000,00 (projeto, material e mão de obra).
O retorno financeiro calculado foi de 6,56 anos, e como a
vida útil do sistema é estimado para 25 anos sua viabilidade
é compatível e positiva para aplicação. Com este contexto,
e considerando que atualmente buscamos o consumo de
energia “limpa”, é importante os investimentos e pesquisa
em fontes renováveis de energia, pois além de contribuir
para o nosso planeta é mais limpa, ecológica, renovável e
abundante.
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Palavras-Chave: MRUV, aparato automatizado, kit didático

INTRODUÇÃO

Figura 02 – Interface

O foco do trabalho foi o movimento retilíneo
uniformemente variado (MRUV). Devido ao avanço na
automatização de processos tornou-se possível
realizar, com maior precisão, a aquisição e análise de
dados referentes ao desempenho e funções de
diferentes equipamentos. Utilizando conceitos simples
e abertos de microcontrolador - Arduino, linguagem de
programação e física, desenvolveu-se uma aparato
para análise automatizado para dados em um
experimento de MRUV.

METODOLOGIA
Foi desenvolvido uma rampa de madeira com uma
calha de alumínio ao centro, com sensores
equidistantes para captação do tempo em que a esfera
passa, esferas de aço e eletroímã para soltar as
esferas, como na figura 1.
Figura 01 – Estrutura física

Fonte: Do autor
Para suporte utilizou-se um tripé para se poder utilizar
diferentes angulações. Utilizou-se o Processing 1.5.1
que usa uma linguagem orientada a objeto e possui
interface gráfica como na figura 2. O tratamento dos
dados se deu com uma progração simples que lia os
sinais vindo dos sensores e colocava o tempo entre
eles na equação da velocidade e estes na equação da
acelaração, esses valores eram plotados em tempo
real na interface da figura 2.
O elétroimã foi desenvolvindo a partir de um relé
comum, utilizado em automóveis. Foi usado somente a
bobina e seu núcleo, descartando-se toda sua carcaça
e contatos internos.

Fonte: Do autor

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com relação aos ângulos da rampa, nos testes
preliminares percebeu-se que a inclinação possível
para análise oscilou entre 10° e 23,6°, já que abaixo de
10° a esfera de aço imantava-se e não se desprendia
do eletroímã e acima de 23,6° os sensores LDR não
captavam a passagem da mesma devido a sua
velocidade.
Foi perceptível, após a análise dos resultados que o
eletroímã gerava um atraso na liberação da esfera,
ainda que mínimo e, isto ocasionava um incremento no
tempo da trajetória, tornando os resultados
apresentados diferentes do esperado. Para resolução
deste problema foi realizada, por meio de dedução e
observação gráfica, o desconto de uma fração de
segundos no cálculo do tempo de deslocamento no
primeiro trecho.
Em relação à diferença no diâmetro das esferas,
observou-se que quanto maior for o mesmo, menor o
tempo
de
deslocamento
na
trajetória
e
consequentemente maior sua velocidade e aceleração
em cada trecho. Podemos inferir que a diferença na
aceleração em cada esfera, neste experimento, se deu
devido ao atrito nas esferas menores ser maior, pois a
mesma possui maior área de contato com a calha, visto
que a largura da calha era próximo do diâmetro da
menor esfera. A tendência se houvesse o mesmo atrito
em todos os casos, seria a aceleração se inalterar com
a mudança na massa da esfera.

CONCLUSÃO
A construção do aparato e funcionamento se deram
com êxito, permitindo a análise do MRUV de forma
simultânea. Por ser de baixo custo, é possível ser
reproduzido e utilizado em laboratórios de física para
aulas, auxiliando o entendimento do fenômeno.
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Palavras-Chave: hidráulica digital, eficiência energética, solenoide.

INTRODUÇÃO
Hidráulica digital é uma área de pesquisa que vem
apresentando resultados promissores em relação à
eficiência energética de sistemas hidráulicos [1]. Em
aplicações desta natureza é importante que as válvulas
apresentem um tempo de resposta reduzido, inferiores
à 10 ms. Todavia, este requisito de tempo é inferior ao
que os modelos de válvulas comerciais convencionais
podem oferecer. Neste sentido, o desenvolvimento de
uma alternativa que acelere o tempo de chaveamento
das válvulas comerciais permitiria a utilização de
componentes mais simples e, consequentemente, mais
baratos. As válvulas, quando possuem chaveamento
elétrico, são acionadas por elementos indutivos
conhecidos como solenoide, os quais podem ter o
tempo de resposta alterados por meio de excitação
elétrica. Como descrito por Platt [2], a força produzida
no êmbolo (núcleo) por um solenoide (bobina) é
praticamente linear, sendo maior quando este se
encontra no interior do solenoide (Fig. 01 – a). Outra
característica é que a amplitude da força é diretamente
proporcional à tensão aplicada, o que permite que a
força inicial seja ampliada pelo acrescimo da tensão de
alimentação do solenóide. Esta ação, se realizada por
um um curto periodo de tempo, acelera o chaveamento
da válvula e não danifica o componente.
Figura 01 – a) Relação de Força x Posição para
diferentes tensões. b) Protótipo desenvolvido.

utilizados sensores de pressão para detectar a
variação da pressão na entrada da válvula. A válvula
utilizada é correspondente ao modelo SV08-28 com um
solenoide 12 Vcc, ambos da fabricante HydraForce®.
Para visualizar o tempo de resposta do sistema foi
utilizado um osciloscópio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tempo de resposta da válvula para acionamento com
tensão nominal (12 Vcc) de um solenoide de 14,7 W de
potência foi de 50 ms, o que corresponde às
informações do catálogo da válvula. Utilizando o
amplificador desenvolvido, configurado para aplicação
de um pulso de tensão de 30 Vcc com duração de
10 ms, foi observado no osciloscópio uma redução de
80% no tempo de abertura, chegando à 10 ms. O
circuito do amplificador eletrônico foi suprimido pois
será realizado o pedido de patente.
Figura 02 – Diagrama de conexão
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CONCLUSÃO

a)

b)

Os resultados promissores obtidos incentivaram a
continuidade dos estudos sobre os efeitos que
variações no tempo do pulso e a amplitude da tensão
tem sobre o tempo de abertura da válvula. Também
serão realizados estudos sobre a possibilidade de
reduzir o tempo de fechamento e a tensão de
acionamento, após a abertura completa.

METODOLOGIA
Para criar o pulso de tensão no solenoide foi
desenvolvido um amplificado de sinal eletrônico (Fig.
01 – b). Para isso, foi utilizado um circuito de
chaveamento de fontes diferentes, com a finalidade de
diminui o tempo necessário para a modulação da
tensão aplicada. O sistema conta com duas fontes de
tensão, sendo uma com o valor da tensão nominal do
solenoide e a outra com um valor superior, de até
48 Vcc. Para medir o tempo de abertura, foram
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Palavras-Chave: hidráulica digital, sistemas de atuação, eficiência energética.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Eficiência de sistemas tem sido um dos requisitos mais
importantes nas atividades de projeto de aeronaves e
abrange diversas áreas tecnológicas. O controle das
superfícies de voo, por exemplo, por muitos anos tem
sido realizado por sistemas hidráulicos convencionais,
que apesar de apresentar uma boa controlabilidade e
confiabilidade, não apresentam uma boa eficiência
energética. Na área de hidráulica, um ramo de
pesquisa que está em ampla expansão é conhecido
como hidráulica digital, o qual vem provando ser uma
opção com potencial para aumentar a eficiência destes
sistemas em mais de 50% (Belan et al., 2014). Este
trabalho está relacionado à investigação sobre as
possibilidades e desafios da aplicação de um sistema
hidráulico digital para o controle de superfícies de voo
de aeronaves. Todavia, destaca-se que, além de
aviões, diversos equipamentos tecnológicos utilizados
na indústria, construção civil, mineração e defesa
fazem uso de sistemas hidráulicos e podem usufruir
dos resultados alcançados por esta pesquisa.

A Fig. 02 mostram os resultados preliminares de
simulação. A energia dissipada foi considerada como o
resultado da energia hidráulica fornecida subtraída da
energia mecânica necessária para movimentação da
carga.
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5

5.5

Figura 02 – Resultados para posicionamento e
eficiência energética.

METODOLOGIA
O conceito digital pesquisado é conhecido como
controle secundário para atuadores lineares e consiste
em três linhas de pressão, um conjunto com 12
válvulas on/off e cilindros multicâmaras (Fig. 01). As
válvulas permitem a conexão individualizada de cada
linha pressão a cada uma das câmaras do atuador.
Como cada combinação de pressões e áreas resulta
em um valor específico força a ser fornecido pelo
cilindro, este pode ser considerado um gerador de
forças, com valores de saída discretos. Os parâmetros
utilizados estão descritos em Belan et al. (2015).

CONCLUSÃO
O aumento da eficiência energética obtido por
simulação é significativo, mas a aplicação da técnica
em aviões ainda apresenta desafios. O tamanho e
custo do sistema, complexidade do controle e ruído
devido aos picos de pressão são exemplos de
aspectos que estão sendo pesquisados.
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Figura 01 – Circuito hidráulico digital proposto.
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INTRODUÇÃO
Bentonitas são partículas argilominerais encontradas
na natureza, as quais apresentam inúmeras aplicações
industriais devido a sua abundância e baixo custo
(NONES et al., 2015). Dentre suas aplicações, pode-se
citar seu uso em diversos cosméticos, medicamentos e
tintas. Com o intuito alterar suas características físicoquímicas
e,
consequentemente,
ampliar
sua
aplicabilidade industrial, o objetivo deste estudo foi
avaliar a influência do tratamento térmico sobre a área
superficial e morfologia de partículas de bentonita
extraídas da região Sul do Brasil.

Figura 01 - Microscopia eletrônica de varredura de
amostras de bentonita in natura (A) e tratada a 1000oC.
Barra de calibração = 10 µm.

A

B

CONCLUSÃO
METODOLOGIA
Amostras de bentonita foram coletadas no município de
Criciúma, Santa Catarina, região Sul do Brasil. Em
seguida, o material foi lavado com água destilada para
remoção de impurezas e, posteriormente, seco a 60 oC
durante 8 horas. As amostras foram então tratadas
termicamente em forno mufla (Jung, N1100), durante 4
horas, utilizando-se a temperatura de 1000oC. Após o
tratamento citado, foram realizadas avaliações
morfológicas da bentonita in natura e tratada
termicamente em Microscópio Eletrônico de Varredura
(Jeol, modelo JSM – 6390 LV) e determinação da área
superficial
das
amostras
no
equipamento
Quantachrome Instruments (Autosorb-1).

O tratamento térmico foi capaz de gerar pequenas
modificações estruturais relacionadas com a morfologia
e área superficial das bentonitas. Estas modificações
poderão servir como alternativas para uma melhor
aplicabilidade deste material, como por exemplo,
ampliação da sua capacidade de adsorção contra
agentes indutores de toxicidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
REFERÊNCIAS
Os resultados obtidos demonstraram que a área
superficial da bentonita in natura (30,10 m2g-1) diminuiu
após o tratamento térmico (2,16 m2g-1) a 1000oC.
Alterações também foram observadas na morfologia
das amostras (Figura 01), sendo possível observar
pequeno aumento na aspereza das partículas no grupo
que sofreu a calcinação (1000 oC) em relação ao grupo
controle. Em todos os grupos, tanto in natura, quanto
tratado termicamente, foi possível observar partículas
individuais, com contornos claramente reconhecíveis e
plaquetas irregulares capazes de formar aglomerados.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em se tratando de processos de produção de produtos,
bens e serviços, qualquer empresa se preocupa em
produzir mais, com maior qualidade e menos
desperdício, satisfazendo as necessidades de seus
clientes, com menor custo possível e atendendo às
exigências de sustentabilidade. Nesse sentido, a
reinserção de materiais já utilizados no mercado, como
os tambores metálicos, surge como alternativa
ambientalmente correta e de grande importância. Estas
embalagens são normalmente oriundas de grandes
empresas, utilizadas no acondicionamento de óleos,
alimentos, graxas, corantes, tintas e todos os tipos de
produtos químicos. Com a reforma, estes tambores
podem ser reinseridos no mercado, para aplicação em
indústrias fabricantes de tintas, solventes e resinas. O
recondicionamento ou reciclagem de tambores é um
dos processos definidos como prioritários para
destinação de resíduos, pois é dos menos danosos ao
meio ambiente (ROCHA, 2015). Muitas das empresas
recondicionadoras de tambores metálicos (cilindros)
em nossa região, são de pequeno porte, com
demandas intermediárias, carentes de tecnologias e de
soluções para realizarem seus processos. Uma das
dificuldades apresentadas por essas empresas na
recuperação dos cilindros está no processo de pintura,
que de modo geral, é feito manualmente, o que
acarreta em desperdício de tinta, baixa produtividade,
falta de homogeneidade na pintura e aumento do risco
ergonômico do operador, principalmente na pintura
interna do cilindro. Dessa maneira, o presente trabalho
tem como objetivo desenvolver um braço manual para
a pintura de tambores/cilindros, de baixo custo, que
diminua o contato entre pintor e objeto, melhore a
uniformidade na pintura, minimize o desperdício de
tinta e reduza os riscos ergonômicos do operador.

A Figura 1 mostra o Protótipo do braço manual para
pintura de tambores, com um
tambor já
recondicionado. Foi possível verificar que os tambores
pintados com o protótipo desenvolvido apresentaram
maior uniformidade na pintura e qualidade no
acabamento, além de diminuir o consumo de tinta. A
posição de trabalho do operador também melhorou
consideravelmente. No processo manual, o trabalhador
precisava ficar praticamente dentro do cilindro,
enquanto no novo processo o trabalhador fica em
posição ergonomicamente correta. Outra característica
relevante é o custo estimado do protótipo, em torno de
R$ 700,00, o que torna o produto muito atrativo e de
fácil aquisição.

METODOLOGIA
O protótipo é composto por uma estrutura de aço 1020,
onde se colocam os cilindros para pintura. Nesta base
há dois rolamentos que giram o cilindro. A extremidade
da base possui um braço de metal, com uma pistola
pulverizadora acoplada na ponta que é movida para
dentro do cilindro, efetuando a pintura na parede
interna. Esse braço permite uma rotação de até
noventa graus, que possibilita pintar também o fundo.
O acionamento da válvula de pintura é feito
manualmente pelo operador por meio de cabos, bem
como a rotação da pistola. O tipo de cilindro usado
como teste para recondicionamento é um tambor de
tampa removível de 200 litros, com dimensões de 87x
59x59 cm (altura, comprimento e diâmetro).

Figura 01 – Protótipo desenvolvido

Fonte: Autores

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos com a aplicação do braço
manual para pintura de cilindros mostraram que o
protótipo pode ser uma solução viável para pequenas
empresas recondicionadoras de tambores metálicos.
Além dos benefícios já apresentados e baixo custo, o
protótipo pode ainda ser aprimorado, com a instalação
de um braço pneumático ou eletrônico e instalação de
inversor de frequência e polias.
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Figura 1 – Medição da secção transversal de fibras de poliamida.

INTRODUÇÃO
A titulação de fios têxteis é uma atividade típica dos técnicos da área têxtil, sua importância na avaliação da qualidade dos fios têxteis, na sua comercialização e principalmente na avaliação de seu custo de fabricação faz com que
sua correta aplicação influencie diretamente o lucro operacional e a sobrevivência das empresas. Todos os fios utilizados na cadeia têxtil são compostos de fibras, o título das
fibras empregadas na manufatura de fios têxteis, é responsável pela sua formação adequada durante o processo de
fabricação, e de muitas de suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Por exemplo, o toque final de um artigo
têxtil é função do título das fibras utilizadas na fabricação
dos fios e dos tecidos. A espessura das fibras (título) é responsável também pela absorção dos corantes durante o
processo de tingimento. Porém, a avaliação do título das
fibras é geralmente negligenciada pelas empresas da cadeia têxtil, pois suas dimensões diminutas, dificultam o processo de pesagem utilizado, mesmo em balanças eletrônicas. Assim, nenhuma verificação do título das fibras é feita
no processo de comercialização de fios e tecidos, exceto
para os fios de filamentos contínuos, e geralmente atestada
apenas pelo fornecedor. Neste trabalho uma nova metodologia de cálculo do título de fibras é apresentada utilizado
microfotografias obtidas por microcopia ótica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os ensaios de avaliação de título realizados em triplicata,
de acordo com o método tradicional, apontaram um título
médio de 323,8 tex e 7,71 dtex para o fio retorcido e para
cada filamento, respectivamente. Foi determinado em
laboratório a existência de 420 filamentos no fio de
poliamida. Utilizando o método proposto foi obtido um título
médio de 7,40 dtex para cada filamento.

METODOLOGIA
Foram utilizadas amostras de um fio com composição
100% poliamida de secção transversal circular e título nominal de 320 tex retorcido (3 cabos). Foram realizados ensaios para determinação do título do fio pelo método convencional, utilizando as fórmulas (1) e (2):
(1)

(2)
onde: T = título do fio (dtex); P = massa do fio (g); C = comprimento (m); K = constante; Tf = título da fibra (dtex); f =
no. de filamentos.
A nova metodologia proposta, foi desenvolvida a partir de
microfotografias obtidas por microscopia ótica (figura 1),
com a medição da secção transversal da fibra realizada no
software MOTIC 2.0, permitindo o cálculo da área da sua
secção transversal. Foi utilizada a relação entre o volume
e a densidade da fibra (1,14 g/cm 3 de acordo com a NBR
13538:1995) para obter sua massa, fórmula (3).

𝑚 = 𝑑. 𝑉

(3)

unindo as fórmulas (1), (2) e (3), chegamos à expressão
proposta para cálculo do título das fibras, fórmula (4),
𝑇𝑓 = 𝐾. 𝑑. 𝐴𝑏
(4)
onde: Tf = título da fibra (dtex); K = constante; d = densidade (g/cm3); e Ab = Área da secção transversal da fibra.
Todos os ensaios foram realizados em triplicata, e os resultados obtidos pelos dois métodos foram comparados.

Figura 2 – Título médio obtido pelo método convencional
(A) e pelo método proposto (B).
A figura 2, demonstra os resultados médios obtidos com
nível de confiança de 90%, para amostras em triplicata.

CONCLUSÃO
Como apresentado na figura 2, os resultados obtidos são
estatisticamente equivalentes e o método proposto foi considerado adequado para a avaliação do título de fibras de
poliamida. Futuramente este método poderá ser aplicado
às demais fibras e filamentos têxteis, contribuindo para a
avaliação da qualidade de artigos têxteis.
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INTRODUÇÃO
As pontes rolantes possui um papel fundamental e
importante para o transporte e movimentação de cargas
dentro de uma indústria, entretanto, a implementação
da automação para estes equipamentos têm um custo
elevado [1]. Visando estabelecer um método de
comunicação sem fio, simples, econômico e seguro
para a automação destes equipamentos, propõe-se
realizar o acionamento de pontes rolantes em uma
indústria de beneficiamento de batatas, através de um
controle de PS3, empregando a tecnologia open source
muito difundida, denominada Arduino.

METODOLOGIA
Para elaborar a automação do sistema de comando
para a ponte rolante, utilizaram-se os principais
equipamentos tais como, controle PS3, painel de
elétrico de comando contendo, Arduino UNO, módulos
de relés, fonte de tensão, botoeira e sinalizadores [2]. A
Fig.1 apresenta os equipamentos empregados na
automação do comando da ponte rolante, bem como o
desenvolvimento do programa elaborado através do
IDE (ambiente de desenvolvimento) Arduino software.

controle de PS3 está conectado com o Arduino, ou
seja, a ponte rolante já pode ser controlada pelo
controle e o vermelho indica que identifica que o
controle não esta conectado ao Arduino, com isso, o
operador pode manusear o controle com segurança,
sem se preocupar com qualquer acionamento
indesejado da ponte rolante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os testes referente a transmissão foram executados a
uma distância de 30m aproximadamente e, após vários
testes apresentou o funcionamento de acordo com o
esperado. Logo, no ponto relacionado à transmissão
de dados através da comunicação bluetooth atende as
necessidades do projeto, visto que a distância de
transmissão necessária para o acionamento da ponte
rolante será de aproximadamente 15 m.
Outro ganho indireto com a implementação do projeto é
a redução de possíveis choques elétricos em virtude do
controle empregado, ser alimentado com pilhas de 3V,
bem como o conforto ergonômico com a redução do
peso dos sistema de acionamento antigo composto por
botões e conexão elétrica.

CONCLUSÃO

Figura 01 – Software e hardware de comando
Software

Controle
PS3
Arduino
Botão de
emergência
Fonte
5Vcc
Módulo
de relés
Sinalizadores

Fonte: do autor
Através do comando feito via controle PS3 pelo
comando Bluetooth, o operador aciona digitalmente o
botão principal, ativando a parte eletrônica e o
movimento do motor é feito via botões analógicos,
posicionados na parte superior do controle. Utilizou-se
o sinalizador verde para indicar ao operador que o

Durante o procedimento de testes foram realizados
diversos ensaios, verificando a segurança de
acionamento do comando feito via Bluetooth (sem fio)
[3]. Ao final dos testes verificou-se que o sistema
proposto poderá permitir uma melhora significativa na
produção industrial, com a agilidade na movimentação
dos bags de batatas. Além disso, acredita-se que
ocorrerá de naturalmente a diminuição na manutenção
do sistema de comando e também dos riscos de
acidentes aos operadores, devido ao afastamento no
manuseio da carga.
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INTRODUÇÃO
Nas disciplinas de Circuitos Lógicos e Eletrônica Digital dos
cursos de Engenharia Elétrica e afins, é abordado
exaustivamente o conceito de Mapas de Karnaugh para
simplificação de circuitos lógicos, objetivando a
minimização de custos, consumo energético e
maximização da velocidade de resposta dos circuitos
projetados. Os Mapas de Karnaugh com até quatro
variáveis são amplamente abordados na literatura e de fácil
entendimento, existindo inclusive referências que já os
apresentam de forma visual e rápida. Para cinco ou seis
variáveis de entrada sua apresentação, visualização e uso
tornam-se complexos. São utilizados porém em projetos
executados em cursos de Engenharia, como no caso do
curso de Engenharia de Telecomunicações do IFSC
Campus São José. Assim sendo, esse projeto tem por
intuito desenvolver uma página web onde possam ser
criados, manipulados e visualizados mapas de Karnaugh
de até seis variáveis. Esse tipo de mapa requer uma
apresentação tridimensional que, ao ser realizado
automaticamente com visualização online e remota, por
computadores ou dispositivos móveis, auxiliaria deveras a
compreensão e execução por parte dos alunos.

interativos, pode ser visualizado nas Figuras 01 e 02,
respectivamente.
Figura 01 – Modelo da página web interativa

Figura 02 – Cubo interativo

METODOLOGIA
A primeira etapa é o estudo e implementação do algoritmo
de Quine McCluskey e Método de Petrick’s. A
implementação é validada através de testes de
simplificação de funções lógicas boolianas com até seis
variáveis de entrada. A segunda etapa é o
desenvolvimento de uma página web interativa que permita
a escolha do número de variáveis de entrada e o estado de
saída (0, 1 e X) da tabela verdade, esta base para gerar o
respectivo mapa de Karnaugh. Nesse mapa serão
representados os agrupamentos realizados (simplificação
da função) para o aprendizado do aluno. Ao final da página
web, será exibida a função resultante com os implicantes
primos mínimos. Também é realizado nessa etapa a
instalação do servidor Apache, o qual sustenta e dá acesso
à página web. A validação ocorre com a conferência da
página e a veracidade dos resultados apresentados. A
terceira etapa é transitória, através da construção de uma
figura geométrica em formato de cubo com a possibilidade
de rotação a partir da interação do usuário visualizador da
página web. A validação ocorre pela simples conferência
visual e interativa da página.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A descrição do projeto e suas metas foram realizadas e
disponibilizadas
através
do
seguinte
endereço:
http://bit.ly/1iv37xn. A primeira etapa do projeto proposto foi
implementada com sucesso. Uma análise da linguagem de
programação a se escolher à implementação do cubo foi
feita no início do projeto. Após os testes de compatibilidade
e desempenho realizados, entre as opções de linguagens
HTML5 e C++, foi decidido o uso da linguagem de
programação web (HTML5) em conjunto com CSS3 e
JavaScript. O resultado da implementação das etapas 2 e
3 do projeto, como a criação de página web e cubo

CONCLUSÃO
Ao analisar a página web implementada, é possível ver o
seu simples manuseio, acesso livre e universal a vários
usuários. Através de testes, constatou-se que a execução
da página não é restrita a nenhum navegador, e por ter
design responsivo, pode ser visualizada até mesmo em
dispositivos móveis, como smartfones e tablets. O objetivo
então, de disponibilizar a página interativa com mapas de
Karnaugh para o aprendizado do maior número de alunos,
está sendo cumprido. Dessa forma, conclui-se que as
primeiras etapas propostas do respectivo projeto foram
implementadas com sucesso. Por se tratar de um projeto
em continuidade, com encerramento somente em
novembro, tem-se ainda pela frente a realização das
últimas 2 etapas do mesmo.
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Palavras-Chave: Plataforma elevatória para cadeirantes, acessibilidade, Projeto Integrador.

INTRODUÇÃO
Muitas são as dificuldades que pessoas com diferentes deficiências encontram em seu dia a dia (Os Cadeirantes,
2013). Na tentativa de ajudar em algum aspecto essas pessoas e diminuir os obstáculos por elas encontrados, a tecnologia em prol dos deficientes se moderniza, ocorrendo,
pouco a pouco, mudanças para melhorar a acessibilidade
dos cadeirantes. Um exemplo disso é o projeto aqui apresentado, proposto por um grupo de alunos do V módulo do
curso técnico em Mecatrônica. As plataformas elevatórias
são equipamentos utilizados na locomoção não só de cadeirantes, como também de idosos, gestantes, portadores
de mobilidade reduzida, sem abrir mão de conforto. O projeto do grupo é uma solução ideal para economizar espaço
e investimento com a construção de rampas de acesso,
um produto que proporciona, com eficiência e segurança,
solução em transporte vertical e em acessibilidade. Há muitas vantagens na opção pelo uso de uma plataforma elevatória: são de simples instalação; são adaptáveis aos locais
já habitados, pois dispensam a construção de poço de elevador, podendo, também, ser aplicadas em área interna ou
externa; não necessitam de casa de máquinas, pois todos
os equipamentos já vêm incorporados no seu próprio conjunto, na sua própria coluna; apresentam botões na própria
plataforma, oferecendo a independência do cliente que
está na plataforma, com botoeiras de pulso e controle com
segurança através de fins de curso.

METODOLOGIA
Montamos um trabalho didático mostrando a importância
da utilização da plataforma elevatória para cadeirantes e
suas aplicações. A proposta do grupo é, além da iniciativa
de promover a acessibilidade de pessoas com
necessidades especiais, atender aos requisitos solicitados
pelo professor para a realização do projeto. Primeiro
tivemos que elaborar um esquema elétrico que fizesse o
percurso de ir, bater em um fim de curso (sensor) e voltar.
Dentre tantas ideias, escolhemos fazer uma plataforma elevatória para cadeirantes. O segundo passo foi fazer o desenho mecânico da plataforma, utilizando o programa sketchup. Na sequência, fomos pesquisar o método mais eficiente de fazer a parte eletrônica. Feito isso, montamos o circuito no Proteus (programa de simulação eletrônico), para
garantir que o projeto funcionaria. Depois dos testes, foi
elaborada a placa eletrônica, para a qual usamos uma
placa de fenolite universal furada, com ilhas isoladas para
fixar os componentes e soldá-los. Para fazer a parte mecânica
utilizamos
alguns
elementos
reciclados que seriam jogados fora e/ou estavam
inutilizados, como o carro de impressão de uma impressora
que não funcionava mais e sobras de alumínio. Por fim, o
projeto foi apresentado ao professor responsável pela
aprovação na disciplina Projeto Integrador III.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o trabalho, aprendemos mais sobre mecânica e
eletrônica, suas aplicações e funcionamento. Um dos
importantes aspectos encontrados foi que podemos
reutilizar vários materiais que perderam sua utilidade
devido a novas tecnologias ou por estarem quebrados.
Figura 01 – Foto da plataforma

Fonte: Arquivo pessoal (dos autores)

CONCLUSÃO
Concluímos que o projeto foi muito importante para a
aprendizagem dos alunos, uma vez que exigiu a relação
entre conhecimentos de várias disciplinas disponíveis no
curso, como Eletrônica e Mecânica. Pôde-se perceber,
ainda, que as tecnologias para o uso dos deficientes se modernizam, mas o fato é que muitos avanços ainda precisam
ser feitos para melhorar a acessibilidade em espaços públicos e privados, como mais ônibus com a elevador e cuidado com as calçadas. Por fim, o grupo conseguiu atingir
sua meta: a construção de uma plataforma didática elevatória para cadeirantes, atendendo à proposta da disciplina.
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INTRODUÇÃO
A compostagem é um processo biológico de
decomposição de matéria orgânica contida em restos de
origem animal ou vegetal. A matéria orgânica presente
no lixo é convertida em adubo orgânico (composto), por
ação de microorganismos (MOTA, 2003). Atualmente o
custo de dispor os resíduos sólidos ultrapassa R$ 7
milhões por dia, sem contar com os custos de coleta e
transporte. No Brasil, 60% da composição dos resíduos
é matéria orgânica passível de reciclagem por meio do
processo de compostagem, um método simplificado e
sem custos elevados para o seu tratamento
sanitariamente adequado. Diante disso, a compostagem
doméstica é uma alternativa para o tratamento de
resíduos orgânicos, pois poupa custos ambientais e
econômicos de transporte, deposição desses resíduos
em aterro, contribuindo socialmente para que o cidadão
proceda à valorização dos seus resíduos orgânicos
domésticos. O presente trabalho, objetiva investigar o
processo de construção de um protótipo de uma
composteira doméstica com a utilização de baldes
plásticos.

escuro contendo alta carga poluidora ao meio ambiente
(chorume). Após a montagem, os restos de alimentos
como cascas de legumes, frutas, sementes, papeis sem
tinta e saquinhos usados de chá podem ser despejados
nos dois primeiros baldes adicionados com um pouco de
moinha. Não é recomendado despejar restos de carnes,
cascas de frutas cítricas ou alimentos com muito óleo ou
sal. A pesquisa indica que quando os dois baldes
estiverem cheios, os resíduos levam um mês para se
transformarem em adubo natural. É produzido
aproximadamente 300 ml de um líquido escuro,
conhecido como chorume que fica armazenado no
terceiro balde, esse é aproveitado como fertilizante e
pode ser usado diluído com água para regar plantas.
Segundo COSTA e BRASIL, 2000 o produto final da
compostagem doméstica é de extrema importância na
adubação do solo, uma vez que é rica em sais minerais
e vitaminas que auxiliaram na qualidade do solo a ser
utilizado para plantio e também na adubação de vasos e
hortas residenciais.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada para a execução deste trabalho
será desenvolvida entre os meses de junho a novembro
de 2015. A composteira funciona com 3 baldes de
plásticos empilhadas nas quais os dois de cima digerem
os resíduos orgânicos (baldes digestores) e o que fica
em baixo (balde coletor) recolhe o chorume que escorre
das caixas de cima. Os dois baldes digestores são
furados no fundo para facilitar o fluxo das minhocas e do
chorume, conforme observado na figura 1. O balde
coletor possui uma torneira para facilitar a retirada do
chorume. A composteira é composta por 2 baldes
digestores, 1 balde coletor, torneira, tampa, minhocas,
húmus, composto orgânico e manual com orientações
de uso e manuseio.

Figura 2. Composteira doméstica em baldes de
plásticos.

CONCLUSÃO
Procurar fazer e explicar o funcionamento de uma
composteira. Conscientizar a população sobre a
importância da sustentabilidade, aproveitando a matéria
orgânica na produção de adubo, essencial para o solo.
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INTRODUÇÃO
A questão ambiental, devido sua importância, tornou-se um
tema recorrente na atualidade. No entanto, diversas
pesquisas tem destacado a dificuldade em viabilizar os
seus propósitos no que concerne às ações concretas.
Entre as razões, no que tange em específico à educação
ambiental,
está
a
pouca
consideração
da
interdisciplinaridade. Em geral, vem sendo efetivada de
forma fragmentada ou setorializada, focada em problemas
pontuais. Face ao exposto, a pesquisa buscou
compreender melhor como a educação ambiental vem
sendo implementada no Instituto Federal Catarinense –
Câmpus Santa Rosa do Sul (IFC-SRS), a fim de fortalecer
o seu caráter interdisciplinar. O Instituto foi selecionado,
pois devido sua própria natureza e abrangência, pode ser
protagonista no adensamento de ações em prol do
Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS). Para esse
propósito, a educação ambiental constitui-se como um
aporte privilegiado, uma vez que não é mais possível
dissociar desenvolvimento e ambiente.

METODOLOGIA
Considerando que a pesquisa ainda está em andamento,
será abordada apenas a metodologia empregada para a
coleta dos dados apresentados neste trabalho. Trata-se de
parte da amostra dos Relatórios de Estágios dos egressos
do Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio,
do IFC-SRS, referente aos anos de 2013 e 2014. Destes
anos, foram analisados até o momento, aleatoriamente, 19
Relatórios de Estágios (RE), sendo 09 do primeiro e 10 do
segundo ano, mencionados, a fim de avaliar como a
questão ambiental vem sendo considerada nos seus
trabalhos de conclusão de curso. O privilégio da análise
para esse tipo de material refere-se ao fato de expressar,
em grande parte, o conhecimento adquirido em sala de
aula e sua viabilização prática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos dezenove Relatórios de Estágios analisados,
conforme demonstra a figura 01, pode-se caracterizar o
perfil dos trabalhos realizados nos referidos anos. A
maioria deles foi efetivada em empresas, fazendas ou
cabanhas. Um pequeno grupo de trabalhos foi efetuado em
cooperativas e Instituições Públicas. Para estas, foi
encontrado o próprio Instituto Federal (IFC-SRS) como
locus do estágio. Mas, de modo geral, as organizações do
campo da sociedade civil como redes de agricultores,
fóruns, associações, turismo rural, foram pouco
privilegiadas para a realização do estágio. Dessa forma,
em relação a essa parte, pode-se concluir,
provisoriamente, que os discentes não estão considerando
a diversidade das inovações sociotecnicas presentes no
território, as quais são imprescindíveis para o DTS. Além

disso, apenas 60% dos estágios foram realizados no
Território do Extremo Sul Catarinense, sendo 40%
efetuados em outros territórios, o que parece indicar o
baixo peso da variável “local”.
Figura 01 – Perfil dos Relatórios de Estágios

Empresa/faze
nda/cabanha
Cooperativa

Fonte: Autoras.
Outro dado significativo e que corrobora as hipóteses da
pesquisa, refere-se a pouca relevância conferida à
dimensão ambiental, a qual é praticamente inexistente nos
trabalhos, com exceção de uma minoria, segundo
destaque na figura 01 (sustentabilidade). Daí a importância
em considerar a interdisciplinaridade no desenvolvimento
da educação ambiental, pois até pouco tempo vinha sendo
ofertada, no IFC-SRS, como uma disciplina do currículo, o
que tende a fazer pouco sentido para os alunos, em termos
de relacioná-la com a prática do estágio.

CONCLUSÃO
Ainda que os dados da pesquisa sejam apenas uma
pequena parte da amostra analisada, já apontam na
mesma direção dos diagnósticos mencionados na
introdução deste trabalho. Qual seja, de que embora muito
debatida, em cena, a questão ambiental ainda é uma
variável secundária, sendo pouco considerada.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Brasil é um dos países com a maior disponibilidade de
água doce do mundo. No entanto, devido as condições
climáticas, algumas regiões sofrem problemas de
escassez hídrica, fazendo com que milhares de
brasileiros enfrentem, diariamente, dificuldades para ter
acesso à água. Em áreas urbanas, esse problema é
agravado em por consequência do uso insustentável
das reservas naturais, o que vem acarretando
dificuldades de acesso à água com qualidade biológica,
física e química adequada. Ainda, dentro deste contexto,
a maioria da população que necessita deste recurso
todos os dias, além de usá-la, acaba por “jogar fora”, ou
seja, desperdiça a água tratada de diversas formas. Este
trabalho visa conscientizar as pessoas sobre a
importância da água pluvial (chuva) como uma
alternativa para o uso de água tratada em atividades
como descargas no banheiro, lavagem de pisos,
calçadas e carros, irrigação de hortas e jardins, sistema
de refrigeração e combate a incêndios, entre outras.

A elaboração do audiovisual com informações precisas
e claras, para uma construção econômica de cisterna
doméstica, serve como importante fonte para as famílias
que vêm sofrendo com a falta de água nas cidades
brasileiras.
Estas
informações,
disponibilizadas
gratuitamente na internet, são uma forma de
capacitação para as famílias (especialmente de baixa
renda) de maneira que possam garantir a realização de
suas atividades domésticas básicas, diante do
racionamento e falta deste recurso natural.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada para a execução deste trabalho
vem sendo desenvolvida desde o mês de abril até o
momento. Após a pesquisa do grupo, orientada em sala
de aula, foi construído um produto: um protótipo de
cisterna doméstica. O processo de construção do
protótipo é exemlificado em um audiovisual com
aproximadamente 10 minutos de duração. O audiovisual
explica objetivamente os passos para construção de
uma cisterna doméstica de baixo custo, bem como
oferece orientações para seu uso e manuseio. A cisterna
compõem-se, basicamente, de calhas para coleta, um
depósito com tampa (muitas vezes enterrado), filtro, em
alguns casos um motor para elevação da água e
encanamentos para o transporte da água até as
torneiras. É uma construção acessível visto que pode
sofrer adaptações necessárias ao espaço de cada
residência.

Figura 2. Protótipo construído pelo grupo

CONCLUSÃO
O recurso audiovisual, será mais uma ferramenta de
conscientização da população sobre a importância da
sustentabilidade por meio do aproveitamento da água
pluvial, através da construção da cisterna, em atividades
para as quais não se faz necessário o uso de água
tratada. Consequentemente, o uso da cisterna pluvial
acarreta em maior autonomia para os usuários frente a
crescente escassez de água nas áreas urbanas bem
como significativa economia, com a redução do valor da
fatura de água.
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INTRODUÇÃO
O carvão mineral é um importante pilar para a matriz
energética brasileira, a exploração de suas reservas
causa problemas ambientais provocando alterações nos
ecossistemas nas áreas de mineração, comprometendo
os recursos hídricos, o solo, o ar e biota. A contaminação
das bacias hidrográficas do Sul de Santa Catarina por
efluentes da mineração do carvão é um problema real
em nosso ambiente nos últimos anos (ZOCCHE et al.,
2010). Esses efeitos negativos da exploração do carvão
sobressaem-se, principalmente sobre os corpos
hídricos,
tornando
as
águas
contaminadas,
majoritariamente por metais e acidificação do meio. A
descarga de metais em ambientes aquáticos resulta em
respostas físicas, químicas e biológicas, ocasionando
mudanças nos processos enzimáticos e acumulação em
tecidos dos organismos que dependem desses
recursos. Um dos principais poluentes da mineração é a
drenagem ácida de mina (DAM), que é um produto da
oxidação natural de minerais sulfetados quando ficam
em contato com a água ou com o ar (CAMPANER e
SILVA, 2009; FRANCISCONI et al., 2013). Esse
trabalho tem como objetivo a produção de energia
elétrica, com concomitante tratamento de drenagem
ácida de mina de carvão.

METODOLOGIA
A coleta da DAM foi realizada na região carbonífera de
Criciúma-SC, e para realização dos experimentos foi
utilizado cerca de 500 mL da DAM. Para análise do pH
50 mL da amostra foram transferidos para um béquer e
as medidas foram obtidas com auxílio de um pHmetro
juntamente com um eletrodo de vidro combinado. As
medidas do potencial desenvolvido pelas células
eletroquímicas avaliadas foram obtidas com auxílio de
um multímetro. As células eletroquímicas empregando a
DAM como eletrólito foram construídas com diferentes
pares de eletrodos sendo eles: cobre/zinco,
grafite/alumínio, cobre/alumínio e grafite/zinco. A
geração de energia elétrica foi avaliada a partir do
potencial e da corrente gerada pelas células
construídas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O valor de pH é um parâmetro bastante importante na
avaliação da DAM, pois o mesmo determina a
precipitação de metais do resíduo, inicialmente o pH
medido foi 2,69, esse baixo valor já era esperado devido
a origem do resíduo que é a oxidação de minerais
sulfetados. Após o uso da DAM como eletrólito das
células eletroquímicas, o pH da amostra foi novamente
medido, observou-se uma elevação no valor de pH
(aproximadamente 4), sendo esse valor suficiente para
precipitação de ferro, alumínio e cobalto. A escolha dos
eletrodos empregados na célula eletroquímica

construída também é um fator importante no
desenvolvimento da metodologia proposta, tendo em
vista que a escolha do material determina o potencial
elétrico gerado. A tabela mostra a combinação dos
pares de eletrodos avaliados e o respectivo potencial
obtido.
Tabela 1 – Avaliação e seleção dos eletrodos
Eletrodos
Potencial (V)
cobre/zinco

1,01

grafite/alumínio

1,00

grafite/zinco

1,46

cobre/alumínio

0,59

Como observado o par grafite/zinco apresentou o maior
valor de potencial, porém a oxidação do ânodo aumenta
a concentração de metal na DAM. Portanto, a
combinação grafite/alumínio foi escolhida, pois o
alumínio é mais facilmente precipitado pela elevação do
pH se comparado ao zinco.

CONCLUSÃO
A partir dos estudos preliminares a metodologia avaliada
mostrou potencial para geração de energia elétrica e
concomitante tratamento da DAM, mas ainda é preciso
obter mais dados para potencializar a geração de
energia e recuperação da água, minimizando os
impactos ambientais causados por esse efluente.
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INTRODUÇÃO
A derrubada de florestas primárias para a criação de
ambientes de pastagem usada principalmente na
agroindústria acarreta na perda de biodiversidade da
fauna e da flora. O levantamento populacional dos
insetos além de inventariar e encontrar subsídios para
conhecer sua diversidade serve de apoio para avaliação
de condições ambientais (Humphrey et al., 1999). Nosso
estudo teve como principal objetivo descrever a
comunidade de insetos presentes em área de pastagem
com as espécies forrageiras Urochloa decumbens
(Stapf) R.D. Webster e Urochloa brizantha (Hochst. ex
A. Rich.) R.D. Webster no Sul do Brasil.

METODOLOGIA
O levantamento entomofaunístico foi realizado no
município de Tubarão, Santa Catarina Brasil (28°29
S’;49°03 W’), em duas áreas de destinas a
bovinoculturas, sendo espécies forrageiras Urochloa
decumbens (Stapf) R.D. Webster e Urochloa brizantha
(Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster. Durante o período
de outono foram realizadas durante duas semanas
consecutivas as amostragens de insetos utilizando
armadilhas de quedas iscadas (carne suína e
pescado,10g cada). Foram distribuídas 10 armadilhas
em cada área amostral, espaçadas entre 25 m e 15 m
de distancia entre os pontos amostrais. Após 48 horas
de exposição os insetos capturados foram retirados e
transferidos para o álcool 70%, para posteriormente
identificação. Esta por sua vez foi realizada através de
chaves dicotômicas até nível de família. Os espécimes
estão depositados na Coleção Entomológica do
laboratório de entomologia (LECAU) Centro de
Desenvolvimento Tecnológico Amael Beethoven Villar
Ferrin da Universidade do Sul de Santa Catarina.
Analisou-se a abundância relativa das ordens e famílias
de insetos encontrados, bem como foi construída curva
do coletor a fim de avaliar a suficiência amostral.
Cálculos dos estimadores Jackknife 1 e Chao 1 (e seus
intervalos de confiança a 95%) foram realizados para
estimar a riqueza nas áreas de pastagens. As análises
foram feitas utilizando EstimateS v.9.1.0.

Phoridae, Sciaridae, Tachinidae e Tipulidae). A família
mais abundante foi Drosophilidae com 398 indivíduos
comparado com a scolytidae com 1 individuo
encontrado. (Figura 1).

Figura 1: Número total de indivíduos distribuídos nas famílias de insetos
capturados no mês de abril de 2015 associados a áreas de pastagem de
bovinos no município de Tubarão (SC).

O número de famílias de insetos observadas nas áreas
foi semelhante ao número esperado de espécies com
base nos estimadores de riqueza, Chao 1 = 39,6 ± 5,35
e Jackknife 1 = 44,8 ± 2,62. A curva de rarefação de
famílias mostrou suficiência amostral de 85% no número
de famílias de insetos capturadas nas áreas de
amostragem. Cada grupo corresponde de forma
diferenciada a um distúrbio, sendo fundamental,
portanto, reconhecendo sua interação com as
alterações ambientais. (Figura 2).

Figura 2: Curva de rarefação de famílias de insetos capturados no mês
de abril de 2015 associados a áreas de pastagem de bovinos no
município de Tubarão (SC).

CONCLUSÃO
Conclui-se que os ambientes pecuários estudados
apresentam 34 famílias de insetos pertencentes a sete
ordens.
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Distribuídas em 34 famílias (Figura 1). A ordem mais
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INTRODUÇÃO
Diversas lagoas da região de Garopaba e Imbituba
foram prejudicadas por décadas de despejo de esgoto
doméstico, pela falta de saneamento básico nos
municípios. Hoje, essas lagoas sofrem com o
assoreamento, supressão da mata ciliar, eutrofização,
aterro das margens e, principalmente, despejo de
esgoto doméstico. Essa pesquisa tem como objetivo
identificar a situação atual da Lagoa das Capivaras
(Garopaba) e Lagoa de Ibiraquera (Imbituba), para
conscientizar a população de ambas as cidades para os
problemas que o despejo irregular de esgoto doméstico
causa às populações endêmicas das lagoas da região.

METODOLOGIA
Amostras de um ponto em cada lagoa (de Ibiraquera: 28.10884, -48.66895; das Capivaras: -28.02385, 48.6220) foram coletadas em dois dias consecutivos. As
análises dessas amostras foram realizadas no local de
coleta, utilizando o Ecokit (Alfakit) para a análise
colorimétrica de fatores físico-químicos. Já para a
análise do potencial hidrogeniônico (pH) e da
temperatura, foi utilizado um pHmetro. Foi realizada uma
média dos resultados obtidos, que depois foram
comparados com a Resolução nº 375/05 do CONAMA.
Conforme esses resultados, a Lagoa das Capivaras
enquadra-se na categoria Águas Doces, Classe 2, e a
Lagoa de Ibiraquera é classificada como Água Salobra,
Classe 1.

O fosfato em águas suficientemente oxigenadas e
limpas é caracteristicamente baixo, mas na Lagoa das
Capivaras seu alto valor reflete o despejo de esgoto
doméstico. Como vemos, na Figura 01, a lagoa está em
estágio avançado de eutrofização, caracterizada pela
presença de macrófitas aquáticas do gênero Salvinia sp
que desenvolvem-se sem controle na lagoa devido à alta
disponibilidade de
amônia, um dos principais
componentes químicos em matéria orgânica (esgoto
doméstico). Além disso, a água está oleosa e túrbida.
As altas quantidades de fosfato causam diversos
problemas às espécies de fauna que fazem parte do
ecossistema da Lagoa das Capivaras. Embora um
elemento importante na fotossíntese, em altas
quantidades o fósforo causa problemas digestivos, além
de influenciar seriamente a cadeia alimentar dos
ecossistemas ao causar um surto de crescimento de
algas e fitoplâncton. Esses efeitos do fosfato resultam
em diminuição da biodiversidade e destruição do hábitat.
Figura 01 – Lagoa das Capivaras

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da análise química da água de ambas as
lagoas estavam dentro da Resolução nº 375/05 do
CONAMA, exceto a quantidade de fosfato na Lagoa das
-1
Capivaras, de 0,29 mg L P, que estava quase 10 vezes
-1
maior que o valor máximo permitido (de 0,030 mg L
em ambientes lênticos).
Tabela 01 – Resultados
Parâmetro

Lagoa das
Capivaras
9,0

Lagoa de
Ibiraquera
9,0

6,78

7,9

0,12

0,0

0,10

0,10

Oxigênio Dissolvido
-1
(mg L )
Potencial
Hidrogeniônico (pH)
-1
Amônia (mg L
NH3)
-1
Nitrato (mg L NNO3)
-1
Nitrito (mg L NNO2)
-1
Ortofosfato (mg L
P)
Turbidez (NTU)
Fonte: Jasmine Costa Jardim

Foto: Jasmine Costa Jardim

CONCLUSÃO
A Lagoa de Ibiraquera, no ponto estudado, está dentro
da resolução do CONAMA para o convívio do ser
humano com o meio ambiente. Entretanto, a Lagoa das
Capivaras, mais agravada por décadas de despejo de
esgoto doméstico, não apresenta as condições mínimas
necessárias para garantir a qualidade de vida das
espécies desse ecossistema. Isso reflete negativamente
na população local, que historicamente pesca na lagoa.
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INTRODUÇÃO
A mais importante atividade das abelhas é
provavelmente seu serviço gratuito de polinização, que
é determinante para a manutenção da flora nativa, que
também é importante para a obtenção de muitos
alimentos consumidos pelo homem. As abelhas são
parte integrante da biodiversidade e dos biomas
mundiais, têm importância como polinizadores da flora
nativa e se constituem agentes de preservação,
manutenção e regeneração de ecossistemas, sendo
assim capazes de polinizar 30% a 90% da polinização
da flora nativa devendo assim ser protegidas. Mas, para
que as abelhas possam ser protegidas é necessário que
sua diversidade seja conhecida, bem como as plantas
que visitam e aspectos de sua biologia. A cultura do
Girassol tem sua inflorescência constituída de um
capítulo cujas flores abrem em sequência de fora para
dentro, ao longo de vários dias (FREE, 1993 apud
Toleto, 2011). Este trabalho tem por objetivo capturar e
identificar insetos visitantes da cultura do Girassol.

constituírem até 25% da diversidade de abelhas em
algumas matas. Essas abelhas são importantes
polinizadores da região neotropical (Oi, 2007). Nas
observações a campo a Diabrotica speciosa estavam
sempre nos capítulo do girassol alimentando-se do
pólen, não interferindo nas visitações dos outros insetos.
Para muitos insetos o pólen é uma fonte de proteína e
aumenta a sua sobrevivência, em um estudo realizado
no Distrito federal foram encontrados em Diabrotica
speciosa processadas 440 grãos de polén desses 284
eram da família Asteraceae. Neste trabalho pode-se
observar que as abelhas Apis melliferas são os
principais polinizadores da cultura do girassol, que estes
insetos buscam néctar e pólen destas flores e que não
deve ser realizadas aplicações de agrotóxicos no
período das 8:00 às 17:00 horas, pois haverá
mortandade ou intoxicação das abelhas visitantes.
Figura 01 – Euglossa em capítulo de Girassol

METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal
Catarinense - Câmpus Santa Rosa do Sul, nos meses
de abril de 2014 a março de 2015, que compreendeu o
período de preparação, e cultivo da cultura do girassol
(Helianthus annus). A observação das flores foram
realizadas no período de dezembro de 2014 a fevereiro
de 2015, sempre que possível quando o clima estava
estável com tempo aberto.
As flores eram escolhidas aleatoriamente, observadas
durante 5 minutos, em intervalos de uma hora no
período das 8 as 17 horas de cada dia. Durante as
observações eram analisados quais insetos visitavam as
flores do girassol e se os mesmos coletavam pólen e/ou
néctar, sendo exemplares dos insetos capturados e
levados ao laboratório para identificação.

Fonte: Autor

CONCLUSÃO
No Campus Santa Rosa do Sul do IFC os insetos
polinizadores do girassol foram as abelhas Apis
melliferera e Euglossa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante as observações apenas três insetos realizaram
visitação nos capítulos de girassóis, destas, duas são
polinizadores e a outra apenas consumia o pólen das
flores. Os insetos polinizadores foram Apis mellifera e
Euglossa sp., já a Diabrotica speciosa consumia pólen
das flores ods capítulos de girassol. A tribo Euglossini é
constituída por abelhas relativamente grandes, que
possuem tegumento metálico, de coloração brilhante.
Dotadas de alta capacidade de dispersão, são capazes
de sobreviver em ambientes perturbados, além de
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INTRODUÇÃO
Pontoporia blainvillei, conhecida popularmente como
toninha ou franciscana, é uma espécie de golfinho de
pequeno porte, que não ultrapassa 1,77 m de
comprimento. Atualmente, a espécie está ameaçada de
extinção, categorizada como vulnerável pela IUCN
(2015), sofrendo uma grande perda de indivíduos
ocasionadas pelas capturas acidentais na pesca de
emalhe ao longo da sua área de distribuição (Bastida et
al., 2007), que vai desde o Espírito Santo, Brasil, até a
Chubut, Argentina (Bastida et al., 2007). O presente
estudo apresenta informações referentes à composição
da dieta da toninha, no sul do Brasil.

Tabela 1: Presas encontradas nos estômagos de
toninha. N = número das presas (%FN frequência), O =
ocorrência de presas (%FO frequência), IIR = Índice de
Importância Relativa das presas (%IIR = porcentagem).

METODOLOGIA
O desenvolvimento do trabalho foi realizado no
laboratório de biologia do Instituto Federal de Santa
Catarina – Câmpus Criciúma. As amostras de conteúdo
estomacal das toninhas foram coletadas entre as
localidades de Torres (29°19'S; 49°42'W) e Tavares
(31°21′S, 51°02′W ) Litoral norte e médio do Rio Grande
do Sul, pelo Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos
do Rio Grande do Sul (GEMARS). O trabalho foi
realizado a partir da análise do conteúdo estomacal de
20 toninhas, sendo 12 machos e oito fêmeas. Os
conteúdos estomacais foram analisados em busca de
itens diagnósticos das presas (e.g. otólitos peixes, bicos
de cefalópodes, exoesqueleto de crustáceos). Após a
separação, os itens encontrados foram identificados e
quantificados. Com estas informações foi possível
calcular a importância de cada presa para a toninha,
através do Índice de Importância Relativa (IIR = (% FN *
% FO)) o qual foi expresso em porcentagem (% IIR).

CONCLUSÃO
Podemos concluir que a dieta da P. blainvillei não se
restringe a poucas espécies de presas, havendo uma
certa variedade de espécies contidas em sua dieta.
Além disso nota-se uma preferência por alguns peixes,
tais como o T. lepturus e U. brasiliensis, que estiveram
presente em muitas das amostras analisadas. Os dados
sugerem também que os machos e fêmeas utilizam os
recursos alimentares de formas distintas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O principal grupo taxonômico predado pela toninha foi
os peixes ósseos (teleósteos) totalizando 12 espécies.
A principal espécie foi o peixe-espada (Trichiurus
lepturus), seguido pela brota (Urophycis brasiliensis), a
maria-luiza (Paralonchurus brasiliensis) e o congoá
(Stellifer rastrifer) (tabela 1). Além dos teleósteos, foram
encontrados cefalópodes e crustáceos (tabela 1). Em
um estômago analisado foi encontrado um pedaço de
plástico (debris). Foi observada uma diferença na
importância de algumas espécies de presas de acordo
com o sexo das toninhas analisadas. A importância de
teleósteos (%IIR = 100), P. brasiliensis (%IIR = 28) e S.
rastrifer (%IIR = 23) foi maior para as fêmeas, enquanto
cefalópodes (%IIR = 37), T. lepturus (%IIR = 43) e U.
brasiliensis (%IIR = 32) para os machos.
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INTRODUÇÃO
A lontra neotropical (Lontra longicaudis) é um mamífero
semi-aquático que pertence à Ordem Carnívora. A
espécie pode ser encontrada do México ao Uruguai e
em quase todo o Brasil. Habitando córregos, rios, lagoas
e estuários (e.g. Bastida et al., 2007; Carvalho, 2007).
Sua alimentação baseia-se principalmente em peixes e
crustáceos, podendo se alimentar de outras presas (e.g.
Bastida et al., 2007; Carvalho, 2007). Existem bastantes
divergências no meio científico quanto ao período diário
de atividade da espécie. Neste sentido, o presente
trabalho tem como objetivo avaliar o padrão de atividade
da lontra neotropical em ambiente natural.

2, A). Na maioria das ocasiões foi avistado apenas um
indivíduo (FIGURA 2, B), indicando que a espécie tem
um comportamento solitário. Os grupos normalmente
eram compostos por dois animais de pequeno/médio
porte (provavelmente jovens) ou por animais de grande
e pequeno porte, o que sugere que estes eram
compostos por mãe acompanhada de seus filhotes.
Segundo Carvalho (2007) existe um cuidado parental da
mãe com os filhotes até o primeiro ano de idade.
Figura 02 – A) Frequência diária das atividades das
lontras. B) Tamanho de grupo das lontras observadas.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado na Barra do Rio Tramandaí, litoral
norte do Rio Grande do Sul (29°58'S; 50° 07'W), que é
composto por um estreito canal com cerca de 1,5 km de
extensão, o qual comunica o Oceano Atlântico com a
Laguna Tramandaí (FIGURA 1). Os dados foram
coletados entre dezembro de 2010 e novembro de 2014,
por meio de avistagens oportunistas realizadas no
Departamento Estadual Portos Rios Canais (DEPREC)
por um funcionário e sua família, que residem no local
(FIGURA 1). As informações coletadas e utilizadas no
presente estudo foram: data, horário do dia, número de
animais avistados. Os dados foram analisados através
de frequência absoluta.
Figura 01 – Área de estudo, ponto azul marca local das
observações das lontras (DEPREC).

CONCLUSÃO
Podemos concluir que as lontras que ocupam a Barra do
Rio Tramandaí estão mais ativas nos meses mais
quentes, tendo dois períodos diários de atividade, sendo
um pela manhã e outro no fim do dia/início da noite.
Também se observou que são indivíduos solitários e
algumas vezes podem formar pequenos grupos, muito
provavelmente devido à reprodução e ao cuidado
parental das mães.

AGRADECIMENTOS
Fonte: Google Earth.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas 220 avistagens, sendo registrado um
total de 411 animais. A maior frequência de avistagens
foi de setembro a março, o que pode indicar que nos
meses mais quentes a espécie tenha um
comportamento mais ativo. Dois períodos de maior
atividade diária das lontras foram observados (FIGURA

Agradecemos a Jorge Xavier e família pela coleta das
informações durante as avistagens das lontras.
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Palavras-Chave: Coleções zoológicas, Biodiversidade, Ensino de biologia.

INTRODUÇÃO
As coleções biológicas têm um papel importante, pois
são a base primaria de dados sobre a diversidade biológica existente nos ecossistemas. Os grupos de invertebrados possuem grande diversidade no planeta e representam cerca de 96% da biodiversidade animal
(BRUSCA; BRUSCA, 2007). Por outro lado, os vertebrados são os mais ameaçados pela destruição dos ecossistemas. A diversidade destes grupos na Mata Atlântica
ainda não é totalmente conhecida, justificando a importância de estimular e promover seu estudo.
O presente projeto tem como objetivo a elaboração de
uma coleção didático-pedagógica com espécimes do
Reino Metazoa no Laboratório de Biologia do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina - Campus Criciúma. Os espécimes são utilizados para auxiliar nas aulas práticas de biologia, estimulando o interesse dos alunos pelo conhecimento da biodiversidade.

A coleção conta atualmente com 446 espécimes
distribuídos em cinco filos, 15 classes e 31 ordens
(Tabela 01).
Tabela 01 – Lista dos espécimes tombados na coleção
didático-pedagógica de metazoários do LaBioCri/IFSC –
Campus Criciúma.
Filos

Classes

Annelida

Hirudinea

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os espécimes encontram-se separados e organizados
em diferentes níveis taxonômicos e, sempre que
possível, são identificados até o menor nível taxonômico
utilizando-se bibliografia especializada (Figura 01).
Todos os materiais que compõe a coleção estão
disponíveis para utilização nas aulas de biologia, sento
também utilizados em atividades de extensão, como nas
visitas de alunos de outras instituições de ensino da
região.
Figura 01 – Amosta de espécimes de Lepidoptera
(Insecta).

Nº de
espécimes
1

Polychaeta

1

1

Echinoder-

Echinoidea

2

2

mata
Arthropoda

Insecta

4

167

Arachnida

2

4

Maxillopoda

1

126

Mammalia

3

11

Amphibia

3

13

Chon-

2

8

Actinopterygii
drichthyes
Reptillia

1

16

1

6

Crocodyla

1

1

Gastropoda

6

78

Cephalopoda

2

9

Bivalvia

1

3

31

446

METODOLOGIA
A coleção foi elaborada a partir de doações provenientes
de alunos, professores e ONGs. Entre os métodos de
coleta informados pelos doadores estão guarda-chuva
entomológico, armadilha pitfall trap com e sem isca, rede
de varredura e encontros ocasionais, entre outros. Os
espécimes que requeriam conservação em meio líquido
(álcool 70%) foram acondicionados em recipientes de vidro ou plástico. Outros foram conservados em meio
seco, os artrópodes após terem sido alfinetados e secos
em estufa, foram armazenados em caixas entomológicas com nafta para conservação e exposição.

Nº de
Ordens
1

Chordata

Mollusca

CONCLUSÃO
A coleção didático-pedagógica tem-se mostrado importante, pois o contato dos estudantes com o material
torna as aulas mais dinâmicas e estimula o conhecimento e interesse pela biodiversidade encontrada na
fauna da região sul do Brasil.
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Palavras-Chave: construção de maquetes, curvas de nível, maquetes de relevo, técnicas conservacionistas

INTRODUÇÃO
O presente projeto exibe uma proposta metodológica
que auxilie os alunos e a comunidade rural, a terem uma
visão mais ampla dos fenômenos através do uso de
mapas tridimensionais, ou seja, maquetes. A
instrumentalização dada através da utilização maquete
dá ao observador condições de descrever, comparar e
analisar fenômenos de diversas ordens, desenvolvendo
suas potencialidades intelectuais para uma melhor
produção e pró conservação ambiental.

gerando assim, discussões no próprio grupo de
confecção sobre qual a melhor técnica para cada
situação. Neste sentido, também buscou-se a
representação das técnicas mais conhecidas (figura 3),
tais como: terraço, curva de nível, cordão de pedras,
quebra-vento, etc. Viu-se também a necessidade de
visitas ao local que para uma avaliação especial da
estrutura geológica do solo, o que também interferiu
diretamente na escolha das técnicas conservacionistas.
Figura 3 – representação de técnicas
conservacionistas

METODOLOGIA
Para a confecção da maquete em si utilizam-se as
cartas topográficas, onde as curvas de nível
estabelecem os graus de inclinação do relevo. A técnica
proposta para a construção destas maquetes consiste
na utilização de placas (isopor) para representação de
cada curva de nível (figura 1), sendo posteriormente
sobrepostas umas as outras (figura 2). Para uma melhor
visualização e também, transmitir uma maior realidade
ao que se quer representar, os espaços entre cada
curva de nível, ou seja, entre o limite de uma placa de
isopor e outra, acrescentasse massa acrílica, dando
assim, uma maior “suavidade” a maquete e também
uma melhor leitura da mesma.
Figura 1 – marcação das curvas de nível (transcrição
para as placas de isopor)

CONCLUSÃO
Em um ambiente de ensino a observação dos problemas
enfrentados pelo mau uso do solo nem sempre é
possível devido às inúmeras dificuldades, dentre elas,
podem-se destacar o transporte dos alunos os locais de
demonstração, assim como, o acontecimento específico
de diversos eventos, especialmente de ordem climática,
nos quais os discentes poderiam ter uma melhor visão
das causas e consequências dos fenômenos adversos.
Assim, a apresentação da maquete em ambientes de
ensino trouxe uma melhor visão sobre a aplicação de
técnicas conservacionistas do solo, especialmente em
ambientes com o relevo inclinado.

AGRADECIMENTOS
Agradecimentos ao Campus Santa Rosa do Sul do
Instituo Federal Catarinense, em especial, a
Coordenação Geral de Extensão pela concessão de
bolsas para os alunos integrantes do projeto.

Figura 2 – sobreposição das placas de isopor

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante todas as etapas de construção do mapa
tridimensional notou-se uma grande possibilidade de
diversos usos de técnicas conservacionistas do solo,
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A PSICOLOGIA NA INTERFACE COM A TRANSEXUALIDADE:
O FAZER DO PSICÓLOGO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÕES VOLTADAS
À POPULAÇÃO TRANSEXUAL
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Palavras-Chave: Psicologia, Transexualidade, Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa investigou as contribuições da
Psicologia na interface com as políticas públicas e leis
voltadas ao público transexual. Para o desdobramento
desta pesquisa foi necessário fazer um levantamento
bibliográfico sobre a história da sexualidade, até a
interface da psicologia no que remete às leis vigentes e
em vigência. A presente pesquisa objetivou investigar
as contribuições da Psicologia nas políticas e
legislações para o público transexual. Os objetivos
específicos da pesquisa foram: Contextualizar a
sexualidade e seus desdobramentos históricos;
Descrever a transexualidade como identidade de
gênero; Apresentar as políticas e legislações voltadas
ao público transexual; Descrever o processo de
transexualização e analisar as contribuições da
psicologia nas políticas e legislações para o público
transexual.

METODOLOGIA
A pesquisa caracterizou-se como uma pesquisa
bibliográfica, pois buscou o levantamento bibliográfico
sobre o tema, com o propósito de identificar
informações e subsídios para definição dos objetivos.
Caracteriza-se ainda como uma revisão de literatura. O
procedimento utilizado foi a partir de uma revisão de
literatura assistemática que proporcionou uma
flexibilidade acerca de estudos referentes ao tema
pesquisado. Foi possível utilizar, através do método
assistemático, livros, artigos e periódicos com base no
SCIELO, documentos do Ministério da Saúde, tese,
monografias do site do CAPES, entre outros materiais
disponíveis em meio via online ou físico. A análise
utilizada nesta pesquisa foi do tipo qualitativo, pois se
buscou compreender e interpretar os dados através de
relatos apresentados pelos artigos escolhidos, pautado
em uma relação interpretativa na ligação e correlação
de dados em um determinado contexto social. Os
resultados apontados foram analisados de forma
interpretativa com base no referencial teórico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O modelo heteronormativo contribui para a
desigualdade entre as pessoas e gera um movimento
de repressão e exclusão, fato enfrentado por muitos
que expressam sua identidade de acordo com os seus
desejos. A transexualidade é uma das identidades de
gênero
existentes,
demarcada
por
inúmeras
repressões, barreiras e julgamentos. A pessoa
transexual tem a percepção de gênero social não

contingente com o seu de nascimento, o que resulta
em um intenso sofrimento, limitando esse público em
participar de muitos contextos sociais, como mercado
de trabalho, direito integral à saúde, entre outros. A
psicologia está entrelaçada com a transexualidade em
uma relação intensa e explícita, sustentada por um
modelo dialético, onde há um movimento de influência
e parceria da psicologia nas causas pertinentes ao
público transexual. O psicólogo é reconhecido pelo
público transexual, como técnico de referência nos
processos ofertados. Pois levam em consideração
todas as áreas de vida da pessoa transexual, e ajuda
na
compreensão
de
aspectos
psicológicos,
comportamentais e sociais que muitas vezes são
vivenciadas pelo público de maneira dolorosa e
cansativa, na luta por direitos iguais.

CONCLUSÃO
Chama-se a atenção sobre a importância do
profissional da psicologia nas discussões e debates à
respeito da despatologização da transexualidade, uma
vez que o psicólogo está embasado em preceitos
éticos e em uma prática humanizada que valoriza e
respeita as subjetividades e singularidades existentes.
Compete ao psicólogo e a própria Psicologia, enquanto
ciência, contribuir para a construção de uma nova
sociedade, onde as singularidades serão aceitas e
respeitadas por todos e assim gerar uma
universalidade de direitos civis e sociais igualitários.
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Palavras-Chave: Dor Lombar, Fisioterapia,

INTRODUÇÃO
Lombalgia
pode
ser
definida
como
um
comprometimento que revela perda ou anormalidade
da estrutura da coluna lombar de etiologia psicológica,
fisiológica ou anatômica ou, ainda, uma deficiência que
traduz uma desvantagem que limita ou impede o
desempenho pleno de atividades físicas. A dor lombar
é a causa mais comum de encaminhamento para um
fisioterapeuta e é uma das principais causas da
deficiência. Dessa forma, uma vez que a lombalgia
repercute no desempenho funcional, o objetivo do
presente estudo foi definir o perfil antropométrico e
funcional em voluntários com lombalgia crônica do
município de Balneário Arroio do Silva

METODOLOGIA
Foram avaliados 18 paciente com lombalgia crônica.
Foram coletados dados antropométricos como idade,
IMC, índice de gordura corporal, peso e altura. Além
disso, foram utilizados questionários específicos para
avaliar: a qualidade de vida, (SF-36), incapacidade
(questionários Roland-Morris de incapacidade e índice
de Oswetry 2.0), sono (índice de qualidade do sono de
Pittsburg), flexibilidade (teste de shober e dedos ao
chão), amplitude de movimento da coluna (goniometria)
e aptidão cardiorrespiratória (teste de caminha da 6
minutos).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os pacientes com lombalgia crônica do município
avaliado apresentam uma média de idade de
61,94±6,33, altura 1,58±0,08, peso 77,4±15,36, IMC
30,70±4,60 e um índice de gordura corporal
36,61±7,60. No teste de caminhada de 6 minutos,
verificou-se que os volutnários ficaram abaixo da
distância prevista a ser caminhada, uma vez que a
distância prevista seria 511,53±17,87 e os voluntários
caminharam 410,36±46,68.

Teste

Média ± DV

Roland-Morris

9,94±4,48

Índice de Oswestry

0,23±0,09

Qualidade do sono de
Pittsburg
Teste de Schober

8,06±2,69
14,94±1,63

Dedos ao chão

13,26±10,26

Teste de caminhada de 6
minutos

410,36±46,68

SF-36 Qualidade de Vida
Domínio

Média ± DV

CF
LAF
DOR

52,22 ± 26,80
54,17±43,09
49,75±13,75

EGS

62,28±22,96

VIT

65,00±19,33

ASP. SOCIAIS

78,47±19,33

ASP. EMOCIONAIS

66,64±39,61

SAÚDE METAL

70,44±17,95

CONCLUSÃO
Portanto conclui-se que a amostra avaliada encontrase na faixa etária idosa, e com IMC indicando entre
sobrepeso e obesidade grau 1 e baixa aptidão
cardiorrespiratória, fatores que podem justificar a
lombalgia crônica. Sendo que os mesmos já estão
sofrendo processos degenerativos decorrentes do
envelhecimento, e o sobrepeso auxilia na sobrecarga
da coluna lombar.
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Palavras-Chave: bentonita, toxicidade, aflatoxina B1, células-tronco

INTRODUÇÃO
Bentonitas são constituídas principalmente por
partículas argilominerais do grupo da esmectita
(NONES et al., 2015a). Estas partículas são
amplamente encontradas na natureza, podendo ser
utilizadas em diversos cosméticos e produtos
farmacêuticos (NONES et al., 2015a,b). Embora já
estabelecido pela literatura a capacidade de adsorção
destes materiais, o efeito dos mesmos sobre diferentes
tipos celulares ainda não foi elucidado. Por este motivo,
o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito
de diferentes bentonitas (in natura e tratada a 500oC)
sobre a viabilidade de células-tronco da crista neural
(CN), assim como avaliar o efeito destas substâncias
quando expostas concomitantemente à agentes
indutores de toxicidade celular (aflatoxina B 1).

METODOLOGIA
Amostras de bentonita foram coletadas no município de
Criciúma, Santa Catarina, região Sul do Brasil. Em
seguida, as amostras foram lavadas e calcinadas (a
500oC) de acordo com metodologia previamente
descrita por Nones et al. (2015b). Para realização dos
testes de toxicidade, culturas de células tronco da CN
de codornas foram incubadas com DMSO (grupo
controle), 30 µM de AFB1 e 0,6 mg/mL de bentonita (in
natura ou tratada termicamente a 500oC), sendo
concomitantemente adicionado a 30 µM de AFB1. Após
4 dias de tratamento, a viabilidade celular foi analisada
através da técnica de MTT, conforme metodologia
descrita por Nones et al (2015a).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos demonstraram que o tratamento
com AFB1 (30 μM) reduziu a viabilidade das células
para 33,88 % (redução de 66,12 % da viabilidade em
relação ao grupo controle) (Figura 01). Por outro lado,
a adição concomitante de bentonita in natura (0,6
mg/mL) com AFB1 (30 μM) aumentou a viabilidade em
31,23 % quando comparado com o grupo tratado com
AFB1. Efeito semelhante foi observado com a adição
da bentonita tratada termicamente a 500 oC (76,44 %
de viabilidade em relação ao controle). Estes
resultados demonstraram que ambas bentonitas foram
igualmente capazes de proteger as células-tronco da
CN contra a toxicidade causada pela AFB1.

Figura 01 – Bentonita protege células da CN que
sofreram indução de morte por AFB1. Os resultados
representam a média de três experimentos
independentes, realizados em triplicada. *** P <0,05.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos sugerem que partículas de
bentonita
podem
ser
consideradas
materiais
biologicamente seguros e com grande potencial para o
combate da toxicidade provocada por micotoxinas.
Embora a calcinação (tratamento térmico) não tenha
ampliado a sua capacidade de adsorção e
consequente redução de citotoxicidade, outros estudos
precisarão ser realizados com o intuito de otimizar a
capacidade de proteção celular destas partículas.
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Palavras-Chave: Eventos, Cerimonial, Protocolo.

INTRODUÇÃO
Um evento de sucesso pode garantir a imagem positiva
de quem o promove, ressaltando aspectos de
planejamento e organização. A execução de um
cerimonial de qualidade e o cumprimento do protocolo
contribuem fundamentalmente para esse cenário. O
cerimonial tem um papel importante na condução de
um acontecimento, pois é ele quem faz respeitar as
regras protocolares, instituídas pela legislação, as
quais surgiram para assegurar a civilidade entre as
pessoas e conduzir, de forma estruturada, os
acontecimentos que envolvem cerimônias. A partir
desta perspectiva e a percepção da necessidade no
Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado
Sombrio desenvolve-se este projeto de extensão. De
um lado, auxilia na organização de eventos do Campus
Avançado Sombrio e outras instituições da região,
adequando-os às normas protocolares vigentes, para
manter e/ou alavancar sua imagem. De outro,
proporciona-se aos alunos do Curso de Tecnologia em
Gestão de Turismo o contato com a prática,
desenvolvendo habilidades estudadas em sala de aula.
Portanto, o projeto procura criar condições de apoio
logístico para a organização e operacionalização de
recepção e cerimonial em eventos do IFC Campus
Avançado Sombrio e seu entorno.

METODOLOGIA

Quadro 1 – Eventos executados
Evento
Atividades Desenvolvidas
Palestra: Cultura
Divulgação,
inscrições,
release, organização auditório,
Indígena com Léo
Rocha
relação de presentes para a
22 de abril
emissão de certificados.
Divulgação, inscrições, script,
III Semana
coffee break, organização
Acadêmica de
auditório, recepção, release,
Turismo
19, 20 e 21 de maio contato
palestrantes,
declarações.
Festival Balonismo
Empréstimo de materiais e
Torres - RS
auxilio na montagem do
29 de abril
estande.
Reunião de entrega Organização do auditório.
do Estudo do
Potencial Turístico
de Sombrio - SC
7 de julho
Mini Cursos na área Divulgação,
inscrições,
de eventos
organização das turmas.
27 de junho a 4 de
julho
Bancas de TCC
Organização do auditório e
Gestão de Turismo mesas, auxílio no evento.
14 e 15 de julho
Fonte: As autoras, 2015.
Também estão previstas outras colaborações e auxílios
até o final deste ano conforme solicitações.

CONCLUSÃO

O projeto desenvolve-se através de um plano de ação
composto de cronograma de execução e plano de
atividades do bolsista. As tarefas são desenvolvidas
conforme calendário de eventos criado durante o
desenvolvimento do projeto, bem como as futuras,
relacionadas ao atendimento às demandas internas e
externas. Foram elaborados cronogramas, check-list,
briefing e termo de empréstimo de materiais, para
melhor organização das atividades.

Percebe-se que os objetivos têm sido atingidos
obtendo a satisfação de grande parte dos envolvidos,
tanto da comunidade acadêmica quanto da região.
Estes momentos têm contribuído para que o Instituto
Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio
torne o seu trabalho mais reconhecido e valorizado por
todos, engrandecendo o nome desta instituição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

Neste projeto foram realizadas, até o momento,
diversas atividades, dentre elas a execução de
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criando um inventário dos materiais e organizando um
calendário com os eventos da região. Além disso,
estão previstas outras colaborações e auxílios até o
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A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS DE GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL DAS COOPERATIVAS POPULARES LOCAIS
Yuri Borba Vefago
UNESC/yurivefago@gmail.com

Palavras-Chave: Tecnologias de Gestão, Trabalho, Cooperativismo.

INTRODUÇÃO
O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a
importância das tecnologias de gestão para o
desenvolvimento organizacional das cooperativas
locais da região de Criciúma-SC. Para tanto, faz-se
necessário a compreensão dos diversos conceitos de
tecnologias de gestão na literatura da área
organizacional a partir de sua relação com o trabalho
cooperado. Posteriormente propôs-se a análise das
tecnologias de gestão e sua importância para o
desenvolvimento das cooperativas populares da região
de Criciúma-SC. Entende-se tecnologia como a
capacidade de projetar, capacidade esta exclusiva do
homem de relacionar fins e meios voltados para suas
necessidades. Relacionando isso para realidade das
organizações, sejam elas privadas, públicas ou de
cunho social, que o ato de projetar se traduz
objetivamente como sendo o planejamento necessário
para o desenvolvimento de todo e qualquer
empreendimento. Desta forma, o planejamento ou o
conjunto métodos e técnicas desenvolvidos para
organização e controle sobre o trabalho pode ser
considerado como uma tecnologia de gestão. Porém, a
apropriação desta tecnologia em grande parte tem sido
realizada em organizações privadas, desconsiderando
ou minimizando-se essa mesma discussão a partir de
cooperativas.

METODOLOGIA

evidenciado na fundamentação, porém cabe citar certa
surpresa com os resultados no que diz respeito a
apropriação das tecnologias de gestão pelos
empreendimentos locais.

CONCLUSÃO
Considerando o desconhecimento, por parte da maioria
dos gestores entrevistados, acerca do conceito de
tecnologias de gestão, identificamos que a utilização
desta manifestação de tecnologia nas cooperativas
pesquisadas ocorre por intuição, sem conhecimento
teórico sobre o tema. Dada a falta de algum curso que
forneça estes conhecimentos na região, sugere-se a
criação de um tecnólogo em cooperativismo que
forneça uma qualificação profissional para estes
gestores,
disseminando
assim
os
princípios
cooperativistas.

AGRADECIMENTOS
Cabe agradecer ao professor Rafael Rodrigo Mueller
por todo o auxílio prestado durante a realização da
pesquisa. Cabe agradecer também a UNESC pelo
auxílio financeiro, de toda infraestrutura e material,
facilitando o desenvolvimento das atividades e por fim
agradecer também as cooperativas e aos gestores,
objetos de pesquisa que disponibilizaram seu tempo
para o desenvolvimento da pesquisa.

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se o
estudo bibliográfico e no que concerne a parte empírica
foram realizadas saídas de campo, quanto a natureza
da pesquisa está foi de cunho qualitativo, quanto aos
procedimentos metodológicos utilizou-se a aplicação
de questionários composto de questões abertas e
semi-abertas. Participaram da pesquisa sete gestores
de cooperativas da região de Criciúma, sendo estas
dos ramos da eletricidade, crédito e agropecuário.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política.
1867.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

NASCIMENTO, Claudio. A Auto Gestão e o “Novo
Cooperativismo”.2004.

Percebe-se que as cooperativas do sul catarinense
reconhecem que os empreendimentos cooperados têm
algumas especificidades com relação à sociedade
privada, porém num contexto geral, na visão dos
gestores as cooperativas são equiparadas às
empresas privadas. Percebemos também que os
princípios que norteiam as cooperativas pesquisadas
são os mesmos das empresas, isto é, temos
colaboradores que vem de uma formação que os
prepara para administrar empresas. Então, toda sua
base os leva a conceber durante a tomada de decisão
baseada nestes princípios. Percebe-se com base nas
análises das respostas dos questionários que em
certos aspectos a pesquisa vai de encontro do
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL: PARTICIPAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE NO 27° FESTIVAL DE BALONISMO DE TORRES / RS
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Palavras-Chave: Divulgação institucional. Marketing cultural. Mídias.

INTRODUÇÃO
A comunicação institucional caracteriza-se como
formação de identidade e imagem corporativa de uma
organização. Ela pode ser desenvolvida de várias
formas, adotando inúmeras ferramentas. Entre essas,
estão: marketing social e cultural, publicidade e
propaganda, editoração multimídia, relações
institucionais (KUNSCH, 2003). Sendo assim, o
trabalho objetivou divulgar o Instituto Federal
Catarinense (IFC) – Campus Avançado Sombrio junto
aos frequentadores do 27º Festival Internacional de
Balonismo de Torres (RS). Essa ação integra os
objetivos do projeto de pesquisa aplicado no evento
pelo Curso Superior de Gestão de Turismo do IFC,
resultado da parceria institucional com a Prefeitura
Municipal de Torres desde 2014, intitulado: Análise da
percepção da qualidade do Festival Internacional de
Balonismo de Torres / RS.

METODOLOGIA
A comunicação externa do IFC no Festival de
Balonismo foi idealizada como uma das etapas do
projeto de pesquisa mencionado, com o apoio da
Secretaria Municipal de Turismo de Torres (RS).
Assim, planejou-se a inserção da logomarca
institucional nos materiais midiáticos, nas locuções e,
também, na divulgação da Instituição por meio de seus
acadêmicos, que atuaram no evento em três
momentos: 1) pesquisa de percepção da qualidade, 2)
recepção dos visitantes no portal de entrada e, 3)
apresentação do IFC e seus cursos em stand. A ação
foi realizada nas fases do pré-evento e trans-evento,
que ocorreu no período de 30 de abril a 03 de maio de
2015, no Parque do Balonismo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A comunicação visual do IFC, por meio de sua
logomarca, foi exposta em flyers, folders, camisetas e
placas, além das locuções sobre as parcerias e
patrocínios. A figura 1 demonstra o Portal do Parque do
Balonismo, contendo os apoiadores e patrocinadores,
incluindo o IFC.
Figura 01 – Portal de entrada do Parque do Balonismo.

O stand foi visitado por, aproximadamente, 500
pessoas, onde percebeu-se forte interesse em
conhecer os cursos ofertados, formas de ingresso à
Instituição e outras dúvidas esclarecidas durante a
visita. Ainda, foram entregues aos visitantes, agendas,
folders e apresentadas pesquisas desenvolvidas na
Instituição.
Figura 02 – Stand do IFC no 27º Festival do
Balonismo.

A divulgação do IFC
em Torres (RS), por
com os resultados
qualidade realizada
Balonismo em 2014.

é permanente na Casa do Turista
meio da exposição de um banner
da pesquisa de percepção da
no 26º Festival Internacional de

CONCLUSÃO
A comunicação externa do IFC no 27º Festival de
Balonismo pode ser observada por um novo público,
ultrapassando as fronteiras do estado de Santa
Catarina. A divulgação e o fortalecimento de sua
imagem propiciaram visibilidade e conhecimento sobre
a Instituição. Kunsch (2003) e Scroferneker (2001)
salientam que comunicação nas universidades ainda é
incipiente, não sendo tratada como “elemento vital” e
como uma “ferramenta estratégica”. No caso do IFC,
esta deve ser trabalhada com mais ênfase pela gestão,
por meio de parcerias e multimídias diferenciadas.

AGRADECIMENTOS
Secretaria Municipal de Turismo de Torres (RS) e
Instituto Federal Catarinense – Sombrio.
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PROJETO DE EXTENSÃO SOLIDARIEDADE
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Palavras-Chave: Solidariedade, Cidadania, Extensão.

INTRODUÇÃO
O Projeto de Extensão Solidariedade faz parte da
disciplina de Ciência Política do curso de Direito da
UNESC, e foi iniciado em 2009. Este tem como objetivo
levar os alunos das primeiras fases a ter um contato
direto com a sociedade e suas dificuldades,
observando assim realidades distantes de suas vidas.
O Projeto é realizado em instituições sociais
filantrópicas nas cidades onde os estudantes residem,
em cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Nestes entidades, os estudantes realizam palestras,
cursos ou oficinas sobre direitos humanos e cidadania,
além de outro tema específico, de acordo com o
público atendido. Realizam, também, intervenção
prática e ação lúdico-recreativa para encerrar o projeto.

23.136 horas trabalhadas em 291 projetos beneficiando
diretamente 18.189 pessoas. O número de projetos
realizados não apresenta a quantidade de vezes que
algumas instituições veem recebendo o Solidariedade
desde o seu início.

CONCLUSÃO
Este projeto traz oportunidades diferentes de
aprendizagem aos acadêmicos, porque reúne
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Utilizadas
conjuntamente, provocam num primeiro momento,
sentimento de estranheza nos acadêmicos. No entanto,
no momento em que se finaliza o Solidariedade e os
estudantes socializam as experiências, em sua grande
maioria relatam que muito mais aprenderam realizando
do que ensinaram. É perceptível nas falas, o
sentimento de valorização a vida e o quanto se
sentiram uteis, contribuindo com a melhoria do mundo.

METODOLOGIA
AGRADECIMENTOS
O Projeto Solidariedade, em seu processo
metodológico, ocorre em sete etapas: aproximação,
observação, investigação, intervenção, afastamento,
elaboração e socialização das experiências vividas. A
aproximação consistem no primeiro contato dos
acadêmicos com as instituições. A observação é o
momento em que cada membro da equipe observa o
funcionamento das instituições e as necessidades dela
e de seu público atendido. A investigação, por sua vez,
é quando os acadêmicos aplicam entrevista
semiestruturada com a finalidade de conhecer as
necessidades e/ou dificuldades da instituição e de seu
público e para dar início ao projeto. A intervenção é o
momento em que as equipes colocam em prática o
Solidariedade, com os três tipos de ação (teórica,
prática e recreativa). O afastamento é o instante em
que os estudantes se afastam das entidades para que
os atendidos possam conduzir suas vidas, sem a
necessidade da equipe do projeto. A elaboração ocorre
quando os estudantes elaboram DVD e banners, para
em seguida apresentarem para a turma e a
professora. Por último, a socialização das experiências
é o momento em que as equipes apresentam os
trabalhos realizados, socializam a experiência vivida
com o Solidariedade, refletem sobre o aprendizado
pessoal e profissional trazido por ele e em seguida são
avaliados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No segundo semestre de 2009, quando começou, até o
primeiro semestre de 2015, o Projeto de Extensão
Solidariedade totalizava os seguintes números: 1.547
estudantes de 1° fase do curso de Direito participantes,

Este projeto foi aprovado pelo edital n° 5/2013 da
UNACSA e é financiado pela PROPEX/ UNESC.
Agradecemos à UNESC pelo apoio institucional, aos
alunos que acolhem o projeto Solidariedade com tanto
entusiasmo e, principalmente, as instituições, que nos
dão oportunidade de realizar este projeto, ajudando a
promover a cidadania dos estudantes e futuros
profissionais.
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Palavras-Chave: Micro e Nanocervejarias, BJCP e Tipologias Cervejeiras, Turismo na Amesc.

INTRODUÇÃO
A Reinheitsgebot ou a Lei de Pureza da Cerveja f o i
e s t a b e l e c i d a e m 23 de abril de 1516 e
determinava que a cerveja na Alemanha só poderia ser
produzida utilizando-se em sua composição: água
pura, malte e lúpulo. Nesse modelo de produção e
com adaptações reconhecidas, estabeleceram-se
diversas microcervejarias em Santa Catarina nos
últimos 20 anos, dando novos padrões de consumo a
este mercado. A partir de 2013, a Santur buscou uma
aproximação com o turismo, estabelecendo a criação
de roteiros e outras ferramentas de apoio. Com isso,
também a região da Associação dos Municípios do
Extremo Sul Catarinense (Amesc), se inseriu como
mercado potencial, especialmente a partir da
inauguração do bar da Saint Bier em Araranguá.
Assim, este artigo procura discutir a tipologia das
microcervejarias catarinenses e apontar indícios para
esta força mercadológica que aponta surgimento na
região da AMESC.

METODOLOGIA
O presente projeto procurou inicialmente estabelecer
os parâmetros que diferenciam as cervejarias com
base em sua produção. Nesse sentido, estabelece-se
que Nanocervejarias, produzem até 2 mil litros,
Microcervejarias de 2 a 200 mil litros e Cervejarias a
partir disto. Num segundo momento, identificou-se a
matriz denominada Beer Judge Certification Program
(BJCP), que estabelece as diferentes categorias de
cerveja no mundo, e, a partir desta, procurou-se
identificar a categorização das cervejas produzidas na
Amesc e no estado, enquadrando-as numa das 23
categorias
existentes
e
suas
consequentes
subdivisões. A partir deste processo, inicia-se um
diagnóstico das Nanocervejarias do extremo sul.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A BJCP estabelece um contexto de classificação de
cervejas conforme aroma, aparência, cor, sabor e
sensação na boca, bem como de ingredientes e
processo de produção. Assim, como exemplo, a
categoria Light Lager, apresenta 5 subdivisões: 1A
American; 1B Standart; 1C Premium; 1D Munich
Helles; 1E Dortmunder Export .
Nesse processo, cada uma das 23 categorias foi
concebida com suas subdivisões. Este estudo tratou-se
de catalogar e analisar as diferentes cervejas
produzidas pelas 20 principais Microcervejarias de
Santa Catarina, sendo estas: Bierland, Wunder Bier,
Borck, Das Bier, Schornstein, Heimat, Zehn Bier,
Königs Bier, Opa Bier, Saint Bier, Eisenbanh, Holzweg

Bier, Kiezen Ruw, Badenia, Itajahy, Jester, ilha,
Sambaqui, Canoinhense, Handwerk. A partir daí,
utilizou-se o modelo de categorização BJCP para toda
a produção, conforme suas tipologias e dispostas nos
exemplos a seguir:
Tabela 01 – Produção de cerveja em SC
Cervejaria
Tipologia
Bierland
1B, 3A, 5B, 8B, 10B, 13F, 15A, 18A, 23
Schornstein
1C, 2A, 5B, 13F, 14B, 15A
Opa Bier
1B, 5C, 9E, 10A, 12B, 15A
Saint Bier
1C, 5B, 13A, 15A, 18A
Eisenbhan
1B, 1C, 3A, 3B, 4B, 6C, 10A, 10B, 14B,
15A, 15C, 18D, 22A, 23
Canoinhense
4C, 6B, 10B, 12C
Fonte: Os autores, 2015.
Além destas cervejarias apresentadas, foram também
pesquisadas e disponibilizadas em artigo completo na
Revista Científica Applied Tourism, o contexto de todo
o estado, favorecendo assim a compreensão do
consumo catarinense. Nesse momento, a pesquisa
identificou as produções de Nanocervejaria na região
da Amesc, sendo: 02 em Sombrio, 01 em Ermo, 01
Praia Grande, 01 em Turvo e 02 em Araranguá,
partindo para a classificação BJCP, a qual não se
encontra finalizada nos prazos de encaminhamento
deste estudo. Compreende-se que o diagnóstico desse
modelo de produção aponta para a formação de um
contexto de expansão, fenômeno já ocorrido com
outras marcas, especialmente no Vale do Itajaí.

CONCLUSÃO
O turismo, para fins de comercialização, depende da
construção do denominado “Produto Turístico”, e neste
sentido, necessita da pesquisa como forma de
encontrar elementos deste constructo. Assim,
pretende-se, a partir da apresentação da classificação
de cervejas, orientar as opções de consumo e
profissionalizar o mercado e a roteirização cervejeira
catarinense. Nesse sentido, a BJCP surge como

modelo internacional de tipologias em cerveja,
podendo servir de alicerce neste processo de
formação mercadológica.
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Palavras-Chave: Empreendedorismo; Inovação.

INTRODUÇÃO
Empreender significa ter criatividade, desenvolvimento
de ideias, visão ampla do mercado, proatividade, além
de controlar de forma efetiva seus recursos, estratégias
e explorar as oportunidades do mercado (Filion 1993;
Yueng 2002). Sendo assim, é preciso analisar de que
forma essas competências influenciam nas etapas da
criação de estratégias de inovação para que a empresa
se torne competitiva no setor em que atua. O presente
estudo tem o objetivo de analisar como o
empreendedorismo e a inovação podem tornar-se
elementos
competitivos para
duas
empresas
brasileiras. A abordagem de empreendedorismo e
inovação constituem a sustentação teórica da
pesquisa, que se utilizou essencialmente da pesquisa
bibliográfica.

METODOLOGIA
Quanto aos meios de investigação, trata-se de uma
pesquisa essencialmente bibliográfica (OLIVEIRA,
2002). O emprego da pesquisa bibliográfica teve por
objetivo buscar um melhor envolvimento dos
pesquisadores com o tema em estudo, por meio de
artigos científicos presentes no banco de dados da
Associação Nacional dos Programas de PósGraduação em Administração (ANPAD) e na Revista
Eletrônica INTERNEXT, especializada em publicações
sobre internacionalização de empresas, considerando
o período de 2006 a 2014. A partir deste meio,
escolheram-se dois estudos de casos que abordavam
esta temática em empresas brasileiras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
COMPETENCIAS EMPREENDEDORAS DAS
EMPRESAS BRASILEIRAS
Empresa Grupo Votorantim: Expansão de sua
capacidade produtiva; Aquisições estratégicas de
empresas para incrementar o grupo e a receita da
empresa; Desenvolvimento de talentos; Melhor
aproveitamento dos avanços tecnológicos e das
diversas experiências de aprendizado.
Empresa Menendez&Amerino: Características da
gerência, ou seja as competências, personalidade,
visão de mercado, experiência em outros setores
contribuíram para a sua expansão; A instalação da
empresa na Bahia apresenta-se como um fator
estratégico pois o recôncavo baiano disponibiliza

uma matéria prima com sabor e aroma de excelente
qualidade, por isso a localização é considerada uma
decisão gerencial de sucesso.
Fonte: Periódicos publicados na revista InternextEspm
(2006-2014).
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
Uma organização que deseja obter sucesso no seu
ramo de atividade precisa de um gestor que
desenvolva sua capacidade inovadora para estar
continuamente se adequando as mudanças nas
visões de mercado e nas expectativas dos clientes,
que mudam a cada dia e que esperam por
novidades, produtos que irão lhe satisfazer.
Segundo Schumpeter (1961) o empreendedor ganha
destaque na sociedade, pois é dotado de energia e
capacidade para abordar coisas novas, pelo anseio
de ver as coisas acontecerem, pela criação em si, e
é considerado um grande criador de novas
combinações de oportunidades.
O perfil do empreendedor pode ser evidenciado
ainda na corrida por recursos e tecnologias, por
capacidades organizacionais mais atrativas, e na
relação com o mercado, mostrando que deve haver
associação da combinação de recursos necessários
que promovam inovação (TIMMONS, 1978).
Fonte: Dados da pesquisa.

CONCLUSÃO
Os resultados apontam que as empresas Grupo
Votorantim e Menendez&Amerino utilizam
as
competências empreendedoras e estratégias de
inovação em todos os seus processos, principalmente
quando verificam que há possibilidade de atingir novos
mercados e conquistar novos clientes. São
competências
e
estratégias
que
facilitam
relacionamentos e negócios bem como aumentam as
chances de sucesso dos novos empreendimentos,
envolvendo capacidade de planejamento, ação, direção
e controle.
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Palavras-Chave: História da Assistência, Políticas Públicas Materno-Infantis, História da Saúde.

INTRODUÇÃO
Em meados do século XX a Região Carbonífera
Catarinense enfrentava uma série de problemáticas
relacionadas à saúde e à mortalidade infantil. A
inexistência de um eficiente sistema assistencial
financiado e gerido pela administração pública
municipal ou estadual levou o empresariado local a
buscar parceiras com o intuito de erigir um complexo
assistencial destinado a atender a população operária
da região mineira. Dentre as distintas instituições de
assistência implementadas neste período, o trabalho
ora apresentado busca investigar a Sociedade de
Assistência aos Trabalhadores do Carvão (SATC) que
a partir da década de 1960 ocupou lugar de destaque
no sistema assistencial carbonífero.

METODOLOGIA
Segundo Paul Thompson (1992), a História deve ser
um caminho para compreender mudanças, rupturas e
continuidades dando visibilidade a sujeitos que foram
fadados ao esquecimento ou a marginalidade da
pesquisa, ela não pode ser entendida como algo
factual, sem conexão com o presente. Desta forma,
este trabalho investigativo se vale principalmente de
fontes históricas escritas como fichas médicas,
relatórios,
manuais
de
puericultura,
revistas
especializadas, leis federais, estaduais e municipais
que normatizaram a assistência no contexto regional e
nacional. Nossa perspectiva se ancora também na
discussão do historiador Jacques LeGoff (1992) para
quem todo documento é monumento, testemunho do
passado, o qual não possui importância isoladamente,
mas sua acuidade está na relação que o mesmo
estabelece com outras fontes transformando a
pesquisa histórica num elemento interdisciplinar que só
pode ser construída a partir das múltiplas vozes do
passado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desencadear da Primeira Guerra Mundial iniciou a
integração econômica da indústria carbonífera em
Santa Catarina com o restante do país, impulsionando
a abertura de novos campos de extração em todo sul
do Estado (RABELO, 2008). Devido ao rápido
desenvolvimento populacional do município de
Criciúma, os serviços básicos de infraestrutura, saúde
e assistência não foram capazes de acompanhar as
necessidades advindas desta crescente sociedade
urbano-industrial. Frente a estes problemas as

empresas mineradoras e entidades filantrópicas
implementaram por conta própria uma série de políticas
voltadas para assistência aos trabalhadores do carvão
e suas famílias (ALVES, 2014). Neste sentido, em 2 de
maio de 1959 na cidade de Criciúma foi fundada a
Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do
Carvão (SATC), encarregada de formular e
implementar ações assistenciais relacionadas aos
cuidados com a infância e a maternidade pobre. Em
linhas gerais, a SATC utilizou-se de políticas
assistenciais e de saúde para normatizar e moralizar a
vida das famílias mineiras adequando-as às
necessidades da indústria carbonífera e reforçando
normas e valores morais baseados em tradicionais
estereótipos de gênero e classe.

CONCLUSÃO
Criada com o intuito de ser uma das instituições
assistenciais mais importantes da região sul da Santa
Catarina a SATC buscou prover serviços de assistência
a população pobre, priorizando sempre que possível o
atendimento à infância e à gestante. No entanto,
financiada em grande medida pelo empresariado local,
a SATC prestou um tipo de assistência pautada no
modo de vida burguês, impondo a seus assistidos
normas e padrões de gênero deveriam pautar suas
vidas cotidianas. Assim, ao que parece, muito mais que
uma instituição meramente assistencial a SATC ajudou
a promover modelos de trabalhadores, infâncias,
maternidades, masculino e feminino que deveriam
introjetados por todos.
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Palavras-Chave: Economia Catarinense, Getúlio Vargas, Nereu Ramos.

INTRODUÇÃO
O projeto de estudo do período, tem por objetivo
analisar o desempenho da economia catarinense
no período Vargas (1930-1945). Mostrar as
mudanças que ocorreram na base produtiva
catarinense que se expandia conforme eram
adotadas as políticas de intervenção do Estado.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica em livros, discursos,
documentos do período presidencial de Getúlio
Vargas e do interventor Nereu Ramos. Analisar
os discursos de ambos e a relação com a
realidade da economia do estado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Santa Catarina mostrou no período da Era Vargas
(1930-1945) uma grande dinâmica e diversidade.
Baseada na pequena produção mercantil que
comercializava apenas o excedente eventual de
subsistência, exceto o planalto serrano e
setentrional, com grandes propriedades para
extração de madeira e criação de gado para a
comercialização.
No período pesquisado, a política intervencionista
de Getúlio Vargas para o estado propiciou o
desenvolvimento de muitas atividades potenciais
para cada região, que passam a produzir para
especificamente a comercialização, cada vez
menos
participação
do
excedente
de
subsistência.
As oscilações cambiais favoreceram
as
exportações e as importações, sobretudo com a
vinda do exterior de equipamentos mecanizados
para crescimento da produção industrial.
Neste cenário político, em Santa Catarina, um
político que despontou foi Nereu de Oliveira
Ramos, sendo eleito governador em 1935 e
indicado interventor de 1937 a 1945.
O nacionalismo de Vargas ajudou a promover o
crescimento da região sudeste, com seu projeto
de
industrialização
que
impulsionou
o
crescimento populacional e urbano, que começou

a demandar maior consumo, onde então o estado
de Santa Catarina sai favorecido, fornecendo
mantimentos para a região, principalmente São
Paulo.
O crescimento da economia catarinense atraiu
capital para todas as regiões. Sobretudo onde
havia mão de obra e empresários imigrantes com
certa experiência profissional, a exemplo do
capital alemão no norte do Estado.
Os discursos de ambos, Vargas e Nereu Ramos
que lhe dava apoio no Estado, buscavam o
desenvolvimento e diversificação da base
produtiva nacional com enfoque no próprio
potencial local, favorecendo assim Santa
Catarina.
CONCLUSÃO
A economia catarinense baseada na pequena
produção mercantil: sul agrícola, norte industrial,
planalto serrano de extrativismo e pecuário e o
oeste ainda incipiente.
No período começou a ter um crescimento devido
ao aumento da demanda por consumo da região
sudeste, em contrapartida do auxilio do Estado e
dos investidores, inclusive externos, alavancando
suas atividades econômicas locais.
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Palavras-Chave: Adolescência, Cidadania, Violência.

INTRODUÇÃO
O objetivo do presente projeto de extensão é trabalhar
os tipos de violência da atualidade, e difundir os
instrumentos jurídicos para adolescentes (15 a 17
anos) que frequentam o ensino médio de escolas
públicas do município de Criciúma-SC, promovendo o
processo de desnaturalização da violência. Pretende
difundir temáticas como identidade de gênero,
preconceito, discriminação, dignidade humana e
cidadania para adolescentes e seus instrumentos
jurídicos de enfrentamento, a partir da legislação em
vigor. O projeto surgiu a partir dos dados das pesquisas
concluídas no NUPEC (Núcleo de Pesquisas em
Direitos Humanos e Cidadania) da UNESC sobre a
aplicação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) na
Comarca de Criciúma-SC. Entre 2006 e 2010 foram
realizados três projetos de iniciação científica que
tiveram como objetivo coletar e examinar dados
referentes à aplicação das medidas protetivas às
mulheres vítimas de violência em Criciúma. Os
resultados alcançados demostraram que o número de
denúncias de violência feito por mulheres é alto, porém,
demonstraram também que há pouco conhecimento
sobre os mecanismos jurídicos de proteção previstos
pela Lei Maria da Penha. Ou seja, as mulheres da
região desconhecem os direitos que a Lei lhes garante
e, desse modo, não exercem a plenitude de sua
cidadania. Em agosto de 2012 a julho de 2013, foi
aprovado o projeto de pesquisa pelo PIBIC intitulado:
“Direitos humanos e fraternidade: uma contraposição
ao fenômeno do bullying em estudantes matriculados
em 2012 nos nonos anos das escolas estaduais do
município de Criciúma – SC.” A pesquisa demonstrou
que mais de 45% dos alunos matriculados em escolas
públicas de Criciúma sofre ou já sofreu a prática de
bullying. Observou-se que a instrução, a instigação, o
debate e a (re)significação sobre os tipos de violência
estabelecidos pela sociedade são necessários aos
adolescentes, para que os mesmos não reproduzam ou
aceitem, talvez, uma realidade vivenciada no próprio
contexto familiar, na escola, no grupo social.

METODOLOGIA
Consiste na aplicação de 06 temáticas, com duração
de 1 h/aula cada, aos alunos do 2º. ano do Ensino
Médio das 17 escolas do Município. São elas:
Identidade de Gênero; Cidadania/Dignidade Humana;
Bullying e Ciberbullying; ECA e Trabalho Infantil;
Violência Doméstica e Familiar e Transformando
Violência em Arte. Os módulos seguem o formato de
oficinas dialogadas, com material didático específico.
Por combinar temas de Direito e da Psicologia, o
projeto conta com um bolsista de cada curso fazendo

parte da equipe de trabalho e contribuindo ativamente
para a formatação dos módulos temáticos das oficinas,
trazendo uma visão interdisciplinar. As atividades do
projeto também são comumente inseridas pelos(as)
professores(as) das escolas como parte integrante das
disciplinas, a fim de que sejam cobradas nas suas
avaliações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente projeto de extensão já se consolidou em
três anos de atividades e encontra-se no quarto ano.
No ano de 2012 foram atendidas 08 escolas de
Criciúma e uma de Morro da Fumaça, abrangendo o
total de 848 adolescentes. Já no segundo ano de
atividades do projeto, 2013, foram atendidas 10 escolas
públicas de Criciúma e 01 do município de Cocal do
Sul, abrangendo um total de 652 adolescentes. No
ano de 2014, em 10 escolas, o projeto abrangeu 323
alunos e em 2015 alcançou 122 alunos em 03 escolas
até o momento, devido à paralização pela greve no 1º
semestre/15.

CONCLUSÃO
O impacto obtido pelas oficinas realizadas está sendo
extremamente positivo, haja vista a plena participação
dos adolescentes, com perguntas e contribuições, e
pela notável identificação que fizeram com o seu
cotidiano, apontando situações vivenciadas na família,
na escola e no convívio social como práticas de
violência, as quais antes não eram vistas dessa forma,
ou seja, eram consideradas naturais. Nesse sentido, o
projeto cumpriu seu objetivo, ao desnaturalizar a
violência antes encoberta e vista como "atitude normal"
e instruir os(as) adolescentes sobre os instrumentos
jurídicos previstos na Lei Maria da Penha para o
enfrentamento dessas formas de violência, assim como
o trabalho infantil e os instrumentos jurídicos previsto
no ECA (Estatuto da Criança e Adolescente),
incentivando a denúncia às autoridades competentes
para quebrar com a cultura do silêncio e conivência.
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Palavras-Chave: Sociologia, Ensino Médio, Joinville-SC.

INTRODUÇÃO
Desde 2008, a Sociologia e a Filosofia são disciplinas novamente obrigatórias no currículo do Ensino Médio brasileiro1. Os quase 40 (quarenta) anos de banimento dos
currículos resultaram em disciplinas que ainda lutam por
reconhecimento e buscam maiores definições no campo
programático e metodológico. Nossa pesquisa almeja conhecer aspectos de como ocorre o ensino da Sociologia
nessa nova realidade, com destaque para um campo empírico pouco estudado: as escolas particulares. A pesquisa
foi realizada através do “Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM)”,
chamada 2014-2015, e tem como objetivos centrais: (1)
Identificar elementos que caracterizam a prática docente
dos professores de Sociologia do Ensino Médio, das escolas particulares do município de Joinville-SC; (2) Verificar a formação acadêmica dos professores.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa Qualitativa. Tal orientação permite verificar as interações entre as variáveis, bem como
análises de particulares do objeto em questão. Quanto a
etapa “coleta dos dados”, esta ocorreu por meio de entrevistas presenciais realizadas com os professores de Sociologia, durante os meses de abril e maio de 2015. De
um total de 13 (treze) escolas particulares que oferecem
Ensino Médio no município de Joinville-SC, um total de 12
(doze) foram abrangidas pela pesquisa, que entrevistou
11 (onze) professores2.

de, tem muitas turmas porque leciona outras disciplinas
(História, Geografia, e especialmente Filosofia)3, tudo se
combina e tem a sua razão de ser. Esses processos
apresentados como facilitadores, são na realidade “sequestradores” da autonomia didático-pedagógica do professor. No quesito “reconhecimento” da disciplina, a avaliação dos professores entrevistados aponta que a Sociologia ainda ocupa um espaço periférico na hierarquia dos
saberes: destaque para “colegas de outras disciplinas” e
“familiares dos alunos”.
2. Formação acadêmica dos professores
Os professores possuem formações variadas. Com exceção de 01 (um), todos os demais são pós-graduados, ao
menos em cursos de especialização. Os professores E5
(entrevistado 5) e E11 são mestrando e o E2 é doutorando. No entanto, o determinante é a falta de graduados em
Ciências Sociais. Dos 11 (onze) entrevistados, apenas 03
(três) são cientistas sociais, ou seja, possuem habilitação
acadêmica para o ensino da Sociologia. E se ampliarmos
para a formação complementar teríamos mais 01 (um) na
condição de habilitado, pois possui mestrado em Sociologia Política. Então, é necessário refletir: onde estão os cientistas sociais? Será que ainda não existem graduados
suficientes? Ou será que as escolas particulares de Joinville-SC, Ensino Médio, trabalham com a mesma lógica da
Rede Pública que, ao considerar a disciplina “periférica” e
com um número pequeno de aulas semanais, acaba completando a carga horária de outro professor?

CONCLUSÃO
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Elementos da prática docente: conteúdos, autonomia pedagógica e reconhecimento da disciplina
O que a pesquisa identificou com bastante clareza é que
as escolas particulares de Joinville-SC já possuem a disciplina de Sociologia com um acentuado grau de estruturação. Tem-se bem definido os conteúdos de cada ano letivo, o “lugar” dos autores clássicos e da própria da Sociologia. Podemos sintetizar da seguinte forma: 1º Ano: Sociologia Clássica (Auguste Comte, Émile Durkheim, Karl
Marx e Max Weber); 2º e 3º Anos: Eixos temáticos (Indivíduo/Trabalho/Política/Sociedade) com temas a eles relacionados (desigualdade, violência, racismo, etc). No 3º
Ano o foco é a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares. Os conteúdos são organizados através de apostilas didáticas adquiridas pelas
escolas. Essa organização garante, num primeiro olhar,
funcionalidade e praticidade para as escolas e professores. Como relataram alguns professores entrevistados, as
apostilas trazem os planos de ensino prontos e até a sequência das aulas. Num ambiente onde o professor tem
uma carga horária mínima de Sociologia (em regra uma
hora-aula semanal de 50 minutos), não tem “hora-atividaLei 11.684, de 02 de junho de 2008.
Somente em uma escola não foi possível realizar a pesquisa, por decisão desta.
1
2

Os conteúdos de Sociologia estão organizados em “eixos
e temas” seguindo a orientação geral presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 2002). Os Autores
Clássicos são o principal referencial teórico-metodológico
e as Apostilas são o principal material didático, o que resulta num certo reducionismo de “olhar” sociológico. Entre os objetivos da Sociologia, além da educação para a
cidadania, aparece de forma forte a sua contribuição para
o ENEM e Vestibulares. Os professores de Sociologia em
sua grande maioria não possuem formação na área de
atuação, acentuando a complexidade de consolidação
desse campo de saber. No entanto, conforme apuramos
nas entrevistas, os mesmos procuram, dentro do possível,
desenvolver um trabalho significativo, contextualizado.
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Palavras-Chave: Estado, Planejamento, Investimento.

INTRODUÇÃO
A pesquisa está fundamentada com base a
formação sócio-espacial, sistema nacional de
economia e o papel do Estado na tomada de decisões
e direcionamento dos investimentos. A linha histórica
percorre os planos nacionais desde 1955 até a
atualidade, ou seja, desde o Plano de Metas, instituído
na presidência de Juscelino Kubitschek, e finalizando
como o Programa de Aceleração ao Crescimento,
criado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva em
2007-2010 e dado continuidade com a atual presidente
Dilma Rousseff. O intuito desta fundamentação é
chegar-se ao objetivo principal da pesquisa, onde a
análise percorrer no recorte dos investimentos
direcionados à Santa Catarina. Para assim dar
andamento ao foco da pesquisa, que tem como
objetivo identificar quais foram os investimentos
Nacionais nos setores da economia catarinense,
juntamente com os planos dos governos de Santa
Catarina, Plano 15: A Mudança Continua, instituído
pelo ex-governador Luiz Henrique da Silveira, e, Pacto
por Santa Catarina, instituído no seu primeiro governo
em julho de 2012, pelo governador Raimundo
Colombo.

METODOLOGIA
A pesquisa está norteada pelo método
qualitativo, ao qual, tem como função avaliar a
representação do pesquisador sobre o que vai ser
estudado e a forma como se pretende acessar as
pessoas as quais serão analisadas (REY, 2010). A
justificativa de escolha do método qualitativo está
embasada na concepção de que o investigador usa a
literatura de maneira consistente com as suposições do
aprendizado, neste contexto o estudo é teoricamente
orientado (CRESWEL, 2007). Os meios de
investigação classificam-se como bibliográfica, uma
vez que será realizada como meio de investigação as
fontes secundárias como: artigos científicos (nacionais
e estrangeiros), teses, dissertações, livros e sites.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estado como detentor de ferramentas de
crescimento e desenvolvimento, num panorama sócioespacial delimitado pelo sistema nacional de economia,
desde a década de 1950 até meados de 1990, possuía
uma influencia decisiva na economia catarinense. O

Estado de Santa Catarina tem uma economia
diversificada, contudo, o estado já foi referencia
nacional na produção de carvão mineral. O
endividamento internacional, permitiu que o Brasil
continuasse com o andamento do processo de
industrialização. Porém, com o liberalismo da década
de 90, houve uma desarticulação do poder do estado e
direcionamento dos investimentos. Ocorreu a redução
das atividades estatais, o desmonte do complexo
carbonífero, a retração no segmento têxtil, como
também a desnacionalização da agroindústria
(GOULARTI FILHO, 2002). Sendo assim, a
problemática da pesquisa se dá no intuito de analisar a
retomada do estado nos investimentos nacionais, ao
qual pode ser observado no Programa de Aceleração
ao Crescimento (2007-atual). O que isso trouxe de
investimento para o estado catarinense juntamente
com os planos estaduais do mesmo período.

CONCLUSÃO
Diante da panorâmica geral dos Planos Nacionais,
desde o Plano de Metas até o Programa de Aceleração
ao Crescimento (PAC), pode-se observar que com o
liberalismo da década de 1990, o governo como
financiador do crescimento, passou a direcionar os
investimentos para outros setores da economia
catarinense. Ainda não se pode concluir sobre os
setores que foram investidos, pois a pesquisa precisa
avançar para conclusão dos levantamentos.
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INTRODUÇÃO
O turismo rural como conceito vem se fortalecendo,
tornando-se instrumento de inúmeras discussões nos
últimos anos. Nessa perspectiva, algumas iniciativas
surgem nos últimos anos, com o intuito de aproximação
de um modelo de turismo sustentável. Ações ganharam
destaque em Santa Catarina, como por exemplo, a
formação do projeto denominado Acolhida da Colônia,
uma reprodução do Accueil Paysan, modelo de
hospedagem e aprendizado rural francês (ACOLHIDA
DA COLÔNIA, 2015).
Na região de Sombrio, o Curso de Tecnologia em
Gestão de Turismo promoveu o reconhecimento de
propriedades que pudessem participar ou criar projetos
neste sentido, fomentando uma fonte de renda
alternativa às pequenas propriedades rurais. Nessa
proposta, foram identificadas trilhas naturais que
pudessem ampliar a permanência de turistas, a partir
da possibilidade de vivência no campo.

METODOLOGIA
O presente projeto partiu de uma proposta de
reconhecimento de propriedades rurais com interesse
em promover o turismo. Tal processo teve como
facilitadores a Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural (EPAGRI), a qual, estabeleceu o
contato com os pequenos produtores locais e
fortaleceu o vínculo na parceria construída com o
Instituto Federal Catarinense através do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC). A partir da experiência inicial, e dos
projetos dimensionados no curso, foram identificadas
as possibilidades de ampliação da oferta dentro das
propriedades, e, a partir destas, o mapeamento de
trilhas turísticas foi apontado como iniciativa ideal para
o projeto. Assim, foram analisados durante os meses
de abril e maio, diferentes dispositivos e aplicativos que
pudessem servir de ferramentas de mapeamento das
áreas, estabelecendo o uso do aplicativo (APP)
denominado Minhas Trilhas. Este aplicativo foi,
portanto, utilizado para a demarcação de oito trilhas,
servindo de apoio à prática do trekking na região.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A determinação das trilhas que fariam parte do projeto
se deu com base em um modelo que dinamiza
possibilidades de escolha em diversas trilhas, desde as
que apresentam grau de dificuldade para atletas
àquelas que atendem crianças e idosos. Nesse
sentido, para facilitar a compreensão, apresenta-se
(Figura 01) o mapeamento inicial da Trilha dos
Macacos, no município de Passos de Torres (SC).

Figura 01 – Trilha do Morro dos Macacos

Fonte: Os autores, 2015.
Nessa perspectiva, informações referentes ao trecho
percorrido, distância, elevações e velocidade podem
ser compartilhadas com outros dispositivos móveis,
servindo de apoio a quem queira efetivar as trilhas com
autonomia quanto aos trajetos. Da mesma forma,
outras informações podem servir de apoio (Figura 2):
Figura 02: Informações de Trilha

Fonte: Os autores, 2015.
Ainda, elementos como distância, calorias perdidas,
tempo e velocidades de movimentação podem servir
de elementos didáticos para projetos em sala de aula.

CONCLUSÃO
Os elementos aqui apresentados servem de aporte ao
desenvolvimento de ações que pretendem, em
segundo momento, aproximar as escolas municipais da
região com a práxis pedagógica, formando assim
contextos de aprendizado em geografia, biologia e
outros, para além da sala de aula e promovendo a
valorização do homem do campo.
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INTRODUÇÃO
O produto artesanal sempre acompanhou o ser
humano, sendo resultado da sua curiosidade e
capacidade inventiva voltada para a solução dos
problemas que surgiam ao longo da vida. Com o
advento da indústria, as atividades manuais foram
substituídas pelos processos de mecanização e, a
despeito das mudanças impostas pela industrialização,
a artesania seguiu paralelamente como atividade
alternativa. O design nasceu com o propósito de unir a
produção industrial e os processos artístico-artesanais,
resultando em produtos que buscam satisfazer as
necessidades dos usuários. Para conceberem os
produtos, os designers têm lançado mão de
metodologias projetuais, as quais objetivam auxiliá-los
em todas as etapas do seu processo, desde a
criação do produto até a sua realização. Em tempos
recentes, as atividades de artesania têm se
profissionalizado, como consequência dos inúmeros
investimentos realizados no setor (BORGES, 2011).
Em vista disso, torna-se necessário pensar ações
nesse âmbito que possibilitem aos artesãos a
apropriação de metodologias capazes de auxiliá-los na
criação e elaboração do seu produto. Isso justifica a
presente pesquisa, que tem como objetivo investigar
possibilidades metodológicas do design e seu uso em
processos artesanais, considerando as experiências de
projetos extensionistas na área.

METODOLOGIA
Dentre os contextos metodológicos balizadores da
investigação proposta estão os de explicitar as
relações entre o design e a artesania na atualidade, a
identificação das metodologias projetuais de design
mais relevantes, o exame das atuais relações entre o
design e o artesanato e alguns de seus resultados.
Ainda, o questionamento acerca do uso de
encaminhamentos metodológicos junto a processos de
gestão em artesania e a verificação e sistematização
dos procedimentos metodológicos usuais para, por fim,
desenvolver uma experiência piloto junto a alguns
empreendimentos artesanais.

sem que a originalidade ou identidade do produto seja
comprometida. Mesmo que o design seja considerado
“um forte diferencial competitivo” (SEBRAE, 2008, p.
32), há que se pensar acerca do seu espaço no
contexto produtivo. Borges (2011, p. 6) avalia que “ao
abordar a prática artesanal que envolve faixas
significativas da população, interessa-nos trazer à luz a
união entre técnica e estética que está em jogo nessas
experiências, as quais podem ser incluídas dentro de
um fenômeno mais amplo de inovação social”.
Pensando dessa maneira, é plausível inferir que, no
âmbito dos processos artesanais, há possibilidades
reais de implementação de metodologias do design
que possam dar conta dos processos artesanais. É o
caso do design thinking, conjunto de métodos que se
constituem como uma abordagem à descoberta de algo
novo, eficiente e amplamente acessível (BROWN,
2010), a partir de pressupostos criativos, dinâmicos e
colaborativos, contribuindo para que se possa
identificar e compreender problemáticas vivenciadas.
Inúmeros artesãos, em ações de formação, têm se
disposto a uma atitude reflexiva diante do seu produto,
buscando solucionar os problemas que se apresentam.

CONCLUSÃO
Embora a pesquisa já tenha sido empreendida quase
que em sua totalidade, o desenvolvimento da
experiência piloto junto a empreendimentos em
artesania ainda está em andamento. É possível
observar alguns resultados relacionados à criação de
produtos, pelos artesãos, que partem da apropriação e
utilização de uma abordagem voltada ao seu
desenvolvimento. Os dados obtidos na pesquisa têm
gerado importantes conhecimentos e a compreensão
de que os processos metodológicos da área do design
têm a possibilidade de fornecer referenciais no
estímulo à concepção de produtos artesanais,
fundamentados em planejamento e pesquisa, que
deixam de ser uma produção inconsciente ou cópia
automática, assumindo diferenciais perceptíveis em
detalhes e características que referenciam a cultura e a
realidade do artesão gerando satisfação, tanto para
quem produz quanto para o consumidor.
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